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São Paulo, 13 de junho de 2017 
 

Ofício Presidência Ethos nº 25 / 2017  
 
Senhor Senador Eunício Oliveira, 

Na condição de conselheiro do Conselho de Transparência do Senado Federal, onde represento 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, venho solicitar a V.Exa. esclarecimentos que 

acredito ser um pedido da sociedade brasileira. 

Toda a sociedade e em especial as empresas precisam do funcionamento íntegro e transparente 

das instituições e cumprimento da lei como condição para investimento e criação de emprego. 

Há mais de vinte dias o Supremo Tribunal Federal determinou a afastamento do senhor Aécio 

Neves do mandato de Senador da República.  Desde então repercute em toda imprensa nacional os 

questionamentos sobre as razões que levam o Senado Federal a não cumprir a determinação judicial até a 

presente data. E não há, Vossa Excelência, qualquer resposta a sociedade brasileira. 

O Ministro Marco Aurélio, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, afirmou na data de ontem 

que “enquanto não alterada a decisão judicial, ela tem que ser cumprida” e completa “tem que ver o que 

está acontecendo no Senado”. 

Reiteramos aqui a indagação do ministro: o que está acontecendo no Senado Federal? Por que até 

a presente data a decisão judicial não foi cumprida? Por que o Senado Federal, que já foi bem avaliado no 

Índice de Transparência dos Legislativos quanto ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação, não é 

transparente no seu comportamento político frente a decisão de afastar o senador Aécio Neves? 

Esperamos um rápido retorno com os esclarecimentos que serão compartilhados com toda 

sociedade. 

Acreditamos que este é o dever de um conselheiro do Conselho de Transparência do Senado 

comprometido em contribuir para promoção da integridade e transparência na relação entre a sociedade e 

o Senado Federal. 
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