
EXM9 SR. JUIZ FEDERAL DA â VARA FEDERAL DA SE 
DISTRITO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL r U .: r fl Q 3
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

«as»
4 . . . .

C
w

(fim «E» ■ ■nm o jr* ' > 'r* r- p. ̂ V. m
v,.f, •*' ’ t;vW V Í.UV » o
:W'1' f " 1

W m C5 Xi
% O o ,T>
*  ís o r

r“í> *
Procuracfep da -v

República infra-assinado, vem, com fundamento nas peças do procedifiSfentó 
administrativo em anexo, e com fulcro nos artigos 37, § 4-, 127, 129, III e IX da 
Constituição Federal, art. 6° VII, “a”, “b” e “d”, e XIV da LC n9 75/93, na Lei n- 
8.429/92, requerer

AÇÃO ORDINÁRIA 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

em face de

HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES,
BRASILEIRO, DEPUTADO FEDERAL, 

pelas razões de fato e de direito adiante elencadas.

I - DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Por definição apresentada pelo art. 127 da Constituição Federal de 1988, é o 

Ministério Público instituição indispensável à atividade jurisdicional do Estado, 

cabendo-lhe zelar pela defesa da ordem jurídica, pelo regime democrático e pelos 

interesses sociais e individuais indisponíveis. Tal escopo encontra-se inserido entre, j
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segue:

“Art. 129 -(...)

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos;"

A Lei 8429/92 no seu artigo 17 atribui de forma expressa, a legitimidade para 

ajuizar a Ação de improbidade, ao Parquet, concorrentemente com a pessoa 

jurídica de direito público interessada, no caso, como o primeiro requerido é 

Deputado Federal desde o ano de 1971, trata-se da União Federal.

Cumpre ressaltar que a Lei Complementar 75/93, que dispõe sobre a 

organização, as atribuições e os estatutos do Ministério Público da União, outorga 

ao órgão signatário, com atribuição funcional para atuação na capital federal na 

área de Improbidade Administrativa, (nos termos detalhados pela Resolução no. 

08/03 da PRDF) legitimidade para propor a presente ação de improbidade. Essa 

atribuição encontra-se dentre as funções com elencadas nos arts. 5Q e 6Q do 

diploma normativo mencionado, bem como do artigo 17 da Lei 8429/92 -  Lei de 

improbidade Administrativa.

Destarte, patente a legitimidade do órgão do Ministério Público Federal para 

integrar a presente relação processual no seu pólo ativo.

II -  DOS DEMAIS LEGITIMADOS AD CAUSAM

É cediço que qualquer agente público poderá vir a ser o sujeito ativo de ação 

de improbidade. Os agentes públicos vêm conceituados no artigo 2- da Lei no. 

8429/92, sendo todo aquele que, exercendo, mesmo que transitoriamente, ou sem 

remuneração, por eleição, contratação, designação ou qualquer outra forma de (y
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vínculo ou investidura, mandato, cargo ou função nas entidades in

artigo 1Q. Também o será, para os efeitos deste diploma legal, todo aquele que, não 

sendo agente público, concorra ou induza para a prática do ato de improbidade ou 

dele se beneficie, sob qualquer forma direta ou indireta, nos termos do artigo 3S do 

mesmo diploma legal. O Ministério Público até o momento não formou convicção no 

sentido de incluir no pólo passivo da lide terceiras pessoas além do Requerido.

O Requerido é o agente público responsável pelo ato de improbidade nos 

termos do art. 2- da Lei 8.429/92, sendo o legitimado para integrar o pólo passivo 

do presente feito. Com vem exercendo mandato ininterruptamente desde 1971 

junto à Câmara dos Deputados, órgão diretamente interessado, que não possui 

personalidade jurídica per si, deve figurar no pólo ativo da presente lide a União 

Federal.

III -  DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

O sujeito passivo direto dos atos de improbidade ora em apreço foi órgão 

integrante do Poder legislativo federal, que, em tese, teria sido atingido por estes 

atos em seu patrimônio institucional e financeiro.

A competência da Justiça Federal para apreciar a demanda da espécie 

apresenta-se nos termos do disposto no art. 109 ,1, da Constituição Federal.

Reza o supracitado dispositivo:

Com respeito à competência territorial, cabe a apreciação da lide a Juízo da 

Subseção Judiciária do Distrito Federal, levando-se em conta que trata-se do local 

de fixação da sede da autarquia federal envolvida, consagrando a regra firmada 

pelo § 2- do artigo 109 da Constituição Federal. ^

“Art. 109. Aos juizes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes do 
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;"



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL f  *5. j  y
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

0 6

Assim, a competência da Justiça Federal de primeiro gr

para processar, julgar e executar o presente caso, porquanto os atos de 

improbidade administrativa foram perpetrados por agente político federal no 

exercício de suas funções desde 1971 até a presente data, exercidas em órgão do 

Poder legislativo sediado na capital federal, sendo esse o foro competente para o 

presente feito, como disposto na norma constitucional acima referida.

IV- DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DE 19 GRAU

Tendo em vista que o pólo passivo da presente ação será composto também 

por Deputado Federal, convém demonstrar preliminarmente a inconstitucionalidade 

da inovação trazida pela Lei nQ 10.628/2002, a fim de firmar-se na presente a 

competência do juízo de 1Q grau para o julgamento da causa.

É notório que a mencionada lei conferiu foro privilegiado aos autores de ato 

de improbidade que possuem a mesma prerrogativa em relação à prática de crimes. 

Dispõe o § 2- do art. 84 do C.P.P., acrescido pela Lei nQ 10.628/2002, que a ação de 

improbidade “será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar 

criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em 

razão do exercício de função pública”.

O dispositivo em exame contraria a Constituição quando equipara os atos de 

improbidade aos crimes comuns, deixando de notar que aqueles possuem natureza 

diversa, inclusive no atinente à apenação. Aliás, a Constituição é clara ao dispor, em 

seu art. 37, § 4° que “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 

dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 

acão penal cabível". Essa conclusão decorre também, conforme observado pelo 

Procurador-Geral da República Cláudio Fonteles, da leitura do art. 15, incisos III e V, 

da Constituição (“Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou 

suspensão só se dará nos casos de: III -  condenação criminal transitada em julgado,
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enquanto durarem seus efeitos; ... V -  improbidade administratiúâ rtôs lermbê aá  

art. 37, § 4Q”) \

Sob outro prisma, o fato de a Lei n.9 10.628/2002, sendo ordinária, tratar de 

distribuição de competência originária dos tribunais também acarreta a 

inconstitucionalidade do dispositivo em apreço, uma vez que a Constituição é a sede 

própria para tratar da distribuição de competência dos tribunais ( arts. 101 a 126 da 

C.F.).

De fato, é antigo no direito brasileiro o escólio de que as regras de repartição 

da competência dos órgãos superiores e de segundo grau do Poder Judiciário 

devem ser, em princípio, estipuladas pela própria Constituição Federal.

Os arts. 102, I (Supremo Tribunal Federal), 105, I (Superior Tribunal de 

Justiça) e 108 ,1 (Tribunais Regionais Federais), expressamente arrolaram as causas 

de competência originária de cada um desses tribunais. Por esse motivo, não pode a 

legislação infraconstitucional conferir novas competências a esses órgãos 

judiciários. Apenas o legislador constituinte, aí incluído o constituinte derivado, que 

elabora as emendas constitucionais, pode alterar essa repartição de competências 

(com as exceções que abaixo se apontarão). Isso se dá por ser tal matéria uma das 

mais relevantes entre as que constituem objeto da repartição constitucional de 

competências, a qual, por sua vez, delineia a estrutura básica do Estado brasileiro2.

Mudança desse gênero deu-se de maneira válida, por exemplo, com a 

Emenda Constitucional n2 22, de 18 de março de 1999, que alterou o art. 105, I, c, 

da Constituição, ao transferir do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal 

de Justiça a competência para julgar ações de habeas corpus, quando o ato 

impugnado fosse originário de tribunais de segundo grau. A transferência de

1 Parecer exarado no Inquérito ns1997-6/140.
2 Nesse sentido, manifestou-se o Procurador-Geral da República no Inquérito ns1997-6/140: "O § 2-, 
do artigo 84, é também inconstitucional, por ofender o artigo 102, I, da Constituição Federal e os 
preceitos que dele decorrem na definição da competência originária dos Colegiados inferiores (105,1; 
108, I e 125, § 19), visto que lugar não cabe, no analisado, à construction, que motivou o caso 
lembrado pelo il. Min. Eduardo Ribeiro na menção ao seu voto feito no parecer dado na ADIn 2797» 
(fls. 25), posto que a ação de improbidade administrativa, para as situações previstas na Lei 8429/92/
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constitucional, por meio de emenda à Constituição.

Esse deveria ter sido o caminho seguido pelo legislador, ao estender o foro 

por prerrogativa de função às ações de improbidade administrativa, como fez a 

malfadada lei.

Excepcionalmente, o art. 125, § 12, em obséquio ao princípio federativo, 

estatuiu competir às constituições estaduais a definição da competência dos 

respectivos Tribunais de Justiça, observados os princípios estabelecidos na 

Constituição Federal.

E ainda: quando a Constituição quis deixar a fixação de competência ao 

talante do legislador ordinário, fê-lo expressamente, como se constata pelo disposto

no art. 111, § 32, e no art. 113 da Lei Fundamental, que assim preceituaram em 

relação ao Tribunal Superior do Trabalho e aos demais órgãos da Justiça do 

Trabalho. Na mesma linha dispôs a Constituição, no art. 121, caput, desta feita 

atribuindo à lei complementar a missão de delinear a competência da Justiça 

Eleitoral, e no art. 124, parágrafo único, com referência à Justiça Militar.

Portanto, conclui-se que a competência dos tribunais brasileiros pode ser 

juridicamente definida e alterada segundo dois caminhos válidos:

s  em relação ao STF, ao STJ, aos TRFs e aos TJs, somente por norma de 

hierarquia constitucional, ainda que, em relação a este último, apenas derivada;

s  no que pertine à Justiça do Trabalho, à Justiça Eleitoral e à Justiça Militar, por 

meio de lei ordinária ou complementar, conforme o caso, por expressa 

disposição constitucional.

Vejamos, a propósito, o que Alexandre de Moraes nos ensina sobre foro de 

julgamento das ações de improbidade:

é claramente distinta dos chamados crimes de responsabilidade, como tratados, no Capítulo V, do 
Titulo I, da Lei ns 1079/50." '
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“A Constituição federal de 1988 não incluiu o iuliam eníbaâs acões ' i 

por ato de improbidade administrativa na esfera das atribuições 

jurisdicionais originárias do Supremo Tribunal Federal, Superior 

Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou quaisquer outros 

tribunais (...)

A Constituição Federal, consagrando o princípio do Juiz Natural (art. 

