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REQUERIMENTO Nº 23, DE 2000-CN
(De pu ta do Oscar Andra de)

Re quer a cri a ção de Co mis são Par -
la men tar Mis ta de Inqué ri to com a fi na li -
da de de apu rar, em todo País, o ele va do
cres ci men to de rou bo de car gas trans -
por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá rio, fer ro viá rio e aqua viá rio.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral,

Nos ter mos do ar ti go 58, § 3º da Cons ti tu i ção
Fe de ral com bi na do com o dis pos to no ar ti go 21 em
seu pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Co mum do Con -
gres so Na ci o nal, os De pu ta dos Fe de ra is e Se na do -
res que a este subs cre vem de 22 (vin te e dois) mem -
bros, sen do 11 (onze) De pu ta dos Fe de ra is e 11
(onze) Se na do res, com igual nú me ro de ti tu la res e
su plen tes, obe de cen do ao prin cí pio da pro por ci o na li -
da de par ti dá ria, des ti na da a, no pra zo de 90 (no ven -
ta) dias e do ta ção or ça men tá ria no va lor de
R$80.000,00 (oi ten ta mil re a is), apu rar, em todo Pais,
o ele va do cres ci men to de rou bo de car gas trans por -
ta das pe las em pre sas de trans por te ro do viá rio, fer ro -
viá rio e aqua viá rio.

Jus ti fi ca ção

A cri a ção des sa Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, além de ter o ob je ti vo de es tu do e apu ra ção
do rou bo de car gas no País, visa, pos te ri or men te cri ar 
um me ca nis mo ca paz de co i bir a atu a ção de qua dri -
lhas es pe ci a li za das em fur tar ou rou bar car gas em
todo o País e que vem ca u san do enor mes pre ju í zos,
in clu si ve de vi das hu ma nas dis se mi nan do a in se gu -
ran ça e o medo.

A par tir do iní cio da dé ca da de 90, o in te res se do 
cri me or ga ni za do mi grou do as sal to a ban co para o
rou bo de car ga. Os ban cos for ta le ce ram os es que -
mas de se gu ran ça e os ca mi nhões pas sa ram a ser al -
vos fá ce is.

Da dos da Asso ci a ção Na ci o nal do Trans por -
tes de Car gas (ANTC) e a Con fe de ra ção Na ci o nal
de Trans por te (CNT) re ve lam que, de ja ne i ro a ju -
nho de 1999, fo ram re gis tra dos 1.493 ocor rên ci as
de rou bo de car gas de ca mi nhões re sul tan do em
pre ju í zo de R$247,4 mi lhões em ape nas seis me -
ses. No ano pas sa do, a ANTC/CNT re gis tra ram
4.200 ocor rên ci as e um pre ju í zo de R$315 mi lhões.

O cres ci men to dos as sal tos a ca mi nhões no País é
ver ti gi no so.

Esta tís ti cas dos sin di ca tos das em pre sas trans -
por ta do ras, das po lí ci as ro do viá ri as es ta du a is e das
se gu ra do ras re ve lam que apro xi ma da men te 80% dos 
rou bos de car ga es tão con cen tra dos nos Esta dos de
São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro. Há no en tan to, uma ten -
dên cia de am pli a ção do raio de ação das qua dri lhas
no Rio Gran de do Sul, Mi nas Ge ra is (Triân gu lo Mi ne i -
ro), Go iás e Pa ra ná. Só em São Pa u lo, se gun do o Co -
ro nel Sou za da PMSP, exis tem 20 qua dri lhas de la -
drões de car gas, em todo o es ta do.

Estu dos re a li za dos pela Fet cesp, re ve la ram que 
em 1999 as ocor rên ci as de rou bo de ca mi nhões e de -
pó si tos de em pre sas de trans por tes em São Pa u lo
cres ce ram mais de 30% em re la ção ao ano pas sa do.
Até ou tu bro de 99, o pre ju í zo ca u sa do pe los la drões
era de R$123 mi lhões. De vi do ao au men to de ocor -
rên ci as, as em pre sas trans por ta do ras in ves ti ram no
ge ren ci a men to de ris co para evi tar gran des per das.
Car gas va li o sas são trans por ta das em três ou qua tro
vi a gens, em ho rá ri os e ro tas di fe ren tes.

O rou bo de car ga é exe cu ta do den tro de uma
es tru tu ra so fis ti ca da. A po lí cia e as em pre sas já
iden ti fi ca ram que a atu a ção das qua dri lhas ge ral -
men te se dá em qua tro es tá gi os: um pri me i ro gru po
(ou cé lu la) pára o ca mi nhão, se qües tra o mo to ris ta e
leva a car ga. O as sal tan te, cha ma do de “elo” leva o
pa ga men to pela pri me i ra ação. O se gun do gru po
pega o ca mi nhão e o leva para um lo cal pró xi mo ao
es con de ri jo da car ga. No ter ce i ro es tá gio, ou tros
ban di dos re ti ram as mer ca do ri as e as es con dem no
de pó si to. Nes se es tá gio da ação, o pri me i ro gru po é
avi sa do e au to ri za do a li be rar o mo to ris ta. Os che fes
das qua dri lhas só atu am no úl ti mo es tá gio do es que -
ma, na hora ne go ci ar e ven der a car ga. Esse es que -
ma com par ti men ta do dá se gu ran ça para toda a es -
tru tu ra da qua dri lha. O pé-de-chi ne lo que in ter cep ta
a car ga ja ma is co nhe ce os gran des ne go ci a do res,
afir ma o Co ro nel Sou za.

Nes se sen ti do, re que re mos a cri a ção des sa Co -
mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to para apu rar e
co i bir o avan ço des sas qua dri lhas de rou bo de car gas 
em todo o País.

Bra sí lia, 8 de fe ve re i ro de 2000. – De pu ta do
Oscar Andra de (PFL/RO).
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REQUERIMENTO Nº 83/2000-CN

A Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to cri -
a da atra vés do Re que ri men to nº 23, de 2000-CN,
com a fi na li da de de apu rar, em todo o País, o ele va do
cres ci men to de rou bo de car gas trans por ta das pe las
em pre sas de trans por tes ro do viá rio, fer ro viá rio e
aqua viá rio, com fun da men to nos ar ti gos 76, § 1º, e
152 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re -
quer a pror ro ga ção dos seus tra ba lhos por mais 01
(um) ano, bem como se jam es ten di das as in ves ti ga -
ções no que con cer ne a la va gem de di nhe i ro e des -

man che de ca mi nhões por pes so as en vol vi das com
as qua dri lhas de rou bos de car gas.

Jus ti fi ca ção

Os tra ba lhos da CPMI – Rou bo de Car gas, vêm
de mons tran do que o as sun to é ines go tá vel; nos três
me ses de fun ci o na men to têm sur gi do inú me ras de -
nún ci as que são dig nas de se apro fun da rem as in ves -
ti ga ções. Assim, se faz mis ter a pror ro ga ção dos tra -
ba lhos por mais um ano.

Sala das Ses sões, 
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REQUERIMENTO Nº 97-A/2000-CN

A Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to cri -
a da atra vés do Re que ri men to nº 23, de 2000-CN,
com a fi na li da de de apu rar, em todo o País, o ele va -
do cres ci men to de rou bo de car gas trans por ta das
pe las em pre sas de trans por tes ro do viá rio, fer ro viá -
rio e aqua viá rio, com fun da men to nos ar ti gos 76, §
1º, Item 2º, e 152 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, re quer a pror ro ga ção dos seus tra ba lhos
por mais 01 (um) ano, ou seja, até o dia 15 de de -
zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

Os tra ba lhos da CPMI – Rou bo de Car gas, vêm
de mons tran do que o as sun to é ines go tá vel; no pe río -
do que a Co mis são vem fun ci o nan do fo ram de tec ta -
das vá ri as de nún ci as de di ver sas par tes do ter ri tó rio
bra si le i ro.

Assim, se faz mis ter a pror ro ga ção da Co mis são 
por mais um pe río do le gis la ti vo, para que a mes ma
pos sa fa zer um tra ba lho mais acu ra do den tro das
pers pec ti vas que sur gi ram du ran te os de po i men tos já 
ha vi dos, bem como di li gên ci as efe tu a das ao lon go
des te fun ci o na men to.

Sala das Ses sões,
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OF. Nº 749/00-SGM

Bra sí lia, 13 de de zem bro de 2000

Ilmº Sr
Dr. Mo zart Vi an na de Pa i va
Se cre tá rio-Ge ral da Mesa da
Câ ma ra dos De pu ta dos
Se nhor Se cre tá rio-Ge ral,

Ten do em vis ta o tér mi no da Ses são Le gis la ti va
na pró xi ma sex ta-fe i ra, so li ci to, a V. Sª a gen ti le za de
ve ri fi car a pos si bi li da de de de ter mi nar ao se tor com -
pe ten te des sa Se cre ta ria-Ge ral, que pro ce da à con fe -
rên cia, com ur gên cia, da fo lha de as si na tu ras dos se -
nho res de pu ta dos apos tas ao re que ri men to de pror -
ro ga ção da Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to
“com a fi na li da de de apu rar, em todo País, o ele va do
cres ci men to, de rou bo de car gas trans por ta das pe las
em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e
aqua viá ri os”.

Enca mi nho, em ane xo, o ori gi nal da fo lha de as -
si na tu ras do re que ri men to su pra ci ta do.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Sª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – Ra i mun do
Car re i ro Sil va Se cre tá rio-Ge ral da Mesa.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

SGM nº 225/2000

Bra sí lia, 14 de de zem bro de 2000

A Sua Se nho ria o Se nhor
Dr. Ra i mun do Car re i ro da Sil va
Se cre tá rio-Ge ral da Mesa do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio-Ge ral,

Em res pos ta ao OF nº 749/00 – SGM, en ca mi -
nho a V. Sª a re la ção de as si na tu ras con fe ri das apos -
tas ao re que ri men to de pror ro ga ção da Co mis são
Par la men tar Mis ta de Inqué ri to “com a fi na li da de de
apu rar, em todo País, o ele va do cres ci men to, de rou -
bo de car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans -
por te ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Se nho ria pro tes tos de apre ço. – Mo zart Vi an na de
Pa i va, Se cre tá rio– Ge ral da Mesa.

Mar ço  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUPLEMENTO Terça-fe i ra  11 00061



00062 Ter ça-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUPLEMENTO Mar ço de 2003



OF. Nº 758/00-SGM

Bra sí lia, 13 de de zem bro de 2000

Ilmº Sr.
Dr. Mo zart Vi an na de Pa i va
Se cre tá rio-Ge ral da Mesa da Câ ma ra dos De pu ta -
dos
Se nhor Se cre tá rio-Ge ral,

Em adi ta men to ao Ofí cio nº 749/2000-SGM, de 
13-12-2000, so li ci to a V. Sª a gen ti le za de ve ri fi car a
pos si bi li da de de de ter mi nar ao se tor com pe ten te
des sa Se cre ta ria-Ge ral, com ur gên cia, a con fe rên cia 

das no vas fo lhas de as si na tu ras dos se nho res de pu -
ta dos apos tas ao re que ri men to de pror ro ga ção da
Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to “com a fi -
na li da de de apu rar, em todo País, o ele va do cres ci -
men to, de rou bo de car gas trans por ta das pe las em -
pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e
aqua viá ri os”.

Enca mi nho, em ane xo, os ori gi na is das fo lhas
de as si na tu ras do re que ri men to su pra ci ta do.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Sª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – Ra i mun do
Car re i ro Sil va, Se cre tá rio-Ge ral da Mesa.
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REQUERIMENTO Nº 185/2001-CN

A Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to
cri a da por meio do Re que ri men to nº 23, de
2000-CN, com a fi na li da de de apu rar, em todo o
país, o ele va do cres ci men to de rou bo de car gas
trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes ro do -
viá rio, fer ro viá rio e aqua viá rio, com fun da men to nos 
ar ti gos 76, § 1º, in ci so I e 152 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, re quer a pror ro ga ção dos seus
tra ba lhos até o dia 30 de ju nho de 2002, bem como
que seja con ce di da uma ver ba su ple men tar de
R$80.000,00 (oi ten ta mil re a is), para suas des pe -
sas até seu tér mi no.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te CPMI já vem fun ci o nan do por cer ca
de um ano e meio, ten do ob ti do re sul ta dos que de -
mons tram a efi cá cia do apro ve i ta men to de seus tra -
ba lhos cum prin do fi el men te os ob je ti vos que fo ram
ad ju di ca dos em suas fi na li da des.

A de mons tra ção dis so se vem no tan do na re -
per cus são ca u sa da por in ter né dio da mí dia jor na lís ti -
ca, bem como no nú me ro de de nún ci as re ce bi das
nes te tem po de fun ci o na men to e tam bém em ra zão
dos de po i men tos co lhi dos.

Assim, se faz mis ter a sua pror ro ga ção, para
que te nha mos sua con clu são em um re la tó rio a al tu ra
do que se quer apu rar.

Sala das Ses sões,
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OF. Nº 73º/01 – SGM

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001

Ilmo Sr.
Dr. Mo zart Vi an na de Pa i va
Se cre tá rio-Ge ral da Mesa da
Câ ma ra dos De pu ta dos
Se nhor Se cre tá rio-Ge ral,

So li ci to a V. Sª a gen ti le za de ve ri fi car a pos si -
bi li da de de de ter mi nar ao se tor com pe ten te des sa
Se cre ta ria-Ge ral a con fe rên cia das as si na tu ras dos
se nho res de pu ta dos, com ur gên cia, apos tas ao re -
que ri men to de pror ro ga ção da Co mis são Par la men -
tar Mis ta de Inqué ri to “com a fi na li da de de apu rar,
em todo País, o ele va do cres ci men to, de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por -
tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os”, ten do em 
vis ta que o re que ri men to de ve rá ser lido na pró xi ma
ses são do Con gres so Na ci o nal.

Enca mi nho, em ane xo, os ori gi na is das fo lhas
de as si na tu ras da ma té ria su pra ci ta da.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Sª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – Ra i mun do
Car re i ro Sil va, Se cre tá rio-Ge ral da Mesa

SECRETARIA-GERAL DA MESA

SGM nº 229/01

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2001

A Sua Se nho ria o Se nhor
Dr. Ra i mun do Car re i ro Sil va
Se cre tá rio-Ge ral da Mesa do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio-Ge ral,

Em res pos ta ao OF nº 730/01 – SGM, en ca mi -
nho a Vos sa Se nho ria a re la ção de as si na tu ras con -
fe ri das apos tas ao re que ri men to de pror ro ga ção da
Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to “com a fi -
na li da de de apu rar, em todo o País, o ele va do cres -
ci men to, de rou bo de car gas trans por ta das pe las
em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e
aqua viá ri os”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Se nho ria pro tes tos de apre ço. – Mo zart Vi an na de
Pa i va, Se cre tá rio-Ge ral da Mesa.
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REQUERIMENTO Nº11/2002-CN

A Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to cri -
a da por meio do Re que ri men to nº 23, de 2000-CN,
com a fi na li da de de apu rar, em todo o país, o ele va do
cres ci men to de rou bo de car gas trans por ta das pe las
em pre sas de trans por tes ro do viá rio, fer ro viá rio e
aqua viá rio, bem como pro ce der in ves ti ga ções no que
con cer ne a la va gem de di nhe i ro e des man che de ca -
mi nhões por pes so as en vol vi das com as qua dri lhas
do rou bo de car gas, com fun da men to nos ar ti gos 76,
§ 1º e 152 do Re gi men to Inter no cio Se na do Fe de ral,
re quer a pror ro ga ção dos seus tra ba lhos até o dia 15
de de zem bro de 2002, bem como seja con ce di da
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uma ver ba su ple men tar de R$80.000,00 (oi ten ta mil
re a is), para suas des pe sas até seu tér mi no.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te CPMI já vem fun ci o nan do des de o
ano de 2000, os seus tra ba lhos de mons tra ram ao lon -
go do pe río do de sua exis tên cia uma efi cá cia que
mos trou o des ba ra ta men to de vá ri as qua dri lhas or ga -
ni za das, es ta mos com um pla ne ja men to na que bra

de si gi los fis cal, ban cá rio e te le fô ni co de di ver sas em -
pre sas e pes so as. A ne ces si da de da pror ro ga ção até
o fi nal do ano se dá pelo fato de ain da exis ti rem es ta -
dos bra si le i ros, tais como Rio de Ja ne i ro, Go iás e Ba -
hia a se rem in ves ti ga dos, onde se tem no tí cia de qua -
dri lhas ope ran do nes tes cen tros. Tam bém essa pror -
ro ga ção se faz mis ter ain da pelo fato da ela bo ra ção
de seu Re la tó rio Fi nal.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2002.
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OF. Nº 284/02-SGM

Bra sí lia, 27 de ju nho de 2002

Ilmº Sr.
Dr. Mo zart Vi an na de Pa i va
Se cre tá rio-Ge ral da Mesa da
Câ ma ra dos De pu ta dos
Se nhor Se cre tá rio-Ge ral,

So li ci to a V.Sª a gen ti le za de ve ri fi car a pos -
si bi li da de de de ter mi nar ao se tor com pe ten te
des sa Se cre ta ria-Ge ral a con fe rên cia das as si na -
tu ras dos se nho res de pu ta dos, com ur gên cia,
apos tas ao re que ri men to de pror ro ga ção da Co -
mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to “com a fi -
na li da de de apu rar, em todo País, o ele va do cres -
ci men to, de rou bo de car gas trans por ta das pe las
em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os
e aqua viá ri os”, ten do em vis ta que o re que ri men -
to de ve rá ser lido na pró xi ma ses são do Con gres -
so Na ci o nal.

Enca mi nho, em ane xo, os ori gi na is das fo lhas
de as si na tu ras da ma té ria su pra ci ta da.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V.Sª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – Ra i mun do
Car re i ro Sil va, Se cre tá rio-Ge ral da Mesa.

SGM Nº 146

Bra sí lia, 27 de ju nho de 2002

Ilus trís si mo Se nhor
Dou tor Ra i mun do Car re i ro Sil va
Se cre tá rio-Ge ral da Mesa
Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio-Ge ral,

Em res pos ta ao OF nº 284/02 – SGM, en ca mi -
nho a Vos sa Se nho ria a re la ção de as si na tu ras con -
fe ri das apos tas ao re que ri men to de pror ro ga ção da
Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to “com a fi -
na li da de de apu rar, em todo País, o ele va do cres ci -
men to, de rou bo de car gas trans por ta das pe las em -
pre sas de trans por tes ro do viá ri as, fer ro viá ri os e
aqua viá ri os”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Se nho ria pro tes tos de apre ço. – Mo zart Vi an na de
Pa i va, Se cre tá rio-Ge ral da Mesa.
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OF Nº 183/02 – CPMI-ROUBO DE CARGAS

Bra sí lia,DF, 11 de de zem bro de 2002

Exmo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
D.D Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Na qua li da de de Pre si den te da Co mis são Par la -

men tar Mis ta de Inqué ri to, cri a da por meio do Re que -
ri men to nº 23, de 2000-CN, com a fi na li da de de “Apu -
rar, em Todo o País, o ele va do cres ci men to de rou bo

de car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por -
tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os, bem como
pro ce der in ves ti ga ções no que con cer ne a la va gem
de di nhe i ro e des man che de ca mi nhões por pes so as
en vol vi das com as qua dri lhas do rou bo de car gas”,
co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta CPMI, con clu -
iu seus tra ba lhos em re u nião re a li za da no dia 11 de
de zem bro de 2002, com a apro va ção do Re la tó rio Fi -
nal por una ni mi da de.

Nes ta opor tu ni da de en ca mi nho o Re la tó rio Fi -
nal para as pro vi dên ci as de pra xe.

Aten ci o sa men te, – Ro meu Tuma, Pre si den te.
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I. Introdução

A pre sen te CPMI foi cri a da por meio do re que -
ri men to nº 23 de 2000-CN, de au to ria do De pu ta do
Fe de ral Oscar de Andra de, com a fi na li da de de
“apu rar, em todo o País, o ele va do cres ci men to de
rou bo de car gas trans por ta das pe las em pre sas de
trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os,
bem como pro ce der in ves ti ga ções no que con cer ne
a la va gem de di nhe i ro e des man che de ca mi nhões
por pes so as en vol vi das com as qua dri lhas do rou bo
de car gas.

A ma té ria tra ta da pre o cu pa ção da so ci e da de
como um todo, dos seg men tos que di re ta ou in di re ta -
men te são res pon sá ve is pelo trans por te de car gas,
de par la men ta res em par ti cu lar, no sen ti do de co i bir o 
quan to pos sí vel o cri me or ga ni za do no Bra sil.

É sa bi do que as for ças e os ór gãos cons ti tu í dos
para com ba ter o cri me or ga ni za do via de re gra se en -
con tram pou co apa re lha dos, até por que, lo gis ti ca -
men te, es tão aquém das es tru tu ras cri mi no sas que
hoje agem no Bra sil. Con tu do, es for ços elo giá ve is são 
de sen vol vi dos pe los di ver sos seg men tos go ver na -
men ta is, guar da das suas res pec ti vas com pe tên ci as.

Du ran te as in ves ti ga ções cons ta tou-se o en vol -
vi men to de po li ci a is que atu am em co ló quio com os
la drões e re cep ta do res de car gas. Nas au diên ci as le -
va das a cabo na ci da de de São Pa u lo, quan do ou vi -
dos, a CPMI teve que pren der po li ci a is do De pa tri.

A se gu ran ça pú bli ca é hoje pre o cu pa ção pri o ri -
tá ria de toda a so ci e da de e do Go ver no em ge ral, con -
si de ran do a acen tu a da evo lu ção da es ca la da in con -
tro lá vel da vi o lên cia no País. O de se qui lí brio só -
cio-eco nô mi co vi gen te cria as con di ções fa vo rá ve is
de ca u sa e efe i to, à me di da em que, a cada dia, au -
men ta o abis mo en tre as fon tes ge ra do ras da pro du -
ção, con su mo, de sem pre go e ou tros fa to res que con -
tri bu em para as dis tor ções e con tra di ções so ci a is as
qua is, via de re gra, de sem bo cam e ma te ri a li zam a cri -
a ção ne fas ta de gru pos cri mi no sos.

Foi por meio de inú me ras in for ma ções e ocor -
rên ci as re fe ren tes a es ses fa tos que a CPMI cons ta -
tou a for te li ga ção en tre or ga ni za ções cri mi no sas e o
rou bo de car gas. Fi cou evi den ci a do ain da tra tar-se de 
or ga ni za ções apo i a das e es tru tu ra das por uma lo gís -
ti ca qua se sem pre aci ma da ca pa ci da de pre ven ti va e
re pres si va do po der cons ti tu í do.

Todo esse ce ná rio ins pi rou aos le gis la do res so -
li ci tar a cri a ção da CPMI, cu jos tra ba lhos se de sen vol -
ve ram nor te a dos pe los mais rí gi dos pa drões de con -
du ta pre vis tos nas leis e re gu la men tos per ti nen tes.
Na se qüên cia, será de mons tra da uma sín te se de to -

dos os pro ce di men tos pré-es ta be le ci dos vi san do a
che gar-se aos re cep ta do res que são a ca u sa prin ci -
pal da exis tên cia das qua dri lhas que ope ram com o
rou bo de car gas.

II. Desenvolvimento dos Trabalhos

Vi san do a co i bir a es ca la da ver ti gi no sa do cri -
me or ga ni za do re fe ren te ao rou bo de car gas, iden ti -
fi can do e en qua dran do os re cep ta do res se gun do os
di ta mes da lei, a CPMI veio aten der aos an se i os da
po pu la ção, em pre sá ri os, se gu ra do ras e tra ba lha do -
res que, di re ta ou in di re ta men te, ope ram na área de
trans por te de car gas, apre sen tan do me di das com o
ob je ti vo de ga ran tir se gu ran ça para o de sen vol vi -
men to de suas ati vi da des. Em 16-5-2000, es ta be le -
ceu-se a pri me i ra re u nião, ten do sido ele i tos para a
con du ção dos tra ba lhos o se na dor Ro meu Tuma
(Pre si den te), o De pu ta do Má rio Ne gro mon te
(Vice-Pre si den te) e o De pu ta do Oscar de Andra de (
Re la tor).

Du ran te seus tra ba lhos, nes tes três anos, fo ram
apro va dos 85 re que ri men tos a par tir da cri a ção da re -
fe ri da CPMI, quan do fo ram ini ci a das as apre sen ta -
ções dos re que ri men tos con ten do as pro pos tas den -
tro do cro no gra ma pre vi a men te es ta be le ci do.

Re u niões Re a li za das

No pe río do de 29-3 a 15-12 de 2000 fo ram re -
a li za das 21 re u niões, sen do 18 or di ná ri as e 3 ad mi -
nis tra ti vas.

No ano de 2001, do pe río do que cor res pon de do 
dia 15-3 a 14-11, fo ram re a li za das 20 re u niões; sen do 
19 or di ná ri as e 1 ad mi nis tra ti va.

No ano de 2002, no pe río do do dia 27-2 a 22-11, 
fo ram re a li za das 13 re u niões, sen do 12 or di ná ri as e 1
ad mi nis tra ti va.

As re u niões ti ve ram a ati va par ti ci pa ção de par -
la men ta res in te gran tes des ta CPMI, bem como a co -
la bo ra ção de vá ri os de po en tes in te res sa dos na apu -
ra ção dos fa tos, te cen do con si de ra ções so bre suas
ex pe riên ci as e co nhe ci men to na área, tam bém su ge -
rin do me di das vi san do a co i bir o rou bo de car gas no
Bra sil.

A Co mis são re a li zou vi a gens aos Esta dos do
Ma ra nhão, São Pa u lo (Ca pi tal, Cam pi nas e San tos),
Pa ra í ba, San ta Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul, Mi nas
Ge ra is (Uber lân dia), Per nam bu co, Espí ri to San to, Rio 
de Ja ne i ro, Ron dô nia e Ama zô nia, no sen ti do de di li -
gen ci ar in loco, bus can do e co le tan do in for ma ções,
por meio de oi ti vas e ou tras pro vas per mi ti das em Di -
re i to.

00116 Ter ça-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUPLEMENTO Mar ço de 2003



No ano de 2000 fo ram re a li za das 4 vi a gens para 
as se guin tes ci da des:

Flo ri a nó po lis, João Pes soa e duas ve zes para
São Pa u lo.

No ano de 2001, fo ram re a li za das 5 vi a gens, a
sa ber: São Luís, Cam pi nas, Por to Ale gre, Jo in vil le e
Uber lân dia.

No ano de 2002, fo ram re a li za das 7 vi a gens, a
sa ber: Re ci fe, San tos, Por to Ve lho, Ma na us, Rio de
Ja ne i ro e duas ve zes para Vi tó ria.

Aca re a ções

Du ran te as au diên ci as fo ram re a li za das di ver -
sas aca re a ções, no in tu i to de es cla re cer as con tra di -
ções ocor ri das na fase in ves ti ga tó ria nas ci da des de 
São Pa u lo, São Luís, Bra sí lia, Cam pi nas, João Pes -
soa, Por to Ale gre, Jo in vil le, Uber lân dia, Re ci fe, Por -
to Ve lho, Vi tó ria e Rio de Ja ne i ro.