5°, incisos XXXVII e LU) não permite alterações de foro por 

conveniências ou analogias políticas. O legislador constituinte foi 

claro ao direcionar os foros especiais em função da dignidade da 

função somente para o processo penal -  bastando, por exemplo, a 

leitura do art. 102,1 , a -  excluindo-se, portanto, de forma 

peremptória o processo e julgamento das ações civis por ato de 

improbidade administrativa originariamente nos Tribunais3. ”

Hugo Nigro Mazzilli, cuidando da competência do STF e do STJ, e da 

extensão do foro por prerrogativa mesmo após o fim do exercício da função (art. 84, 

§ 1a, do C.P.P.), professa o mesmo entendimento:

“A Lei n. 10.628/02, porém, descurou estes óbices: a) a 

competência do STF e do STJ é definida tão-somente pela 

própria Constituição, de forma que é inconstitucional ampliar a 

competência dessas Cortes por meio de mera alteração ao CPP;

b) o foro por prerrogativa de função existe para resguardar o 

exercício da função, não para resguardar a pessoa em si, fora do 

exercício da função, o que é inequivocamente o objeto da referida 

alteração legislativa; c) se houve razões pelas quais a Lei Maior 

assegurou foro por prerrogativa de função para alguns exercentes de 

cargo público, essas mesmas razões deixam de existir quando cesse

o exercício da função; assim, em vista da violação ao princípio da 

igualdade, é também por isso inconstitucional prever foro por 

prerrogativa de função para quem não tem função pública...’4

3 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada, p. 2645, v. tb. Nota ao art. 102, p. 
1379).

4 MAZZILLI, Hugo Nigro. O Foro por prerrogativa de função e a Lei N.s 10.628/02. São Paulo: 
Complexo Jurídico Damásio de Jesus, janeiro/2003.
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Na esteira desse entendimento, manifestou-se o Superior Tria iM ra ^  Jolffifaá.

verbis:
“COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

GOVERNADOR.

Prosseguindo o julgamento, a Corte Especial entendeu, por maioria, 

que o STJ não tem competência para apreciar processos em que se 

discute atos de improbidade administrativa supostamente praticados 

por Governador de Estado. A prerrogativa de foro dos governadores 

está relacionada à prática de ilícitos criminais comuns, sendo certo 

que a investigação de atos de improbidade administrativa refoge à 

competência expressa preconizada no art. 105, I, a, da CF/1988. 

Precedentes citados: Rcl 780-AP, DJ 7/10/2002; Pet 1.955-PR, e Rcl 

591-SP, DJ 18/12/2000. ’3

Cuidando da matéria, em janeiro de 2003, a 9.- Câmara de Direito Público do 

Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu decisão no Agravo de Instrumento n.Q 

313.238-511-TJ/SPj a qUa| 0 eminente Desembargador Antônio Rulli, como relator, 

manifestou-se nos termos seguintes:

“Inicialmente, fica rejeitada a preliminar de Incompetência de foro 

por prerrogativa de função, pois a Lei Federal n. 10.628/2002 não 

encontra fundamento na Constituição Federal de 1988. O art. 37, 

§ 4e da Magna Carta trata da suspensão dos direitos políticos, perda 

da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao 

Erário, para os atos de improbidade administrativa, sem prejuízo da 

ação penal cabível. A ação proposta tem natureza eminentemente 

civil, não obstando possa ser ajuizada a competente ação penal.”

Ainda nesse sentido, manifestou-se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 

nos autos da Ação Civil Pública n9 2003.002338-0, de relatoria do Desembargador 

César Abreu, deixando assentado a inconstitucionalidade da Lei nQ 10.628/2002 ao 

enunciar que “ela não encontra fundamento na Constituição Federal”.

5AgRg na Pet 1.885-PR, Rei. Min. Vicente Leal, julgado em 16/5/2003 (Informativo STJ n.s 1 7 7 )^
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Vale lembrar, por pertinente, que existe ação direta .de inconstitucionalidade 

(ADIn n9 2797), proposta pela CONAMP, contra os dispositivos da Lei n9 

10.628/2002, aguardando decisão do Suprema Corte, tendo votado apenas o 

Ministro Eros Grau, em sentido favorável a nossa tese de inconstitucionalidade.

Por fim, releva frisar que, em respeito ao critério misto de controle de 

constitucionalidade consagrado na Constituição de 1988, cumpre ao juízo de 19 

grau apreciar toda e qualquer argüição de inconstitucionalidade formulada em sede 

de controle difuso, como é o caso em apreço.

Destarte, não cabe a remessa pura e simples dos autos ao tribunal, com 

fulcro na Lei n9 10.628/200,2 a fim de que este realize tal apreciação, sem que haja 

declaração fundamentada da improcedência da argüição, sob pena de configurar-se 

negativa de prestação jurisdicional. Em suma, não pode o juízo de 19 grau eximir-se 

de enfrentar a presente argüição ainda que considere constitucional a atribuição de 

competência originária aos tribunais para o processo e julgamento de ações de 

improbidade administrativa.

Diante do assentado, infere-se que a declaração da inconstitucionalidade 

incidental do § 29 do art. 84 do C.P.P., acrescido pela Lei n9 10.628/2002, além de 

se impor juridicamente, é a providência mais consentânea com a realidade, 

especialmente quando se conhece que este país é pródigo em matéria de atos de 

corrupção e que os seus tribunais infelizmente não dispõe de condições para 

assumir a contento esse imenso plexo de competência originária.

V -  DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A improbidade administrativa é tema inserido em texto constitucional na atual 

Constituição da República de 1988, que cuida do assunto no capítulo referente à ^

9



Administração Pública, mais exatamente no parágrafo 4* do seu ^ s s ifríj

“a fim de dar concreção a esse dispositivo constitucional, foi editada a Lei n9 8.429, 

de 02 de junho de 1992, que dispôs sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos, nos casos de improbidade no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função na administração pública direta, indireta5”.

A doutrina é assente no sentido de que aplicam-se as sanções da Lei de 

Improbidade Administrativa ainda que não haja ocorrido dano ao patrimônio público, 

e independentemente da aprovação ou rejeição das contas, pelo órgão de controle 

interno ou pelos Tribunais ou Conselhos de Contas.

VI -  HISTÓRICO

Foi instaurado no âmbito do M in is t é r io  P ú b l ic o  F e d e r a l  o  Procedimento 

Administrativo n.1.16.000.000536/2002-806, por meio de Representação 

encaminhada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - conforme o 

Ofício de no.055/CG subscrito pelo promotor público Dr. Trajano Souza de Melo, de 

fls.02 - à Procuradoria da República no Distrito Federal instruída com cópias da 

Ação de Separação Litigiosa entre os requeridos Monica Azambuja e o seu ex- 

cônjuge, o Deputado Federal Henrique Eduardo Lyra Alves, convertida em Divórcio 

Consensual. Observo que cópia integral daquele feito encontra-se apensada 

(Apenso I, Vol. 1 a 3) ao presente procedimento, que foi instruído mediante a juntada 

dos documentos e termos de depoimentos que encontram-se em seu bojo. Foi 

proposta em desfavor da Segunda requerida a Ação de Improbidade no.

2004.34.00.027583-9, que tramita na 5§ Vara Federal desta região, cópia anexa.

Em Portaria nQ PRDF 10/04, de 02 agosto de 2004 foi procedida a 

instauração de Inquérito Civil Público tendente a apurar eventual ocorrência de ato

5 Procurador da República Dr. Ronaldo Pinheiro de Queirós, na A.C.P. no. 002/2003-rp/prdf/mpf;

6 As referências a documentos que instruem a inicial tem como parâmetro a numeração das folhas 
efetuadas no Procedimento Administrativo n. n.1.16.000.000536/2002-80, a cargo do apoio 
administrativo da PRDF, salvo quando referir-se ao I.C.P., Inquérito civil Público no.
16.000.001189/2004-74, também anexo;
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de improbidade administrativa descrito no inciso VII do artigo 95 da 

cujas cópias seguem em anexo, o qual tomou o no. 16.000.001189/2004-74, onde 

restou consignado que o presente procedimento teve origem nas “informações 

encaminhadas à esta Procuradoria da República por Ofício subscrito pelo promotor 

de justiça no Distrito Federal, Chefe de Gabinete do Procurador Geral de Justiça, 

Dr. Trajano Sousa de Melo, consubstanciadas em cópias dos autos de Ação de 

Divórcio (no.2360-3 na qual são partes a Sra. Mônica Infante de Azambuja Alves e 

o Deputado Henrique Lira Alves Filho e diversos outros documentos no sentido de 

que há indícios manutenção de conta-corrente em instituição financeira situada no 

exterior, posse de cartão de crédito emitido no exterior sem a devida consignação 

em Declaração de Rendimentos de Pessoa Física perante a Receita Federal, assim 

como de ostentação de patrimônio incompatível com a renda auferida em 

decorrência do cargo público ocupado por este último.”

Na peça de contestação da acima referida Ação de Separação Litigiosa 

proposta pelo Requerido face a MONICA AZAMBUJA -  fls. 69 daqueles autos e 

fls.77 do presente P.A. - (após convertida em Divórcio Consensual), esta litigante, 

além de juntar todos os documentos (cópia integral desta Ação integra o Apenso 

I, vol.l a III) indicadores de movimentação financeira no exterior assinalou que : “ O 

autor ao propor um Acordo deixa de incluir como patrimônio partilhável as diversas 

contas correntes bancárias existentes no exterior, e que possuem um saldo superior 

a U$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de dólares) deixa também de incluir diversos 

bens imóveis do casal, bem como várias empresas." (item 31 ,fls.75 do Apenso I, 

volume I)

Às fls 153 e seguintes daqueles autos e ex-esposa do Requerido pediu a 

juntada de tradução oficial dos documentos e informou ao juízo quanto ao patrimônio 

oculto no exterior do mesmo, o que deu aso até mesmo a publicação de matéria em 

revista de distribuição nacional sobre aquela Ação. J

n
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O referido petitório (fls.172/175 do presente P.A. e fls. 1

constante do Apenso I, volume I a III) faz menção expressa à:

“(...)impressionante movimentação em moeda estrangeira feita pelo 
autor-reconvindo a partir de contas nos Estados Unidos e em 
paraísos fiscais como Nassau e Ilhas Jersey, como provam os 
documentos ora juntados (...) releva notar que o autor-reconvindo 
utiliza um cartão de crédito American Express emitido no 
estrangeiro (...) observe-se nesses mesmos documentos a 
anotação manuscrita do código 245333 HM. Esse código se repete 
nos documentos bancários de fls. Tudo leva a crer que esse é o 
numero da conta em banco estrangeiro de onde saíram os 
pagamentos para as exorbitantes despesas (...) encontramos um 
extrato de movimentação bancária onde se percebe, claramente, 
além dos pagamentos à American Express, inúmeros depósitos 
remetidos para bancos em paraísos fiscais, tais como o UBP Jersey 
e o UBP Nassau. Apenas para esclarecer, UBP é a sigla do UNION 
BANCAIRE PRIVÉE, banco suíço com agências nos paraísos fiscais 
que acabamos de mencionar (...) reveladora também é a 
correspondência de fls. em que o autor-reconvindo autoriza a 
aplicação financeira em banco estrangeiro na importância de 420 mil 
dólares americanos. (...)”