III. De po i men tos

De po en tes con vi da dos:

Ro meu Na tal Pan zan
Ro ber to Mira
Pa u lo Ro ber to de Sou za
Arte nir Wer ne
Edu ar do Fer re i ra Re buz zi
Cló vis No gue i ra Be zer ra
Osmar Ri car do La bes
Sa u lo Ivo Lamb
Artur San tos
Pa u lo Cu nha
Cel so Ci glio
Luiz Car los Bel tra mi ni
Ivan Gon çal ves Pas sos
De mós te nes Ma du re i ra de Pi nho Fi lho
Ge né sio Ber nar di no de Sou za
Álva ro Hen ri que Vi an na Mo ra is
Ode mar Mül ler
Lu do vi no Cos tel la
Re na to José Hend ges
Edval do Bron ze a do
Luiz Ro ber to Cos ta
Gla u ber to Be zer ra
Go do fre do Bit ten court Fi lho
Ro meu Ta ka mi Mi su ta mi
Luiz Antô nio Re be lo da Sil va
José Pe re i ra Bol si nha Neto
Flo ris be la da Sil va Gon zá les
José da Fon se ca Lo pes
Anto nio Ja ca ran dá de Oli ve i ra

La u ro Ba ri ni Jú ni or
No ber to de Pi nho Ma du re i ra Hi pó li to
Cle os nal do Bri to
Ro gé rio San tos
Ra mon Ta deu Car va lho Buc ci
Ha mil ton Ta deu de Lima
Pa u lo Pe re i ra de Sou za
Ail ton Pe re i ra
Co ro nel Lo ba to
Bre no Li nha res Lintz
Adu val do Ri be i ro Ne res
Ander son Luiz Cha ves
João Car los Fi gue i re do Neto
Was hing ton Luís
João Aze ve do Dan tas
He ral do Go mes Andra de
José Ca mar go Her nan des
Gu i lher me do Ama ral Tá vo ra
Mar ce lo Mar ques da Ro cha
Li be ra to Ca ri o ne
Rob son da Sil va Car de i ra
Eli as Car ne i ro
Je re mi as Men des
Sér gio Lu ci o mar Fon tes
San ti a go Ama ral Fer nan des
Ma ria Eli za Alves de Andra de
Nil ton Sou za Si que i ra
Eze dir Enéas Go mes
Sér gio dos San tos Ca la zans
Sel ma Cris ti na Sam pa io Pe re i ra Cou to
Da ni lo Ba hi en se
Isma el Fo ra ti ni Pe i xo to de Lima
Heli Shi mit tel
Aris to ne Pi men tel
Ma u ro Vi e i ra Mon te i ro
Zu el dech Anun ci a ção
Má rio Arru da

De po en tes con vo ca dos:

Wil li an Wal der Soz za
Jor ge Me res
Ana ni as da Sil va
Aveny Andra de Pa che co
Antô nio Pe re i ra Men des da Sil va
Antô nio Mar cos da Sil va
Re i nam Be zer ra de Lima
José Flo ren ti no do Nas ci men to
Nar ci so Val ver de
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Wag ner Ja dir da Sil va
Ma u ri cio Ma ne gue ti
Mar ce lo Te i xe i ra Lima
Cel so dos San tos
Ju van dir Lino da Sil va
Da ni el Ru bens de Oli ve i ra
Mar cos Pe re i ra
Ale xan dre Fran cis co Ri be i ro da Cos ta
José Ama ral Cor rea
Már cio Ivan da Sil va
Ro nal do Arri va be ne
Flo ri a no Gon çal ves
Fran cis co Edu ar do Ma mel
Shi ro Na zu ri
Ro nal do Te ru ya
Antô nio Cor rea Lis boa
José João So a res Cos ta
Car los Antô nio Maia Sil va
Jo a quim Fe li pe Sou za (Jo a quim La u rix to)
José Ro dri gues da Sil va (José Jú lio)
José Jus ce li no dos San tos Re zen de
He me té rio Weba
Pe nal don Mo re i ra
Be ne di to Bar ros Fer re i ra
Ra i mun do José Fer nan des Le i te
Vla di mir Pe dro Vi e i ra
José Ge ral do de Abreu
Fran cis co Ca i ca Uchoa
Fran cis co Lima

Luiz Car los da Cu nha

Már cio Car va lho de Oli ve i ra (Már cio I)

Sér gio Hen ri que Bal bi no

Her me ne gil do Gigo Neto

Már cio Car va lho de Oli ve i ra (Már cio II)

Jor dão Do min gues da Sil va

José Ro ber to Bar bo sa

La ér cio Pe re i ra

Ales san dro Pe res Pe re i ra

Luiz Be ne di to da Cos ta Oli ve i ra
José Bos co Man zi ni
Wan der lei Mo ret to
Da ni el Vi e i ra
Már cio Ro ber to Leão
Do ni ze te Cla u di nei Ca vi na
Ro ber to Lu cas Por ti lho
Ge or ge Jar dim de Oli ve i ra
Cle ver son Mar ti ni a no

Arlin do Man froi
Vi ta li no Fa va ret to
Mi guel Luiz Fa ri as Lo pes
Vol mir Ros se ti
Armin do Luiz Pret to
Lin do Gon zat ti
He le no Kuhn
Eli seu Jair Schaf fer
Ge ral do José Schmidt
Ha rald Oci rio Kap pel
Ru di mar Bas so
Wag ner Fon ta na
Ade mir José Alba rel lo
Antô nio Ros so ni
Ita mar Antô nio Sbeg hen
Ju li a no Gros si Sbeg hen
Nara Cris ti na da Rosa Su dos ki
Ari Arman do Sbeg hen
Lu ci a ne Sbeg hen
Ero ni Alme i da da Cos ta
José Luiz Ro dri gues
Sor ris mar Kers ter
Ade lir Antô nio Ri be i ro
Adri a no José Da rós
Antô nio Bru ner
San der lei Hen ri que Ou ri ques
Ala ta ir da Sil va Dias
Da ni el da Sil va
André Luiz Faé
Gla u cir Iná cio Gra ve
Ge o va ni Sil ve i ra
Gil ber to Luiz Hi dal go Gi me nez
Cla u de nor San tos

Ari Na ta li no da Sil va

San dra Re gi na Da van ço

Luiz Fer nan do da Cos ta, vul go “Fer nan di nho
Be i ra-mar”

Afon so Do min gos Fer re i ra Bor ges
Adjal mir Si mões Fer re i ra
José Fus cal di Ce cí lio (Tá ti co)
Fran cis co Ale xan dre de Me ne zes
Jo a quim Go mes da Sil va
José Go mes da Sil va
Cle ver son Pe re i ra da Cruz (Pe dri nho)
Car los Ro ber to Go mes de Oli ve i ra (Raul)
João Ro cha Ga lhar do
Mi guel Ro cha Ga lhar do
Ja a zi el Ro dri gues da Sil va
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Mar cos Anto nio Mar ques Mi ran da
José Fran cis co Ca bral
Ale xan dre Gon ti jo da Sil va
Davi Stan ley
José Apa re ci do Alves da Sil va
Ma ri o van Pe re i ra da Sil va
Clay ton Do ni ze te dos Reis
João Ge ral do So a res
Ja el son Eli as Se ra fim
Jus ti no de Sou za Vi e i ra
José Jor ge Skaff
Emer son Ara ú jo
Mar cel lus Vaz de Sou za
Fran cis co de Assis da Sil va
Car los Car ri jo
Elder Nu nes
Fa bio Ma ge la
Vil mar Ne ves Mar tins
Be ne di to Si mão Andra de
Ro nal do Már cio da Sil va
Flá vio Fer re i ra da Sil va
Ri car do José Ro dri gues Go mes de Ma tos
Ro gé rio Car ne i ro Inte ra mi nen se
Rô mu lo de Le mos Vas con ce los
Ma nu el So a res de Fre i tas
Mar ce lo Bar bo sa Bar ros Vas con ce los
Ro nal do de Sou za For tes
Ma u ro San tos Sal ga do
Arthur Koh ler
Rael Mo des to dos San tos
Ge o va nir Fer re i ra Ro cha
Ja ir ton José So bral
Rui Bar bo sa de Melo
Per son Pa che co
Oswal do Alcân ta ra
Apa re ci do Escór cio

Lou ri val Cla u di no (Bi e la)

Már cio Ro dri gues de Je sus

José Adri a ni Pe re i ra

Mil ton Cé sar da Sil va

Ve ro ci Se ve ri no Adal ber to Sil va

Ma ris te la San tos Ara ú jo Lo pes

Mar cos Fa briz zio

João Ril do Sou za Agui ar
Cle ve land Mo re i ra Jú ni or
Jé fer son Fo ra ti ni Pe i xo to de Lima
Ri car do Va len tin Oli ve i ra

Fer nan do Braz Mo re i ra
Ju a rez Gre chi
Mar co Anto nio Ma li ni La mê go
Lu ci a ne de Sou za Gou lart
Ge i la Co e lho de Ro dri gues Mo re i ra
Car los Zico Bol drin
Avrignhy José de Sou za
Edu ar do Tar ga Te i xe i ra
Cris ti a no dias da Sil va
Dano Pi e da de Tor res
Ale xan dre Gar cia da Sil va
Anto nio da Sil va Mar ques
Pe dro de Oli ve i ra Alves
Re na to De me trio de Sou za
Car los Au gus to da Sil va
Ro ber to de Sou za
Car los Ri be i ro de Car va lho

IV. O Que Ainda Falta Fazer no Combate ao
Crime Organizado do Roubo de Cargas

Hoje, quan do uma car ga rou ba da atra ves sa os 
li mi tes de um es ta do, os po li ci a is e au to ri da des que
in ves ti gam a ocor rên cia não po dem, por im pe di men -
to le gal, pros se guir nas in ves ti ga ções em ra zão dos
li mi tes ter ri to ri a is e ju ris di ci o na is para agi rem fora do 
es ta do onde ocor reu o fato. Para cor ri gir esta la cu -
na, que in ter rom pe a ca de ia in ves ti ga tó ria, mis ter se 
faz re gu la men tar o que pre co ni za o ar ti go 144 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que, em seu ca pi tu lo III, tra ta
da se gu ran ça pú bli ca.

O in ci so I, do pa rá gra fo 1º do mes mo ar ti go, ver -
sa so bre a com pe tên cia da Po lí cia Fe de ral quan do
pres cre ve:

“Apu rar in fra ções pe na is con tra a or dem po lí ti ca 
e so ci al ou em de tri men to de bens, ser vi ços e in te res -
ses da União ou de suas en ti da des au tár qui cas e em -
pre sas pú bli cas, as sim como ou tras in fra ções cuja
prá ti ca te nha re per cus são in te res ta du al ou in ter na ci -
o nal e exi ja re pres são uni for me se gun do se dis pu ser
em lei.”

Qu a tor ze anos são pas sa dos e ain da não hou ve 
a re gu la men ta ção do re fe ri do dis po si ti vo quan do se
po de ria, por meio de le gis la ção or di ná ria, atri bu ir-se à 
Po lí cia Fe de ral a com pe tên cia para apu rar o cri me do
“rou bo de car gas”.

A Po lí cia Fe de ral só in cor po ra esta com pe tên cia 
quan do re qui si ta da pe las CPI ou CPMI, ou por meio
de re qui si ções ex cep ci o na is ema na das de au to ri da -
de com pe ten te.
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Ou tra su ges tão tra zi da à dis cus são, é a de im -
pe lir o se tor in dus tri al e em bar ca do res a pro mo ver a
iden ti fi ca ção das mer ca do ri as con tro lan do os lo tes e
seus res pec ti vos nú me ros de sé rie, exer cen do o con -
tro le e a pre ven ção do “rou bo de car gas” no es co a -
men to de pro du ção.

Por ou tro lado, pro põe-se o agra va men to das
pe nas para o cri me de re cep ta ção, que hoje é pu ni do
com um a três anos de de ten ção, com di re i to à Sur -
sis, o que es ti mu la o rou bo pe los gran des lu cros au fe -
ri dos. Estan do ain da sen do es tu da dos me i os para
que a pe na li da de pos sa abran ger, tam bém, me di das
pe cu niá ri as e tri bu tá ri as por meio de mul tas pe sa das.

A par des tas su ges tões deve ser es tu da da a hi -
pó te se de o se gu ro da car ga ser de res pon sa bi li da de
do em bar ca dor, fi can do o se gu ro do ca mi nhão e do
mo to ris ta a car go da trans por ta do ra.

No que con cer ne ao avan ço das in ves ti ga ções,
a pe di do da CPMI, a Po lí cia Fe de ral pren deu o de lin -
qüen te Clé ver son Pe re i ra da Cruz, li ga do ao rou bo de 
car gas no eixo São Pa u lo, Mi nas Ge ra is e Go iás, e es -
te ve en vol vi do tam bém com o rou bo de ouro no avião
da Vasp no ano de 2000, no ae ro por to de Bra sí lia,
sen do que o pre so apon tou 67 no mes de pes so as e
em pre sas li ga das ao rou bo de car gas nes sas re -
giões.

No ano de 2000, a Co mis são pro mo veu vá ri as
di li gên ci as, a sa ber:

No Esta do de São Pa u lo: Cam pi nas, Mogi Mi -
rim, Li me i ra, São Pe dro, Pi ra ci ca ba e Su ma ré.

No Esta do do Ma ra nhão: São Luíz, Vi a na, Pi -
nhe i ro, San ta He le na, Tu ri lân dia, Ama pá do Ma ra -
nhão, Ma ra ca çu mé, Vi to ri no Fre i re, Nova Olin da,
San ta Inêz, Cân di do Men des, Pre si den te Mé di ce e
San ta Lu zia do Pa ruá.

No Esta do de Per nam bu co: Vi tó ria de San to
Antão, Gra va tá e Be zer ros. No ano de 2001, no Esta do
do Mato Gros so do Sul: Cam po Gran de e Co rum bá.

No Esta do de Per nam bu co: Re ci fe.
No Esta do de São Pa u lo: Na Ca pi tal e em Pa u lí -

nia. No Esta do de Mi nas Ge ra is: Uber lân dia.
No ano de 2002 – nos Esta dos de São Pa u lo,

Go iás e Espí ri to San to (São Pa u lo, Go iâ nia e Vi tó ria).
Ou tro des ta que que deve ser men ci o na do é que 

esta Co mis são, por meio de re que ri men to as si na do
pela re la to ria, so li ci tou a cri a ção de uma For ça Ta re fa
com pos ta por re pre sen tan tes dos Mi nis té ri os da Jus -
ti ça e da Fa zen da e por mem bros da Re ce i ta Fe de ral,
Ban co Cen tral do Bra sil, Mi nis té rio Pú bli co e Agên cia
Na ci o nal de Pe tró leo, vi san do apu rar em toda a ex -
ten são os inú me ros fa tos de na tu re za gra ve en vol ven -

do as em pre sas do gru po Pe tro for te e o se nhor Ari
Na ta li no da Sil va, es pe ci al men te no que diz res pe i to a 
uti li za ção de pre pos tos ou “la ran jas”.

V – Quebra de Sigilos Fiscal, Telefônico e
Bancário

Do gru po Ari Na ta li no da Sil va

1. Adja mir Si mões Fer re i ra – 2. Air ton de Fre i -
tas – 3. Antô nio Pe dro Ro dri gues Sou za Ro cha – 4.
Apa re ci da Ma ria Pes su to – 5. Ari Na ta li no da Sil va – 
6. Car los Alber to Fec chio – 7. Dé bo ra Apa re ci da
Gon çal ves – 8. He le no Du ar te Lo pes – 9. He rick da
Sil va – 10. Hum ber to Du ar te Lo pes – 11. Ita ba Ind.
Ta ba co Bra si le i ra Ltda – 12. Le on ti na Apa re ci da
Bas tel li – 13. Levi Luiz Sil va Fi gue re do – 14. Már cia
Apa re ci da Gon çal ves Ma cha do – 15. Már cio Na tel –
16. Pe ter Pes su to – 17. Pe tro for te Bra si le i ro Pe tró leo 
Ltda – 18. Ra fa el Fi es tas Gar cia – 19. Re si pe tros
De ri va dos de Pe tró leo Ltda – 20. San dra Re gi na Da -
van ço – 21. Yos hi ca Ko mo da.

Do gru po Pól lus( Ari Na ta li no):

1. Auto Pos to Hobby Ltda – 2. Bat Pe tro Ltda –
3. Cel so Cas ti lha Ca zor la – 4. Fred Ge or ge Ma cha do 
– 5. Indús tria e Co mér cio Rei Ltda – 6. Jo ma sa
Admi nis tra do ra e Par ti ci pa ções Ltda – 7. Levi Luiz
Sil va Fi gue re do – 8. Mo a cir Pe dro Pin to Alves – 9.
Pol lus Bra si le i ra de Pe tró leo Ltda – 10. Pos to e Res -
ta u ran te Co me ta Ltda – 11. Rol map Impor ta ção e
Expor ta ção Ltda – 12. Tran sin Trans por tes Ltda –
13. Vi são Empre en di men tos, Admi nis tra do ra e Par ti -
ci pa ção Ltda – 14. Wi ne’s Co mer ci al Ltda – 15. Lin -
dem berg da Mota Sil ve i ra 16. RJ Pil be an Co mér cio
Impor ta ção e Expor ta ção

Do DEPATRI:

1. Ale xan dre Fran cis co R. da Cos ta – 2. Cel so
dos San tos – 3. Da ni el Ru bens de Oli ve i ra – 4. Jo a -
cir Este ves – 5. Jor ge Luís Alves da Sil va 6. Ju van dir 
Lino da Sil va – 7. La u rin do Mar ques – 8. Mar ce lo
Fer na des de Andra de – 9. Mar ce lo Sil va Li ger – 10.
Mar ce lo Te i xe i ra Lima – 11. Mar cos Antô nio Fra go so 
– 12. Mar cos Pe re i ra – 13. Mur ci ni Ro dri gues S. da
Sil va – 14. Sér gio Adri a no Gi me nes – 15. Wal ter
Fon se ca Iná cio.

No Esta do do Ma ra nhão:

1. Antô nio Lis boa Fer re i ra – 2. Aveny Andra de
Pa che co – 2. Car los Antô nio Maia Sil va – 3. D.S.
Bor ges Empre en di men tos S.A. – 4. Fran cis co Ca í ca
Uchoa Ma ri nho – 5. He me té rio Weba Fi lho – 6. Jo a -
quim Fe li pe de Sou za Neto – 7. José dos Rei Ri be i -
ro da Cos ta – 8. José Ge rar do de Abreu – 9. José
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João So a res Cos ta – 10. José Jus ce li no dos San tos
Re sen de  – 12. Ma no el Alves Fer re i ra – 13. Ra i mun -
do José Fer nan des Le i te – 14. Su per mer ca do Lu si -
ta na Ltda – 15. Trans por ta do ra Tran sul – 16 Vla di mir 
Pe dro Vi e i ra

No Esta do de Per nam bu co:

1. Antô nio Pe re i ra da Sil va – 2. Ma de re i ra
Impe ra triz Ltda – 3. Ma ga zi ne José de Le mos Ltda – 
4. Pi a ba Ve í cu los Ltda – 5. Re i nam Be ser ra de Lima
– 6. Se ve ri no Sa les Fi lho (Bru no Imó ve is).

Na ci da de de Jo in vil le – SC:

1. Adri a no José Da rós – 2. Alta ir da Sil va Dias
– 3. André Luiz Faé – 4. Anto nio Bru ner – 5. Bras -
grãos – 6. Cel so Froz za – 7. Da ni el da Sil va –8. Dis -
mar – 9. Dis tri bu i do ra Cam pi Ltda – 10. Edson Pe re i -
ra Qu i ri no –11. Gi o va ni Sil ve i ra – 12. Ide al Asses.
Imo bi liá ria s/c Ltda – 13. Ju li ta Mi chels – 14. Mar co
Anto nio La u rin do – 15. Na a ra Cris ti na Vil la res – 16.
Pa u lo Froz za – 17. San der lei Hen ri que Ou ri ques –
18. Trans por te Útil Ltda – 19. Van der ley Dal mo lin –
20. Win ner In. Com. e Re pres. Ltda

Na ci da de de San tos – SP:

1. Cla u di o nor San tos – 2. Gil ber to Luiz Hi dal go 
– 3. José Hi dal go Ruiz – 4. Van da Mar ta Hi dal go da
Sil va

Na ci da de de Bra sí lia – DF:

1. José Fus cal di Ce si lio (Ta ti co)

Na ci da de de Cam pi nas – SP (CPI – Nar co trá -
fi co):

1. A L M Even tos Prod. Com. – 2. Ansel mo Lo -
pes Mi ya ba ra – 3. Anto nio La za ro Cons tan cio – 3.
Artur Eu gê nio Mat hi as – 4. Ba ca na Com. Ata ca dis ta
– 5. Car los Edu ar do Val di – 6. Com pu grap hics Ind. e 
Com. – 7. Dog Cen ter Com. Distr – 8. Edu ar do Soz -
za –9. Ge ral do da Sil va Bor di ni Ju ni or – 10. Jose
Car los Gratz – 11. Jo tek Dis trib. de Ci gar ros – 12.
Mar co Au ré lio Soz za – 13. Mo i se Be har – 14. Nor te
Trans por te – 15. Ro do viá ri os – 16. Nova Era Fac to -
ring – 17. PPJ. Empre en di men tos – 18. Re gis Xa vi er 
de Sou za – 19. Re na ta Fu za ro – 20. Sete Ban de i ra
Pas co al – 21. Se tes Co mer ci al de Dis trib. – 22. Tran -
sa vião Transp. Ro dov. – 23. Trans pho e nix Trans por -
tes – 24. Vo to tel Te le co mu ni ca ções – 25. Wil li am
Wal der Soz za.

Na ci da de de Re ci fe – PE

1. Alta ir da Sil va – 2. Car re four – Re ci fe – 3. Cí -
ce ro da Sil va Amo rim – 4. Flá vio Fer re i ra da Sil va — 

5. Luiz Ri car do Ri be i ro Gus mão Fi lho – 6. Ri car do
José Ro dri gues Go mes de Ma tos

VI – Con clu são

Este re la tó rio de mons tra um ce ná rio mu i to
mais pre o cu pan te do que se ima gi na. E a pró pria
eco no mia e a se gu ran ça do País, como um todo,
que es tão se ri a men te ame a ça das, pois são inú me -
ros os des do bra men tos e con se qüên ci as ne fas tas
ad vin das do rou bo de car gas.

O au men to em mé dia de 40% no cus to do se gu -
ro in vi a bi li za, em par te, a ren ta bi li da de das em pre sas. 
Das 130 se gu ra do ras, so men te cer ca de 10 fa zem se -
gu ro do rou bo de car ga, im pon do con di ções qua se
im pos sí ve is de ser cum pri das, si tu a ção essa que le -
vou mais de 200 em pre sas à fa lên cia nos úl ti mos 2
anos. Este ce ná rio é gra ve, pois ne nhum em pre sá rio
tem con di ções de ban car os pre ju í zos de cor ren tes do
rou bo de car gas. Esta es ca la da po de rá che gar ao
pon to de com pro me ter se ri a men te o abas te ci men to
no País, uma vez que apro xi ma da men te 80% do
trans por te de car gas são fe i tos por in ter mé dio  de ca -
mi nhões. Estes fa to res con tri bu em para o au men to
dos cus tos, pres si o nan do a in fla ção. O pre ju í zo das
em pre sas do se tor de car gas che gou a apro xi ma da -
men te 700 mi lhões de re a is no ano de 2001, se gun do
da dos ofi ci a is. Fo ram re gis tra das mais de 6000 ocor -
rên ci as no úl ti mo ano. Os sin di ca tos da ca te go ria em -
pre sa ri al es ti mam que te nham ul tra pas sa do a 9.000
tais ocor rên ci as.

Assim sen do, é de gran de res pon sa bi li da de a
atu a ção des ta CPMI, ra zão pela qual to dos seus
mem bros, so man do-se aos seg men tos em pre sa ri a is,
de se gu ro, ór gãos re pre sen ta ti vos da ca te go ria, au to -
ri da des e a so ci e da de como um todo en vi dam es for -
ços no sen ti do de bem cum prir as pro pos tas e ob je ti -
vos que nor te a ram a cri a ção e con du ção dos seus
tra ba lhos.

Há mu i to ain da o que fa zer. Con tu do, são ma i o -
res a von ta de e a cer te za de que se rão al can ça dos,
ao fi nal, os ob je ti vos de des ba ra tar es sas qua dri lhas
or ga ni za das, ali men ta das pe los seus re cep ta do res.

Fi nal men te, são apre sen ta mos nas con clu sões
fi na is qua tro pro pos tas para aper fe i ço a men to das leis 
que ver sam so bre a ma té ria.

VII – Re co men da ções:

1) Apro va ção, em ca rá ter de ur gên cia, da le -
gis la ção que cria o “Sis te ma Na ci o nal de Pre ven ção, 
Fis ca li za ção e Re pres são ao Fur to e Rou bo de Ve í -
cu los e Car gas”, con for me Pro je to de Lei Com ple -
men tar nº 187/97 (re cen te men te apro va do pela Co -
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mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ ma ra dos
De pu ta dos) e Pro je to de Lei nº 2.097/99 (atu al men te 
em tra mi ta ção na ci ta da Co mis são), am bos de au to -
ria do De pu ta do Fe de ral Má rio Ne gro mon te.

Nes tes pro je tos, en tre ou tros as pec tos da ma i or
im por tân cia, fi cam de fi ni dos:

– a im ple men ta ção de me ca nis mos de co o pe ra -
ção en tre a União e os Esta dos, per mi tin do que se cri -
em me di das de res pos ta in te gra das para os de li tos
que ul tra pas sem as fron te i ras es ta du a is.

– a par ti ci pa ção obri ga tó ria dos ór gãos fa zen dá -
ri os (Re ce i ta Fe de ral e Fa zen da dos Esta dos) no
com ba te aos de li tos de ve í cu los e car gas.

– a obri ga to ri e da de de iden ti fi ca ção dos pro du -
tos, pe los fa bri can tes, o que per mi ti rá o con tro le das
mer ca do ri as, ini bin do a re cep ta ção.

– a cri a ção de um Fun do Na ci o nal, a ser ge ri do
pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, com a fi na li da de de im plan -
tar e man ter o Sis te ma e fi nan ci ar os ór gãos in te gran -
tes do mes mo.

– o per di men to de bens mó ve is e imó ve is usa -
dos para prá ti ca do cri me.

– o res ta be le ci men to da an ti ga “ma trí cu la-ter -
mo”, per mi tin do a vin cu la ção en tre o mo to ris ta e o
ve í cu lo.

– a res pon sa bi li da de do Con se lho Na ci o nal de
Trân si to (CONTRAN), no es ta be le ci men to dos dis po -
si ti vos an ti fur to obri ga tó ri os nos ve í cu los, bem como
dos re qui si tos téc ni cos e de se gu ran ça da do cu men -
ta ção de pro pri e da de e trans fe rên cia de pro pri e da de
de ve í cu lo.