A Revista Veja noticiou os fatos em cinco páginas, com diversas fotografias 
(cópia da reportagem de maio de 2002 às fls.05/9):

“O processo de separação litigiosa de Mônica e Henrique Eduardo 
Alves, que corre na justiça de Brasília desde outubro de 2000, está 
recheado de provas mostrando que o deputado declara rendimentos 
de classe média, mas tem hábitos e movimentação bancária de 
milionário. (...) O material revela que o deputado tem uma 
dinheirama invejável em, no mínimo, três paraísos fiscais : 
Nassau, nas Bahamas; Ilhas Jersey, no Canal da Mancha; e 
Genebra, na Suíça. A movimentação é coordenada pelo banco 
suíço Union Bancaire Privée (UBP), uma instituição financeira com 
clientela internacional refinada, atendida através de agências 
espalhadas por vários paraísos fiscais. Além disso, Henrique Alves 
tem ainda uma conta no Lloyds Bank, em Miami. (...) a 
impressionante movimentação financeira da conta numerada 
(245333 HM) no UBP de Jersey, usada pelo deputado para quitar as 
gordas despesas de seu cartão de crédito American Express 
emitido no exterior e sem limite de gasto. Apenas em 1996, o entra- 
e-sai do dinheiro na conta soma quase US$ 500 mil. Pelas 
declarações de Mônica Alves, trata-se de uma pequena mostra do 
patrimônio extra-oficial do ex-marido. Ela afirmou aos advogados ̂  j
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existentes no exterior que possuem saldo superior a US$ 15 
milhões’ Os advogados de Mônica cravam que o deputado deixou 
de incluir diversos bens imóveis do casal, bem como várias 
empresas’, e comprou ‘vasto patrimônio em nome de terceiros, entre 
eles, a amante de seu pai, o pai de sua secretária e seu irmão”’ O 
problema é a papelada que ela custodiou aos advogados. Em um 
bilhetinho manuscrito enviado por fax ao UBP de Genebra em
21.03.1995, o deputado pede a remessa dos cartões de crédito da 
família para paris e autoriza a aplicação de US$ 420 mil por seis 
meses. Uma conta telefônica de Henrique Alves, de janeiro do 
mesmo ano, mostra que a gestão do dinheiro demandava uma 
frenética confabulação com o banco suíço. Foram 38 chamadas em 
apenas uma semana (...). Em uma correspondência ao Lloyds Bank 
de Miami, o vice de Serra pede o resgate de R$ 42 mil que mantinha 
em uma aplicação financeira internacional. Em outra carta, pede a 
trasferência de US$ 28 mil para a conta de um outro brasileiro no 
Nations Bank da Florida. Em um terceiro documento, autoriza o 
pagamento de uma conta de US$ 13 mil.(...)Os dados reunidos por 
Mônica na brigalhada judicial são tão eloqüentes que ela acabou 
conseguindo a quebra dos sigilos bancário, fiscal e de três cartões 
de crédito emitidos no Brasil em nome do ex-marido. Apenas um 
deles mostra uma gastança espantosa. Henrique Alves e sua 
família gastaram com hotéis, passagens, restaurantes e lojas 
sofisticadas em Brasília, São Paulo e Rio de janeiro o total de R$ 
137 mil entre janeiro e setembro do ano passado, nada menos que 
83 % de tudo o que o deputado ganhou oficialmente no mesmo 
período, incluindo aí os lucros das empresas da família e dos 
pagamentos extras do Congresso Nacional. Só em abril de 2001, 
ele chegou a pagar R$ 41 mil na fatura. Coincidentemente, as 
contas mensais do cartão de crédito de Henrique Alves declinam ã 
medida que o processo de separação começa a esquentar na 
justiça.”

A possível origem do patrimônio extra-oficial do requerido, em negociatas no 
Rio Grande do Norte também foi aventada, havendo referências neste publicação a :

“ direcionamento das licitações estaduais para a construtora M & K, 
que tem como executivo Hermani Lebedour, uma das testemunhas 
indicadas por Henrique Alves no processo de separação. A irmã do 
deputado, a também deputada Ana Catarina Alves é acusada de 
usar um laranja para viabilizar um projeto milionário com verbas da 
Sudene no litoral do Estado. (...)Em 1997 (...) emergiu um escândalo 
envolvendo a empresa baiana Replak, que monopolizou por anos o 
serviço de troca e emplacamento dos 300 mil veículos que rodavam 
no Estado na época. O detalhe é que a empresa recebia R$ 36 por
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locais.

Ora, ás fls. 177 e seguintes na “impugnação item a item da contestação" o 

ora Requerido limitou-se a redargüir:

“quanto aos itens 30 e 3 1 : é inaceitável a alegação da ré de que o 
autor estaria dificultando um acordo. Apenas para o fim de 
conhecimento desse MM.Juízo, o autor chegou ao ponto de oferecer 
mais de 80 % do patrimônio do casal -  permaneceria apenas com 
ações da empresa familiar e um imóvel em Natal -  para por fim à 
demanda, e mesmo assim teve rejeitada a proposta. Ocorre que a 
ré-reconvinte delira, d.v., quanto ao tamanho do patrimônio do casal, 
chegando ao absurdo de dizer que haveria contas-bancárias no 
exterior com valores superiores a US$ 15.000.000,00 e imóveis que
o autor-reconvindo desconhece. Realmente não seria crível que o 
autor possuísse tamanho patrimônio no exterior e estivesse no Brasil 
vivendo dependurado em empréstimos bancários e pessoais para se 
manter e sua família.(...)”

Não há ali sequer uma palavra sobre eventual falta de autenticidade de 

qualquer dos documentos juntados pela então Ré-reconvinte, juntados às fls. 77/163 

daquele feito (Apenso I, vol.l).

Em seguida à Réplica de fls.214 e seguintes (Apenso I, vol.ll) o Requerido 

também não aventou qualquer falsidade documental, formal ou material, bastando- 

se em afirmar que :

“ não há, d. v., qualquer prova a produzir, seja documental, seja 
testemunhai, seja pericial, uma vez tanto os documentos que 
instruíram a petição inicial como a confissão contida na contestação 
da ré constituem fato incontroverso da separação superior a um 
ano.”, apesar de afirmado pela ex-cônjuge que “Com referência ao 
dinheiro existente no exterior, a Ré através de representações junto 
ao Ministério Público Federal e à Secretaria de Receita Federal, está 
tomando providências no sentido de apurar o seu montante e a sua 
legalidade,” (fls. 223 da Ação de Divórcio (Apenso I, volume II)) ,
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No petitório seguinte, a então Ré -  MONICA AZAMBUJA 

obtidas informações fiscais e de administradoras de cartão de crédito nacionais, o 

que foi deferido, vindo àqueles autos os documentos juntados às fls. 256/423.

No entanto, logo em seguida, em 24 de outubro de 2001, na Audiência de 

Instrução e Julgamento de fls.353/5 daqueles autos foi proposta e efetuada a 

transformação daquele feito em Separação Judicial Consensual e acordado 

pagamento de R$ 1,5 milhões de reais à sra. MONICA AZAMBUJA, pelo ora 

Requerido. A partir daí esta senhora não mais prestou qualquer informação sobre o 

patrimônio do Requerido, e mesmo notificada, não compareceu ao M.P.F. para 

prestar depoimento.

VII - DOS FATOS

De acordo com os documentos que acompanham esta inicial, o primeiro 

Requerido vem manifestando, há anos, sinais de riqueza sem identificar perante a 

Administração Pública a origem da sua receita. Os sinais de riqueza do Requerido 

são em princípio incompatíveis com a renda auferida anualmente e o patrimônio 

declarado como Deputado Federal e empresário.

Manifesta-se precipuamente por transferência patrimonial dissimulada, 

despesas e gastos em montante superior à receita declarada, titularidade 

dissimulada de sociedades comerciais, contas-correntes, investimentos, 

movimentação financeira e cartões de crédito em instituições financeiras 

alienígenas, com sede na Suíça, nos Estados Unidos e em paraísos fiscais, bem 

como por meio de empresa off-shore (Duncan Services Ltd.) -  sem que fossem 

identificadas no entanto, as correspondentes e regulares saídas de divisas do país.

No entanto, a receita e patrimônio declarados pelo Requerido perante a 

Câmara dos Deputados não incluem esses itens. Foi juntada às fls.58 dos 

presentes autos a Declaração de Bens e Rendimentos encaminhada à Receita 

Federal -  a qual é utilizada para os fins do art. 13 da lei 8429/92 - pelo Requerido,
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relativa ao ano calendário de 2002, onde consta que os rendimeníos-^eeebiées-pelo1 

Requerido da Televisão Cabugi montam a R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), 

da Câmara dos Deputados, R$ 158.783,63 (Cento e cinqüenta e oito mil setecentos 

e oitenta e três reais), mais R$ 95.879,19 (Noventa e cinco mil oitocentos e setenta e 

nove reais) de auxílio-moradia, o total de R$ 16.075,72 (Dezesseis mil e setenta e 

cinco reais) referente a décimo-terceiro salário e da Brasilprev, R$ 3.064,22 (Três mil 

e sessenta e quatro reais): montante total de rendimentos : R$ 390.738,54 

(Trezentos e noventa mil setecentos e trinta e oito reais). Considerando-se que 

paga de contribuição previdenciária R$ 3.505,88 (Três mil quinhentos e cinco reais), 

imposto de renda na fonte, R$ 61.331,53 (Sessenta e um mil trezentos e trinta e um 

reais) -  montante total de descontos : R$ 64.837,41 (Sessenta e quatro mil 

oitocentos e trinta e sete reais) -  consideradas todas as verbas recebidas pela 

Câmara dos Deputados e pela Televisão Cabugi, sua receita anual declarada em

2002 montava a R$ 325.901.13 (Trezentos e vinte e cinco mil novecentos e um 

reais) no ano de 2002.

Registre-se, nesta oportunidade, que os dados e documentos até o momento 

coligidos referem-se em grande parte somente a período até o ano de 2001, ano em 

que o Requerido (D.I.R.P.F. de fls.290) auferia anualmente a receita bruta de R$ 

242.742,58, a qual, subtraídos o Imposto de Renda na Fonte de R$ 57.049,04 

perfaz, como receita líquida em 2001 o montante total de R$185.693.54 (Cento e 

oitenta e cinco mil seiscentos e noventa e três reais).