– a obri ga to ri e da de das au to ri da des fa zen dá ri -
as in for mar, à au to ri da de po li ci al com pe ten te, as au -
tu a ções pro ce di das em qual quer ação fis cal re fe ren te 
a ve í cu los e mer ca do ri as de sa com pa nha das do do -
cu men to re gu lar de aqui si ção.

2) Apro va ção de le gis la ção fe de ral es pe cí fi ca
para re gu la men tar o des man che de ve í cu los.

A res pe i to da ma té ria, sabe-se da tra mi ta ção na
Câ ma ra dos De pu ta dos, atu al men te, dos Pro je tos de
Lei nº 3.694/00 (do Dep. Fed. Pom peo De Mat tos), n º
6.442/02 (do Dep. Fed. Eni Vol to li ni) e nº 6.857/02 (do
Dep. Fed. Se ra fim Ven zon), bem como do art. 4º do já
ci ta do PL nº 2.097/99 (Dep. Fed. Má rio Ne gro mon te),
cujo teor deve ser mais bem de ba ti do, em bo ra a ini ci -
a ti va em si me re ça, des de logo, in te gral apo io.

3) Apo io po lí ti co e ma te ri al à ime di a ta im plan ta -
ção do “Ban co de Da dos Na ci o nal para De li tos de Car -
ga”, ora em im plan ta ção pelo Mi nis té rio da Jus ti ça.

O sis te ma in te gra os Ban cos de Da dos Esta du -
a is, ca ben do por tan to aos Esta dos vi a bi li za rem os

seus res pec ti vos Ban cos de Da dos. O Ban co de Da -
dos Na ci o nal, quan do em fun ci o na men to, será um va -
li o so ins tru men to a per mi tir o in ter câm bio de in for ma -
ções en tre as Po lí ci as, o ma pe a men to es ta tís ti co dos
si nis tros e a re cu pe ra ção de car gas rou ba das.

4) Ampli a ção, em re cur sos hu ma nos e ma te ri a -
is, da atu al in fra-es tru tu ra do De par ta men to de Po lí cia 
Fe de ral para pos si bi li tar ao Órgão cum prir suas atri -
bu i ções de fi ni das pela Lei nº 10.446, de 8-5-2002.

5) Enga ja men to da Re ce i ta Fe de ral e do Mi nis -
té rio Pú bli co (Fe de ral e Esta du al) no com ba te aos de -
li tos re la ti vos a car ga, con si de ra do o con tex to ma i or
da ação con tra o cri me or ga ni za do.

6) Apo io à cri a ção de De le ga ci as Espe ci a li za -
das no com ba te ao rou bo e fur to de car gas, em to das
as Uni da des da Fe de ra ção.

7) Pri o ri da de ab so lu ta à in ves ti ga ção e ao com -
ba te à re cep ta ção, o que, se gun do en ten de mos, re -
quer uma “for ça-ta re fa” que in te gre os di fe ren tes or -
ga nis mos (Po lí cia Fe de ral, Po lí ci as Esta du a is, fis ca is
fa zen dá ri os, Mi nis té rio Pú bli co, ou tros ór gãos pú bli -
cos es ta du a is e mu ni ci pa is, etc), con for me suas com -
pe tên ci as e as ne ces si da des de cada ope ra ção.

8) Esta be le cer as obri ga ções e res pon sa bi li da -
des que de vem in cum bir ao se tor in dus tri al/em bar ca -
dor na iden ti fi ca ção de seus pro du tos (con tro le de lo -
tes, nú me ros se ri a is, etc), como for ma de con tro le e
pre ven ção a rou bos/fur tos des ses pro du tos.

OBS.: Pre vis to no Art. 1 º, in ci so IX, do PL nº
2.097/99.

9) Esta be le ci men to de me ca nis mos le ga is ou
con tra tu a is que obri guem as con ces si o ná ri as de ro -
do vi as de todo o País a co lo ca rem à dis po si ção das
au to ri da des po li ci a is com pe ten tes as ima gens ob ti -
das pe las suas câ me ras de con tro le, bem como os
sis te mas de co mu ni ca ções de que dis põem, para fins
de pre ven ção e re pres são aos cri mes em ge ral, e, em
es pe ci al, aos rou bos e fur tos de ve í cu los e car gas.

10) Atu a li za ção do “Sis te ma de Inte gra ção Na ci -
o nal de Infor ma ções de Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca”
— INFOSEG, re gi do pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, que
se des ti na a per mi tir o in ter-re la ci o na men to en tre os
Ban cos de Da dos das SSP / Esta du a is (RENAVAM –
RENACH – SINARM – Infor ma ções Cri mi na is).

Com pe te às Se cre ta ri as de Se gu ran ça Pú bli ca
es ta du a is a atu a li za ção dos seus res pec ti vos Ban cos
de Da dos, de modo a vi a bi li zar a efi cá cia do
INFOSEG.

11) Ou tras re co men da ções jul ga das per ti nen -
tes ca pa zes de tor nar a Lei mais se ve ra e o trâ mi te
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pro ces su al mais ágil, em re la ção aos de li tos con tra o
pa tri mô nio:

= au men tar a pena pre vis ta para o cri me de re -
cep ta ção do lo sa qua li fi ca da.

(Con si de ra a pos si bi li da de de tor nar o de li to ina -
fi an çá vel, de modo a man ter o

re cep ta dor pre so e evi tar pe nas al ter na ti vas);
= cri ar Va ras Espe ci a li za das de Jus ti ça nas ca -

pi ta is das Uni da des Fe de ra das, com com pe tên cia
am pli a da para toda a UF, com a fi na li da de de com ba -
te ao cri me or ga ni za do em to das as suas mo da li da -
des; (con si de rar a pos si bi li da de de cri a ção de “Ju i za -
dos Espe ci a is para De li tos de Ve í cu los e Car gas”)

– li mi tar a tra mi ta ção re cur sal na Jus ti ça, re sol -
ven do a am pla ma i o ria das ques tões em ní ve is de 1ª
e 2ª Instân cia;

– sim pli fi car o rito pro ces su al;
– es ta be le cer a ins ta u ra ção de Inqué ri to Po li ci -

al, in de pen den te men te de se tra tar de au to ria ini ci al
co nhe ci da ou des co nhe ci da, dan do ma i or pri o ri da de
e agi li da de ao pro ce di men to in ves ti ga tó rio;

– ce le ri zar pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos quan -
to ao ex pur go de fun ci o ná ri os cor rup tos/de so nes tos.

VIII – Su ges tões da Indús tria de Medi– Ca men tos

A obri ga to ri e da de da gra va ção em có di go de
bar ras ou nu mé ri co, na em ba la gem de me di ca men to,
do nú me ro do lote de fa bri ca ção do pro du to, re sul ta
de an ti go ple i to das in dús tri as pro du to ras e de em pre -
sas dis tri bu i do ras. Tra ta-se de me di da que irá evi tar a
fal si fi ca ção do me di ca men to e dar ma i or se gu ran ça
na iden ti fi ca ção da pro ce dên cia. Em con se qüên cia, a
pro pos ta po de rá as se gu rar tam bém a re du ção da in -
ci dên cia de rou bos que vem ocor ren do em alta es ca la 
nes se seg men to de mer ca do.

A ado ção de cri té ri os para a gra va ção na em ba -
la gem do me di ca men to, apon do de for ma ade qua da
o nú me ro do lote de fa bri ca ção, é ob je to do Pro je to de 
Lei nº 2.706, de 2000, de au to ria do De pu ta do Ra i -
mun do Go mes de Ma tos, em tra mi ta ção na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Na atu a li da de, a li be ra ção de me di ca men to
para co mer ci a li za ção é fe i ta em lote e, para o con tro le 
no mer ca do, a in dús tria faz cons tar, em cada em ba la -
gem, o nú me ro do lote de fa bri ca ção. Entre tan to, a
ma ne i ra como é gra va do hoje o nú me ro do lote é de -
mo ra da e ine fi ci en te, di fi cul tan do o tra ba lho de fis ca li -
za ção do ser vi ço de vi gi lân cia sa ni tá ria e dos de ma is
ór gãos pú bli cos.

É opor tu no lem brar que a gra va ção, em có di go 
nu mé ri co ou de bar ras, do nú me ro do lote de fa bri -
ca ção, em cada em ba la gem do me di ca men to, tem
por ob je ti vo a pro te ção con tra fal si fi ca ções e a agi li -
za ção do pro ces so de fis ca li za ção, que em úl ti ma
aná li se irá di fi cul tar a ven da das car gas ao se rem
rou ba das.

Isto por que a adul te ra ção do có di go de bar ras é
bem mais di fí cil do que a da sim ples apo si ção de um
nú me ro na em ba la gem do me di ca men to. Além do
mais, a me di da pode as se gu rar ma i or ra pi dez no con -
tro le de qua li da de do me di ca men to vin cu la do ao lote
em que foi pro du zi do.

Por to dos es tes mo ti vos, esta Co mis são Par la -
men tar re co men da aos no bres par la men ta res o apo io 
ao Pro je to de Lei nº 2.706, de 2000, de au to ria do De -
pu ta do Ra i mun do Go mes de Ma tos.

IX – Incluídos no Programa de Proteção a
Testemunhas

1 – Jor ge Me res;
2 – Sál vio Bar bo sa Vi lar;
3 – Cle ver son Pe re i ra da Cruz;
4 – Ja a zi el Po dri gues da Sil va;
5 – Aris to ne Pi men tel.

X – Agradecimentos

De i xa mos con sig na dos nos sos agra de ci men -
tos às se guin tes pes so as:

Se na do Fe de ral:

1. Na u ri des Bar ros;
2. Wil de Mou ra Wan der ley;
3. Cle i de Bar bo sa da Cruz;
4. Ira ni Ri be i ro dos San tos;
5. Pa u lo Arthur Alves;
6. Luiz Cláu dio Sil ve i ra Du ar te;
7. Hum ber to Lu ce na Pe re i ra da Fon se ca.

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL:

1. Pa u lo Fer nan do da Cos ta La cer da;
2. Pa u lo Ma ga lhães;
3. Mar co Antô nio Ca va le i ro;
4. Arthur Car bo ne Fi lho.

BANCO CENTRAL:

1. Lu ci a no Sa les Oli ve i ra;
2. Sil vé rio Ro dri gues Cam pos.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO:

1. Mar ce lo Ja cob Bar ros;
2. Hel der Cé sar Ca val can te.
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PIRES SERVIÇO DE INFORMÁTICA:

1. Amé lia San dra Vi an na da Sil va;
2. Clé ber Ba tis ta de Alme i da;
3. Eli ú de Apa re ci da Fer re i ra Nu nes;
4. Eli za ma Melo da Sil va;
5. Eli ze te de Sou za Bra ga;
6. Je fer son Ayres Cu nha;
7. José Amé ri co Ser rão Ri be i ro;
8. Ju li a na da Aba dia Oli ve i ra;
9. Ma ria Ca ro li na Mo re i ra da Cos ta;
10. Mar li Antô nia da Cruz Alves.

ESTAGIÁRIAS:

1. Da ni el le Cos ta e Sil va;
2. Ana Ca ro li na de Sou za.

ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS:

1. Clé sio Andra de; CNT

2. New ton Gib son; ABTC
3. Flá vio Be nat ti; FETCESP
4. Ge ral do Bri to Vi a na; NTC
5. Au gus to Dal ço quio; FETRANSESC
6. Pe dro Lo pes; FETRANSESC
7. Jesu Igná cio de Ara ú jo; FETSENG
8. José Hé lio Fer nan des; FENATAC
9. Pa u lo Ro ber to de Sou za; FETCESP

ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS:

1. Ma ra nhão – De pu ta do Ma no el Ri be i ro;
2. São Pa u lo – De pu ta do Wal ter Feld man;
3. Per nam bu co – De pu ta do Ro má rio Dias;
4. Rio Gran de do Sul – De pu ta do Sér gio Zam -

bi a si;
5. Ron dô nia – De pu ta do Na ta na el Sil va;
6. Ama zo nas – De pu ta do Lu pér cio Ra mos;
7. Rio de Ja ne i ro – De pu ta do Sér gio Ca bral.

CÂMARAS DE VEREADORES:

1. Uber lân dia – Ve re a dor Ge ral do Ja bour;
2. Cam pi nas Ve re a dor Ro meu San ti ni;
3. Jo in vil le – Ve re a dor João Luiz Sdri got tí;
4. San tos – Ve re a dor José Antô nio Mar ques de

Alme i da.

CAPITANIA DOS PORTOS:

1. Vi tó ria – Ca pi tão Ro ber to de Oli ve i ra Pin to
de Alme i da.

MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO CONGRESSO
NACIONAL

Rá dio Câ ma ra
Rá dio Se na do
Jor nal da Câ ma ra
Jor nal do Se na do
Jor nal do Se na do
TV – Câ ma ra
TV – Se na do
Ao Banco Central
A Receita Federal

Ao Ministério das Comunicações, por meio da
ANATEL

XI  – O pre sen te re la tó rio fi nal fi cou ain da di vi di -
do em 14 ca pí tu los, que fo ram or ga ni za dos e que 
são par tes in te gran tes do mes mo, a sa ber:

1. Campinas – Ari Na ta li no – PETROFORTE;
2. São Paulo – DEPATRI;
3. Pernambuco – Carrefour e Re cep ta do res;
4. Campinas/Maranhão – Wil li an Sos sa e Re -

cep ta do res;
5. Brasília – Ta ti co e re cep ta do res;
6. Uberlândia – Qu a dri lha e Re cep ta do res;
7. Ma na us – Re cep ta do res
8. Rio Grande do Sul – Qu a dri lhas e Re cep ta do -

res;
9. Santa Catarina – Qu a dri lha e Re cep ta do res;
10. Rondônia – Qu a dri lha e Re cep ta do res;
11. Santos – Qu a dri lha e Re cep ta do res;
12. Vitória – Qu a dri lha e Re cep ta do res;
13. Rio de Ja ne i ro – Qu a dri lhas;
14. Go iás – Des man che de Qu a dri lha pelo De -

par ta men to de Po lí cia Fe de ral;

1. Ari Natalino da Silva e o Grupo Petroforte 

Intro du ção
As in ves ti ga ções re a li za das em tor no de Ari Na ta li -

no da Sil va, da rede Pe tro for te Bra si le i ra de Pe tro leo
Ltda., ti ve ram por ob je ti vo com ple men tar os le van ta men -
tos ini ci a dos pela Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
Des ti na da a Apu rar o Avan ço e a Impu ni da de do Trá fi co
de Dro gas no Bra sil, que tra mi tou na Câ ma ra dos De pu -
ta dos. Isto por que o re la tó rio da cha ma da CPI do Nar co -
trá fi co, apro va do em no vem bro/2000, apon tou de nún cia
so bre o pos sí vel en vol vi men to do gru po em es que ma de
re cep ta ção de ca mi nhões e car gas.

Nes te sen ti do, du ran te os tra ba lhos da re fe ri da
Co mis são ha via sur gi do con tra o men ci o na do em pre -
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sá rio não ape nas in dí cio de sua even tu al li ga ção com
o trá fi co in ter na ci o nal de subs tân ci as en tor pe cen tes,
na cog no mi na da “Co ne xão Ati ba ia”. Res ta ram tam -
bém in for ma ções de par ti ci pa ção do mes mo em ne -
gó ci os de com pra de ve í cu los e car gas rou ba das. Tais 
sus pe i tas le va ram a pre sen te Co mis são Par la men tar
Mis ta de Inqué ri to do Con gres so Na ci o nal a de ci dir
pelo pros se gui men to da apu ra ção no to can te aos alu -
di dos fa tos.

O ci ta do gru po em pre sa ri al fi ca ra tam bém co -
nhe ci do na Câ ma ra dos De pu ta dos, jun to à Co mis são 
de De fe sa do Con su mi dor, por prá ti cas de adul te ra -
ção de ga so li na, ál co ol e óleo di e sel, as sun to que
igual men te aca bou por mo ti var in ves ti ga ções es pe cí -
fi cas por par te de ou tra Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de São 
Pa u lo, so bre o tema dos Com bus tí ve is.

Nes te ramo de ati vi da des a Pe tro for te Bra si le i ra
de Pe tró leo Ltda., pos sui his tó ri co de inú me ros pro -
ces sos ju di ci a is e ad mi nis tra ti vos, in clu si ve aber tos
pela ANP – Agen cia Na ci o nal de Pe tró leo, em face da
atu a ção ir re gu lar nos mer ca dos de dis tri bu i ção, trans -
por te e co mér cio de pro du tos com bus tí ve is.

As ir re gu la ri da des atri bu í das a Ari Na ta li no da
Sil va, um dos gran des so ne ga do res do país, re ve la -
ram mé to dos com ple xos e bem abran gen tes na as so -
ci a ção de li ti va, usan do a mes cla de ati vi da des le ga is
e ilí ci tas, num ema ra nha do de so ci e da des co mer ci a -
is, em va ri a dos ra mos de ne gó ci os, com uma rede su -
pe ri or a du zen tas em pre sas, mu i tas das qua is de “fa -
cha da”, ou seja cons ti tu í das ape nas no pa pel.

Uti li za-se da fre qüen te aber tu ra de no vas ra -
zões so ci a is com exis tên cia so men te for mal, con co -
mi tan te ao can ce la men to de ou tras tan tas, além de
pro pi ci ar o ro dí zio opor tu nis ta de pes so as de con fi an -
ça nas so ci e da des re al men te es ta be le ci das. De ma -
ne i ra sem pre ágil exe cu ta a per ma nen te re for mu la -
ção na na tu re za e cons ti tu i ção so ci e tá ria das em pre -
sas, em pre gan do “só ci os la ran ja”, en tre pa ren tes e
fun ci o ná ri os, com mu dan ças cons tan tes vi san do, so -
bre tu do, a ocul ta ção do ver da de i ro res pon sá vel pe los
ne gó ci os es cu sos.

Por ou tro lado, tra ta-se Ari Na ta li no da Sil va, de
pes soa com imen sa fo lha de an te ce den tes pe na is,
que res pon deu ou res pon de a di ver sos in qué ri tos po -
li ci a is e/ou ações pe na is, por so ne ga ção fis cal, es te li -
o na to, rou bo, eva são de di vi sas, etc., in clu si ve al guns
com sen ten ça con de na tó ria tran si ta do em jul ga do,
mas que sem pre con se gue se sa far das me di das ju di -
ci a is. E o pior é que in sis te em con ti nu ar co me ten do
cri mes, na cer te za da im pu ni da de.

As prin ci pa is ra zões a en se ja rem o êxi to da sua
per ma nen te atu a ção ilí ci ta são: a gran de es tru tu ra de
as sis tên cia ju rí di ca, com vá ri os ad vo ga dos que man -
têm; as re co nhe ci das vul ne ra bi li da des de todo o sis -
te ma re pres si vo pe nal; além dos mu i tos ar ti fí ci os que
co mu men te uti li za para fur tar-se em ser re co lhi do à
pri são.

Em que pese ser con de na do re in ci den te,
sabe-se que nas ra ras oca siões em que foi even tu al -
men te pre so, ou de ti do, ou mes mo sim ples men te
quan do com pe li do por au to ri da de a pres tar al gum es -
cla re ci men to, cos tu ma va ler-se de uma su pos ta con -
di ção gra vís si ma de sa ú de, a fim de di fi cul tar a ação
do Po der Pú bli co, ale gan do que es ta ria com sé ria do -
en ça fa tal, em fase ter mi nal.

Para tan to, há al guns anos vem usan do ates -
ta dos for ne ci dos por mé di cos de im por tan tes hos -
pi ta is, con se guin do com isto sem pre pro te lar ou
im pe dir o cum pri men to de de ci sões res tri ti vas de
li ber da de. Nes tas oca siões, fre qüen te men te afir -
ma ter re a li za do ci rur gia em con ce i tu a do Cen tro
Hos pi ta lar de Se at tle, nos Esta dos Uni dos, onde
con ti nu a ria em tra ta men to.

Mas, o que se co men ta am pla men te no meio em -
pre sa ri al é que Ari Na ta li no da Sil va pas sou a usar a
pro pa la da si tu a ção de en fer mo em seu be ne fí cio pes -
so al, como mo ti vo para fa ci li tar a im pu ni da de, por quan -
to há al guns anos já es ta ria cu ra do da gra ve mo lés tia
que o aco me tia. Tan to que di ri ge uma rede de cen te nas
de em pre sas, com mi li o ná ri os ne gó ci os le ga is e ilí ci tos,
além de as sis tir di re ta men te às fa mí li as que man tém, vi -
ven do em di ver sos en de re ços re si den ci a is, como for ma 
de im pos si bi li tar a sua lo ca li za ção.

Na Co mis são do Nar co trá fi co da Câ ma ra dos
De pu ta dos, o em pre sá rio em ques tão se fur tou em
com pa re cer à au diên cia para o qual fora in ti ma do,
sem ofe re cer ra zão pla u sí vel, e ain da ca u sou em ba -
ra ços que im pos si bi li ta ram a pre sen ça dos seus em -
pre ga dos e “só ci os la ran ja” tam bém con vo ca dos a
pres tar es cla re ci men tos.

A mes ma con du ta vol tou a ocor rer nes ta Co -
mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to, quan do Ari
Na ta li no da Sil va, sem jus ti fi ca ti va, fal tou a duas au -
diên ci as para de por em São Pa u lo – na Ca pi tal e em 
Cam pi nas –, além de igual men te im pe dir o com pa -
re ci men to de ou tras pes so as vin cu la das ao Gru po
Pe tro for te.

A re cal ci trân cia le vou esta CPMI do Rou bo de
Car gas a re cor rer à Jus ti ça Fe de ral – Se ção Ju di ciá -
ria do Esta do de São Pa u lo, que de fe riu pe di do de
con du ção co er ci ti va do fal to so até Bra sí lia/DF, por for -
ça po li ci al fe de ral, para au diên cia no Se na do Fe de ral, 
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ten do Ari Na ta li no da Sil va de iní cio ocul ta do-se ante
as ten ta ti vas de sua lo ca li za ção pela Po lí cia Fe de ral.
Entre tan to, por meio de ad vo ga dos, man te ve con ta -
tos pos te ri o res com a Se cre ta ria da Co mis são, vin do
a apre sen tar-se sem es col ta po li ci al na Sala das Co -
mis sões, em 15-5-2001, para pres tar de cla ra ções.

Na oca sião, ao ofe re cer-se para ser ou vi do,
ten tou de mons trar até um su pos to sen ti do de co la -
bo ra ção para com os tra ba lhos da CPMI, in clu si ve
di zen do-se le gal men te dis pen sa do a de por, haja vis -
ta exi bir o ha be as cor pus pre ven ti vo nº 80.955 con -
ce di do pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, de so bri gan -
do-o ao com pa re ci men to no Se na do. A me di da li mi -
nar, ba se a da na hi pó te se do agra va men to de seu es -
ta do de sa ú de, su je i to à ava li a ção mé di ca, ain da as -
se gu ra va ao im pe tra do, se as sim o pre fe ris se, a pos -
si bi li da de de pres tar de po i men to sob su per vi são
mé di ca, em le i to do Hos pi tal Isra e li ta Albert Eins te in, 
em São Pa u lo.

Des tar te, para que ne nhu ma dú vi da pa i ras se
quan to a con du ta res pe i to sa à de ci são da Egré gia
Cor te de Jus ti ça, mas di an te da ne ces si da de de co -
lher o es cla re ci men to da pes soa in ves ti ga da, já por
tan to tem po pro te la do, os mem bros des ta Co mis são,
por ini ci a ti va pró pria, pro vi den ci a ram para que fos se
man ti da ao lon go de toda a au diên cia a pre sen ça de
um mé di co e de um en fer me i ro, dos qua dros do Se -
na do Fe de ral, as sis tin do ao de po en te.

To da via, a des pe i to da ve e mên cia das in qui ri -
ções pe los Se nho res Par la men ta res, va leu-se Ari Na -
ta li no da Sil va de sua lon ga vi vên cia em si tu a ções da
es pé cie, ma ni fes ta da na fri e za e no des ca so nas res -
pos tas, de no tan do que o acom pa nha men to mé di co
re ve lou-se ape nas uma mera pre ca u ção, pos to que
nada de anor mal acon te ceu em re la ção à con di ção
de sa ú de do in di ci a do, não obs tan te os tu mul tos e
pro tes tos im per ti nen tes de qua tro de seus ad vo ga dos 
pre sen tes ao ato.

A UTILIZAÇÃO DE SÓCIOS LARANJAS E
EMPRESAS DE FACHADA

Nas de cla ra ções pres ta das a esta Co mis são
Ari Na ta li no da Sil va, não teve qual quer cons tran gi -
men to em con fes sar a sis te má ti ca uti li za ção de “só -
ci os la ran ja” em em pre sas de sua pro pri e da de, ad -
mi tin do in clu si ve em tal si tu a ção que os ne gó ci os
em bo ra em nome de ter ce i ros são ad mi nis tra dos
sob o seu co man do.

Ape nas fez res tri ção ao uso da ex pres são “la -
ran ja” para in di car os seus “só ci os”, pre fe rin do o ter -
mo in ter pos ta pes soa, pro cu ran do trans mi tir a idéia
de tra tar-se de uma sim ples pro cu ra ção pas sa da a al -

guém de con fi an ça para re pre sen tá-lo. Esta hi pó te se
ob vi a men te é ina pli cá vel ao caso, por quan to o pro ce -
di men to em tela tem por fi na li da de ocul tar o seu nome 
na ma i o ria dos con tra tos so ci a is, es con den do a sua
qua li da de de real ti tu lar das em pre sas.

Ten tou ain da jus ti fi car a me di da afir man do que
mu i tas das em pre sas fo ram cons ti tu í das em nome de
pa ren tes ou em pre ga dos por ter do a do par te de seu
pa tri mô nio,  em vis ta de sua pre cá ria con di ção de sa ú -
de, mas que mes mo as sim não abria-mão da ori en ta -
ção e con tro le ad mi nis tra ti vo dos ne gó ci os.

Admi tiu Ari Na ta li no Da Sil va que a pró pria Pe -
tro for te Bra si le i ra de Pe tró leo Ltda., de ten to ra da ban -
de i ra de com bus tí vel no re fe ri do mer ca do, acha-se re -
gis tra da em nome da sua ex-es po sa e de sua se cre tá -
ria, em bo ra pos sua pro cu ra ção de am bas que lhe as -
se gu ra po de res am plos e ir res tri tos para ge rir a dita
dis tri bu i do ra.

Ou tro mo ti vo ale ga do para usar “in ter pos tas
pes so as” ao ad qui rir em pre sas se ria o ob je ti vo de evi -
tar o ele va do au men to do pre ço que nor mal men te
ocor re quan do o ven de dor fica sa ben do do in te res se
de seu for te gru po em pre sa ri al.

Entre al guns dos no mes que, com pro va da men -
te, fi gu ram ou fi gu ra ram como “só ci os” de em pre sas
cons ti tu í das ou ad qui ri das no in te res se de Ari Na ta li -
no da Sil va, es tão as se guin tes pes so as:

• APARECIDA MARIA PESSUTO DA SILVA,
sua ex-es po sa.

• DÉBORA APARECIDA GONÇALVES, atu al
es po sa.

• SANDRA REGINA DAVANÇO, se cre tá ria.

• HERICK DA SILVA, fi lho, de 21 anos de ida de.

• NATAN VINICIUS GONÇALVES DA SILVA, fi -
lho, de 10 anos.

• PETER PESSUTO, so bri nho.

• AIRTON DE FREITAS, ca se i ro de um sí tio em
Ati ba ia.

• LEONTINA APARECIDA BASTELLI, es po sa
de Air ton de Fre i tas.

• JOÃO FERREIRA RUIVO, ope ra dor de pos to.
• ROGERIO RODRIGUES RUIVO, fi lho de João

Ru i vo.
• YOSHIKA KOMODA, em pre ga da.
• RAFAEL FIESTA GARCIA, em pre ga do.
• ANTONIO PEDRO RODRJGUES SOUZA

ROCHA, em pre ga do.
• SERGIO HENRIQUE BALBINO, ex-em pre ga do.
• ADJAMIR SIMÕES FERREIRA, ex-em pre ga do.
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• Uni pe tro Pos to de Ser vi ços Ltda. – CNPJ:
02.084.400/0001–58

• Ver de Pe tro Pos to de Ser vi ços Ltda. – CNPJ:
01.433.411/0001-33

• Ze nith Auto Pos to Ltda. – CNPJ:
52.075.298/0001.00

A am pla es tru tu ra de ne gó ci os le ga is e ilí ci tos
que fun ci o na a ser vi ço de Ari Na ta li no da Sil va con -
ta tam bém com a par ti ci pa ção efe ti va de vá ri os ad -
vo ga dos, como Levi Luiz Sil va Fi gue i re do, Lin dem -
berg da Mota Sil ve i ra, Mo a cir Pe dro Pin to Alves,
Hum ber to Du ar te Lo pes, Ma ria José Eva ris to Le i te,
en tre ou tros.

Tais ca u sí di cos ora em pres tam os seus da dos
qua li fi ca ti vos para si mu lar a par ti ci pa ção em so ci e da -
des co mer ci a is, ora são usa dos para aco ber tar even -
tu a is ne gó ci os es pe cí fi cos em al gu mas áre as de ati vi -
da des, to dos ser vin do de ins tru men to para ocul tar pa -
tri mô nio e la var di nhe i ro do em pre sá rio em ques tão.

Den tre os exem plos de ações de li tu o sas co me -
ti das no in te res se de Ari Na ta li no da Sil va, si tua-se a
ab sur da con du ta en vol ven do o ad vo ga do Hum ber to
Du ar te Lo pes, que fra u dou do cu men tos de iden ti fi ca -
ção pes so al, ob ten do fal sos RG, CPF, con ta ban cá ria
etc., uti li zan do in de vi da men te o nome do pró prio ir -
mão, He le no Du ar te Lo pes, o qual mor reu ain da cri -
an ça, aos 2 anos de ida de, em 1944.

Os da dos da pes soa fa le ci da cons tam atu al -
men te em di ver sos con tra tos, quer na con di ção de
com pra dor, ar ren da tá rio, só cio ou pro cu ra dor das
em pre sas a se guir: Auto Pos to Co me ta Ltda.; Rj Pil -
be am Com. Import. e Export. Ltda.; Tran sin Trans por -
tes Ltda.; Bat Pe tro Ltda.; Pol lus Bra si le i ra de Pe tró leo 
Ltda.; Prin ce Part ner Empre end. e Par ti cip. Ltda.;
Auto Pos to Hobby Ltda.

O mais im pres si o nan te é o des ca ra men to e o ci -
nis mo com que Ari Na ta li no da Sil va e os seus com -
par sas tra tam os even tu a is em ba ra ços sur gi dos em
suas prá ti cas cri mi no sas, a pon to de o ad vo ga do Levi
Luiz Sil va Fi gue i re do ha ver pro pos to na Jus ti ça ações 
que se re ve lam ver da de i ro de bo che ao Po der Ju di ciá -
rio, ao agir na con di ção de pa tro no do apon ta do só cio
fan tas ma do Auto Pos to Hobby Ltda.

Assim, in gres sou na 6ª Vara Cí vel de São Pa u -
lo/Ca pi tal, em nome de Hum ber to Du ar te Lo pes, que
em bo ra mor to as si nou a pro cu ra ção, numa Ação De -
cla ra tó ria de Ine xi gi bi li da de Cam bi al, au tu a da em
5-6-2000. Tam bém o mes mo ca u sí di co de man dou na
6ª Vara a fa vor de tal fan tas ma em ou tras Ações de
Sus ta ção de Pro tes to con tra o ex-pro pri e tá rio do Pos -
to Hobby Ltda., de San to André, Sr. João Da vid Ma -

los pi ri to, to das com pro cu ra ções fir ma das pelo fa le ci -
do Hum ber to Du ar te Lo pes.

 Ao de por pe ran te esta CPMI so bre o as sun to,
Ari Na ta li no da Sil va afir mou que não sa bia que Hum -
ber to Du ar te Lo pes, ir mão do ad vo ga do He le no Du -
ar te Lo pes, seu con tra ta do, tra ta va-se de uma pes soa 
fa le ci da. Dis se que so men te to mou co nhe ci men to do
fato no mo men to em que o He le no (o vivo) fora con vo -
ca do para pres tar es cla re ci men to na De le ga cia de
Po lí cia de San to André/SP, quan do de cla rou ao De le -
ga do “que foi o es pí ri to do ir mão que ba i xou nele e
man dou usar o seu nome.

Por ou tro lado, Ari Na ta li no da Sil va con fir mou
no de po i men to ter de po si ta do se is cen tos mil re a is na
con ta cor ren te ban cá ria mo vi men ta da em nome do
fan tas ma Hum ber to, as se gu ran do que o va lor des ti -
nou-se à com pra do Auto Pos to Hobby Ltda.

Os ad vo ga dos Mo a cir Pe dro Pin to Alves, Lin -
dem berg da Mota Sil ve i ra, Levi Luiz Sil va Fi gue i re -
do e Ma ria José Eva ris to Le i te, que fi gu ram como
“só ci os la ran ja” ou pre pos tos em al gu mas em pre -
sas para ocul tar o ti tu lar dos ne gó ci os são usa dos
tam bém, e prin ci pal men te, a fim de le gi ti mar a mo -
vi men ta ção de re cur sos clan des ti nos para o ex te ri -
or. E o fa zem par ti ci pan do de so ci e da des es tran ge i -
ras de fa cha da, co nhe ci das por Off Sho re, se di a -
das em di ver sos pa ra í sos fis ca is, dan do sus ten ta -
ção ao pro ce di men to de ar qui te tu ra fi nan ce i ra que
vi a bi li za a eva são de di vi sas pelo gru po do em pre -
sá rio Ari Na ta li no da Sil va.

Nes te sen ti do, as prin ci pa is em pre sas re pre -
sen ta das pe los ad vo ga dos su pra des cri tos são a Ha u -
lo ver Enter pri ses Li mi ted, a Flo ren ce Ven tu res
JNC, das Ilhas Vir gens Bri tâ ni cas, a Rich ley Inter na -
ti o nal S.A., a Phil terry Cor po ra ti on S.A. e a Daly -
sto re Cor po ra ti on S.A., es tas três se di a das em
Mon te vi déu, Uru guai, bem como a Se cu rity Invest -
ments LLC, de Wil ming ton, De la wa re, EUA.

As re fe ri das Off Sho re, por meio de um ema ra -
nha do de re la ções in ter so ci e tá ri as, vêm dan do su por -
te ju rí di co para des ca rac te ri zar re cur sos fi nan ce i ros
ori un dos de ne gó ci os ir re gu la res de Ari Na ta li no da
Sil va, e ou tros, tan to no seg men to em pre sa ri al de
com bus tí ve is como no de fal si fi ca ção e/ou con tra ban -
do de ci gar ros.

• AS DENÚNCIAS SOBRE RECEPTAÇÂO DE
VEÍCULOS E CARGAS

Ana li san do os au tos do Inqué ri to Po li ci al nº
13/2001, da De le ga cia de Po lí cia de Espí ri to San to
do Tur vo/SP, ve ri fi ca-se re la tó rio de in ves ti ga ção
pre li mi nar no se guin te teor:
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“Se nhor De le ga do,
Na data de hoje, 3-8-2000, por vol ta das 11h, re -

ce be mos urna de nún cia anô ni ma, em que nos foi re -
la ta do que a Usi na So bar (do gru po Pe tro for te) es ta -
ria des man chan do ca mi nhões em es ta do de novo e
que tais ve í cu los se ri am pro du to de rou bos re cen tes,
na re gião de So ro ca ba e Ri be i rão Pre to/SP.

Após con ta tos com as DIG das re giões ci ta das,
fo mos in for ma dos pela De le ga cia de Ser ra na/SP, que
ha via ocor ri do um rou bo em ju nho do cor ren te, de um
ca mi nhão ca na vi e i ro; em se gui da ti ve mos dois ou tros
re tor nos de te le fo ne mas, da ci da de de Ipe ró e de So -
ro ca ba, res pec ti va men te, tam bém nos nar ran do a
ocor rên cia de rou bo de ca mi nhão, no mês de ju lho
pas sa do. So li ci ta mos en tão que nos fos se en vi a do,
via fax, os alu di dos Bo le tins de Ocor rên cia, que se -
guem ane xos.

Con for me po de mos ve ri fi car pe los bo le tins re -
ce bi dos, os ca mi nhões eram:

– Mer ce des Benz L 1313, Mo de lo 84, Pla cas
BXB4585/So ro ca ba, cor ver me lha, chas sis
34500312541488, em nome de Pe dro Ele o do ro Te les.

– Mer ce des Benz LS 2635, ano72, Pla cas
BXJ2968/So ro ca ba, bran co, chas sis
34500516001668, em nome de Ada u to Mu ne ra to.

– 1ºMB / Mer ce des Benz LS 2635, ano 95, Pla -
cas BSE5199/Ri be i rão Pre to, bran co, chas sis
9MM3883685B055808, em nome de Usi na San ta
Lydia.

– 2ºREB/ Anto ni ni, semi re bo que, ano 95, Pla -
cas BSE5126/Ri be i rão Pre to, bran co, chas sis
9AND10205M002867, em nome de Usi na San ta
Lydia.

Efe tu a mos pes qui sas das pla cas aci ma e ve ri fi -
ca mos que to das en con tram-se blo que a das no sis te -
ma por que i xa de rou bo, con for me tela em ane xo.

Infor ma mos que a Usi na Cu bar pos sui duas lo -
ca li za ções, a cha ma da Cu bar Álco ol na Fa zen da Alto
do Turv, e So bar Agro pe cuá ria, lo ca li za da na Fa zen -
da Sapé, am bas nes te Mu ni cí pio e pos sí ve is lo ca is a
se rem ave ri gua dos...

A De le ga cia de Po lí cia em ques tão, mu ni da de
man da do ju di ci al, pro ce deu em 23-8-2000 a vis to ria
nas de pen dên ci as das Usi nas So bar. ten do efe tu a do
a bus ca e apre en são de ca mi nhões, car ro ce ri as. pe -
ças des mon ta das, pla cas de ve í cu los, etc. Após as in -
ves ti ga côes per ti nen tes a res pe i to de tais ve í cu los e
ob je tos. com pro vou, em par te, a ve ra ci da de da de -
nún cia, ha via vis ta a cons ta ta ção de que ha vi am dois

ca mi nhões com re gis tros de rou bo, e es ta vam pin ta -
dos com as co res e a mar ca da em pre sa Pe tro for te.

Ao ser ou vi do pela au to ri da de po li ci al, Anto nio
Pe dro Ro dri gi jes de Sou za Ro cha, vul go “To ni nho
Por tu guês”, in for mou ser in ter me diá rio de ne gó ci os
de com pra, ar ren da men to e lo ca ção de imó ve is e es -
ta be le ci men tos co mer ci a is para a em pre sa Pe tro for -
te, em bo ra fa zen do ques tão de es cla re cer não pos su -
ir vín cu lo tra ba lhis ta com a mes ma.

  Dis se que no ano de 1999 in ter me di ou a com -
pra da So bar pelo gru po Pe tro for te, quan do co nhe ceu 
a pes soa de Ale xan dre Pon ci ni, pres ta dor de ser vi ços 
de me câ ni ca de ca mi nhões, o qual se ria o res pon sá -
vel pe los ca mi nhões ir re gu la res le va dos para a Usi na
So bar. Afir mou que des co nhe cia se rem os ve í cu los
fru to de rou bo, acres cen tan do que foi Ale xan dre
quem ne go ci ou os ca mi nhões di re ta men te jun to a di -
re to ria da So bar, sem a sua par ti ci pa ção.

So bre o as sun to foi in qui ri do o sus pe i to Ale xan -
dre da Sil va Pon ci ni. em 23-8-2000. que dis se. tex tu al -
men te:

“...Que o de cla ran te há apro xi ma da men te qua -
tro me ses foi con ta ta do pela pes soa co nhe ci da por
To ni nho Por tu guês, o qual tem co nhe ci men to cha -
mar-se Anto nio Pe dro da Ro cha, o qual tra ba lha na
di re to ria da em pre sa Pe tro for te na ci da de de São Pa -
u lo e, tal in di ví duo, con tra tou, ver bal men te, os ser vi -
ços do de cla ran te, de en car re ga do de ofi ci na me câ ni -
ca na Usi na Nova União, ci da de de Ser ra nal SP, con -
sis tin do em su per vi são de ser vi ços me câ ni cos, pres -
tan do seus ser vi ços na que la Usi na até apro xi ma da -
men te um mês atrás, quan do pas sou a pres tar os
mes mos ser vi ços na Usi na So bar nes te mu ni cí pio,
per ten cen te ao mes mo gru po Pe tro for te;...

  Qu an do ain da pres ta va seus ser vi ços na Usi na 
Nova União, a pes soa de “To ni nho Por tu guês”, pe diu
ao de cla ran te para que este ar ru mas se dois ca mi -
nhões pro du tos de rou bo ou fri to, da mar ca Mer ce -
des, mo de lo 1313, con si de ran do o de cla ran te que To -
ni nho ti nha fe i to essa en co men da para ele ten do em
vis ta ser seu ve lho co nhe ci do, sa ben do aque le in di ví -
duo, que o de cla ran te res pon de al guns pro ces sos por 
re cep ta ção en vol ven do ve í cu los de ori gem ilí ci ta. O
de cla ran te co nhe cia um in di ví duo, na ci da de de So ro -
ca ba, o qual era pro pri e tá rio de uma lan cho ne te na -
que la ci da de, pelo nome de Wal dir (não sabe di zer
seu so bre no me), sen do que con ver san do com este
in di ví duo, em di ver sas opor tu ni da des, to mou co nhe -
ci men to de que Wal dir era pes soa en vol vi da com rou -
bos de ca mi nhões...
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e, en tão, o de cla ran te re sol veu pe dir para que
Waldir con se guis se os ca mi nhões que lhe fo ram pe di -
dos por “To ni nho Por tu guês”, sen do que quan to ao in -
di ví duo de nome Wal dir, men ci o na do, o de cla ran te
tem co nhe ci men to de que tra ta-se de um in di ví duo
que foi pre so na ci da de de So ro ca ba por re cep ta ção
de Ve í cu los pro du to de rou bo. O “To ni nho Por tu guês”
pe diu para que o de cla ran te fi zes se com que os ca mi -
nhões cha gas sem à Usi na So bar des te mu ni cí pio,
ten do o de cla ran te pas sa do essa in for ma ção para
Wal dir que trou xe os ve í cu los para a So bar e os en tre -
gou à pes soa de Ben to, en car re ga do da ofi ci na me câ -
ni ca, pes soa para quem de ve ria ser en tre gue es ses
ve í cu los, se gun do ori en ta ção de “To ni nho Por tu -
guês”, acre di tan do o de cla ran te que tal in di ví duo te -
nha co nhe ci men to da ori gem ilí ci ta des ses ve í cu los...

O de cla ran te re ce beu pe los ca mi nhões, a quan -
tia de R$12.000,00 (doze mil re a is) por ca mi nhão,
afir man do que re ce beu ape nas R$12.000,00 (doze
mil re a is), pois o acer to re fe ren te ao úl ti mo ca mi nhão
en tre gue ain da não fora fe i to até a pre sen te data com
o de cla ran te, sen do o pri me i ro ca mi nhão en tre gue a
Ben to há apro xi ma da men te um mês e meio, e o se -
gun do ca mi nhão cer ca de dez ou quin ze dias após a
en tre ga do pri me i ro, ten do re ce bi do os R$12.000,00
(doze mil re a is) na con ta cor ren te de sua irmã, Gi o va -
na da Sil va Pon ci ni (agên cia 0865, con ta nº 30571-8.
Ban co Itaú S/A), a qual não ti nha co nhe ci men to da
ori gem do di nhe i ro, sen do que o de cla ran te ape nas
di zia que re ce bia esse di nhe i ro da Pe tro for te, afir -
man do ain da que, des sa quan tia re ce bi da,
R$10.000,00 (dez mil re a is) eram en tre gues pelo de -
cla ran te à pes soa de Wal dir, fi can do o de cla ran te com 
R$2.000,O0 (dois mil re a is)...”.

As de ma is in ves ti ga ções re a li za das re ve la ram a 
exis tên cia de ou tro in qué ri to po li ci al aber to na De le -
ga cia de Po lí cia de So ro ca ba/SP, onde cons ta de cla -
ra ções do au tor do rou bo dos re fe ri dos ca mi nhões, de 
nome Wal dir Apa re ci do de Sou za.

Na oca sião este in for mou que o re cep ta dor dos
ve í cu los cha ma va-se Ale xan dre, ten do de cla ra do ain -
da que o mes mo le va ra um dos ca mi nhões para o mu -
ni cí pio de Espí ri to San to do Tur vo.

No re la tó rio fi nal do pro ce di men to que tra mi tou
na De le ga cia de Po li cia de Espí ri to San to do Tur vo, in -
for mou a au to ri da de po li ci al ter res ti tu í do às ví ti mas
os dois ve í cu los rou ba dos, nas pes so as dos re a is do -
nos, Pe dro Ele o do ro Te les e Ada u to Mu ne ra to. Escla -
re ceu ain da ha ver in di ci a do no cri me de re cep ta ção,
Ale xan dre da Sil Va Pon ci ni E Ben to Pi res Fi lho, este
úl ti mo o en car re ga do de ofi ci na me câ ni ca da Usi na
So bar S/A. E de se re gis trar que não foi ou vi do na in -

ves ti ga ção o ver da de i ro dono da em pre sa, Ari Na ta li -
no da Sil va.

A pro pó si to dos ca mi nhões rou ba dos, que fo -
ram apre en di dos pela po lí cia já pin ta dos com as co -
res da Pe tro for te, em seu de po i men to a esta Co mis -
são Ari Na ta li no da Sil va ne gou exis tir qual quer cul pa
de sua em pre sa no caso, e in clu si ve de fen deu o seu
ami go e só cio Anto nio Pe re i ra Sou za Ro cha, o ”To ni -
nho Por tu guês “, di zen do que des co nhe cia qual quer
sus pe i ta de en vol vi men to do mes mo em tal cri me.

Ale ga que quan do ar ren dou a usi na de açú car e
ál co ol da que la lo ca li da de, por in ter mé dio de Hum ber -
to Du ar te Lo pes, o “fan tas ma” e Air ton De Fre i tas, o
“ca se i ro”, hou ve a ne ces si da de de re a li zar uma re for -
ma ge ral nos equi pa men tos, má qui nas agrí co las e na
fro ta de ca mi nhões.

Dis se que em ra zão da ur gên cia para co lo car a
usi na em fun ci o na men to, em face à pro xi mi da de da
sa fra, re sol veu com prar de ze nas de ve í cu los no vos e
tam bém man dou con ser tar ou tros tan tos, sen do que
em re la ção a al guns de les as pro vi dên ci as para a re -
cu pe ra ção dos usa dos fi ca ram a car go do me câ ni co
cha ma do Ale xan dre José Pon ci ni.

Ale ga que após os ca mi nhões te rem sido pin ta -
dos no pa drão Pe tro for te e in cor po ra dos à fro ta, a De -
le ga cia de Po lí cia lo cal re ce beu a de nún cia de que
ha vi am ve í cu los ir re gu la res. Com isso, os po li ci a is
de Espí ri to San to de Tur vo es ti ve ram na usi na, con -
fir ma ram que ha via ca mi nhão rou ba do, le va ram o
ve í cu lo apre en di do e pren de ram o Ale xan dre, que
te ria con fes sa do o rou bo e a re mar ca ção no nú me ro
dos chas sis.

Ou tra sus pe i ta de re cep ta ção de ve í cu los rou -
ba dos en vol ven do o re fe ri do gru po foi cons ta ta da por
esta Co mis são em vi si ta à De le ga cia de Po lí cia de
Pa u lí nia/SP, onde es ta vam apre en di dos sete ca mi -
nhões da Pe tro for te Pe tró leo Bra si le i ro Ltda., com in -
dí ci os de ir re gu la ri da des. Aten den do pe di do de co la -
bo ra ção for mu la do pelo De le ga do Ti tu lar. Dr. Ta deu
Bri to de Alme i da, so li ci ta mos exa mes pe ri ci a is dos
ve í cu los ao Insti tu to Na ci o nal de Cri mi na lís ti ca, do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

Por meio do La u do de Exa me Pe ri ci al em Ve í cu -
lo (La u do nº 4302/0l-SR/SP), ela bo ra do em
10-12-2001, os pe ri tos fe de ra is cons ta ram vá ri as di -
ver gên ci as en tre a nu me ra ção dos agre ga dos ori gi -
na is de fá bri ca e a dos en con tra dos nos ca mi nhões
exa mi na dos, sem que hou ves sem so li ci ta ções de al -
te ra ções de ca rac te rís ti cas nos ór gãos do De tran
onde es tão re gis tra dos os ve í cu los, in di can do si tu a -
ção no mí ni mo sus pe i ta.
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Fo ram os se guin tes os ca mi nhões da Pe tro for te
que apre sen ta ram ir re gu la ri da des nos men ci o na dos
exa mes pro ce di dos pela Pe rí cia Cri mi nal Fe de ral: Mer -
ce des Benz, Pla cas BWG 1085/São Pa u lo/SPz Mer ce -
des Benz. Pla cas BWN 7800/São Pa u lo/SP: Mer ce des 
Benz, Pla cas BWO 6662/Du que de Ca xi as/RJ Mer ce -
des Benz, Pla cas BWN 7541/Du que de Ca xi as/RJ
Mer ce des Benz, Pla cas BWG 1020/São Pa u lo/SP Vol -
vo., Pla cas BYD 3428/Du que de Ca xi as/RJ Mer ce des
Benz, Pla cas BYG 9617/São Pa u lo/SP.

Em data re cen te, o em pre sá rio Ari Na ta li no da
Sil va pas sou a res pon der o in qué ri to po li ci al nº 250/02, 
da De le ga cia de Po lí cia de Pa u lí nia/SP (Pro ces so nº
476/02), ten do em vis ta a apre en são no dia 29-5-02,
por for ça de man da do ju di ci al, de al guns ou tros ca mi -
nhões que se en con tra vam no pá tio de sua em pre sa, a 
HSD Trans por tes Ltda., bem como de pla cas, no tas
fis ca is e di ver sos do cu men tos, cu jos ve í cu los apre sen -
ta vam vá ri as ir re gu la ri da des, tudo le van do mais uma
vez à sus pe i ta de se rem pro du to de rou bo.

Não é de ma is lem brar que na vo lu mo sa e di -
ver si fi ca da fo lha de an te ce den tes cri mi na is de Ari
Na ta li no da Sil va cons tam os se guin tes re gis tros de 
in ci dên cia pe nal, no que diz res pe i to ao cri me de re -
cep ta ção:

– Inqué ri to Po li ci al nº 328, ini ci a do em 9-9-1987, 
pela De le ga cia de Po lí cia de Inda i a tu ba/SP, art. 180
do Có di go Pe nal, ten do como ví ti ma João Ba tis ta de
Fre i tas;

– Inqué ri to Po li ci al nº 254, ins ta u ra do em
19-7-1988, pela De le ga cia de Po lí cia de Gu a ru -
lhos/SP, art. 180 do Có di go Pe nal, ví ti ma Orlan do
Mar chi o ri;

– Inqué ri to Po li ci al nº 264, aber to em 19-7-1988, 
pela De le ga cia de Po lí cia de Gu a ru lhos/SP, art. 180
do Có di go Pe nal, ví ti ma Lou ren ço Ta va res & Cia.
Ltda;

– Inqué ri to Po li ci al nº 269, ini ci a do em
20-7-1988, pela De le ga cia de Po lí cia de Gu a ru -
lhos/SP, art. 180 do Có di go Pe nal, ví ti ma Be ne di to
Alves Fer re i ra;

– Inqué ri to Po li ci al nº 137, ins ta u ra do em
29-4-1989, pela De le ga cia de Po lí cia de Pi ra ci ca -
ba/SP, art. 180 do Có di go Pe nal, ví ti ma Anto nio Qu i ri -
no Neto;

– Inqué ri to Po li ci al nº 265, aber to em 19-7-1988, 
pela De le ga cia de Po lí cia de Gu a ru lhos/SP, art. 180
do Có di go Pe nal, ví ti ma Val ter Ju li a to;

– Inqué ri to Po li ci al nº 267, ini ci a do em
19-7-1988, pela De le ga cia de Po lí cia de Gu a ru -

lhos/SP, art. 180 do Có di go Pe nal, ví ti ma Arlin do Ba -
rea;

– Inqué ri to Po li ci al nº 270, ins ta u ra do em
19-7-1988, pela De le ga cia de Po lí cia de Gu a ru -
lhos/SP, art. 180 do Có di go Pe nal, ví ti ma não iden ti fi -
ca da;

– Inqué ri to Po li ci al nº 271, aber to em 19-7-1988, 
pela De le ga cia de Po lí cia de Gu a ru lhos/SP, art. 180
do Có di go Pe nal, ví ti ma Bert houd Ind. de Má qui nas
Agrí co las Ltda;

– Pro ces so nº 65/1989, da 2ª Vara Cri mi nal de
Jun di aí/SP, con de na do, art. 180 do Có di go Pe nal;

– Pro ces so nº 99/1989, da 1ª Vara do Dis tri to de
Va li nhos/SP, con de na do a pena de 3 anos de re clu -
são, art. 180 do Có di go Pe nal, ex pe di ção em 23-5-95;

– Pro ces so nº 217/1991, da 4º Vara da Co mar ca 
de Li me i ra/SP, con de na do a pena de 2 anos de re clu -
são, art. 180 do Có di go Pe nal, ex pe di ção em 6-2-97;

– Pro ces so nº 238/1989, da 4º Vara da Co mar ca 
de Itú/SP, con de na do, art. 180 do Có di go Pe nal;

– Pro ces so nº 340/1989, da 2ª Vara Cri mi nal de
Ara ra qua ra/SP, con de na do, ar ti go 180 do Có di go Pe -
nal;

· ENVOLVIMENTO NO MERCADO CLAN–
DESTINO DE CIGARROS

A em pre sa es tran ge i ra Ha u lo ver Enter pri ses
Li mi ted, que tem como re pre sen tan te no Bra sil o ad -
vo ga do Mo a cir Pe dro Pin to Alves, em pre ga do de Ari
Na ta li no Da Sil va, foi cons ti tu í da pelo gru po com a fi -
na li da de de ad qui rir par te da Indús tria e Co mér cio
Rei Ltda, em pre sa bra si le i ra com sede na ci da de do
Rio de Ja ne i ro, ten do por ob je ti vo so ci al a fa bri ca ção
de ci gar ros.