Além da receita auferida do Poder Leigslativo Federal e de sociedade 

denominada Televisão Cabugi, o Requerido fez constar bens imóveis, mas, no 

entanto, não constam das informações sobre bens e rendimentos encaminhadas 

pelo Requerido à Câmara dos Deputados nenhum dos dados acima referidos, ou 

seja, a origem da receita apta a suportar suas elevadas despesas anuais, a 

titularidade de empresas, e tampouco nenhum registro sobre qualquer conta- 

corrente, cartão de crédito ou aplicação financeira no exterior. J
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No bojo da presente Ação resta documentada a discrepância entre as 

declarações patrimoniais do primeiro Requerido determinadas pelo art. 13 da Lei 

8429/92 junto a Câmara dos Deputados e a existência dos bens patrimoniais e 

receita oculta do Requerido HENRIQUE ALVES a seguir discriminados :

1) Despesas em Cartões de Crédito Nacionais - Entre janeiro e setembro 

de 2001 (fls.260/369)

a) O número de associado no AMERICAN EXPRESS nacional é no. 3764- 

200032-13002, e as faturas de fls. 261/317 indicam também as despesas de filhos e 

esposa atual, ora Terceira Requerida suportadas pelo primeiro Requerido entre 

janeiro e setembro de 2001, somando no total R$ 145.949.23 (Cento e quarenta e 

cinco mil novecentos e quarenta e nove reais)

Em 27.12.2000 = R$ 7.850,00, fls. 261;

Em 23.01.2001 = R$ 29.043,82, fls. 270;

Em 23.02.2001 = R$ 29.442,79, fls. 280;

Em 26.03.2001 = R$ 18.321,00, fls.290;

Em 02.05.2001 = R$ 41.256,50, fls.301;

Em 23.05.2001 = R$ 7.278,57, fls. 306;

Em 24.06.2001 = R$ 4.214,00, fls.309;

Em 24.07.2001 = R$ 3.815,51, fls.312;

Em 27.08.2001 = R$ 2.895,23, fls.315;

Em 24.9.2001 = R$ 1.831,79, fls.315;

Assim, o montante de gastos em reais neste cartão, no mesmo período, foi 

de RS 145.949.23.

b) No mesmo período, as despesas pagas pelo uso do cartão de Crédito 

CREDICARD-DINERS no. 0036.2208.2383.0098, cópias das faturas às fls.391/400

foram:
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19/12/2001 1.993,94 392
24/01/2001 3.320,53 393
16/02/2001 7.233,12 394
14/03/2001 700,00 395
19/04/2001 1.662,30 396
21/05/2001 2.396,77 397
20/06/2001 2.619,95 398
18/07/2001 3.049,31 399
21/08/2001 3.606,63 400

Montante em nove meses de 2001 : R$ 26.582.55 (Vinte e seis mil 

quinhentos e oitenta e dois reais).

c) Já os gastos, no mesmo período, no cartão de credito OUROCARD, finais 

1476; 4562; 4588 (estes no ourocard MASTERCARD gold) e finais 4794205; 2976; 

4089 (estes no ourocard VISA gold), conforme fls.328/369 apresentam um valor 

médio mensal de despesas de R$ 4mil reais. Observo que os demonstrativos ali 

juntados -  que não são cópias das faturas - não apresentam os valores efetivamente 

pagos, tendo sido por esta razão apresentado apenas um valor médio para os dois 

cartões de crédito.

d) Conclusão

Assim, o montante aproximado das faturas acima, referentes aos quatro 

cartões de crédito nacionais suportados pelo primeiro Requerido entre janeiro e 

setembro de 2001 foi de aproximadamente RS 200.000.00 (Duzentos mil reais), 

por si só acima da totalidade da receita declarada anual do primeiro Requerido 

naquele ano, o que está a indicar que mesmo neste pequeno lapso temporal foi 

detectada incongruência entre os gastos do Requerido e a receita oficialmente 

auferida por el^.
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Ora, como acima registrado, conforme a D.I.R.P.F. 

montante anual total da receita líquida do Requerido era de R$ 185.693.54 (Cento e 

oitenta e cinco mil seiscentos e noventa e três reais)!

2) Direção de Empresas -  Até a presente data (fls. 141, 142 e 143)

Além da movimentação financeira dissimulada do Requerido ocorreu também 

o ocultamento de sua condição de dirigente das sociedades abaixo (Certidões da 

Junta Comercial do RN às fls. 141, 142 e 143:):

- Como Diretor-Tesoureiro -  Ed it o r a  T r ib u n a  d o  No r t e  (CNPJ 08.401.291/0001-31);

- Como Sócio-Cotista -  C a b u g it e c  P r o d u ç õ e s  L t d a . (CNPJ 70.332.689/001-37);

- Como Sócio-Gerente -  C a b u g i Ev e n t o s  L t d a . (CNPJ 70.147.020/0001-75)

De fato, em nenhuma declaração junto à Câmara dos Deputados o requerido 

informou a propriedade de cotas de participação nas sociedades comerciais acima 

relacionadas, nem tampouco sua condição de administrador de duas destas.

3) Cartões de crédito no exterior -  Em 1996/1998 (fls.114/125)

Constam documentos nos autos no sentido de que o Requerido possui e/ou 

possuía -  ao menos entre 1996 e 1998 - cartões de crédito emitidos no exterior, 

dentre os quais da empresa NORWEST CARD SERVICES, cujo número de 

associado é (ou era) no. 4388-6217-0201, cujo endereço consta como sendo a 

Caixa Postal (PO BOX) no. 10347 na cidade de Des Moines, Estado de lowa, nos 

Estados Unidos da América, constando também que o crédito do requerente seria 

de US$ 50.000,00 (Cinqüenta mil dólares), e a movimentação na data de 05 de 

novembro de 1998 constava como sendo de várias dezenas de milhares de dólares, 

como pode ser visto nos documentos de fls. 128 e 156 (tradução oficial às fls.274).y
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Além disso, pode ser verificado às fls. 114 e 121 que o RequêTídô p”õssinã“ao 

menos dois números de associado junto ao American Express Card emitido no 

exterior, no. 3745-806938-12009 e no. 3745-806938-110001, HENRIQUE E L 

ALVES (tradução oficial às fls.183/186).

a) Norwest Card- 1998 (fls. 128 e 156)

Constam documentos nos autos (fls.128 e 156) no sentido de que o 

Requerido possui ou possuía no ano de 1998 cartões de crédito emitidos no exterior, 

dentre os quais da empresa NORWEST CARD SERVICES, cujo número de 

associado é (ou era) no. 4388-6217-0201, cujo endereço consta como sendo a 

Caixa Postal (PO BOX) no. 10347 na cidade de Des Moines, Estado de lowa, nos 

Estados Unidos da América, constando também que o crédito do requerente seria 

de US$ 50.000,00 (Cinqüenta mil dólares), e a movimentação na data de 05 de 

novembro de 1998 constava como sendo de US$ 39.895,13 (trinta e nove mil 

oitocentos e noventa e cinco dólares) e US$ 26.031,13 (vinte e seis mil e trinta e 

um dólares), como pode ser visto nos documentos de fls. 128 e 156 (tradução oficial 

às fls.274). Montante movimentado em dois meses de 1998 : US$ 65.926.26 

Sessenta e cinco mil novecentos e vinte e seis dólares).

b) American Express Card (do exterior) -  Em 1996 (doctos fls. 55 do ICP e fls. 

114/121 e 122/125)

Outrossim, resta patente que o Requerido é (era) titular de cartão de crédito 

emitido no exterior -  para quitação de faturas do qual é imprescindível conta- 

corrente no exterior - conforme o documento de fls. 114 -  uma mensagem Fax onde 

consta “Reference : 3745 806938 12009 -  Henrique Alves”, além de cópia das 

faturas do cartão de crédito American Express cujo membro consta como 

HENRIQUE E L ALVES (fls.115/121), nos. de associado : 3745-806938-11001 e 

3745-806938-12009. Além disso há a informação da empresa administradora
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desse cartão de crédito de fis. 55 dos autos do I.C.P. anexo,

mesmos cartões do números acima dispostos “são de emissão e controle no 

exterior (...)”

De fato, pode ser verificado às fls. 114 à 121 que o Requerido possuía e 

utilizava ao menos dois números de associado junto ao American Express Card 

emitido no exterior, no. 3745-806938-12009 e no. 3745-806938-110001 (tradução 

oficial às fls.183/186) cujo membro consta como sendo HENRIQUE E L ALVES.

Os extratos e correspondência relativos a despesas contráidas e pagas sob 

os números de cartão de crédito acima referidos, de emissão nos Estados Unidos da 

América encontram-se juntados às fls. 114/121 destes autos - fls. 107/114 do Apenso 

I, Volume I. Dentre estes contam valores de pagamentos das faturas do American 

Express Card, nos termos abaixo discriminados :

- Em 12 de abril de 1996 = US$ 8.121.06 (Oito mil cento e vinte e um dólares, 

fls.118;)

- Para maio de 1996 = US$ 65.020,25 (Sessenta e cinco mil e vinte dólares), 

fls.118;

- Em 16 de iulho de 1996= US$ 36.558.52 (Trinta e seis mil quinhentos e 

cinqüenta e oito dólares), fls. 121;

- Em 12 de aaosto de 1996 = US$ 13.504.95 (Treze mil quinhentos e quatro 

dólares), fls. 119;

- Em 12 de setembro de 1996 = US$ 79.907.00 (Setenta e nove mil 

novecentos e sete dólares), fls. 120;

- Para outubro de 1996 = US$ 4.917,39 (Quatro mil novecentos e dezessete 

dólares), fls. 120;

Montante em cinco meses de 1996 : USS 163.349.59 (Cento e sessenta e
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Por outro lado, coincidentemente, o documento de fls.12Í

extrato contábil onde consta referência à conta-numerada 245333 HM e os

débitos a seguir discriminados, todos rubricados como “American Express!’ :

- US$ 63.927,44, de 02 de fevereiro de 1996;

- US$ 6.897,75, de 05 de março de 1996;

- US$ 8.138,00, de 02 de abril de 1996;

- US$ 65.036,53, de 03 de maio de 1996;

- US$ 2.084,25, de 07 de junho de 1996;

- US$ 36.574,64, de 02 de julho de 1996;

- US$ 13.521,67, de 06 de agosto de 1996;

- US$ 79.923,72, em 04 de setembro de 1996;

US$ 4.933,48, em 08 de outubro de 1996;

- US$ 2.386,81, em 04 de novembro de 1996;

- US$ 46.034,65, de 05 de dezembro de 1996.

Montante total em onze meses do ano de 1996 de USS 329.458.94 -

Trezentos e vinte e nove mil quatrocentos e cinqüenta e oito dólares americanos,

Ora, pela leitura desses dois documentos -  fls. 107/114 e 122/124 -  verifica- 

se haver em ambos os dados relativos aos mesmos vencimentos de faturas do 

American Express Card dos meses de abril, maio, julho, agosto, setembro e 

outubro de 1996.