Aliás a Indús tria e Co mér cio Rei Ltda apre sen ta
um his tó ri co de cons ti tu i ção, lo ca li za ção ge o grá fi ca e
de al te ra ções con tra tu a is bas tan te di nâ mi cas e sus -
pe i tas, ini ci an do-se no Esta do do Ama zo nas, em
4-7-1986, trans fe ri da para o Rio Gran de do Sul, em
29-1-1998, fi nal men te mu dou-se para o Esta do do
Rio de Ja ne i ro, em 11-7-2000, com en de re ço na Av.
Bra sil, 12.600, na área do Mer ca do São Se bas tião,
Pe nha, Rio de Ja ne i ro/RJ, onde já ocor re ram no vas
mo di fi ca ções em seu es ta tu to so ci al.

O con tro le do ca pi tal so ci al da Indús tria e Co -
mér cio Rei Ltda é com pos to não so men te pela Ha u lo -
ver Enter pri ses Li mi ted, das Ilhas Vir gens Bri tâ ni -
cas, mas igual men te pela Rich ley Inter na ti o nal So -
ci e dad Ano ni ma, de Mon te vi déu, Uru guai, sen do
que ini ci al men te fi gu ra ram como só ci os mi no ri tá ri os
da REI os la ran jas San dra Re gi na Da van ço e Cel so
Cas ti lha Ca zor la.
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Com a al te ra ção con tra tu al de 29-1-2001, os
dois re fe ri dos só ci os fo ram subs ti tu í dos pe los ad vo -
ga dos Mo a cir Pe dro Pin to Alves e por Lin dem berg da
Mota Sil ve i ra, res pec ti va men te, os qua is an te ri or -
men te já fi gu ra vam como pro cu ra do res das duas
com pa nhi as es tran ge i ras.

O imó vel que pas sou a ser sede da Indús tria e
Co mér cio Rei Ltda, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, per -
ten cia ao Mo i nho São Cris to vão Ltda, em pre sa esta
que ha via sido ad qui ri da em 20-5-1998, por Char lot -
te Enter pri ses Inc. so ci e da de 0ff Sho re das Ba ha -
mas, e por Ali ne Le mos Cor rea de Oli ve i ra Andra de,
me di an te a trans fe rên cia das quo tas de ca pi tal dos
ex-só ci os Ma ria Fer re i ra Hen ri ques Ri be i ro, José
Agos ti nho Alves Ri be i ro, Ja ne te Bar re i ra Hen ri ques e
Re gi na Fer re i ra Ri be i ro Hen ri ques, as duas úl ti mas
vi ú vas dos an ti gos do nos. os ir mãos Anto nio Fer re i ra
Hen ri ques e Abí lio Fer re i ra Hen ri ques.

A se gun da em pre sa só cia da Indús tria e Co mér cio
Rei Ltda, a 0ff sho re Rich ley Inter na ti o nal So ci e dad
Ano ni ma, do Uru guai, tem como pro cu ra dor no Bra sil 
o ad vo ga do Lin dem berg Da Mota Sil ve i ra, ex-Pro cu -
ra dor da Fa zen da Na ci o nal, que tam bém re pre sen ta
em nos so país a Phill terry Cor po ra ti on S.A., do Uru -
guai, con tro la do ra das em pre sas Ci bra sa Indús tria e
Co mér cio de Ta ba cos S.A. e da Inter Ro tas Trans por -
tes Na ci o na is e Inter na ci o na is Ltda, am bas en vol vi -
das em prá ti cas de con tra ban do/des ca mi nho e fal si fi -
ca ção de ci gar ros e/ou se los de con tro le.

O re fe ri do gru po de em pre sas 0ff Sho re, atu an -
te no seg men to clan des ti no de ci gar ros, cos tu ma
usar ain da como pre pos tos ou “tes tas de fer ro“, as ad -
vo ga das Adri a na de Oli ve i ra Go mes e Dora Te re zi nha 
Val le ri ni Co la vi ta.

As in for ma ções re ce bi das por esta Co mis são
Par la men tar dão con ta de que Lin dem berg da Mota
Sil ve i ra é uma es pé cie de “ar qui te to da en ge nha ria fi -
nan ce i ra da la va gem de di nhe i ro” atu an do so bre tu do
no mer ca do ne gro de ci gar ros. O men ci o na do ad vo -
ga do não ape nas re pre sen ta com pa nhi as es tran ge i -
ras per ten cen tes a bra si le i ros que se ocul tam por
ques tão fis cal, mas tam bém par ti ci pa em con tra tos
so ci a is como pro pri e tá rio de em pre sas na ci o na is “de
fa cha da “, de que são exem plos a Pro farm – Dis tri bu i -
do ra de Pro du tos Far ma cêu ti cos Ltda., e a Z X 7
Trans por tes Ltda, sem exis tên cia de fato.

  A Pro farm Dis tri bu i do ra de Pro du tos Far ma -
cêu ti cos Ltda, CNPJ 02.758.661/0001-06, fun da da
em 3-8-98, que tem Lin dem berg da Mota Sil ve i ra
como só cio ma jo ri tá rio, pro mo veu a al te ra ção no
nome e no ob je ti vo da so ci e da de, em 22-2-02, pas -

san do a cha mar-se Pro farm Dis tri bu i do ra de Fu mos
Ltda, ago ra des ti na da ao co mér cio e dis tri bu i ção de
ci gar ros, fu mos e de ri va dos. Di li gên cia re a li za da no
en de re ço da sua su pos ta sede, à QOF, Con jun to D,
Lote 8, Loja 1, Can dan go lân dia, Dis tri to Fe de ral,
cons ta tou que na re a li da de não exis te a em pre sa no
lo cal, uma vez que lá fun ci o na uma ofi ci na de re pa ros
em mo to ci cle tas.

De igual modo, a ou tra em pre sa de “fa cha da”
em nome de Lin dem berg da Mota Sil ve i ra, a Z X 7
Trans por tes Ltda, CNPJ 03.378.248/0001-89, ele vou
o seu ca pi tal so ci al em 1-3-02, de R$2.000,00 (dois
mil re a is) para R$1.000.000,00 (um mi lhão de re a is),
em que pese ter sido cons ti tu í da como mi cro-em pre -
sa e de cons tar de cla ra do como lo cal de sua sede a
Rua do Arroz, 83, Mer ca do São Se bas tião, Pe nha.,
Rio de Ja ne i ro/RJ, en de re ço onde fun ci o na uma em -
pre sa de as sis tên cia mé di ca.

Ou tros sim, os in dí ci os le vam à in di ca ção de que 
na so ci e da de for ma da em tomo da Indús tria e Co mér -
cio Rei Ltda, o ad vo ga do Lin dem berg da Mota Sil ve i ra 
re pre sen ta va em es pe ci al os in te res ses do se gun do
só cio ocul to, José Anto nio Ne u wald. Tra ta-se de ou tro
co nhe ci do so ne ga dor, ex-con tro la dor da Ci bra sa
Indús tria e Co mér cio de Ta ba cos, em pre sá rio que por 
pro ble mas le ga is ma quia a sua par ti ci pa ção em em -
pre sas usan do o nome da atu al es po sa Ali ne Le mos
Cor rea de Oli ve i ra Andra de.

Há evi dên ci as de que a com pra por Ari Na ta li no
da Sil va de par ce la da Indús tria e Co mér cio Rei Ltda,
te nha sido fe i ta de modo ca mu fla do por in ter mé dio de 
José Anto nio Ne u wald, sen do o ne gó cio re a li za do
me di an te ope ra ções ban cá ri as tri an gu la res en vol -
ven do con tas cor ren tes do “fan tas ma” Hum ber to Du -
ar te Lo pes., do ca se i ro Air ton de Fre i tas. além da em -
pre sa Prin ce Part ners Empre end. E Par ti ci pa ções
Ltda, de José Anto nio.

A apre en são de ci gar ros com fal sos se los de IPI
pela Su pe rin ten dên cia Re gi o nal da Po lí cia Fe de ral
em Ala go as, ocor ri da na ci da de de Ara pi ra ca, em
22/07/2001, re for çam a par ti ci pa ção das em pre sas
de José Antonio Neuwald / Aline na Indústria e
Comércio Rei Ltda.

Na ci ta da di li gên cia po li ci al os ci gar ros ile ga is
de ti nham mar cas do fa bri can te Rei, sen do que o mo -
to ris ta João Lima de Almeida, que con du zia o ca mi -
nhão apre en di do, dis se tra ba lhar para a
Landau/Moinho São Cristovão Ltda., de São Pa u lo.
Ade ma is, o ve í cu lo trans por ta dor es ta va em nome da
Rgm Locadora de Veículos Ltda., cu jas em pre sas tem 
como só cio ocul to José Antonio Neuwald, re pre sen ta -
do pela es po sa Aline Correa.
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Du ran te a au diên cia re a li za da no Se na do Fe de -
ral, em 15/05/2001, ao in qui rir Ari Na ta li no da Sil va
acer ca de ci gar ros ir re gu la res que es tão sen do ven di -
dos com os se los de con tro le fal si fi ca dos, en con tra -
dos es pe ci al men te jun to a ven de do res am bu lan tes
em al gu mas ca pi ta is, os Se nho res mem bros da CPMI 
exi bi ram La u dos de Exa me da Po lí cia Téc ni ca do
Insti tu to de Cri mi na lís ti ca do Esta do de São Pa u lo,
ela bo ra do em 8-5-01, que com pro va ram a fal si fi ca ção 
dos se los apre en di dos em ma ços de ci gar ros “K” e
“21”.

Na oca sião, o em pre sá rio con fir mou que re al -
men te os ci gar ros “K” e “21” eram mar cas fa bri ca das
pela Indús tria e Co mér cio Rei, to da via ao ter ques ti o -
na do a sua res pon sa bi li da de no epi só dio da fal si fi ca -
ção de se los da Re ce i ta Fe de ral Ari Na ta li no da Sil va
des con ver sou ne gan do que fos se o dono da em pre -
sa, afir man do que a sua par ti ci pa ção na so ci e da de
ter mi na ra em 31 de mar ço da que le ano.

Ten do em vis ta que per sis ti am sé ri as di ver gên -
ci as com res pe i to a ver da de i ra ti tu la ri da de da em pre -
sa Indús tria e Co mér cio Rei Ltda., en tre ou tras con -
tra di ções, le va ram esta Co mis são a co lo car fren te a
fren te Ari Na ta li no da Sil va e a sua se cre tá ria par ti cu -
lar San dra Re gi na Da van ço, ex-só cia la ran ja da ci ta -
da com pa nhia de ci gar ros, sub me ten do o pa trão e a
em pre ga da à aca re a ção.

No cur so do pro ce di men to em bus ca da ver da -
de, a fun ci o ná ria em ques tão, que tra ba lha va para Ari
Na ta li no há vin te e dois anos, men tia cla ra men te na
ten ta ti va de en co brir a par ti ci pa ção do che fe no caso.
Con tu do, na opor tu ni da de, ante a po si ção de cen su ra 
pelo pró prio pa trão, aca bou ad mi tin do ter sido ARI o
real res pon sá vel por for ne cer o di nhe i ro usa do para
que o seu nome fi gu ras se na so ci e da de.

De res to, fi ca ram evi dên ci as de que Ari Na ta li no
da Sil va vem au men tan do a sua atu a ção no mer ca do
ne gro de ci gar ros, fato ob ser va do in clu si ve nela ma -
ne i ra com que tem par ti ci pa do ati va men te da di nâ mi -
ca des te se tor, no qual vem em pre gan do a sua ha bi -
tu al agi li da de em ma qui na ções ilí ci tas. Isto por que,
sabe-se que tem co lo ca do na pra ça em di ver sas lo ca -
li da des, ci gar ros de mar cas da Indús tria Rei, com os
no vos se los de con tro le lan ça dos pelo go ver no já fal -
si fi ca dos, sa in do na fren te nes ta cor ri da ile gal.

A DENÚNCIA CONTRA A ITABA-INDÚSTRIA
DE TABACOS BRASILEIRA LTDA., OUTRA
FABRICANTE DE CIGARROS

É ne ces sá rio lem brar que no cur so das in ves ti -
ga ções esta CPMI ha via re ce bi do in for mes dan do

con ta de que o gru po de Ari Na ta li no da Sil va te ria ain -
da vín cu los com a Ita ba-Indús tria de Ta ba cos Bra si le -
i ra Ltda., CNPJ 02.839.600/0001-73, de São Pa u lo,
ou tra en vol vi da em de nún ci as de co mér cio ir re gu lar
de ci gar ros. Mu i to em bo ra tal li ga ção te nha sido ne ga -
da pron ta men te pela pró pria di re ção da re fe ri da em -
pre sa, como tam bém pelo dono ocul to da REI / Pe tro -
for te, os le van ta men tos des ta Co mis são se es ten de -
ram à Ita ba Ltda.

A esse res pe i to cabe re co nhe cer que, ao fi nal, o
re sul ta do das apu ra ções não se con du zi ram de for ma 
po si ti va no sen ti do de con fir mar a exis tên cia de ele -
men tos pro ba tó ri os da par ti ci pa ção de Ari Na ta li no da 
Sil va, ain da que seja de for ma ocul ta, no ca pi tal da
Ita ba-Indús tria de Ta ba cos Bra si le i ra Ltda. cor ro bo -
ran do, em prin cí pio, as in for ma ções dos em pre sá ri os
so bre o as sun to.

Não obs tan te, ao re a li zar a in ves ti ga ção a pro -
pó si to des sa ou tra fa bri can te de ci gar ros, tor nou-se
pos sí vel cons ta tar a enor me co in ci dên cia nos mé to -
dos su bal ter nos pra ti ca dos por am bas em pre sas na
ocul ta ção dos seus re a is ti tu la res dos ne gó ci os, ca -
mu fla dos atra vés de “só ci os la ran ja”, usan do em pre -
sas 0ff Sho re, com sus pe i tas de so ne ga ção fis cal,
eva são de di vi sas para o ex te ri or e cri mes de la va gem 
de di nhe i ro.

Cons ta tou-se que a Ita ba-Indús tria de Tabacos
Brasileira Ltda., foi fun da da em 3-9-1998, com en de -
re ço na es tra da de Aces so João de Góes, 2305, Jan -
di ra, São Pa u lo, fi gu ran do como pro pri e tá ri os
Leandro da Luz Costa Schwanke, e Relupar
Empreendimentos e Participaçoes Ltda., Cnpj
02.706.082/0001-10.

A Relupar Empreendimentos e Participações
Ltda., era re pre sen ta da no Bra sil por Ricardo Celio do 
Amaral, CPF 362.040.489-53, pro cu ra dor das em pre -
sas Friedel Company S/A e Bluwal Investment S/A,
am bas com sede no Uru guai. A em pre sa re gis trou fi li -
a is em Rio Cla ro e Ba u ru, no Esta do de São Pa u lo,
sen do que no ato de sua cons ti tu i ção de le gou as fun -
ções de ge rên cia a Osmar José De Souza Filho, CPF
102.607.248-40.

Cum pre as si na lar que Leandro da Luz Costa
Schwanke des de o ano de 1993 fi gu ra va como só cio
da em pre sa Euroexp Comércio Exp. e Imp. Ltda.,
CNPJ 59.186.726/0001-03, cri a da por Antonio
Duarte Ferreira, em 15/06/1988, ten do como en de re -
ço a Av. Gu i lher me Cot ching, 726, So bre lo ja, Vila Ma -
ria Ba i xa, São Pa u lo, SP.
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Os ou tros só ci os da Eu ro exp são Anto nio Du ar -
te Fer re i ra Jr, CPF nº 128.424.228-56, Ale xan dre Vi -
lel la Du ar te Fer re i ra, CPF 146.634.488-10 e Sil va na
Vi lel la Du ar te Fer re i ra Ber to luc ci, CPF
183.518.618-12, to dos fi lhos de Anto nio Du ar te Fer -
re i ra, que se su põe seja o ver da de i ro dono ocul to da
ITABA.

Na data de 03/12/1998, o Le an dro da Luz Cos ta
Schwan ke, afas tou-se for mal men te da so ci e da de
mas per ma ne ceu na em pre sa, com a dis tri bu i ção das 
suas quo tas para uma nova par ti ci pan te do ca pi tal so -
ci al da Ita ba-Ta ba cos Ltda, a Sam par Empre end. e
Par ti ci pa ções Ltda, CNPJ nº 02.839.600/0001-73,
que tem como pro pri e tá ri as as 0ff Sho re  tam bém
uru gua i as, Gre dick Com pany S/A e Jack ton Com pany 
S/A.

O en de re ço da nova só cia Sam par, por co in ci -
dên cia, con ti nu ou o mes mo da Eu ro exp Com. Exp. e 
Imp. Ltda, na Av. Gu i lher me Cot ching, 726, So bre lo -
ja, Vila Ma ria Ba i xa, São Pa u lo/SP. Ou tra in tri gan te
se me lhan ça é o fato do pro cu ra dor le gal da
SAMPAR na ITABA, de nome Gi u li a no Pa che co
Ber to luc ci, CPF 135.638.198-74, ser ca sa do com a
fi lha de Anto nio Du ar te Fer re i ra, a Sra. Sil va na Vi lel -
la Du ar te Fer re i ra Ber to luc ci.

O mes mo ca sal Gi u li a no Pa che co Ber to luc ci e
Sil va na Vi lel la Du ar te Fer re i ra Ber to luc ci cons ta tam -
bém como dono da so ci e da de de no mi na da Gi ná sio
Espor ti vo Eu ro ex port Ltda. CNPJ nº
67.972.497/0001-80, com apon ta do en de re ço na Vila 
Ma ria, São Pa u lo/SP. A re fe ri da Sil va na Ber to luc ci
Par ti ci pa da Clack son Co mér cio de Ali men tos Ltda.
CNPJ nº 00.017.117/0001-88, em so ci e da de com
Cas sio Ro ber to Me non Cham ma, CPF
163.330.308-05.

De for ma pa ra le la à cons ti tu i ção so ci e tá ria da
Ita ba-Indús tria De Ta ba co Bra si le i ra Ltda, nota-se a
exis tên cia sub ja cen te da Sou vic Ser vi ços Grá fi cos
Ltda, CNPJ nº 01.671.471/0001-94 (nome an te ri or
Bin graf Indús tria Grá fi ca Ltda), fun da da em
16/01/1997, ten do como sede a Rua João Fer re i ra de
Ca mar go, 200, Ba ir ro Mu tin ga, Ba ru e ri/SP, so ci e da de 
ao que cons ta es tar ati va e es tru tu ra da no seu ramo
de ne gó ci os.

A em pre sa tem como pro pri e tá ri os José Eli as 
do Car mo Sou za, CPF 185.111.648-63, bem como 
o ci da dão de na ci o na li da de pe ru a na Angel Andres
Vi cen te Se bas ti a nel li, o qual subs ti tu iu o an ti go 
só cio José Au gus to Cha ves Sa li ba, CPF

045.698.148-91, que se re ti rou do ne gó cio em
20/11/1997.

É cu ri o so no tar que em vá ri os con tra tos so ci -
a is da Ita ba-Indús tria de Ta ba cos Ltda, e o mes mo
acon te cem tam bém em re la ção aos de suas con -
tro la do ras, as em pre sas Sam par e Re lu par, os
atos for ma is cons ti tu ti vos qua se sem pre ti ve ram a
pre sen ça e as si na tu ra da tes te mu nha José Au gus -
to Cha ves Sa li ba, ex-só cio da Sou vic Ser vi cos
Grá fi cos Ltda.

Ocor re que am bas as pes so as de José Eli as do
Car mo Sou za e José Au gus to Cha ves Sa li ba sur gem
no va men te jun tas no con tra to de cons ti tu i ção de ou -
tra em pre sa, a Ma viz Empre en di men tos e Par ti ci pa -
ções Ltda, CNPJ nº 02.878.888/0001-95, com sede
na Rua João Ca cho e i ra, 488, sala 204, Ita im Bibi, São 
Pa u lo, fun da da em 09/11/1998.

Enquan to o José Eli as do Car mo Sou za fi gu ra
como só cio da Clan fi eld S/A, do Uru guai, com 5% do
ca pi tal, o José Au gus to Cha ves Sa li ba se apre sen ta
na con di ção de pro cu ra dor da re fe ri da em pre sa, que
é a só cia ma jo ri tá ria da Ma viz Empre end. e Part. Ltda. 
Uma nova co in ci dên cia re ve la que os apon ta dos en -
de re ços da Ma viz Ltda e da Re lu par Ltda (uma das
do nas da Ita ba Ltda), si tu am-se no mes mo edi fí cio da
Rua João Ca cho e i ra, 488, no ba ir ro Ita im Bibi, em
São Pa u lo / SP.

So bre o José Au gus to Cha ves Sa li ba cons ta
ain da re gis tros de ter par ti ci pa do da Lan ca Indus tri al
e Co mer ci al Ltda. CNPJ nº 48.882.161/0000-82, cri a -
da em 24/06/1977 em São Pa u lo/SP, que te ria sido
Can ce la da. De ou tra par te, o José Eli as do Car mo
Sou za Inte gra o ca pi tal so ci al da So fer Sou za Fer re i ra 
Co mér cio e Admi nis tra cão Ltda., fun da da em
28/04/1997, em so ci e da de com Ale xan dre Vi lel la Du -
ar te Fer re i ra, CPF 146.634.488-10, ou tro fi lho de
Anto nio Du ar te Fer re i ra.

Tal so ci e da de pos sui tam bém como só cio
Osmar José de Sou za, CPF 004.373.369-72, pai de
Osmar José de Sou za Fi lho, o ge ren te da Re lu par
Ltda (leia-se Ita ba Ltda.). Acres ça-se fi nal men te, que
o mes mo José Eli as do Car mo Sou za, par ti ci pa ain da
da Fi al di ni e Sou za Fac to ring e Fo men to Co mer ci al
Ltda., CNPJ nº 96.291.695/0001-87, de São Pa u lo /
SP.

A pro pó si to do Ale xan dre Vi lel la Du ar te Fer re i ra, 
CPF 146.634.488-10 (fi lho de Anto nio Du ar te Fer re i -
ra), que par ti ci pa do ca pi tal so ci al da So fer Sou za Fer -
re i ra Co mér cio e Admi nis tra ção Ltda., o mes mo foi
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tam bém um dos só ci os da Entre ga do ra Rá pi da Rio
Ltda., CNPJ nº 44.020.576/0001-96, (atu al men te sob
o con tro le de só ci os “la ran jas” vin cu la dos às em pre -
sas Ci bra sa Ta ba cos S/A e Ind. e com. Rei Ltda., en tre 
ou tras).

O men ci o na do Ale xan dre Vi lel la cons tou tam -
bém como só cio das em pre sas Eu ro exp Co mér cio
Expor ta cão e Impor ta cão Ltda. CNPJ nº
59.186.726/0001-03. e Bel Air Comércio e
Representacões Ltda., esta úl ti ma cons ti tu í da em
27/03/1998. em par ce ria com Edisio Carlos Pereira
Filho. CPF 244.675.614-04, ge ren te da Sampar
Empreend. e Part. Ltda., uma das con tro la do ras da
Itaba Ltda.

A pes soa de Edi sio Car los Pe re i ra Fi lho tem
con tra si a pri são pela Su pe rin ten dên cia Re gi o nal da
Po lí cia Fe de ral em São Pa u lo, no dia 03/09/2001, nas
de pen dên ci as da Ita ba-Indús tria de Ta ba cos Ltda.,
em Jan di ra/SP, em face da ar re ca da ção de se los de
con tro le fal si fi ca dos. A au tu a ção em fla gran te in clu iu
ain da o con ta dor da em pre sa, Le il ço Lo pes San tos,
CPF 208.981.507-87, que tam bém é o re pre sen tan te
das 0ff Sho re uru gua i as, Fri e del Comp S/A e Blu wal
Invest S/A, per ten cen tes ao mes mo gru po.

Na opor tu ni da de da di li gên cia po li ci al ain da se
en con tra vam na fá bri ca de Jan di ra/SP o Osmar José
de Sou za Fi lho e o Le an dro da Luz Cos ta Schwan ke,
cir cuns tân cia a evi den ci ar que as men ci o na das pes so -
as con ti nu am vin cu la das à Ita ba-Indús tria de Ta ba cos
Ltda., em que pese as in for ma ções em con trá rio por
par te dos mes mos.

Numa ou tra ope ra ção po li ci al exe cu ta da pela
Po li cia Fe de ral de Uber lân dia / MG, em 27-7-2001, fo -
ram en con tra dos ci gar ros com se los fal sos na em pre -
sa R.C.E. Dis tri bu i do ra Ltda, CNPJ nº
4.213.756/0001-70, lo ca li za da na Pra ça Pro fes sor
Henc kmar Bor ges, 48, Ba ir ro Li di ce, Uber lân dia / MG, 
fir ma cri a da em 20-12-2000. A em pre sa em ca u sa
tem como res pon sá vel Ro ber to Luiz Vi a na Sil ve i ra Fi -
lho, CPF 252.984.368-62, ca sa do com Cín tia Por to
Du ar te Fer re i ra, CPF 183.5 18.058-23, a ou tra fi lha de 
Anto nio Du ar te Fer re i ra.

Ao ser ou vi do pela Po lí cia Fe de ral, Ro ber to Luiz 
Vi a na Sil ve i ra Fi lho pro cu rou des car tar o en vol vi men -
to de fa mi li a res com os fa tos, mas ad mi tiu que em fins 
do ano 2000, co nhe ceu o pro cu ra dor da Ita ba Ta ba -
cos Ltda, que dis se cha mar-se Idi zio (na ver da de é
Edi sio Car los Pe re i ra Fi lho), afir man do que a apre -
sen ta ção se deu por meio do so gro Anto nio Du ar te
Fer re i ra.

Afir ma que cri ou a R.C.E. Dis tri bu i do ra Ltda com 
a fi na li da de da re pre sen ta ção de ci gar ros da mar ca
Ita ba na re gião do triân gu lo mi ne i ro, ten do como só -
cia a mãe Ma ria Chris ti na Brant de Car va lho Sil ve i ra,
só cia com 1% do ca pi tal.

Con fir mou ain da que a es po sa Cín tia Por to Du -
ar te Fer re i ra man ti nha vín cu los pes so a is com os fi -
lhos do re pre sen tan te da Ita ba Ltda (Edi sio), mas fez
ques tão de as se gu rar que os pa ren tes da mes ma não 
pos su íam li ga ções com a em pre sa.

Cons ta tou-se ain da que Ro ber to Luiz Vi a na Sil -
ve i ra Fi lho fi gu ra como ti tu lar da Gre en Day Co mér cio
De Pro du tos Ali men tí ci os Ltda, CNPJ nº
1.639.821/0001-35, fun da da na data de 13-1-1997,
ten do como só cio o seu tio Pa u lo Luiz Brant de Car va -
lho, CPF 89.794.738-00, em pre sa que re gis tra es tar
se di a da na Ro do via SP 101, KM 5, Ba ir ro Boa Vis ta,
em Hor to lân dia, São Pa u lo.

Tam bém em ou tra ope ra ção de bus ca e apre en -
são exe cu ta da pela Po lí cia Ci vil do Rio de Ja ne i ro, em 
19-12-2001, na Pon ta Sul Dis tri bu i do ra de Ci gar ros
Ltda, lo ca li za da na Rua da Ba ta ta nº 102, bo xes 23,
25 e 27, Pe nha, Rio de Ja ne i ro, mais uma vez fo ram
ar re ca da dos ci gar ros de mar cas da Ita ba IND. De Ta -
ba co Ltda com se los fal sos, em po der do só cio da em -
pre sa Fran cis co Ga bri el Pin to Gu e des Bo te lho de
Sou za, CPF 448.501.747-87.

Ten do em vis ta al gu mas li ga ções so ci e tá ri as
mais re mo tas do gru po. em áre as de ati vi da de pro pí ci -
as à la va rem de di nhe i ro, e que fi ca ram a de man dar in -
ves ti ga ções es pe ci fi cas, tor na-se ne ces sá rio aler tar
para a pos si bi li da de de tais em pre sas es ta rem a ser vir
de meio para a ocul ta ção e dis si mu la ção de di nhe i ro
sujo ori un do da in dús tria clan des ti na de ci gar ros.

Daí o Osmar José de Sou za (pai de Osmar José 
de Sou za Fi lho, o ge ren te da Re lu par Ltda, uma das
do nas da Ita ba Ltda), fi gu ra como sen do o dono do
Bin go Ita im Di ver sões e Co mér cio Ltda, CNPJ nº
135.331/0001-39, de São Pa u lo, além de par ti ci par no 
ca pi tal da So fer Sou za Fer re i ra Co mér cio e Admi nis -
tra ção Ltda (So ci e da de com Ale xan dre Vi lel la Du ar te
Fer re i ra) e na Re bin Ele tro ni ca Ltda, CNPJ nº
1.838.741/0001-09, em pre sa que ex plo ra a lo ca ção
de má qui nas do tipo caça-ní quel em es ta be le ci men -
tos de di ver são.

Por sua vez, a Re bin Ele tro ni ca Ltda, tem sete
só ci os, en tre os qua is Fer nan do Men des Dias, CNPJ nº 
815.373.108-44, com en de re ço do mi ci li ar em Belo Ho ri -
zon te / MG, que tam bém é só cio de em pre sas do mes -
mo gê ne ro na ca pi tal pa u lis ta, como o Bin go Alte ro sas
Di ver sões e Co mér cio Ltda, CNPJ nº 267.931/0001-50,
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e a são Pa u lo Ga mes Co mer ci al Ltda, esta úl ti ma aber -
ta em 30-9-1997, des ti na da ao co mér cio ata ca dis ta de
má qui nas de jo gos de di ver são.

No mes mo sen ti do fo ram tam bém cons ta ta das
ou tras vin cu la ções so ci e tá ri as in di re tas nas áre as de
en tre te ni men tos e la zer, en vol ven do os no mes de
Artur José Va len te de Oli ve i ra Caio, CPF
412.879.087-72; Pa u lo Che did, CPF 533.087.518-87; 
Ma ri nus Jan Van Der Mo len, CPF 882.837.638-49;
Alba no Bra sil Friz zo Fi lho, CPF 533.115.828-53, José 
Pa u lo Te i xe i ra Cruz Fi gue i re do, CPF 103.526.238-02; 
Rene Neme Fi lho, CPF 015.689.428-93; Se gis mun do 
Se cemskj, CPF 6.272.108-99.

  Mu i to em bo ra os fa tos aci ma des cri tos não te -
nham li ga ção com o ob je to da apu ra ção re a li za da por
esta CPMI, as suas im pli ca ções de na tu re za cri mi nal
es tão a exi gir o ne ces sá rio apro fun da men to por par te
do Mi nis té rio Pú bli co com pe ten te.

• AS PROVAS DA EVASÃO DE DIVISAS
PARA O EXTERIOR

No de po i men to a esta Co mis são Par la men tar,
pres ta do em 15/05/2001. ARI NATALINO DA SILVA
afir mou que não ti nha qual quer vín cu lo com em pre -
sa es tran ge i ra, nem con ta ban cá ria ou ne gó ci os no
ex te ri or. To da via, tais in for ma ções aca ba ram sen do
de fi ni ti va men te des men ti das pe las evi dên ci as mais
re cen tes co lhi das nas apu ra ções re a li za das pelo
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, acer ca do ci ta do
em pre sá rio, com pro van do o con trá rio do que fora
ale ga do.

A Su pe rin ten dên cia Re gi o nal da Po li cia Fe de -
ral em São Pa u lo, ins ta u rou em 6-5-2002. o Inqué ri -
to Po li ci al nº 12-0055/02 – DELECOIE/SR/DPF/SP.
com a fi na li da de de apu rar pos sí ve is cri mes de eva -
são de di vi sas e con tra a or dem tri bu tá ria na ci o nal.
atri bu í dos ao em pre sá rio Ari Na ta li no da Sil va, ra zão 
pela Qual esta Co mis são Par la men tar ofi ci ou o
men ci o na do ór gão ob ten do có pia do pro ce di men to
in qui si tó rio po li ci al.

A in ves ti ga ção em ca u sa ori gi nou-se em de cor -
rên cia da apre en são de do cu men tos em po der do re -
fe ri do ci da dão, em 24-4-2002. na Ro do via Cas te lo
Bran co – SP 280. Km 46. São Pa u lo. quan do o mes mo 
teve o seu ve í cu lo par ti cu lar abor da do e re vis ta do em
ope ra ção da Po lí cia Fe de ral re a li za da no lo cal, que
re sul tou na ar re ca da ção do ma te ri al aba i xo des cri to:

• um cer ti fi ca do ao por ta dor de par ti ci pa ção no
ca pi tal so ci al da em pre sa Ha u lo ver Enter pri ses Li mi -
ted. com sede nas Ilhas Vir gens Bri tâ ni cas, no va lor
de U$$50,000 (cin quen ta mil dó la res), da ta do de
2-3-2001;

• um cer fi fi ca do ao Por ta dor de par ti ci pa ção no
ca pi tal so ci al da em pre sa Flo ren ce Ven tu res Inc.,
com sede nas Ilhas Vir gens Bri tâ ni cas, no va lor de
US$50,000 (cin quen ta mil dó la res), da ta do de
2-3-2001;

 • um re ci bo em pa pel tim bra do do es cri tó rio de
Advo ca cia Ra mos Pe re i ra, de São Pa u lo/SP, fir ma do
por Ari Na ta li no da Sil va, com data de 3-12-2001, re -
fe ren te ao re ce bi men to das duas ca u te las aci ma des -
cri tas, que se en con tra vam guar da das;

 • um ex tra to com da dos re la ti vos a cer ti fi ca do
de de pó si to do Ban co de la Na ci on Argen ti na, re fe -
ren te a apli ca ção a fa vor da em pre sa Tran saf S.R.L.,
do Uru guai, no pe río do de 25-4-01 a 25-4-02, no va lor 
de US$20.500.000,00 (vin te mi lhões e qui nhen tos mil 
dó la res);

 • três fo lhas de pa pel di gi ta das com ori en ta ção
para a aber tu ra e en cer ra men to de em pre sas, além
de es tra té gi as tri bu tá ri as e fi nan ce i ras por par te do
gru po em pre sa ri al per ten cen te a Ari Na ta li no da Sil va;

 • duas fo lhas ma nus cri tas pe los po li ci a is com
da dos ex tra í dos da agen da pes so al de Ari Na ta li no da 
Sil va, re fe ren tes a em pre sas, en de re ços e ope ra ções
co mer ci a is e ban cá ri as.

Pelo que se ve ri fi ca dos do cu men tos apre en di -
dos no re fe ri do in qué ri to po li ci al, os in dí ci os de mons -
tram de modo ine quí vo co que as duas em pre sas es -
tran ge i ras, se di a das nas Ilhas Vir gens Bri tâ ni cas, es -
tão sen do usa das para dar co ber tu ra le gal à mo vi -
men ta ção de re cur sos fi nan ce i ros exis ten tes no ex te -
ri or per ten cen tes a Ari Na ta li no da Sil va.

Afir ma a au to ri da de po li ci al que o pro ce di men to
tem por fi na li da de des ca rac te ri zar a vin cu la ção do em -
pre sá rio a re cur sos fi nan ce i ros ir re gu la res ad vin dos do
seg men to de ci gar ros, por meio da Ha u lo ver Enter pri -
ses Li mi ted, como tam bém no cam po de com bus tí ve is,
por in ter mé dio da Flo ren ce Ven tu res Inc.

De fato, ob ser va-se que a pri me i ra em pre sa
alvo do cer ti fi ca do de pro pri e da de apre en di do pela
Po lí cia Fe de ral, a Ha u lo ver Enter pri ses Li mi ted é só -
cia-co tis ta ma jo ri tá ria da Indús tria E Co mér cio Rei
Ltda., a mes ma fa bri can te de ci gar ros, com sede na
ci da de do Rio de Ja ne i ro.

A Ha u lo ver Enter pri ses Li mi ted teve com o re -
pre sen tan te no Bra sil, o ad vo ga do Mo a cir Pe dro Pin to 
Alves, o qual ain da fi gu ra, em pa ra le lo, na con di ção
de só cio  mi no ri tá rio da mes ma Indús tria e Co mér cio
Rei Ltda. Tra ta-se de em pre ga do de Ari Na ta li no da
Sil va, sen do o res pon sá vel pelo se tor ju rí di co do gru -
po Pe tro for te S/A.
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Con for me a al te ra ção con tra tu al re gis tra da em
29-1-01, o Mo a cir Pe dro subs ti tu iu na Indús tria e Co -
mer cio Rei Ltda., a en tão “só cia” San dra Re gi na Da -
van co, que a se cre tá ria par ti cu lar de Ari Na ta li no da Sil -
va – e tam bém uma das “só ci as la ran ja” da Pe tro for te.

O ou tro “ex-só cio la ran ja” da fa bri can te de ci gar -
ros Rei era Cel so Cas ti lha Ca zor la.

A ou tra em pre sa alvo do cer ti fi ca do de ca pi tal
so ci al ao por ta dor apre en di do nela Po lí cia Fe de ral, a
Off Sho re Flo ren ce Ven tu res Inc., das Ilhas Vir gens
Bri tâ ni cas, ti nha como pro cu ra dor no Bra sil o ad vo ga -
do Levi Luiz Sil va Fi gue i re do, igual men te fun ci o ná rio
do Gru po Pe tro for te, re cen te men te subs ti tu í do por
Remy Na dir Roy.

A Flo ren ce Ven tu res Inc. cons ti tu iu em São Pa u -
lo, no dia 15-1-2001, a Vi sao Empre en di men tos, Admi -
nis tra cão E Par ti ci pa co es Ltda., cuja em pre sa tem
como se gun da pro pri e tá ria ou tra com pa nhia es tran ge i -
ra. a Se cu rity Invest ments LLC, de Wil ming ton, De la -
wa re, EUA, cujo re pre sen tan te le gal de am bas em nos -
so País era o pró prio Levi Luiz Sil va Fi gue i re do.

  Um ano de po is, na data de 11 de ja ne i ro de
2002, as mes mas Se cu rity Invest ments LLC, Flo ren ce
Ven tu res Inc. e a Ha u lo ver Enter pri ses Li mi ted, fir ma -
ram au to ri za ção por es cri to re vo gan do a pro cu ra ção de 
Levi Luiz Sil va Fi gue i re do e cons ti tu í ram como Pro cu ra -
dor-Espe ci al Remy Na dir Roy, que tem como en de re ço 
a ci da de de Ma i ri po rá/SP. No re fe ri do do cu men to, as si -
na como úni ca di re to ra das em pre sas Ma ria José Eva -
ris to Le i te, ad vo ga da da re gião de Cam pi nas, que tam -
bém tra ba lha para Ari Na ta li no da Sil va.

No que con cer ne à co-pro pri e tá ria da Indús tria
e Co mér cio Rei Ltda., a Off Sho re Rich ley Inter na ti o -
nal So ci e dad Ano ni ma, de Mon te vi déu, esta tem
como re pre sen tan te no Bra sil, o ad vo ga do Lin dem -
berg da Mota Sil ve i ra, cu jas li ga ções com o gru po de
Ari Na ta li no da Sil va fo ram re for ça das pela in ves ti ga -
ção da Po lí cia Fe de ral.

Eis que na di li gen cia re a li za da pelo DPF no dia
24-4-02 na Ro do via Cas te lo Bran co (SP), Ari Na ta li no 
por ta va agen da pes so al em que es ta va ma nus cri to:
“José Anto nio – Z X 7 Trans por tes Ltda. – Av. Ti ra den -
tes, 1360” – “Bra des co – C/C 115966 – AgG. 0002” –
Esc. Abreu So dré (Tv. Av. Sto. Ama ro – “R. Dr. So dré,
122 – 8º And. CJ 8 – CNPJ 03.378.248/0001-89 – São 
Pa u lo – Só cio Ali ne”.

Con for me os con tra tos so ci a is, a Z X 7 Trans -
por tes Ltda., em pre sa de fa cha da com su pos ta sede
no Rio de Ja ne i ro, en con tra-se re gis tra da em nome
de Lin dem berg da Mota Sil ve i ra.

Nou tro tre cho da agen da pes so al de Ari Na ta li -
no da Sil va es ta va con sig na do: “Co mer ci al Zona Nor -

te Dis tri bu i ção de Ci gar ros – CNPJ
03.350.715/0001-62, Ali ne – Bra des co – C/C 003100
– Ag. 2914”.

As agên ci as do Ban co Bra des co S/A men ci o na -
das na agen da de Ari Na ta li no da Sil va são as se guin -
tes: Agên cia 2914 – Cen tral Pla za Shop ping – na Av.
Dr. Fran cis co Mes qui ta, 1000, Loja 120, São Ca e ta no
do Sul/SP; e Agên cia 0002 – Av. Sam pa io Vi dal, 659,
Ma rí lia – SP.

As in ves ti ga ções apon tam que a em pre sa Z X 7
Trans por tes Ltda. e a Co mer ci al Zona Nor te Dis tri bu i -
ção de Ci gar ros Ltda. fo ram usa das para re a li zar ope -
ra ções ban cá ri as no in te res se de Ari Na ta li no da Sil va 
e do ca sal José Anto nio Ne u wald/ Ali ne Le mos Cor -
rea ee Oli ve i ra Andra de.

Os três par ce i ros são ti dos no mer ca do clan des -
ti no de ci gar ros como pro pri e tá ri os ocul tos da Indús -
tria e Co mer cio Rei Ltda., como tam bém da Ci bra sa
Indús tria e Co mér cio de Ta ba cos S/A.

As apu ra ções a pro pó si to das em pre sas Off
Sho re em que fi gu ra for mal men te o nome de Lin dem -
berg da Mota Sil ve i ra, con for me do cu men ta ção ofi ci -
al, de mons tram que o men ci o na do ad vo ga do re gis tra
o vín cu lo de Pro cu ra dor-Ge ral de Re pre sen ta ção,
Admi nis tra ção e Dis po si ção de Bens das se guin tes
com pa nhi as es tran ge i ras:

Rich ley Inter na ti o nal So ci e dad Ano ni ma, con -
tro la do ra da Indús tria e Co mér cio Rei Ltda., ins tru -
men to pas sa do pela Off Sho re em 30-5-00, ten do Lin -
dem berg da Mota Sil ve i ra fir ma do pro cu ra ção para a
Advo ga da Adri a na de Oli ve i ra Go mes, OAB/SP
140.884, CPF 128.234.588-59, na data de 1º-8-2001,
sen do que a mes ma tra ba lha tam bém para José
Anto nio Ne u wald/Ali ne Le mos.

Phill terry Cor po ra ti on S/A, con tro la do ra da Ci -
bra sa Indús tria e Co mér cio de Ta ba cos S.A, ins tru -
men to de re pre sen ta ção pas sa do pela Off Sho re para 
Lin dem berg em 30-3-0l. Tal em pre sa es tran ge i ra con -
tro la tam bém o ca pi tal da Inter Ro tas Trans por tes Na -
ci o na is e Inter nac. Ltda., ou tra fir ma de fa cha da, com
su pos ta sede no Rio de Ja ne i ro.

Daly sto re Cor po ra ti on S.A, con tro la do ra da
Daly sto re do Bra sil Inves ti men tos S.A, ins tru men to
pas sa do pela Off Sho re para Lin dem berg em
30-5-00, sen do que na data de 30-5-01, a re fe ri da
em pre sa es tran ge i ra for ma li zou novo ins tru men to,
des ta fe i ta pas san do a re pre sen ta ção ge ral para a ad -
vo ga da Adri a na de Oli ve i ra Go mes. A ci ta da re pre -
sen tan te “la ran ja” cons ti tu iu em 15-6-01 a em pre sa
na ci o nal Daly sto re do Bra sil Inves ti men tos S.A, na
qual fi gu ra ain da como só cia mi no ri tá ria.
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Com base na do cu men ta ção cons tan te do in -
qué ri to po li ci al, cuja có pia in te gra os pre sen tes au tos,
ob ser va-se os se guin tes as pec tos co muns às três
em pre sas es tran ge i ras, a Rich ley Inter na ti o nal So ci e -
dad Ano ni ma, a Phill terry Cor po ra ti on S.A. e a Daly -
sto re Cor po ra ti on S.A.:  to das as em pre sas têm como
en de re ço de sede a Cal le Itu za in gó, 1393, es cri tó rio
401, em Mon te vi déu, ca pi tal do Uru guai;  to das as
em pre sas têm como Pre si den te da Di re to ria o ad vo -
ga do uru gua io, Oscar Enri que Algor ta Ra chet ti, es pe -
ci a lis ta na mon ta gem de em pre sas vir tu a is;  to das as
em pre sas fo ram cons ti tu í das for mal men te pelo mes -
mo Escri vão Jose Luis Ca bre ra Cer vi ni, nº 06516,
que tam bém é ad vo ga do;  tan to o Pre si den te da em -
pre sa, Oscar Enri que Algor ta Ra chet ti como o Escri -
vão Jose Luis Ca bre ra Cer vi ni têm como en de re ço de 
tra ba lho o mes mo es cri tó rio 401, na Cal le Itu za in gó,
1393, em Mon te vi déu, Uru guai.

O de ta lhe mais sig ni fi ca ti vo em tais co in ci dên ci -
as é a pos si bi li da de de de mons tra rem que as ci ta das
Off Sho re in te gram um mes mo gru po em pre sa ri al for -
te men te atu an te no seg men to clan des ti no de ci gar -
ros, e in di cam que os re a is con tro la do res da Indús tria
e Co mér cio Rei Ltda. e Ci bra sa Indús tria e Co mér cio
de Ta ba cos S.A. são as mes mas pes so as.

Em con se qüên cia, as in ves ti ga ções apon tam no 
sen ti do de iden ti fi car tais pro pri e tá ri os ocul tos como
sen do Ari Na ta li no da Sil va e José Anto nio Ne u wald
/Ali ne Le mos, não obs tan te ain da pos sa ha ver ou tro
só cio não iden ti fi ca do.

Cum pre res sal tar que, a prin cí pio, tais cir cuns -
tân ci as por si só nâo cons ti tu em ile ga li da de no Uru -
guai, um pa ra í so fis cal, onde a sede de uma com pa -
nhia Off Sho re pode exis tir ape nas de modo for mal,
com um en de re ço vir tu al para cor res pon dên cia, sen -
do cons ti tu í da por um ad vo ga do lo cal no in te res se de
in ves ti dor es tran ge i ro, que bus ca si gi lo e se gu ran ça
nos seus ne gó ci os.

Ocor re que no to can te à le gis la ção bra si le i ra, os 
re a is do nos des tas em pre sas não po dem se omi tir
pe ran te o Fis co na ci o nal, ante o de ver de de cla rar
qual quer par ti ci pa ção que de te nham no ca pi tal des -
tas so ci e da des, in clu si ve lu cros e di vi den dos. Isso,
sob pena de ca rac te ri zar no Bra sil os de li tos de eva -
são ile gal de di vi sas para o ex te ri or, so ne ga ção fis cal, 
e até pos sí vel cri me de la va gem de di nhe i ro em face
da dis si mu la ção de va lo res trans fe ri dos de ma ne i ra
ocul ta para o ex te ri or.

• As Irre gu la ri da des no Ramo de Com bus tí -
ve is

No que tan ge a sua atu a ção no mer ca do de com -
bus tí ve is, ao ser in da ga do em de po i men to pres ta do a
esta Co mis são, Ari Na ta li no da Sil va re fu tou de pron to a
sua fama de gran de so ne ga dor de im pos tos no re fe ri do
se tor, mu i to em bo ra cons te em sua vas ta fo lha de an te -
ce den tes cri mi na is di ver sos in qué ri tos po li ci a is, ações
pe na is e até mes mo con de na ções tran si ta das em jul ga -
do por cri mes de na tu re za tri bu tá ria.

Ao mes mo tem po, o dono da Pe tro for te mos -
trou-se con tra di tó rio ao ser ques ti o na do se sua dis tri -
bu i do ra uti li za va li mi nar da Jus ti ça para evi tar o re co -
lhi men to de tri bu tos no mer ca do de com bus tí ve is.
Con fir mou a in da ga ção di zen do que “...não tem uma
úni ca dis tri bu i do ra no Bra sil que não fun ci o na sem li -
mi nar. To das as du zen tas que es tão ope ran do têm li -
mi nar. As du zen tas... “. Ao fi nal ad mi tiu in clu si ve ter-se 
be ne fi ci a do de me di da ju di ci al que im pe diu a ANP da
co bran ça so bre 1,2 mi lhão de li tros de ál co ol.

Além dis so, tra mi ta na Su pe rin ten dên cia Re gi o -
nal da Po lí cia Fe de ral do Dis tri to Fe de ral um in qué ri to
po li ci al con tra a Pe tro for te des ti na do a apu rar o uso
de no tas fis ca is fal sas para ma qui ar o con tro le de pro -
du ção, a fim de re ce ber sub sí di os in de vi dos jun to ao
an ti go DNC (atu al Agen cia Na ci o nal de Pe tró leo). Isto 
por que na épo ca o ál co ol era sub si di a do, ou seja o
dis tri bu i dor com pra va mais caro, ven dia mais ba ra to e 
em se gui da o Go ver no pa ga va a di fe ren ça.

Ain da acer ca de van ta gem in de vi da em de tri -
men to do ex tin to DNC, por meio de fra u de em sub si -
dio de ál co ol, foi ins ta u ra do pela Po lí cia Fe de ral em
São Pa u lo ou tro in qué ri to po li ci al, en vol ven do a Pol -
lus Bra si le i ra de Pe tró leo Ltda. Ape sar de ne gar vín -
cu lo com a em pre sa em tela, não há como des co nhe -
cer a pro va do cu men tal re gis tra da em car tó rio em
que os re pre sen tan tes de tal dis tri bu i do ra pas sam
pro cu ra ção para o “fan tas ma” Hum ber to Du ar te Lo -
pes, que é uma fic ção cri a da pelo ad vo ga do He le no
Du ar te, con tra ta do de Ari Na ta li no da Sil va.

Em mais um pro ce di men to in qui si to ri al tam bém
aber to pela Po lí cia Fe de ral, a Su pe rin ten dên cia Re gi -
o nal do men ci o na do ór gão em Bra sí lia – DF, in ves ti ga
o pa ga men to de fre tes de trans por te de com bus tí ve is
fe i tos ao gru po de Ari Na ta li no da Sil va por in ter mé dio
do an ti go De par ta men to Na ci o nal de Com bus tí ve is –
DNC, me di an te fra u des.

No ano de 1999, em ra zão de exi gên cia nor ma ti -
va im pos ta pela ANP – Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo,
a Pe tro for te Bra si le i ra de Pe tró leo Ltda. apre sen tou
ao men ci o na do ór gão cer ti dões ne ga ti vas de dé bi to
ates tan do a re gu la ri da de da em pre sa no to can te a tri -
bu tos fe de ra is e es ta du a is. A do cu men ta ção em ca u -
sa re ve la-se in dis pen sá vel ao pro ces so de   re no va -
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ção da au to ri za ção de fun ci o na men to da ati vi da de no
mer ca do de com bus tí ve is.

Ocor re que a ve ri fi ca ção re a li za da pela agen cia
re gu la do ra cons ta tou se rem fal sos os do cu men tos
apre sen ta dos em nome da Pe tro for te Bra si le i ra De
Pe tro leo Ltda., uma vez que tais cer ti dões não fo ram
efe ti va men te emi ti das pe los ór gãos pú bli cos com pe -
ten tes. Em ra zão, por tan to, dos mes mos se rem con si -
de ra dos in vá li dos como pro va de si tu a ção tri bu tá ria
re gu lar, a ANP can ce lou a au to ri za ção de fun ci o na -
men to da em pre sa, me di da pos te ri or men te re vo ga da
por for ça de de ci são ju di ci al.

Ao ser in qui ri do nes ta CPMI do Rou bo de Car -
gas, Ari Na ta li no da Sil va mais uma vez pro cu rou
trans fe rir a res pon sa bi li da de a seus em pre ga dos.
Dis se que o en car re ga do de pro vi den ci ar os pa péis, o 
ex-só cio la ran ja, Adja mir Si mões Fer re i ra, se des li -
gam do em pre go na Pe tro for te exa ta men te às vés pe -
ras da data para a en tre ga das cer ti dões, le van do o
fun ci o ná rio subs ti tu to a re cor rer aos ser vi ços de um
des pa chan te, de nome Fred Ge or ge Ma cha do.

Se gun do in for mou, o des pa chan te Fred te ria
sido con tra ta do pelo mes mo He le no Du ar te Lo pes, o
clo ne do fa le ci do ir mão Hum ber to. Entre tan to, a fal si fi -
ca ção das cer ti dões, por seus des do bra men tos, se
ali nha ria en tre tan tos ou tros fa tos ne bu lo sos ocor ri -
dos ao re dor do em pre sá rio Ari Na ta li no da Sil va.

No in qué ri to po li ci al aber to para in ves ti gar a re -
fe ri da cer ti dão fal sa, quan do a Po lí cia Fe de ral ten ta va 
lo ca li zar o su pos to des pa chan te Fred, a fim de in qui -
ri-lo so bre a fal si da de do cu men tal, a au to ri da de po li -
ci al veio a sa ber que a re fe ri da pes soa, apon ta da
como sus pe i ta de en vol vi men to na fra u de, ti nha sido
as sas si na da, em cir cuns tân ci as mis te ri o sas, de au to -
ria des co nhe ci da, em bo ra o pre tex to te nha sido uma
ale ga da bri ga de bar.