De fato, cotejando-se os documentos acima referidos, fls.117/121 -  faturas 

de cartão American Express cujo membro consta como HENRIQUE E L ALVES 

com o extrato de conta-numerada de fls. 122/125, verifica-se que referem-se 

ambos aos pagamentos de faturas de diversos meses de 1996 do cartão Amex 

emitido no exterior. E que os valores e as datas de vencimentos são quase os 

mesmos, descontada a diferença sempre entre seis e dez dias entre o saque e o 

pagamento das faturas, bem como o valor de US$ 16 dólares -  tarifa cobrada pelo 

Banco U.B.P./Genebra -  entre o débito na conta numerada 245333 HM /

r
22



J f-D F

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

(fls.122/124) e o crédito como pagamento das faturas do car

American Express (fls.114/121).

Por exemplo : pegue-se a fatura de fls. 120, onde consta o pagamento de US$ 

79.907,00 em 12 de setembro de 1996 - o correspondente saque da conta- 

numerada 245333 HM no UBP/Genebra ocorreu em 04 de setembro do mesmo 

ano (fls.124), ou seja, oito dias antes, no valor de US$ 79.923,72, ou seja, o 

equivalente a US$ 79.907,00 acrescido de US$ 16 dólares de tarifa bancária.

De qualquer modo, constata-se uma movimentação em instituição financeira 

sediada no exterior (fls.114/121) de mais de três centenas de milhares de dólares 

americanos em despesas, tão somente em faturas de cartão de crédito American 

Express no. 3745-806938-12009 e no. 3745-806938-110001 emitido no exterior, 

cujo membro consta como HENRIQUE E L ALVES. No petitório de fls.153 da 

Ação de Divórcio no.2360-3, fls.170 e seguintes deste P.A. indica-se a mesma soma 

de US$ 329.458,94 -  Trezentos e vinte e nove mil quatrocentos e cinqüenta e oito 

dólares americanos - apurada pelo somatório dos débitos relativos a “American 

Express no extrato da conta-numerada no. 245333 HM de fls. 122/125.

4) Movimentação em conta numerada em Banco com sede em 

Genebra/Suíça - 1996 (fls. 122/125)

O acima referido extrato da conta-numerada 245333HM (fls. 122/125), além 

de consignar pagamento de faturas de cartão American Express emitido no exterior 

(no. 3745-806938-12009 e no. 3745-806938-110001) também indica aplicações 

financeiras (fiduciary deposits (F.D.’s) -  em 09.02.1996, de US$ 370.000,00 em

09.05.1996, de US$ 240.000,00, de US$180.000,00 em 09.08.1996, e de US$

100.000,00 em 08.11.1996, todas direcionadas ao UBP/Nassau e o investimento de 

US$ 52.516,84, endereçado ao Capital Bank MiamiA/Vakeham Investments Corp. -  

assim como créditos vultosos -  como o de US$ 521.577.46 em 09.02.1996 

(depósito que deu origem a todas as demais movimentações e que sustentou as 

quitações acima referidas de faturas de cartão American Express (de fls.173).
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mesmo extrato que indica também os lançamentos, sempre três

créditos correspondentes aos resgates das aplicações acima referidas, 

respectivamente de US$ 373.910,92 em 09.05.96, US$ 242.679,08, em 09.08.1996, 

e US$ 181.982,71, em 08.11.1996. Sem dúvida trata-se de conta-corrente 

movimentada pelo Requerido em instituição financeira com sede na Suíça, o UBP -  

Union Bancaire Privée, com filiais em paraísos fiscais como as Ilhas Jersey, Nassau, 

e Estados Unidos da América.

O ora Requerido jamais manifestou qualquer reserva quanto a esses 

documentos, quando juntados aos autos da Ação de Divórcio no.2360-3, bastando- 

se em afirmar não possuir patrimônio de 15 milhões de dólares.

De fato, o extrato de fls. 122/125 demonstra existência de movimentação 

financeira pelo requerido em conta-corrente de instituição financeira sediada na 

Suíça, o UBP -  Union Bancaire Privé. E como é prática internacional batizar contas 

no exterior com as iniciais dos nomes dos seus titulares, as letras da conta 

245333HM muito provavelmente representam as iniciais dos nomes Henrique e 

Mônica, esposa dele.

5) Sobre a sra. Maria Rodrigues

Um outro fato notável, e que corrobora com essas conclusões, é que no 

documento de fls. 164, revelou-se que a Sra. Maria Rodrigues quem operava no 

exterior para Henrique Eduardo Alves. Esse documento trata-se de cópia de uma 

missiva endereçada a esta senhora, ao que parece, lavrada e assinada pelo próprio 

punho pelo Requerido.

Também no documento de fls. 116 consta endereçamento (do extrato de 

cartão de crédito American Express ) para esta senhora Maria Rodrigues, a fim de 

que fosse efetuada a devolução de12 itens que o Requerido ou sua esposa parece 

não ter reconhecido alguns itens em cobrança, (pode-se confirmar esse
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entendimento pela leitura do documento de fls. 114, onde a responsiÃ
de suporte bancário do American Express faz referência a essa mesma contestação 

de débitos efetuada pelos ALVES)

De fato, a movimentação do Requerido no UBP de Genebra era coordenada 

pela Sra. Maria Rodrigues, a quem foi endereçado o bilhete de fls164 do presente 

P.A. - no qual trata de uma aplicação de US$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil 

dólares) e solicita a entrega de cartões American Express em hotel parisiense -  e 

que parece tratar-se da mesma pessoa tida como a “intermediadora do “dinheiro 

que era remetido para o Exterior e ia para o Banco Safra, na Suíca e Citibank. em 

Jersev.” por Paulo Maluf. conforme foi noticiado no site Terra em 15 de agosto de

2003 (cópia anexa). No mesmo artigo acrescentou-se que “de acordo com o 

promotor, não era somente um laranja, mas dois ou três até o dinheiro chegar nas 

Contas CC-5, na grande maioria via Paraguai, para ser remetido ao exterior e 

chegar às mãos de Maria Rodrigues.”

Sobre o nome de Maria Rodrigues e sobre o escândalo do Banestado, 

publicou-se no site www.sinal.org.br/informativos/Porsinal/revista8/capa.htm, título 

do artigo, LAVANDERIA BRASIL, o seguinte :

“A Conta Tucano seria apenas uma das torneiras pela qual jorrou 
como água o dinheiro do banco paranaense. Dali teriam saído 
também, segundo suspeita a polícia, os dólares que Paulo Maluf 
teria tirado dos cofres da Prefeitura de são Paulo e remetido ao 
exterior para a Construtora Mendes Júnior, como pagamento de 
parte das obras da Avenida Águas Espraiadas, na capital paulista. 
O dinheiro depois ia parar (...) na conta registrada em nome de 
Maria Rodrigues, na Suíça. Da Suíça, o dinheiro teria seguido para 
o paraíso fiscal das ilhas Jersey.”

Assim, essa senhora, que atuava em concurso com o Requerido, era uma 

conhecida intermediária de operações destinadas às ilhas Jersey, conforme trecho 

divulgado no site do Terra Notícias, de 15.08.03 (doc. 06). “Segundo o depoimento 

de Simeão Damasceno, prestado em 2002, o dinheiro que era remetido para o 

Exterior ia para o banco Safra, na Suíça, e Citibank, em Jersey, e que a

F
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intermediadora era a Sra. Maria Rodrigues, que recebia dinheimLãm fáqqÀBfàr 

através do Banestado, em Nova York’.

7) Movimentação em conta-corrente em instituição financeira com sede 

nas Ilhas Virgens por meio de empresa off-shore -  1998/1999

Constam, outrossim, documentos às fls. 94 e 153 que indicam movimentação 

financeira no exterior, pelo Requerido, através de empresa off-shore denominada 

DUNCAN SERVICES Ltd., sediada ao que parece na Ilha TORTOLA, que faz parte 

das ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS, respectivamente de US$ 28.190.10 (Vinte e oito 

mil cento e noventa dólares americanos) -  sem data - e USS 42.000.00 (Quarenta e 

dois mil dólares americanos), em 21.08 de 1998. Esta empresa é ou era titular da 

conta corrente n° 11031263, mantida no Llyoyds Tsb Bank de Miami/Eua.

Aliás neste último documento consta (conforme pode ser aferido da tradução 

oficial de fls. 273) que ali está sendo autorizado resgate daquele valor de Fundo 

de Renda Fixa Internacional de conta-corrente no LBAM, ou seja, Lloyd’s Bank 

Miami, instituição financeira onde esta empresa tem (tinha) conta-corrente.

Além disso, o documento de fls.170 refere-se à mesma instituição financeira -  

o Lloyd’s Bank - pela qual operava o Requerido, que ali autoriza o pagamento de 

USS 13.000.00 (Treze mil dólares) em 31 de julho de 1998 à um certo Gennaro 

Buonanno, a ser debitado na conta do Requerido. Verifica-se ainda, que, no mesmo 

quarto ou suíte de hotel (no.801) em que hospedava-se o Requerido no documento 

de fls170, foi recebido o extrato de fls. 169, cujo montante movimentado indica US$ 

412.652.91 (Quatrocentos e doze mil, seiscentos e cinqüenta e dois dólares 

americanos).

Note-se que, ao que tudo parece, as operações do Requerido eram 

solicitadas à mesma gerente do LBAM, a sra. Diana C. Duys, referida em três ,
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documentos diversos, de fls. 94, 153 e 170, todos relativos a o to >

Uoyd’s Bank Miami.

Anote-se também que o juízo da 2S Vara Criminal de Curtiba/Paraná, 

processo no. 2003.70.000.78546/8 decretou o afastamento do sigilo bancário de 

inúmeras pessoas físicas e jurídicas no caso da investigação denominada 

« Banestado » , e que, mediante autorização judicial, este banco de dados pode 

acionado na tentativa de localizar eventuais transações bancárias no exterior dos 

Requeridos e da empresa off-shore realizadas no exterior, como ordens de 

pagamento de 18.11.1999, no valor de US$ 100 mil e US$ 80 mil, em nome 

Duncan Services Ltd., titular da conta corrente n° 11031263, mantida no 

Llyoyds Tsb Bank de Miami/Eua. Ou alguma transferência financeira a crédito 

titulares da conta numerada 245333 HM em 16.04.1997 a partir da cidade de Nova 

York/EUA.

8) Demais beneficiários da transferência patrimonial ilícita do Requerido

a) Outros Documentos

Consta de fls. 164 uma autorização para Maria Rodrigues de aplicação 

financeira datada de 21 de março de 1995 no valor de U$ 420.000,00 (quatrocentos 

e vinte mil dólares), acompanhada de solicitação de entrega de cartões American 

Express, lavrada e assinada pelo Sr. HENRIQUE ALVES em Paris.