Às vol tas do con glo me ra do Pe tro for te res tam
tam bém sé ri as sus pe i tas de en vol vi men to com mis te -
ri o sos su mi ços   de mi lhões de li tros de com bus tí vel,
em mais de uma opor tu ni da de.

Em fe ve re i ro de 2001, as au to ri da des por tuá ri as 
da Co desp re gis tra ram o sur pre en den te de sa pa re ci -
men to de 1 mi lhão e 200 mil li tros de com bus tí ve is e
sol ven tes, ava li a dos na épo ca em mais de um mi lhão
de re a is, que es ta vam ar ma ze na dos em tan ques da
Ilha Bar na bé, na área por tuá ria de San tos/SP. Há
con tro vér si as so bre a for ma como ocor re ram os des -
vi os dos pro du tos, com a pro vá vel par ti ci pa ção de
com pa nhi as que ope ram no lo cal.

Entre as em pre sas en vol vi das em dis pu tas ju di -
ci a is para a ex plo ra ção dos tan ques de ar ma ze na -

gem de com bus tí ve is en con tra-se a Com pa nhia Po -
ten za de Pe tró leo Ltda., que tem como pre si den te
Hum ber to Este vão Su i ta Ver de ca na, tam bém di re tor
da Mid wes co Qu í mi ca e Co mer ci al Ltda., e da San ta -
fé Pe tro le um Ltda.

Con vo ca do por esta Co mis são a pres tar es cla -
re ci men tos na au diên cia re a li za da em San tos/SP,
Hum ber to Ver de ca na não com pa re ceu, fi can do sem
es cla re ci men tos as sus pe i tas re la ci o na das a pos sí -
ve is ne gó ci os com Ari Na ta li no da Sil va. Isto por que a
em pre sa San ta fé Empre en di men tos e Par ti ci pa cões
Ltda., fun da da em 9-8-96, teve a de no mi na ção so ci al
al te ra da para R.J. Pil be am Co mér cio Impor ta ção e
Expor ta ção Ltda., com a trans fe rên cia da so ci e da de
para Hum ber to Du ar te Lo pes, o “fan tas ma” que age
em nome da Pe tro for te.

Em men sa gem en vi a da à Pre si dên cia des ta
CPMI, na data de 23-10-02, Hum ber to Ver de ca na, na
con di ção de Di re tor da Com pa nhia Po ten za de Pe tró -
leo Ltda., apon ta sus pe i tas de que o rou bo inex pli cá -
vel de um mi lhão e du zen tos mil li tros de ál co ol etí li co
do in te ri or do Por to de San tos, a exem plo do su mi ço
dos ex plo si vos de ni tra to de amô nia te ri am a co ni vên -
cia dos fun ci o ná ri os res pon sá ve is pela li be ra ção dos
pro du tos, o AFTN Luiz Ro ber to Câ ma ra Fer nan des e
a AFTN Diva Alves Ko da ma, fato que ne ces si ta ser in -
ves ti ga do. Estra nha men te o Sr. Hum ber to Ver de ca na
en vi ou em 8-11-02 cor res pon dên cia a esta Co mis são 
ne gan do a au to ria do e-mail an te ri or men te en ca mi -
nha do so bre o as sun to.

Ou tra in crí vel his tó ria de des vio mi li o ná rio de
com bus tí ve is ocor reu em me a dos do cor ren te ano,
quan do su miu da re fi na ria de Man gui nhos, no Rio de
Ja ne i ro, a es pan to sa quan ti da de de sete mi lhões de
li tros de ga so li na, que te ri am sa í do para fins de su -
pos ta ex por ta ção para a Bo lí via, com isen ção de tri -
bu tos, mas fo ram pa rar nos tan ques das dis tri bu i do -
ras na ci o na is.

Cer ta par ce la ex pres si va da ga so li na sub si di a -
da teve como des ti no a Pol lus Bra si le i ra de Pe tró leo
Ltda., que for mal men te tem como um dos seus só ci os 
Ri car do Lyra Daim, um ex-fun ci o ná rio da Agen cia Na -
ci o nal de Pe tró leo, que tam bém foi in di ci a do nela CPI
dos Com bus tí ve is da Assem bléia Le gis la ti va de São
Pa u lo, por emis são de no tas fis ca is fri as da em pre sa,
e pela ven da de com bus tí ve is da Pe tro brás sem o pa -
ra men to de im pos tos.

De igual sor te, o mais cu ri o so des te caso de fra -
u de gi gan tes ca é a pre sen ça nes ta nova com pa nhia
en vol vi da, e mais uma vez, de Hum ber to Du ar te Lo -
pes, o mul ti ci ta do “fan tas ma” da Pe tro for te, haja vis ta
que o mes mo fi gu ra na qua li da de de pro cu ra dor da
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Pol lus Bra si le i ra de Pe tró leo Ltda., com am plos e ge -
ra is po de res que lhe fo ram pas sa dos por meio do ins -
tru men to la vra do no 14º Ta be lião de No tas de São
Pa u lo, Ca pi tal, na data de 16-6-99.

Na au diên cia re a li za da em 15-5-2001, foi tam -
bém co lhi do por esta Co mis são Par la men tar o de po i -
men to da se cre tá ria par ti cu lar de Ari Na ta li no da Sil -
va, e só cia la ran ja San dra Re gi na Da van ço, que nada
de re le van te es cla re ceu, mas tão so men te acres cen -
tou no vas con tra di ções e di ver gên ci as acer ca de vá ri -
os fa tos que lhe foi ques ti o na do, no evi den te in tu i to de 
pro te ger o pa trão, mo ti van do esta CPMI a sub me -
tê-los à aca re a ção, co lo can do am bos fren te a fren te.

Re gis tre-se que no mo men to em que a fun ci o -
ná ria San dra Re gi na Da van co, pres ta va o seu de po i -
men to, com pa re ceu à Sala de Au diên ci as o ilus tre
De pu ta do Fe de ral João Her mann Neto (PPS/SP),
não in te gran te des ta Co mis são, que pe diu para ma ni -
fes tar-se so bre fa tos em apu ra ção. Ao ser-lhe con ce -
di da a pa la vra, o re fe ri do par la men tar, em re su mo, as -
sim se ex pres sou, ver bis:

“...Se nhor Pre si den te, agra de ço, mas
an tes de mais nada, que ria de cla rar, para
que não hou ves se ne nhum tipo de im pe di -
men to no fu tu ro, que sou ví ti ma, por meio
da mi nha fa mí lia, da Pe tro for te, es ta mos na
Jus ti ça con tra a Pe tro for te. De toda for ma,
gos ta ria de di zer que esta Co mis são está na 
fren te de uma qua dri lha de pes so as sem
ne nhu ma mo ral, ne nhu ma éti ca, ne nhum
com pro mis so com a so ci e da de, in clu si ve a
de cla ran te. São pes so as que pro cu ra ram o
meu pai, por exem plo, para ten tar com prar
uma des ti la ria em que ele se en con tra va –
pa pai fa le ceu no ano pas sa do – e, na ten ta -
ti va de fra u dá-lo, de po is con to as ou tras, pe -
ga ram ál co ol em pres ta do sob o ar gu men to
de que 5 Pos tos es ta vam de sa bas te ci dos, e
o pa pai for ne ceu ál co ol quar ta e quin ta-fe i ra 
para eles e eles nos da ri am na sex ta e no
sá ba do. Nun ca mais en tre ga ram o ál co ol.
Pe ga ram mais de 1 mi lhão de li tros na ten -
ta ti va de que brar a em pre sa, que era uma
em pre sa pe que na...

...E esse caso se re pe te às vá ri as.
Eles fa zem a com pra de pos tos de ga so li -
na, de po is aca bam não pa gan do, que bram
o in di ví duo, to mam o pos to. Há in clu si ve a
sus pe i ta de as sas si na tos. O ma i or com pra -
dor de les mor reu de uma for ma sus pe i ta,
num de sas tre de car ro. A sa í da li vre des ses

ho mens, como sa í ram na se ma na pas sa da
da Assem bléia Le gis la ti va de São Pa u lo,
como sa i rão hoje do Se na do da Re pú bli ca,
é um aten ta do, é uma vi o lên cia à so ci e da de 
bra si le i ra. São pes so as que, de toda a sor te, 
ten do em vis ta aqui lo que vi ve mos hoje, o
país de ve ria ex pur gar. É o te ci do que de ve -
ría mos tra zer à pú bli co, o pus que eles re -
pre sen tam na so ci e da de. São em pre sas
fan tas mas, são pes so as sem ne nhum ca rá -
ter, são mor tos, são ex-mu lhe res. Se V. Exª
pu des se acom pa nhar hoje, é com pra de tra -
to res que não pa gam, com pra de ca mi -
nhões que não pa gam, são bói as-fria sem
re ce ber. Se os Se nho res fo rem até a So bar,
que é a in dús tria de les na re gião de Ba u ru,
se V. Exª pu des se ver a si tu a ção em que
eles de i xa ram aqui lo, su ca te a ram...

E, quan do for pre ci so, os do cu men tos
que fo rem ne ces sá ri os, faço ques tão de ir
jun to com esta Co mis são, por de le ga ção
dos Se nho res, para mos trar, in loco, to das
as pes so as ofen di das, to das as pes so as hu -
mi lha das, to das as pes so as que so fre ram e
so frem na car ne hoje os atos que esta qua -
dri lha re a li za den tro do Esta do de São Pa u -
lo. Po de ria mos trar os pos tos que ten ta ram
com prar e de po is as pes so as fo ram afas ta -
das, pos so mos trar as pes so as que ven de -
ram ca mi nhões e não re ce be ram, os tra to -
res que fo ram re ti ra dos, a tur bi na que foi re -
ti ra da, en fim pos so dar um leve tra ço aqui,
mas in loco po de ria lhes mos trar com que
laia de pes so as os Se nho res es tão tra tan do
nes sa Co mis são...”

De fato, em di ver sas re par ti ções da Se cre ta ria
de Se gu ran ça Pú bli ca do Esta do de São Pa u lo, in -
clu si ve na De le ga cia da Po lí cia Ci vil de Pa u lí nia/SP,
tra mi tam inú me ros in qué ri tos po li ci a is con tra os res -
pon sá ve is pela Pe tro for te Bra si le i ra de Pe tró leo
Ltda, por cri mes de apro pri a ção in dé bi ta, fal si da de
do cu men tal, so ne ga ção fis cal, es te li o na to adul te ra -
ção de ve í cu los, etc.

Nes ta li nha de in for ma ções, sabe-se que Ari Na -
ta li no da Sil va, e o seu gru po, vem des de o iní cio dos
anos 90 co me ten do ilí ci tos no ramo de com bus tí ve is,
ini ci al men te atra vés da Dis triál co ol Dis tri bu i do ra Ltda, 
de po is por in ter mé dio da H.P. De ri va dos de Pe tró leo
Ltda, a se guir subs ti tu í da  pela atu al ban de i ra Pe tro -
for te Bra si le i ra de Pe tró leo Ltda, que re ú ne em tor no
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da mes ma quan ti da de su pe ri or a du zen tas em pre sas, 
en tre re gu la res e fic tí ci as.

Ago ra acha-se em an da men to a pla ne ja da mu -
dan ça da lá des gas ta da mar ca PETROFORTE para a 
nova ban de i ra RESIPETROS, nome de uma ou tra so -
ci e da de ain da “vir gem” no seu rol de em pre sas, a qual 
tem como prin ci pa is aci o nis tas He rick da Sil va, fi lho
do pri me i ro ca sa men to de Ari Na ta li no da Sil va, além
de Dé bo ra Apa re ci da Gon çal ves, a atu al es po sa.

Na nova em pre sa-mãe do Gru po, caso nada de
con cre to seja fe i to por par te das au to ri da des com pe -
ten tes, con ti nu a rá o mega em pre sá rio às vol tas com
es per te zas e ma qui na ções pre da tó ri as às re gras do
co mér cio, como tam bém pra ti can do as mais va ri a das
fra u des e todo tipo de cri mes, bur lan do de for ma acin -
to sa as leis do nos so país.

Ain da mais ago ra que vem atu an do em si mul tâ -
neo no não me nos ren do so mer ca do clan des ti no de
ci gar ros, quan do cer ta men te con ti nu a rá a sua sa nha
de ab sur da de so be diên cia as nor mas vi gen tes, res -
pon den do, a todo ins tan te, a no vos in qué ri tos po li ci a -
is, pro ces sos ad mi nis tra ti vos, ci vis, cri mi na is, ações
fis ca is, re cla ma ções tra ba lhis tas, ur din do fre qüen tes
pro te la ções para o não cum pri men to das con de na -
ções que even tu al men te lhe se jam im pos tas, numa
cons tan te e sem fim evo lu ção pa tri mo ni al ilí ci ta.

• Con clu são

O con jun to de ele men tos in di ciá ri os em tor no
de Ari Na ta li no da Sil va, re u ni do por esta Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, de mons tram as mais di -
ver si fi ca das ati vi da des e ne gó ci os ir re gu la res pra ti -
ca dos pelo re fe ri do em pre sá rio, e por seu gru po, ca -
rac te ri zan do de for ma cris ta li na a ocor rên cia sis te -
má ti ca de prá ti cas de li ti vas. Cabe se so mar a tudo
os im por tan tes do cu men tos apre en di dos em data
re cen te pela Po lí cia Fe de ral em São Pa u lo na pos se 
do só cio ocul to da Pe tro for te, re ve la do res prin ci pal -
men te dos cri mes de la va gem de di nhe i ro e eva são
de di vi sas para o ex te ri or, em ele va do mon tan te.

A do cu men ta ção ori gi nal ar re ca da da pelo DPF
com pro va de modo ine quí vo co a par ti ci pa ção do ci ta -
do em pre sá rio no ca pi tal so ci al das so ci e da des Off
Sho re Ha u lo ver Enter pri ses Li mi ted, com sede nas
Ilhas Vir gens Bri tâ ni cas, no va lor de US$50,000 (cin -
qüen ta mil dó la res), e na Flo ren ce Ven tu res INC, tam -
bém das Ilhas Vir gens Bri tâ ni cas, em idên ti co va lor de 
US$50,000 (cin qüen ta mil dó la res).

Ade ma is, são ex tre ma men te re le van tes as
pro vas de apli ca ção fi nan ce i ra no Uru guai em nome 
da 0ff Sho re Tran saf S.R.L., na im por tân cia de
US$20.500.000,00 (vin te mi lhões e qui nhen tos mil dó -

la res), as sim como to dos os de ma is in dí ci os de pro pri -
e da de de inú me ras ou tras com pa nhi as na ci o na is e es -
tran ge i ras não de cla ra das às au to ri da des com pe ten -
tes, ope ra das sob va ri a das for mas ir re gu la res.

Para vi su a li za ção do cres ci men to pa tri mo ni al,
ba se a do nas de cla ra ções de Ajus te Anu al e nos ele -
men tos dis po ní ve is, fo ram ela bo ra das de for ma su -
má ria as pla ni lhas de Aná li se da Evo lu ção Pa tri mo ni -
al de Ari Na ta li no da Sil va e de seus só ci os, que in te -
gram es tes au tos. De um modo ge ral, ve ri fi ca-se o
cres ci men to pa tri mo ni al atí pi co, que bem es pe lha os
múl ti plos ne gó ci os de ori gem du vi do sa dos in te gran tes 
do gru po Pe tro for te. Há, por tan to, que se pros se guir
tais ave ri gua ções atra vés da Se cre ta ria da Re ce i ta
Fe de ral.

A pro pó si to, cum pre, re no var aos ór gãos do Po -
der Exe cu ti vo Fe de ral, a re co men da ção de pro vi dên -
ci as que fora de ci di da por esta Co mis são Par la men -
tar ao apro var o re que ri men to nº 70/01, de 15-2-2001, 
ex pres sa nos ofí ci os di ri gi dos aos Se nho res Mi nis tros 
de Esta do da Jus ti ça, da Fa zen da, ao Se cre tá rio da
Re ce i ta Fe de ral, ao Pre si den te do Ban co Cen tral do
Bra sil, e ao Di re tor da Agen cia Na ci o nal de Pe tró leo,
ain da sem so lu ção, no sen ti do de cons ti tu ir uma For -
ça-Ta re fa mul ti-mi nis te ri al des ti na da a apu rar todo o
elen co de in fra ções pe na is e ad mi nis tra ti vas co me ti -
das pelo gru po do em pre sá rio Ari Na ta li no da Sil va.

Con cre ta men te, a ado ção de uma For ça-Ta re fa, 
tra ta-se de me di da que tudo in di ca se afi gu rar como
úni co meio de to mar efe ti va qual quer in ves ti ga ção en -
vol ven do o mega-fra u da dor.

• Dos Indi ci a men tos

À vis ta dos ele men tos de pro va tes te mu nhal
co lhi da por esta Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, 
bem como em face aos in dí ci os ve ri fi ca dos na vo lu -
mo sa do cu men ta ção re u ni da ao lon go des ta in ves ti -
ga ção, com fun da men to no con jun to pro ba tó rio de ci -
di mos in di ci ar as se guin tes pes so as:

Ari Na ta li no da Sil va, CPF 774.851.068-72,
mon tou ao lon go dos anos uma ver da de i ra qua dri lha
dis far ça da em es tru tu ra em pre sa ri al, co me ten do cri -
mes de re cep ta ção de ca mi nhões e car gas, fal si da de
do cu men tal, fal si da de ide o ló gi ca, es te li o na to, além
de pra ti car de for ma re i te ra da a so ne ga ção fis cal,
eva são de di vi sas para o ex te ri or, la va gem de di nhe i ro 
e for ma ção de qua dri lha.

APARECIDA MARIA PESSUTO DA SILVA,
CPF, 200.517.908-66, é usa da pelo ex-ma ri do Ari
Na ta li no da Sil va para vi a bi li zar cri mes de so ne ga -
ção fis cal, eva são de di vi sas para o ex te ri or, e fal si -
da de ide o ló gi ca.
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DÉBORA APARECIDA GONÇALVES, CPF
104.070.918-40, tam bém ser ve de ins tru men to para o
man do, ARI NATALINO DA SILVA, para pos si bi li tar con -
ti nu as prá ti cas de cri mes de so ne ga ção fis cal, eva são
de di vi sas para o ex te ri or, e fal si da de ide o ló gi ca.

SANDRA REGINA DAVANÇO, CPF
944.950.178-53, na con di ção de se cre tá ria de ARI
NATALINO DA SILVA par ti ci pa ati va men te dos ne gó -
ci os ilí ci tos do che fe, con cor ren do para os cri mes de
so ne ga ção fis cal, eva são de di vi sas para o ex te ri or,
fal si da de ide o ló gi ca e fal si da de ma te ri al.

HERICK DA SILVA , CPF 273 .403 .438-73, fi lho
de ARI NATALINO DA SILVA, tem o seu nome usa do
para aco ber tar o real ti tu lar dos ne gó ci os, co me ten do
fal si da de ide o ló gi ca, além de pos si bi li tar cri mes de
so ne ga ção fis cal e eva são de di vi sas para o ex te ri or.

PETER PESSUTO, CPF 253.713.258-08, so bri -
nho de ARI NATALINO DA SILVA, em pres ta o seu
nome para a cons ti tu i ção de em pre sas ocul tan do o
ver da de i ro dono dos ne gó ci os, con tri bu in do para os
cri mes de fal si da de ide o ló gi ca e so ne ga ção fis cal.

AIRTON DE FREITAS, CPF 715.839.128-00,
ca se i ro de um sí tio de ARI NATALINO DA SILVA em
Ati ba ia/SP, tem o seu nome uti li za do como só cio de
di ver sas em pre sas no in te res se do pa trão, in cor ren do 
em cri mes de fal si da de ide o ló gi ca e so ne ga ção fis cal.

LEONTINA APARECIDA BASTELLI, CPF
849.428.788-53, se ria es po sa de AIRTON DE
FREITAS, e igual men te par ti ci pa como só cia “la ran ja”
de em pre sas de ARI NATALINO DA SILVA, co me ten -
do cri mes de fal si da de ide o ló gi ca e so ne ga ção fis cal.

JOÃO FERREIRA RUIVO, CPF
321.757.368-49, em pre ga do de pos to, que per mi te a
uti li za ção de seu nome como só cio de em pre sas que
per ten cem re al men te a ARI NATALINO DA SILVA,
con cor ren do as sim para os cri mes de fal si da de ide o -
ló gi ca e so ne ga ção fis cal.

YOSHIKA KOMODA, CPF 431.656.138-34,
fun ci o ná ria que em pres ta o seu nome para a aber tu ra 
de em pre sas no in te res se de ARI NATALINO DA
SILVA, pra ti can do cri mes de fal si da de ide o ló gi ca e
so ne ga ção fis cal.

RAFAEL FIESTA GARCIA, CPF
649.122.648-49, ou tro em pre ga do de ARI NATALINO
DA SILVA usa do como “la ran ja” em so ci e da des, para
aco ber tar o nome do pa trão, in ci din do em cri mes de
fal si da de ide o ló gi ca e so ne ga ção fis cal.

ANTONIO PEDRO RODRIGUES SOUZA
ROCHA, CPF 013.758.878-07, tra ta-se de um dos
prin ci pa is en vol vi dos nas ati vi da des ilí ci tas da qua dri -
lha de ARI NATALINO DA SILVA, ten do par ti ci pa ção

ati va em cri mes de re cep ta ção de ca mi nhões e car -
gas, fal si da de do cu men tal, fal si da de ide o ló gi ca, es te -
li o na to, além de so ne ga ção fis cal, la va gem de di nhe i -
ro e for ma ção de qua dri lha.

SERGIO HENRIQUE BALBINO, CPF
138.084.718-40, é ex-só cio/em pre ga do de ARI
NATALINO DA SILVA, com quem de sen ten deu-se em
ne gó ci os ir re gu la res, po rém par ti ci pou de prá ti cas tí -
pi cas de fal si da de ide o ló gi ca e so ne ga ção fis cal.

ADJANIIR SIMÕES FERREIRA, CPF
063.222.638-20, tam bém se tra ta de ex-só cio/em pre -
ga do de ARI NATALINO DA SILVA, ten do par ti ci pa do
de vá ri os ne gó ci os ir re gu la res com o mes mo, con cor -
ren do para cri mes de fal si da de ide o ló gi ca, fal si da de
ma te ri al, es te li o na to e so ne ga ção fis cal.

CELSO CASTILHA CAZORLA, CPF 693.199.
108-63, cons tou como só cio “la ran ja” em con tra to so -
ci al de em pre sa de ci gar ros, com su pos tos só ci os no
ex te ri or, no in te res se de ARI NATALINO DA SILVA,
pro pi ci an do de li tos de fal si da de ide o ló gi ca, so ne ga -
ção fis cal e eva são de di vi sas.

JOSÉ ANTONIO NEUWALD, CPF
177.438.260-15, um dos res pon sá ve is pelo in gres so
de ARI NATALINO DA SILVA no mer ca do clan des ti no
de fal si fi ca ção de ci gar ros, com quem for ma li zou ne -
gó ci os ir re gu la res por meio de in ter pos tas pes so as,
vi a bi li zan do cri mes de fal si da de ide o ló gi ca, fal si da de
ma te ri al, so ne ga ção fis cal e eva são de di vi sas.

ALINE LEMOS CORREA DE OLIVEIRA
ANDRADE, CPF 866.598.044-04, atu al es po sa de
JOSÉ ANTONIO NEUWALD, é usa da como pro pri e -
tá ria de di ver sas em pre sas para ocul tar o nome do
ma ri do, con cor ren do para a prá ti ca de cri mes de fal si -
da de ide o ló gi ca, fal si da de ma te ri al, so ne ga ção fis cal
e eva são de di vi sas.

LINDEMBERG DA MOTA SILVEIRA, CPF
003.310.074-87, ad vo ga do, teve com pro va do en vol vi -
men to em so ci e da des fic tí ci as cri a das em nos so País
e no ex te ri or para vi a bi li zar a re mes sas de di nhe i ro
para fora do Bra sil por par te de ARI NATALINO DA
SILVA e ou tros em pre sá ri os, con cor ren do para a prá -
ti ca de cri mes de fal si da de ide o ló gi ca, so ne ga ção fis -
cal, eva são de di vi sas e la va gem de di nhe i ro.

ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES , CPF
128.234.588-59, ad vo ga da, par ti ci pou como re pre -
sen tan te de so ci e da des de fa cha da no ex te ri or a fim
de as se gu rar re mes sas de di nhe i ro para fora do nos -
so país, e al guns ne gó ci os ir re gu la res no in te res se de 
ARI NATALINO DA SILVA, e ou tros, in cor ren do em cri -
mes de fal si da de ide o ló gi ca, so ne ga ção fis cal, eva -
são de di vi sas e la va gem de di nhe i ro.
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LEVI LUIZ SILVA FIGUEIREDO, CPF
288.222.507-53, ad vo ga do, fi gu rou como só cio e
tam bém como pro cu ra dor de vá ri as com pa nhi as fic tí -
ci as no ex te ri or, cri a das para fa vo re cer mo vi men ta -
ções fi nan ce i ras para fora do Bra sil por par te de ARI
NATALINO DA SILVA, co me ten do cri mes de fal si da de
ide o ló gi ca, so ne ga ção fis cal, eva são de di vi sas e la -
va gem de di nhe i ro.

MOACIR PEDRO PINTO ALVES, CPF
592.399.218-34, ad vo ga do, es te ve pre sen te em atos
de cons ti tu i ção e de trans fe rên cia de so ci e da de co -
mer ci al des ti na da ao co me ti men to de cri mes por ARI
NATALINO DA SILVA, con cor ren do para os de li tos de
fal si da de ide o ló gi ca, so ne ga ção fis cal, eva são de di -
vi sas e la va gem de di nhe i ro.

REMY NADIR ROI, CPF 005.648.509-34, cons -
tou como re pre sen tan te de em pre sa es tran ge i ra fic tí -
cia, cons ti tu í da ape nas para pro pi ci ar cri mes de fal si -
da de ide o ló gi ca, so ne ga ção fis cal, eva são de di vi sas
para o ex te ri or, e la va gem de di nhe i ro, no in te res se de 
ARI NATALINO DA SILVA, pro pi ci an do de li tos.

MARIA JOSÉ EVARISTO LEITE, ad vo ga da, fi -
gu rou como di re to ra de em pre sa es tran ge i ra de fa -
cha da, cri a da para aten der in te res se de ARI
NATALINO DA SILVA, pos si bi li tan do a prá ti ca de cri -
mes de fal si da de ide o ló gi ca, so ne ga ção fis cal, eva -
são de di vi sas para o ex te ri or, e la va gem de di nhe i ro.

WALDIR APARECIDO DE SOUZA, en vol vi do
em rou bo de ca mi nhões, re ven deu ve í cu los rou ba dos 
para o gru po Pe tro for te, por meio de in ter me diá rio,
cu jos car ros fo ram en con tra dos pela po lí cia em de -
pen dên ci as de uma das em pre sas de ARI

NATALINO DA SILVA.
ALEXANDRE DA SILVA PONCINI, pres ta va

ser vi ços me câ ni cos para em pre sa de ARI NATALINO
DA SILVA quan do ad qui riu para o gru po Pe tro for te ca -
mi nhões rou ba dos, in cor ren do no cri me de re cep ta -
ção.