Há, também no presente procedimento, às fl.166, uma cópia de anotação 

manuscrita em papel timbrado da Câmara dos Deputados que faz remessa à 

negociação da quantia de U$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil dólares).

Observa-se também que à fls.167 há outra anotação referindo-se a

420.000,00, com a mesma caligrafia e em papel timbrado da Câmara dos
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Deputados, fazendo referência ao nome de Geddel Vieira Lima, DepubdSjdfe-Bánrt ; ^ . 

pelo partido PMDB.

Já às fls. 168 há também referência a “Antecipação de R$ 550.000,00 na 

semana seguinte após a publicação do despacho. Novos acertos serão feitos 

bimensais, logo após ter-se zerado a antecipação de R$ 550.000,00”.

Às fls. 169, um documento de 16.07.1998 que indica “Saldo transportado 

Safra 97/98 (412.652,91)", além de relatório contábil de amortização em saldo 

devedor do mesmo valor.

b) Ex-esposa e família

Além de usufruir ele próprio de estilo e padrão de vida nababesco, a ponto de 

ser conhecido como RIQUINHO junto a parlamentares, o Requerido recorria ao 

expediente de proporcionar o pagamento de despesas em geral de diversos cartões 

de crédito para os filhos, além da cônjuge atual, o que torna seus gastos 

desproporcionais aos vencimentos auferidos. De fato, também nesse aspecto a ex- 

esposa parece ter sido substituída pela atual cônjuge, como pode ser constatado 

pela leitura das faturas de cartão de crédito de fls. 260/317, que além de despesas 

desta senhora, indicam também gastos dos filhos do primeiro casamento : Eduardo 

José de Azambuja Alves e Andressa de Azambuja Alves, também dependentes 

econômicos de HENRIQUE ALVES.

A ex-sra. Henrique Alves, que até recentemente tinha suas despesas pelo 

Requerido, dele recebeu a quantia de R$ 1,5 milhões de reais entre 2002 e 2003 

acordada judicialmente como indenização em divórcio (fls.69/70 do I.C.P. anexo):

De fato, a Ata de Audiência ocorrida em 24 de outubro de 2001, dispõe, verbis 

(fls. 50 do ICP, fls. 353 da Ação de Divórcio no. 2360-3 5*V.Família do DF, Apenso I, 

vol.2):
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“Acordam as partes que o cônjuge varão Daaà r i ^ ^ Ô ^ lQé1̂ 
virago o valor de R$ 1.450.000,00 (hum milhão e quatrocentóse' 
cinqüenta mil reais) a título de indenização e pagamento pelas 
cotas correspondentes a 2,5 % da empresa Televisão Cabugi 
ltda (...)”

Nada temos contra os ganhos da sra. Monica Azambuja, mas ocorre que 

esse valor, a ser pago entre outubro de 2002 e outubro de 2003, corresponde a 

aproximadamente cinco vezes a totalidade da receita anual declarada do requerido !

Mais recentemente esta senhora passou a sofrer importantes acréscimos 

patrimoniais : em 25.03.2004, apartamento 306 do bloco F da Quadra S.H.C.S. em 

Brasília/DF, por R$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais), com pagamento à vista, 

conforme informado pelo COAF, documento anexo, fls.178/9 do I.C.P. 

no. 1.16.000.00189/2004-74. Além disso, foi a ela transmitida a titularidade do 

apartamento 1201 de prédio sito na Av. Atlântica no. 2212 apartamento 1201, 

Copacabana, rio de janeiro, valor de R$ 1.015.282,00 (Hum milhão quinze mil 

duzentos e oitenta e dois reais) em 09 de maio de 2003.

Além disso o Conselho, no mesmo documento, informou o Ministério Público 

Federal que no Banco Citibank, agência no. 0055, conta-corrente no. 55039774, 

titularizada por Monica Infante Azambuja, houve “depósito de R$ 580.000,00 em sua 

conta corrente, em 09 de setembro de 2004, valor este que, segundo o Banco 

comunicante, seria referente a venda de imóvel”.

c) Esposa atual

Por outro lado, considerando-se que os gastos do Requerido sempre 

estenderam-se a despesas da sua atual esposa, far-se-á necessária também a 

obtenção dos dados financeiros da cônjuge PRISCILA GIMENEZ, a fim de se 

verificar qual o efetivo montante de gastos de ambas, suportados pelo primeiro 

requerido. [
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Há, de fato, indícios de que as despesas desta terceira Requerida são 

também suportadas pelo primeiro requerido, o qual pode estar a empreender 

transferência patrimonial dissimulada para aquela. Ora, verificou-se a existência de 

evidentes incompatibilidades a partir do ano calendário de 2000 na evolução da 

receita declarada por PRISCILA GIMENEZ à Secretaria de Receita Federal, 

conforme os documentos de fls.39/49 do I.C.P. anexo, pois, de uma renda anual de 

R$ 10 mil reais (vide fls.45 do I.C.P.), esta Requerida passou, repentinamente a ser 

detentora de crédito -  rendimento isento e não tributável - de RS 150.000.00 (Cento 

e cinqüenta mil reais), além de passar a adquirir outros bens, móveis e imóveis, em 

valor várias vezes superior aos rendimentos anuais apresentados até então, como 

aquisição de apartamento no Alto do Juruá 703/704(Brasil) de RS 18.353.14. fls.44 

do I.C.P. anexo, aplicação de Renda Fixa no Banco do Brasil, de RS 32.000.00. 

fls.44; terreno situado na praia de Barra do Rio, município de Extrenoz/RN, lotes 

986/987, valor de RS 15.000.00. fls.48 e veículo Mitsubishi L200 2002/2003 no valor 

de RS 45.600.00. fls.48. Assinale-se que o valor aplicado na poupança-ouro-Brasil 

dessa Terceira Requerida subiu de R$ 4.067,88 no ano de 2000 para RS 13.936.25. 

em 2001, apesar de todas as novas aquisições patgrimoniais, e que primeiro 

Requerido também possui terreno no mesmo município de Extrenoz/RN. Por outro 

lado, lembre-se que não se está a questionar o valor dado aos bens, pela terceira 

Requerida.

Esses fatos ocorreram justamente a partir do início de sua união conjugal com

o primeiro Requerido, e do desfazimento da sociedade conjugal deste com a 

requerida MONICA AZAMBUJA -  Segunda Requerida - noticiado por esta no bojo 

da ação de Divórcio no. 2360-3 da 5" Vara de Família do TJ-DF, coincidentemente 

ajuizada em 24.02.2000. (fl.01 do Apenso I, vol.l)

Assim como as solicitações de ação fiscal solicitadas com relação ao primeiro 

Requerido -  vide Ofícios PRDF/AR no.081/2003 (17.09.2003), no.040/2004

(12.02.2004), no.048/2004 (de 10.03.2004), no.109/2004 (de 29.06.2004), 127/2004

(04.08.2004) e no.187/2004 (03.09.2004), todos com cópias nos autos - a auditoria
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fiscal solicitada em desfavor da terceira Requerida foi efetivada fida-' .Receita .-.-. 

Federal, a despeito das reiterações procedidas pelo M.P.F., conforme se verifica 

pelos Ofícios de fls.52 e 76 do I.C.P.

A despeito da desídia da administração tributária, a receita e o patrimônio a 

descoberto do Requerido é evidente, pois este não fez constar em suas declarações 

de bens endereçadas à Câmara dos Deputados nenhuma conta-corrente ou cartão 

de crédito no exterior, e muito menos qualquer aplicação financeira no exterior e em 

moeda estrangeira, nem tampouco a titularidade de empresas, ou da receita 

suficiente a cobrir os gastos com a(s) família(s) e cartões de crédito.

VIII - DO DIREITO

A Lei de Improbidade Administrativa disciplina os atos administrativos em que 

ocorre enriquecimento ilícito no art. 9° dizendo que:

"Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa 
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de 
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente (...)

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza 
cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à 
renda do agente público;"

Na opinião de De Plácido e Silva (Vocabulário Jurídico, Forense, 6aed, v.2, 

1980, p.604), “enriquecimento ilícito ou sem causa é o que se promove, 

empobrecendo injustamente outrem, sem qualquer razão jurídica, isto é, sem ser 

fundado numa operação jurídica considerada lícita ou numa disposição legar. (José 

A. Costa, Contorno Jurídico da Improbidade Administrativa, 2aed., Brasília Jurídica,



Segundo registra Wallace P. Martins Jr. “o enriquecimento ilíhtü^Bâ^kâê f ^  

público provoca dano à moralidade administrativa e, independentemente, pode 

causar dano patrimonial.”

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL t  ÍÒ .  |
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

O ato de enriquecer, desde que calcado em justo título (razão jurídica) não é 

defeso pelo direito positivo de nenhum país do mundo. O enriquecimento reprovável 

pelo direito é aquele que -  configurando lucro, vantagem ou benefício -  promana de 

negociação ilícita, identificada ou não.

George Sarmento7 entende que :

“O aumento patrimonial injustificado, isto é, acima das possibilidades 
vencimentais do servidor, bem como os sinais exteriores de riqueza 
devem ser investigados. Claro que podem ser produto de herança, 
doação de familiares, casamento vantajoso ou, até mesmo, de um 
prêmio da loto ou da loteria esportiva. Mas também pode expressar 
o pagamento de propinas em forma de comissões ocultas, 
operações simuladas ou inexplicáveis aportes de dinheiro líquido 
nas contas bancárias. O art. 9° inciso VII, da Lei nQ 8.429/92, tipifica 
como improbidade a seguinte conduta: “adquirir, para si ou para 
outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, 
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público”.

Assinale-se que não se insurge aqui contra o mero fato do enriquecimento ou 

da melhoria do padrão de vida do primeiro Requerido, mas sim diante das 

circunstâncias desse enriquecimento, que permanece dissimulado, posto que a 

Câmara dos Deputados não teve ciência de seus termos, em violação ao 

determinado pelo art. 13 da lei de Improbidade Administrativa.

Este incremento patrimonial pode ser verificado mediante a evidente 

desproporcionalidade entre o montante dos gastos (e movimentação financeira) 

muito maior que a receita regularmente declarada pelo primeiro requerido à 

instituição pública à qual deve lealdade. Além disso, são extremamente 

significativas a omissão do Requerido quanto à titularidade de empresas e de cartão
A

7 Sarmento, George., Improbidade Administrativa, 1a ed. Porto Alegre: Síntese, 2002, p. 77
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de crédito emitido no exterior (necessariamente quitado por meio d 

situada no mesmo país estrangeiro).

JF-OF

Ora, tal omissão viola o comando do artigo 13" da Lei de Improbidade 

Administrativa, verbis:

“Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à 
apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu 
patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 
competente.

§ 1o A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, 
títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, 
localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os 
bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de 
outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, 
excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

§ 2 S A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que 
o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou 
função.

§ 39 Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se 
recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou 
que a prestar falsa.

§ 4g O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração 
anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na 
conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de 
qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a 
exigência contida no caput e no § 2 °  deste artigo.”

Assim, verifica-se que o referido dispositivo determina que todo acréscimo de 

patrimônio deve ser informado anualmente ao órgão ao qual encontra-se vinculado 

administrativamente o agente público. E que a falta ou a inveracidade de tal 

informação é penalizada com a perda do cargo público.

Por outro lado, pode-se afirmar que a conduta em tela agride também 

princípios fundamentais da administração pública, como o da moralidade (e o ínsito 

dever de probidade) e a lealdade devida à instituição, e os substitui pela 

conveniência da dissimulação e ocultamento no que toca aos termos da evolução 

patrimonial registrada, em benefício dos interesses pessoais do Requerido e de 

terceiros. O caput do artigo 119 da Lei no. 8.429/92, dispõe, verbis '^J
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« Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições,(...)»

Como afirma o constitucionalista Pa u l o  Bo n a v id e s  (In: Curso de Direito 

Constitucional. 6 ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 362), “se o velho Estado de 

Direito do liberalismo, fazia o culto da lei, o novo Estado de Direito do nosso tempo 

faz o culto da Constituição”. Hoje, vivemos a teoria contemporânea do “direito por 

princípios”, da fase pós-positivista do constitucionalismo, onde não há lugar para 

pautar-se o agente público tão somente quanto ao teor da Lei, mas em 

consideração a princípios, dentre os quais o da moralidade administrativa.

Leciona o eminente CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (In: 

E l e me n t o s  d e  D ir e it o  A d min is t r a t iv o . São Paulo : RT, 1980. p.230.) da gravidade 

da lesão imposta à ordem jurídica pela violação de princípio constitucional:

“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. 
A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 
específico mandamento obrigatório mas a todo o sistema de 
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, 
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de 
seus valores fundamentais, contumélia irremível a seu arcabouço 
lógico e corrosão de sua estrutura mestra”.

Já quanto à violação direta da norma proibitiva do inciso VII do artigo 9e da Lei 

de improbidade, acima transcrito, Sérgio Monteiro Medeiros8 é incisivo :

"O dispositivo, que cremos não vem recebendo a devida atenção por 
parte dos operadores do Direito, encarregados da persecução dos 
atos de improbidade administrativa, revela-se notável instrumento 
para o combate ao enriquecimento ilícito de agentes públicos, 
diretamente, por meio de interposta pessoa, ou em favor de terceiros

8 Sérgio Monteiro Medeiros, Lei de Improbidade administrativa (Comentários e Anotações 
Jurisprudenciais), p. 59/60.
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beneficiários das condutas vedadas9. (...) tem-s&~€t~*veéaçãa^ao, 
enriquecimento sem causa, manifestado pela aquisição, 
incorporação de bens de qualquer natureza (móveis, imóveis, 
depósitos bancários, aplicações financeiras, ações, participações 
societárias etc.) ao patrimônio do agente público, ou de outrem, sem 
que tal decorra de sua natural evolução ou do conjunto das rendas 
oriundas de atividades não relacionadas, direta ou indiretamente, 
com o exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública. 
Como corolário dessa regra, tem-se a inovação de caráter 
processual, que no ordenamento jurídico pátrio só se encontra 
paralelo no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Referimo- 
nos à inversão do ônus da prova, a qual, naquele Diploma Legal, 
mereceu enunciação expressa, não decorrendo de qualquer esforço 
exegético, haja vista que a mens legis e a mens legislatoris foram 
perfeitamente harmonizadas. Já na Lei de Improbidade 
Administrativa, essa relevantíssima norma de natureza processual 
aflora em conseqüência da norma de índole material em comento, 
mas de maneira irrefutável, sob pena de se tornar letra morta a 
previsão legal. Na prática, uma vez identificada a aquisição de bens 
de valor incompatível com as rendas, ou com a evolução do 
patrimônio do agente público10, 0 Ministério Público -  ou qualquer 
dos co-legitimados -  pode propor ação de improbidade 
administrativa com fundamento no dispositivo em análise (...)”.

De fato, os documentos trazidos aos autos pela Diretoria-Geral da Câmara 

dos Deputados às fls. 59/68 do anexo Inquérito Civil Público -  referentes à 

declaração do art. 13 da Lei de Improbidade - indicam que o Requerido faz uso da 

faculdade de utilizar cópia da Declaração de Bens e Rendimentos de pessoa Física 

entregue à Receita federal a qual, para “cumprir as exigências” impostas pelo 

parágrafo 2e do mesmo artigo deve sofrer as “necessárias atualizações, na forma 

do parágrafo 4.e

No entanto, a omissão e falta de veracidade verificada nas Declarações de 

Bens trazidas aos autos (referentes aos anos calendário de 1999 a 2003) não foi 

sanada: as Declarações perante o Poder Legislativo Federal não sofreram qualquer 

acréscimo ou retificação em seu teor, segundo as cópias das D.I.R.P.F.’s que foram

9 Talvez exista um certo pudor quanto à sua aplicação, por receio de ferir-se 0 princípio constitucional 
do contraditório.
10 Para tanto, úteis se revelam as disposições do art. 13. Outrossim, sendo detectados “sinais 
exteriores de riqueza”, pode ser instaurada uma investigação, procedendo-se, dentre outras 
diligências, à quebra de sigilo bancário e fiscal.
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encaminhadas a esta Procuradoria da República pelo Ofício no.A^zDtM-TJGrtfd - 

limo. Diretor-Geral da Câmara dos Deputado às fls.55 do I.C.P. anexo).

A falsidade ideológica em declaração obrigatória a ser prestada perante a 

Administração viola o disposto no caput do art.13 da Lei no. 8429/92 « A posse e o 

exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos 

bens e valores que compõem o seu patrimônio privado). Assim, a ocultação da 

titularidade de bens, como contas-correntes e empresas, assim como de receita de 

origem indeterminada, ocorrida na espécie configura descumprimento dessa norma 

legal.

E, em decorrência da violação dessa norma « presuntiva de improbidade 

administrativa por enriquecimento ilícito, (...) (impõem-se) as consectárias punições 

de índole político-disciplinar (impeachment, cassação de mandato, perda de cargo e 

outras formas de destituição) quando tratar-se de cargo político-eletivo ou de 

membros componentes do Poder Judiciário. 11»

« O órgão estatal deverá exercer severo controle sobre bens e 
valores dos funcionários a ele vinculados. A Lei n- 8.429/92 
estabelece que a posse e o exercício de agente público estão 
condicionados à declaração de bens e valores que compõem seu 
patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 
competente. Todos os anos, o servidor deve atualizar as 
informações, apresentando nova declaração ou informando, por 
escrito, que não houve alteração patrimonial. O mesmo 
procedimento deve ser obedecido na data em que o servidor deixar 
o exercício de mandato, cargo, emprego ou função. Se preferir, 
poderá simplesmente entregar a cópia da declaração de bens 
encaminhada à Receita Federal para fins de imposto de renda (Lei 
nQ 8.429/92, art. 13). (...) O agente que se recusar a prestar 
declaração de bens na forma e no prazo previstos ou que apresentá- 
la com informações falsas será demitido a bem do serviço público, 
sem prejuízo das demais sanções previstas em lei (Lei nQ 8.429/92, 
art. 13, § 3g) 12.»
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11 Da Costa, José Armando, Contorno Jurídico da Improbidade Administrativa, 2- ed. Brasília 
Jurídica, 2002,, no. 13. Enriquecimento Ilícito Presumido, p. 113 ;
12 Sarmento, George., Improbidade Administrativa, 1a ed. Porto Alegre: Síntese, 2002, p. 77. a j



Prevalece o entendimento doutrinário é que no caso de delculf^í^el^tõCy^ 1 

disposto no art. 13o enquadramento da conduta do agente público converge para o 

tipo do artigo 9*, inciso VII, da Lei no. 8429/9213 :

“Conforme o disposto no art. 13 da Lei n- 8.429/92, é obrigação do 
agente público, ao tomar posse em qualquer cargo da Administração 
Pública, apresentar a sua declaração de bens, que deverá, item por 
item, retratar o somatório do seu patrimônio privado, 
compreendendo imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, 
ações, haveres e outros bens e valores patrimoniais localizados no 
Brasil ou no estrangeiro. Deverá incluir, quando for o caso, os bens 
patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos ou outras 
pessoas que vivam às expensas do agente público declarante. Tal 
declaração deverá ser atualizada anualmente, o que poderá ser feito 
por meio de cópia da declaração do imposto de renda.(...) O 
descumprimento dessa obrigação de declarar os bens, ou de prestá- 
la com falsidade, constitui transgressão disciplinar punível com 
pena de demissão (art. 13, § 3- da Lei n- 8.429/92). A feitura e 
atualização dessa declaração funcional de bens -  espelhando o 
acervo patrimonial do agente público e a sua variação, para mais ou 
para menos, no tempo -  constituem os elementos concretos para 
que, a partir daí, se estabeleça um critério seguro para aferir-se, com 
base mais concreta, se a variação patrimonial do agente acusado 
ocorreu de modo lícito ou ilícito. Concluindo-se que tal variação não 
se estriba em justo título, terá obviamente ocorrido enriquecimento 
ilícito. De efeito, deverá o agente público enquadrar-se no tipo 
disciplinar acima transcrito (inciso VII), devendo, por força dessa 
norma presuntiva de improbidade administrativa por enriquecimento 
ilícito, ser demitido do serviço público, ou sofrer as consectárias 
punições de índole político-disciplinar (impeachment, cassação de 
mandato, perda de cargo e outras formas de destituição), quando 
tratar-se de cargo político-eletivo ou de membros componentes do 
Poder Judiciário. O elemento objetivo da norma (inciso VII) é a 
aquisição, para sí ou para terceiro, de bens cujo valor seja 
incompatível com a renda do agente público.”14
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Deve ser também considerado por outro lado que o requerido é Deputado 

Federal há muitos anos, portanto membro de Poder de Estado, com participação 

decisiva no processo legislativo de normas legais de âmbito federal, o que fornece

13 José A. costa, ibidem, p.114 ;
14 Da Costa, José Armando, Contorno Jurídico da Improbidade Administrativa, 2a ed. Brasília Jurídica,
2002,, no. 13. Enriquecimento Ilícito Presumido, p. 113;.

37



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL * IS* U (j 4 U
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAJ.

... .. . . . . . . J S E w Lã “■ N U C J U 1perspectiva da gravidade dos fatos aqui apresentados, a5feu3a. ,cQmn <ia ..?

antijuridicidade da conduta em tela, a qual, tanto nos termos do artigo 12 inciso I da 

Lei de Improbidade Administrativa, bem como nos termos do parágrafo terceiro seu 

artigo 139, deve ser punida com a demissão a bem do serviço público, que, na 

espécie corresponderia à perda do mandato legislativo.

Assim, diante dos fatos e argumentos acima expostos, resta demonstrado que 

os bens e serviços adquiridos pelo Requerido nas datas acima referidas, para si e 

para outrem, durante o exercício de mandato como Deputado Federal (ver 

informação da C. Deputados, fls.59 do I.C.P.), o qual prossegue até a presente data, 

estão em flagrante desproporção com o incremento no patrimônio informado para a 

Administração Pública (bem como pela administração tributária -  obs.: há 

Procedimento Administrativo Criminal do M.P.F., de no. 1.16.000.000508/2002- 

62/Procuradoria Geral da República-SubProcurador-Geral da República Dr. Edson 

O. de Almeida) e em desacordo com qualquer evolução natural de crescimento que 

poderiam registrar. E que o Requerido agiu com má-fé ao adulterar ideologicamente 

as declarações patrimoniais entre 1999 e a presente data perante a instituição junto 

a qual exerce seu múnus público, omitindo a origem e o montante do acréscimo 

patrimonial, em flagrante desrespeito ao artigo 13e da Lei 8429/92.

A doutrina consigna que em juízo bastaria tão somente a demonstração do 

fato do enriquecimento sem causa do agente público para que seja presumida a 

ilicitude e o cometimento de improbidade administrativa, por estar-se diante da 

configuração do descumprimento de deveres funcionais dos mais basilares, como a 

probidade administrativa -  referenciada no parág.4s do art. 37 da Constituição - e a 

lealdade devida à instituição pela qual exerce seu munus público.

George Sarmentoí5 predica :

“A lei estabelece a presunção de improbidade do agente público que 
incorpora ao patrimônio privado bens ou valores incompatíveis com 
seu nível vencimental. Trata-se de presunção relativa, juris tantum,

_____________________________  . c
15 Sarmento, George., Improbidade Administrativa, 1ã ed. Porto Alegre: Síntese, 2002, p. 78.
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que pode ser afastada se o acusado provar a L o l M ! 
recursos utilizados para a aquisição. Entretanto, o aumento 
injustificado do patrimônio, por si só, já é um forte indicativo de que o 
servidor usa os poderes inerentes ao seu cargo para amealhar 
vantagens econômicas ilícitas. A partir do momento em que se 
percebe a desproporcionalidade entre a remuneração e a evolução 
patrimonial do agente, A Administração Pública pode convocá-lo 
para prestar esclarecimentos, sobretudo para informar a origem do 
dinheiro empregado e de que maneira foi lançado no imposto de 
renda. Há também presunção de improbidade administrativa 
quando o servidor apresentar sinais exteriores de riqueza 
incompatíveis com sua condição financeira. Ainda que não haja 
evolução patrimonial visível, o acusado passa a ostentar um estilo 
de vida luxuoso, que chama a atenção da sociedade.”

No mesmo sentido, Sérgio Monteiro Medeiros*6 escreve:

“O réu, por sua vez, é quem deverá provar que o crescimento de seu 
patrimônio é sim fruto da natural evolução ou compatível com as 
rendas obtidas, ou que embora sendo superior, como alegado pelo 
autor, não tem qualquer relação direta, ou indireta, com a atividade 
pública desempenhada, podendo ter origem numa herança,17do 
desempenho de atividades empresariais, de profissão liberal, do 
conjunto da renda familiar, de premiações em sorteios ou loterias, 
ou, até mesmo, de atividades ilícitas,18ainda que seja pouco provável 
que esta última hipótese seja aventada como tese de defesa.(...)

No mesmo sentido da tese ora apresentada, registramos a doutrina de 

Wallace Paiva Martins Júnior:

‘A lei presume a inidoneidade do agente público que adquire 
bens ou valores incompatíveis com a normalidade do seu padrão de 
vencimentos, bastando provar que exercia função pública e que os 
bens e valores (mobiliários e imobiliários) adquiridos são 
incompatíveis ou desproporcionais à evolução de seu patrimônio ou 
renda. A lei também censura os sinais exteriores de riqueza e a

16 Sérgio Monteiro Medeiros, Lei de Improbidade administrativa (Comentários e Anotações 
Jurisprudenciais), p. 61/62.
17 Atente-se para o fato de o argumento ser falacioso, como no caso de um famoso ex-juiz que alegou 
haver herdado uma fortuna de um tio alfaiate, a pretexto de justificar o desvio de vultosas quantias 
(conduta esta perpetrada na qualidade de gestor público).
8 Não relacionadas, de qualquer modo, com o exercício do cargo, emprego, mandato ou função [Y / 

pública. \J
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obtenção de bens ou valores para outrem e fkrrre~igcralmente 
artifícios empregados para dissimular o enriquecimento ilícito, de 
modo que atinge a aquisição direta ou indireta (simulação, 
triangularização, utilização de esquema de lavagem de dinheiro, de 
testas-de-ferro, membros da família etc.)19’.

Antônio Augusto Mello de Camargo Ferraz e Antônio Herman de 

Vasconcellos e Benjamin20, que esposam o mesmo entendimento, afirmam que ‘o 

autor da ação não tem o dever de demonstrar específicos atos de corrupção

que deram origem ao acréscimo patrimonial do agente público, porque mens legis 

prevalece sobre a legislatoris e, diante da redação do art. 9Q, VII, estará obrigado a 

provar ‘apenas a desproporção entre patrimônio e renda do funcionário! É a partir 

desse ponto que se inverte o ônus da prova’.

Já Carlos Alberto Ortiz21, assevera cuidar-se a improbidade de presunção 

ju ris  tantum, que admite a inversão do ônus da prova, mostrando que a regra 

decorre do dever funcional de probidade, ‘do qual se origina o de transparência da 

vida pessoal do agente, especialmente com relação à origem do seu patrimônio’.

IX - CONCLUSÃO

Diante dos fatos e documentos acima referidos, em sua maioria firmados ou 

dirigidos ao Requerido, resta demonstrado o cometimento da improbidade descrita 

no inciso VII do art.95 da Lei de Improbidade Administrativa cumulado com o 

descumprimento das determinações contidas no artigo 13 do mesmo diploma legal.

Nenhum dos documentos trazidos aos autos da Ação de Divórcio no. 2360-3 

da 5" V.F. do D.F. teve impugnada naquela sede sua autenticidade pelo Requerido 

naqueles autos. Pelo contrário, este optou por efetuar proposta de conciliação à ex-

19 Wallace Paiva Martins Jr., «Probidade Administrativa », Saraiva, 2eEd., São Paulo, 2002, p.198.
20 A Inversão do ônus da Prova na Lei de Improbidade Administrativa, Cadernos -  Temas 
Institucionais. São Paulo, Associação paulista do Ministério Público, 1995, pp.93.
21 Em Improbidade Administrativa, in Cadernos de Direito Constitucional e Eleitoral, Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo vol.28, p.125.
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esposa -  que fez juntar naquele feito a maior parte dos documento

referidos - envolvendo “indenização” em valor de R$ 1,5 milhão de reais, à Segunda 

Requerida e logrou converter o feito litigioso em Divórcio Consensual.

Isto posto, a conduta do Requerido, agente político, de informar 

incorretamente a Administração Pública do seu patrimônio e receita basta para 

caracterizar a improbidade administrativa, não sendo necessária a apuração do 

efetivo montante das movimentações financeiras ou do patrimônio oculto no exterior.

De fato, diante do conjunto probatório existente nos autos dos procedimentos 

administrativos anexos, que o requerido no ano de 1998 possuía cartão de crédito 

American Express emitido no exterior, em 2001 contraía despesas de cartões 

de crédito nacional em montante superior ao dobro de sua receita naquele ano, 

efetuou em 24.10.2001 um acordo em Ação de Divórcio comprometendo-se a 

pagar em um ano valor superior a quatro vezes sua receita anual, bem como 

oculta a participação societária como dirigente de empresas. Assim, resta 

desde logo demonstrado que o Requerido dispõe de receita e/ou patrimônio maior e 

diverso do declarado perante a Câmara dos Deputados, onde exerce suas funções 

públicas.

Além disso, há indícios, cuja comprovação cabal será aferida após a 

instrução do presente, no sentido de demonstrar a titularidade e/ou a movimentação 

de contas-correntes em instituições financeiras com sede no exterior (Citibank- 

N.York, Lloyd’s Bank-Miami e UBP-Genebra), a efetivação de transferência 

dissimulada de patrimônio para a ex-esposa MONICA AZAMBUJA e para a atual 

esposa PRISCILA GIMENEZ, assim como a titularidade de cartão de crédito da 

bandeira Nordwest emitido e pago no exterior.

X- DO PEDIDO
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Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FED& M jM tè è fâ Q M l  
de segredo de justiça do presente feito e : *

a) a notificação do Requerido no endereço constante dessa exordial para 

apresentar sua defesa, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de 

fato em 15 dias, nos termos do § 7°, art. 17 da Lei 8.429/92, bem assim o seu 

recebimento em 30 dias(§ 8 ° do referido artigo);

b) a intimação da União Federal, para figurar como litisconsorte ativo junto 

ao MPF, se entender existente o seu interesse, na pessoa de seu advogado 

com poderes legais de representação, na Procuradoria Regional da União 1 .â 

Região, situada no SAS, Quadra 02, Bloco E, 1.e andar, Edifício PGU, Asa 

Sul, Brasília-DF;

c) a procedência do pedido para o fim de condenar o Requerido às penas 

do inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/92 -  ref. à violação de princípios da 

administração pública, art.11, caput- inclusive a perda do cargo.

d) a procedência do pedido para o fim de condenar o Requerido às penas 

do inciso I do artigo 12 da Lei 8.429/92 -  ref. a enriquecimento ilícito, art. 99’

VII -  inclusive a perda do cargo.

e) a notificação ao Tribunal Superior Eleitoral -  TSE, para que determine 

aos Tribunais Regionais Eleitorais de todo o país, especialmente o TRE do 

Distrito Federal, a procederem as averbações necessárias nos registros 

perante os Cartórios Eleitorais, com vistas a dar efetividade à suspensão dos 

direitos políticos do Requerido;

f) comunicação ao Ministério do Planejamento para fazer constar do seu 

banco de dados a proibição do Requerido de ser nomeado ou exercer 

quaisquer cargos em órgãos públicos federais, estaduais e municipais. ^
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g) comunicação ao Ministério da Fazenda para fa

banco de dados a proibição do Requerido de receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios;

h) seja o Requerido condenado nos ônus da sucumbência.

Protesta, por fim, pela produção de todos os meios de prova em direito 
admissíveis, inclusive depoimento pessoal do Requerido e oitiva de testemunhas 
a serem indicadas, sem prejuízo de outras provas que se fizerem necessárias.

Dá à causa o valor de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).

Brasília, 10 de outubro de 2004.

Procurador da República