BENTO PIRES FILHO, fun ci o ná rio do gru po
Pe tro for te, igual men te teve par ti ci pa ção na com pra
de ca mi nhões rou ba dos, no in te res se dos ne gó ci os
ile ga is de ARI NATALINO DA SILVA

2. SÃO PAULO – DEPATRI

Em São Pa u lo a CPMI in ves ti gou a de nún cia
do en vol vi men to de po li ci a is do De par ta men to de
Inves ti ga ções de Cri mes Pa tri mo ni a is — DEPATRI,
da Po lí cia Ci vil do Esta do.

De po i men tos pres ta dos por SÁLVIO BARBOSA 
VILAR, da ta dos de 08.11.00, 07 e 08.12.00, acu sam
o DEPATRI de am pla par ti ci pa ção no rou bo de car -

gas, não só em São Pa u lo, mas em vá ri os es ta dos do
País. Ele ser viu aos po li ci a is do De par ta men to, du -
ran te pou co mais de qua tro anos, no au xí lio à prá ti ca
de inú me ros cri mes, em tro ca de pro te ção. Fa zia três
ou qua tro vi a gens por mês, a ser vi ço dos po li ci a is,
ten do li vre trân si to nas es tra das. Seu tra ba lho prin ci -
pal era in fil trar-se nas qua dri lhas que não fa zi am par -
te do gru po, le van tar o es que ma de atu a ção para que
a po lí cia apre en des se as car gas que rou ba vam, para
de po is re ven der.

O SALVIO, se gun do suas pró pri as pa la vras, vi -
veu 28 anos den tro do cri me, che gan do a fa zer par te
do Co man do Ver me lho do Rio de Ja ne i ro. Con de na do 
por três as sal tos, era fu gi ti vo da pe ni ten ciá ria, sen do
obri ga do a pres tar tais ser vi ços em tro ca da li ber da -
de. Ao ob ter a in for ma ção de que se ria eli mi na do por
sa ber de ma is, pro cu rou a pro te ção da CPI do
NARCOTRÁFICO e de nun ci ou todo o es que ma.

A atu a ção dos po li ci a is no cri me dava-se atra -
vés da prá ti ca de ex tor são, pro te ção a la drões, co -
bran do pro pi na para sol tá-los quan do eram pre sos,
apre en são de car gas rou ba das para re ven der, fal si fi -
ca ção de do cu men tos, etc, con for me exem plos adi -
an te re la ta dos.

Alguns des ses po li ci a is já ti nham sido ob je to de
de nún ci as na CPI do Nar co trá fi co. Às Fo lhas 977/978
do Re la tó rio da que la Co mis são, cons ta que
WAGNER PENHALVES e IVONETE CRISTINA
RAIMUNDO PENHALVES fa la ram so bre ex tor são e
ame a ças que so fre ram no DEPATRI, quan do fo ram
pre sos por en vol vi men to com fal si fi ca ção de car tões
de cré di to. Afir mam que ten ta ram ex tor qui-los os po li -
ci a is ADRIANO JORGE MATOS, MARCOS
PEREIRA (tam bém de nun ci a do pelo SÁLVIO),
RENATO APOLINÁRIO E RENATO LOPES e o De le -
ga do RUBENS NUNES PAES.

Às fo lhas 979/983 do mes mo Re la tó rio, tes te -
mu nha cuja iden ti da de é man ti da em si gi lo, de co di -
no me BARTOLOMEU, de cla ra ter sido in for man te de
vá ri as de le ga ci as de po lí cia de São Pa u lo, após ser
pre so acu sa do de ex tor são, pelo de le ga do de San to
Ama ro, que o pro pôs des se a sua aju da a ele em tro ca 
de sal vo con du to. Com o tem po, pas sou a par ti ci par
das ne go ci a ções ilí ci tas dos po li ci a is. Infor ma que
apro xi ma da men te no ano de 1998 foi au to ri za do nela
Po lí cia Ci vil e pela Cor re ge do ria a pren der uns tra fi -
can tes as sas si nos e uns con tra ban dis tas em San to
Ama ro. As di vi sões do DHPP e do DENARC efe tu a -
ram as pri sões de dez a quin ze pes so as, que fo ram
le va das ao 100º DP na pre sen ça do de le ga do VILA.
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Fo ram li be ra dos após pa ga rem uma fi an ça em di nhe i -
ro para os de le ga dos.

Se gun do o de po en te, os de le ga dos CÉSAR,
MARCELO do DHPP, UILA OU WILLIAM do 100º DP
com o ABDALA, de le ga do ti tu lar do 11º DP, au to ri za -
ram-no a fa zer le van ta men to so bre dro ga, di nhe i ro e
dois in di ví du os co nhe ci dos por ALEMÃO E PEDRÃO, 
que ti nham ma ta do três ado les cen tes em 1996. O tra -
ba lho re sul tou na pri são de apro xi ma da men te nove
pes so as, en tre elas ALEMÃO, PEDRÃO e PERES.
Le va dos ao 100º DP com com pu ta do res e do cu men -
tos apre en di dos que com pro va ri am os de li tos, o de le -
ga do, ao in vés do fla gran te, fez um acor do com to dos.
Cita que PEDRÃO, que era da re gião de San to Ama -
ro, co man da va a área de fal si fi ca ção e um pou co de
dro ga, foi sol to em se gui da, de po is de pa gar pro pi na
aos po li ci a is.

Mais ain da: in for ma que te le fo nou para o Dr.
CÉSAR, na Cor re ge do ria, para co mu ni car so bre o su -
bor no, ten do o mes mo dito que isso era nor mal e que
re sol ve ria de po is com o de le ga do do 100º DP.

Dis se que a sua par ti ci pa ção no es que ma era
pas sar in for ma ções so bre os ban di dos para as de le -
ga ci as, que pren di am, re ce bi am di nhe i ro e sol ta vam.
Tam bém que a po lí cia fa zia es col ta para tra fi can tes
le van do dó la res e ar mas. O pes so al do GOE le va va
ar mas para a Ga le ria Pagé e ou tros pré di os pro te gi -
dos nela Po lí cia Ci vil e Po lí cia Mi li tar do Ser vi ço Se -
cre to, no Cen tro de São Pa u lo

Infor ma que a Ga le ria Pagé é co man da da pelo
ex po li ci al Chi le no co nhe ci do como MING, che fe do
con tra ban do de ar mas do Pa ra guai para o Bra sil. O
car re ga men to do Pa ra guai che ga va do min go de ma -
dru ga da, tra zi do por vi a tu ra do GOE de Pi nhe i ros,
pro te gi da pelo pes so al do GARRA, DENARC ou
DHPP ou da 1ª De le ga cia, 3º De le ga cia, 4º De le ga -
cia, 11º DP de San to  Ama ro, do 100º DP em Jar dim
Her cu la no e do Anti-se qües tro do pré dio do Alfre do
Issa.

De cli nou o nome, como en vol vi dos com essa
ope ra ção, dos de le ga dos PEDRO, do 11º DP, ADO,
Che fe da Sec ci o nal, o Che fe da 6º Sec ci o nal de San -
to Ama ro. ALEXANDRE da 4º De le ga cia, PAULO da
3ª, MARCELO do DHPP (BSSUL), RUBINHO, Che fe
do 80º DP, mais o pes so al do DENARC. Ope ra ções
Espe ci a is, Adri a na e ou tros que não re cor da va os no -
mes. Ain da o ÉDSON do DIAP, no pré dio da DHPP, e
o PM RAMBO. co le gas do Ser vi ço Se cre to e o ex-po li -
ci al mi li tar RONILDO. JOSÉ ALVES e o pes so al do

DEPATRI, WAGNER, ROGÉRIO e BISPO da 4ª De le -
ga cia.

Re la ta ain da o re ce bi men to, em se tem bro de
1998, de 250 qui los de co ca í na, cuja se gu ran ça cou -
be a PAULO, da 3ª De le ga cia, jun to com a equi pe da
ADRIANA, in ves ti ga do ra do DENARC, e que, ao lo cal 
aon de foi le va da a dro ga, uma casa na Av. Ti ra den tes.
com pa re ce ram ALEXANDRE, RONILDO, JOSÉ
ALVES e o RUBINHO. O PAULO foi quem lhe for ne -
ceu car te i ra fun ci o nal da po lí cia e al ge mas, tudo au to -
ri za do pe los de le ga dos. A car te i ra fun ci o nal tam bém
era ven di da, pelo in ves ti ga dor ÉDSON, do DIAP, a R$
2.000,00 a uni da de.

Essas in for ma ções da CPI do Nar co trá fi co,
acres ci das das pres ta das por SÁLVIO em de po i men -
to a esta CPMI, em 08.11.00, mos tram a co ne xão en -
tre o nar co trá fi co e o rou bo de car ga e o alar man te en -
vol vi men to da es tru tu ra da se gu ran ça pú bli ca de São
Pa u lo com a ação cri mi no sa. Se gun do o de cla ran te, a 
base de um gran de es que ma de rou bo de car gas se -
ria o DEPATRI, que ti nha o PÉRSIO e o ALEMÃO, re -
fe ri do na que la CPI con for me an tes re la ta do, como os
ca be ças da dis tri bu i ção das car gas apre en di das. O
PÉRSIO pos su ía um lava-rá pi do em Ca cho e i ri nha
onde o pró prio de po en te des car re gou vá ri os ca mi -
nhões. Mu i tas ve zes che ga vam po li ci a is nes se lo cal,
en con tra vam lá trin ta pu xa do res de car gas, mas nin -
guém era pre so.

Além de PÉRSIO e ALEMÃO. SÁLVIO. no de po -
i men to ci ta do, no me ia DEDÉ. MOISÉS e JOÃO
SAÚBA como com pra do res de car tas rou ba das e li -
ga dos ao pes so al do DEPATRI. O ALEMÃO, tam bém
co nhe ci do como CHICO. além de dis tri bu ir por di ver -
sos es ta dos as car tas re cu pe ra das pelo pes so al do
DEPATRI e de ou tras de le ga ci as, fa zia pri sões. Di ri gia 
vi a tu ras po li ci a is, era paro para as sas si nar, fa zer que -
i ma de ar qui vos. Re fe re-se tam bém, como mem bros
da equi pe, a MAROUINHO. che fe de qua dri lha em
São Pa u lo. com ra mi fi ca ções nos es ta dos de Go iás.
Mi nas Ge ra is. Pa ra ná. Rio de Ja ne i ro. Ron dô nia e no
Dis tri to Fe de ral; a JUNIOR, do gru po de MARCELO
BORELI, que che fia qua dri lha com pos ta por vin te ho -
mens com ar ma men to so fis ti ca do e atu a ção nos es -
ta dos da Ba hia. Go iás. Mato Gros so. Mi nas Ge ra is.
Pa ra ná. Rio de Ja ne i ro, Ron dô nia, San ta Ca ta ri na e
São Pa u lo: a BRANDÃO. mo ra dor em São Ma te us.
que rou ba car gas em São Pa u lo e atua no des man -
che de ca mi nhões rou ba dos; e a LUÍS, que che fia
qua dri lha no in te ri or de São Pa u lo fa zen do tam bém
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as sal tos a ca mi nhões com pro du tos pró pri os para
dis tri bu i ção em su per mer ca dos. De to das es sas pes -
so as, bem as sim dos po li ci a is ci ta dos, o de po en te for -
ne ceu nú me ro dos te le fo nes. SÁLVIO ain da con tou
que o ALEMÃO teve cu nha do pre so, na Ave ni da
Assis Ri be i ro, por rou bo de uma Ta u ner ver me lha. O
ALEMAO foi lá. en tre ga ram-lhe o car ro e a arma e li -
be ra ram o ra paz. De po is dis se ter dado R$ 3.000,00
para os po li ci a is. Se gun do SÁVIO. JUVANDIR.
LUCINDO E MAMEL. 

Con for me o de po en te, há de lin qüen tes em vá ri -
os es ta dos li ga dos ao pes so al do DEPATRI e a ação
fora de São Pa u lo fun ci o na va as sim: os po li ci a is to -
ma vam co nhe ci men to de uma car ta rou ba da e. quan -
do pre ci so, ele era usa do para lo ca li zá-la. De po is os
po li ci a is do De par ta men to iam bus cá-la de vol ta para
São Pa u lo. quan do não dis tri bu íam no Nor des te. Não
era fe i to ne nhum in qué ri to po li ci al, nem a po lí cia do
es ta do era co mu ni ca da. Tam bém eram por eles apre -
en di dos mu i tos car ros de se gu ro, que o man da vam
pas sar para de ter mi na das pes so as fora de São Pa u -
lo. Iam lá. pren di am a pes soa mas não a apre sen ta -
vam na De le ga cia da ci da de, nem quan do che ga vam
em São Pa u lo. Le va vam-na, de i xa vam em uma casa
até que o acer to fos se fe i to. Era um tipo de se qües tro. 

Exem pli fi ca com a frus tra da en tre ga que ia fa -
zer, de um Fiat Tipo, ao fa zen de i ro RÂNIEL, em Mon -
tal vâ nia MG, dono de duas fa zen das no es ta do. De -
po is de che gar à fa zen da, por mo ti vo do rou bo de um
ca mi nhão des man cha do no pró prio lo cal, foi pre so
pela po lí cia mi ne i ra jun to com o fa zen de i ro e le va do
para a ci da de de Mon te Azul MG. Apre sen tou-se ao
Juiz como LAÉRCIO DA CUNHA, per so na gem cri a da 
para ele pe los po li ci a is de São Pa u lo,com do cu men -
tos fal sos e tudo e, mes mo ten do fa la do ao ma gis tra -
do que se tra ta va de gran de qua dri lha, que era in for -
man te e es ta va ali a man do da po lí cia de São Pa u lo,
foi todo mun do sol to. Ape sar tam bém de te rem sido
en con tra dos na fa zen da ve í cu los e car gas rou ba dos. 

Para ele, a prin ci pal rota usa da para le var car tas 
rou ba das para o Nor des te, pas sa por Mon tes Cla ros.
Até o fi nal da Anhan gue ra. onde o ris co era ma i or, os
ca mi nhões são es col ta dos pela po lí cia. Entran do em
Mi nas, vai-se até Re ci fe sem ne nhum pro ble ma. Con -
tor nam, por via se cun dá ria. o Pos to da Po lí cia Ro do -
viá ria em Uber lân dia. No Pos to da Re ce i ta Esta du al
em Mon tes Cla ros MG, pas sa-se tran qüi lo de vi do a
acor do exis ten te. Já sa bem an te ci pa da men te o nú -
me ro da pla ca do ca mi nhão e o nome do mo to ris ta.
Tam bém há acor do para a pas sa rem pelo Pos to da

Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral em Mi la gres BA, o que
acon te ce tam bém com os pos tos em Ala go as. di vi sa
com Ser gi pe, e na ser ra de Ga ra nhuns PE, sen do
este es ta du al. Os con ta tos são fe i tos pelo PÉRSIO ou 
al guém do DEPATRI. Tem co nhe ci men to des se es -
que ma fun ci o nan do de 1995 a 1999. O co man dan te
de toda essa qua dri lha, para o SÁLVIO, era o de le ga -
do MARCELO TEIXEIRA LIMA, com quem che gou a
vi a jar para o Rio de Ja ne i ro a fim de pren der
ANTÔNIO SILVESTRE, co nhe ci do como PINTADO.
Se gun do ele, o De le ta do tam bém vi a jou a Mon tes
Cla ros, MG, jun to com a equi pe de po li ci a is, sem a
sua com pa nhia, que se li mi tou a au xi li ar a dis tân cia. O 
pro pó si to des ta vi a gem te ria sido o mes mo da do Rio
de Ja ne i ro, pren der o PINTADO, ou me lhor, ex tor -
qui-lo. Duas ve zes ele foi pre so, duas ve zes pa gou
R$ 200.000,00 e foi em bo ra, dis se. Acom pa nhou
de po is a equi pe do MARCELO a uma vi a gem à Ba -
hia com o ob je ti vo de ex tor quir o fa zen de i ro RETO
LARANJEIRAS.

O re la ci o na men to do SÁLVIO com os po li ci a is é
por ele con ta do com tan ta ri que za de de ta lhes, que fi -
cou im pos sí vel des men tir. Essas vi a gens, por exem -
plo, fo ram to das con fir ma das a esta CPMI pe los par ti -
ci pan tes, in clu si ve pelo De le ta do, na re u nião de
7-12-00. Ape nas é dada na tu ral men te ou tra ex pli ca -
ção aos seus ob je ti vos. A épo ca, as pes so as que vi a -
ja ram, lo ca is de sa í da e de che ga da, de ta lhes da ope -
ra ção, tem po de per ma nên cia no des ti no, tudo ra ti fi -
ca do. Só não os ob je ti vos e a pre sen ça do SÁLVIO e a 
do ex-po li ci al JURANDIR que, mes mo afas ta do da
Po lí cia, fa zia par te da qua dri lha. 

Aliás, ele de mons trou lem brar de de ta lhes mais
do que os pró pri os po li ci a is. Em uma das aca re a ções
dele com os agen tes CELSO DOS SANTOS e
JUVANDIR LINO DA SILVA, na re u nião men ci o na da,
os dois en tra ram em con tra di ção so bre par ti cu la ri da -
des do des lo ca men to à Ba hia. Men ti ram ini ci al men te,
mas ter mi na ram por con fir mar a ver são que apre sen -
ta ra, em bo ra ne gas sem ve e men te men te a sua pre -
sen ça no lo cal. Esse epi só dio mo ti vou a de cre ta ção
da pri são dos dois, por fal so tes te mu nho, pelo Pre si -
den te da Ses são. A vi a jem ao Rio de Ja ne i ro, de acor -
do com SALVIO, re a li za da em 1998/1999, além dele e 
do De ge ta do MARCELO, con tou com a par ti ci pa ção
do po li ci al CELSO DOS SANTOS, do ex-po li ci al
JURANDIR e mais dois ou três po li ci a is de quem não
re cor da va os no mes. A equi pe do DEPATRI te ria ob ti -
do a in for ma ção de que o PINTADO e o PINDUCA,
ge ren te da RIO-CAR, em pre sa per ten cen te a Pa u lo
Cé sar San ti a go (in di ci a do pela CPI do Nar co trá fi co),
re ce be ri am en co men da de 30kg de dro ga. O ob je ti vo
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en tão se ria apre en der a dro ga para ex tor quir es sas
pes so as. 

Em seu de po i men to, o de le ga do con fir mou a vi -
a gem e a data, a com pa nhia do Cel so, mais os po li ci -
a is Orlan do e Fa ri as, ne gou en tre tan to que o Sál vio e
o Ju ran dir es ti ves sem pre sen tes, e dis se que o ob je ti -
vo se ria cum prir um man da do de pri são ex pe di do dois 
anos an tes, em ju nho de 1996. De pon do na mes ma
re u nião, o Cel so con fir mou a sua par ti ci pa ção na vi a -
gem, in for man do que tam bém o Da ni el vi a jou jun to
com eles. 

Na vi a gem a Mon tes Cla ros, Sál vio dis se que o
De le ga do foi acom pa nha do pe los po li ci a is Cel so dos
San tos e Ju van dir Lin do da Sil va e de ou tros que não
sa bia quem. Ti nha co nhe ci men to de que vi a ja ram até
Belo Ho ri zon te de avião, des lo can do-se até o des ti no
de au to mó vel. O ob je ti vo se ria o mes mo do Rio: pren -
der o Pin ta do. Não lo gra ram êxi to, se gun do ele, por -
que o Ju van dir te ria de i xa do va zar a in for ma ção em
uma lan cho ne te. 

O de le ga do ne gou ter ido a Mon tes Cla ros, em -
bo ra afir me ter vi a ja do na mes ma data a Belo Ho ri -
zon te para ou vir o de po i men to de um pre so. Em seu
de po i men to na mes ma opor tu ni da de, o Cel so con fir -
mou a vi a gem, que te ria sido acom pa nha do pe los po -
li ci a is Ju van dir e Wal ter, além do ex-po li ci al Ju ran dir.
Infor mou que, ape sar de não ter sido fe i ta em ca rá ter
ofi ci al, foi au to ri za da pelo de le ga do Mar ce lo e eles
pa ga ram as pas sa gens de avião, com os pró pri os re -
cur sos. Ain da, que o des lo ca men to foi mo ti va do por
in for ma ção pres ta da por Sál vio, que era seu in for -
man te, de que lá se ria en con tra do um fo ra gi do da jus -
ti ça, co nhe ci do por Pin ta do. Esta in for ma ção tor na
ain da mais ve ros sí mil o que dis se Sál vio so bre a mo ti -
va ção da ida da equi pe ao Rio de Ja ne i ro. 

Hou ve ain da um se gun do des lo ca men to do pes -
so al do De pa tri a Mon tes Cla ros, com o mes mo ob je ti -
vo, de acor do com Sál vio, fe i to por Fa ro fa, Jor jão,
Mar cão e Mar qui nho, po li ci a is da 63º De le ga cia. Des -
ta vez sem a par ti ci pa ção do de le ga do Mar ce lo, que,
se gun do afir mou, to mou co nhe ci men to so men te bem 
de po is. 

A vi a gem à Ba hia, an tes re fe ri da, em bo ra con -
tas se com a sua equi pe e fos se do seu co nhe ci men to, 
se gun do o de le ga do foi au to ri za da pelo De le ga do-Ti -
tu lar, Fre de ri co Vi cen ti no. De acor do com Sál vio, que
a acom pa nhou, a fi na li da de era pren der, para ex tor -
quir, o fa zen de i ro Reto La ran je i ras, na ci da de de Se -
bas tião do La ran jal – BA. Para tan to, foi usa do o ar dil
de en tre gar a ele um car ro rou ba do. Ao in va di rem a fa -

zen da, acom pa nha dos de dois po li ci a is da De le ga cia
de Vi tó ria da Con quis ta – BA, lá en con tra ram mais
três ou qua tro car ros rou ba dos. Ao se des lo ca rem
com os ve í cu los e com essa pes soa pre sa, na vi a tu ra
da po lí cia, fo ram in ter cep ta dos pela Po lí cia Mi li tar da
Ba hia, que de te ve a to dos e os con du ziu à De le ga cia
de Gu a nam bi – BA. Ape sar dos car ros rou ba dos, não
de mo rou uma hora na de le ga cia e o Beto já es ta va
sol to. Os ve í cu los fo ram con du zi dos para a de le ga cia
de Vi tó ria da Con quis ta. 

Essa ação foi em pre en di da por Cel so, Da ni el e
um po li ci al de Vi tó ria da Con quis ta. Sál vio e Ju van dir,
acom pa nha dos pelo po li ci al de Vi tó ria da Con quis ta
de nome Fre i tas, di ri gi ram-se a ci da de pró xi ma, mas
no es ta do de Mi nas Ge ra is, para apre en de rem ve í cu -
lo rou ba do, que se en con tra va na pos se de pes soa fu -
gi ti va da 22º DP de São Pa u lo. Esse fu gi ti vo foi de ti do
mo men ta ne a men te mas de i xa do no mes mo lo cal. 

Os po li ci a is Cel so, Da ni el e Ju van dir, em seus
de po i men tos na re u nião de 7-12-00, con fir ma ram ter
fe i to essa di li gên cia jun ta men te com o Sál vio, com
quem se en con tra ram na ci da de de Ca e i té – BA. Co in -
ci di ram com o Sál vio no re la to da ope ra ção, ex ce to
quan to ao de ta lhe já men ci o na do so bre quem acom -
pa nhou o Sál vio a Mi nas, quan to ao ca rá ter da vi a gem, 
que para os po li ci a is ti nha fim lí ci to, bem as sim em re -
la ção ao epi só dio da par ti ci pa ção da Po lí cia Mi li tar.
Para os po li ci a is, um sim ples en ca mi nha men to à De le -
ga cia de Gu a nam bí, mas, para ele, uma de ten ção. 

Esses po li ci a is, nos de po i men tos à CPMI, as su -
mi ram co nhe cer o Sál vio como in for man te do Cel so,
in clu si ve o De le ga do Mar ce lo. Fo ram po rém unâ ni -
mes em pro cu rar re la ti vi zar a sua par ti ci pa ção no
dia-a-dia do De pa tri e no re la ci o na men to en tre eles.
No ta ram tê-lo vis to em qual quer mo men to nas de pen -
dên ci as do De par ta men to. Aliás, fa ça nha que dis se -
ram ser im pos sí vel, dado o ri go ro so con tro le de aces -
so. Re la ta ram ape nas rá pi dos e fur ti vos en con tros,
lon ge do De par ta men to, sal vo quan do da vi a gem à
Ba hia. Con tu do, na aca re a ção, o de le ga do re co nhe -
ceu ter ele fe i to cor re ta men te des cri ção das ins ta la -
ções in ter nas da uni da de, in clu si ve da sua sala. De -
pon do à CPMI no dia 8-12-00, o ex-po li ci al Shi ro Na -
ru zi afir mou que o viu den tro do De pa tri al gu mas ve -
zes, no pré dio an ti go do Deic. 

Os po li ci a is Mar cos Pe re i ra, o Mar cão, e Ale xan -
dre Fran cis co Ri be i ro da Cos ta, o Fa ro fa, se gun do
Sál vio apre en di am car gas e car ros rou ba dos que re -
pas sa vam para o Ale mão, por meio de quem ele co -
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nhe ceu o Mar cão. O Sál vio dis se que mo rou na casa
do Ale mão por qua se dois anos, e es ses dois po li ci a is 
iam lá to dos os dias. Como exem plo des sa ati vi da de,
re la tou que por in for ma ção do Ale mão e jun to com
ele, os dois po li ci a is apre en de ram car ga rou ba da em
um gal pão em Gu a ru lhos. Le va ram par te dela, que foi
ven di da pelo Ale mão e seu vi zi nho Etel vi no, ex tor qui -
ram mais al gum di nhe i ro e li be ra ram as pes so as da
qua dri lha. 

So bre a ex tor são de nun ci a da à CPI do Nar co -
trá fi co pelo ca sal Wag ner Pe nha Alves e es po sa, aci -
ma re la ta da, Mar cos Pe re i ra, na re u nião de 7-12-00,
de fen deu-se ale gan do ser o Wag ner um dos ma i o res
es te li o na tá ri os do País, le sou mais de du zen tas pes -
so as, e deu gol pe de mais de R$4.5 mi lhões no car tão 
Cre di card. Embo ra te nham sido au tu a dos por es te li o -
na to em sua de le ga cia, o cons tran gi men to a que se
re fe rem está re la ci o na do a pri são que so fre ram em
San tos ou na Pra ia Gran de SP. em que ele não teve
qual quer par ti ci pa ção. Po rém. Sál vio dis se que. por
in ter mé dio de na mo ra da do Ale mão, que clo na va car -
tões, des co bri ram o Wag ner e ex tor qui ram o ca sal por 
mu i to tem po. 

Sál vio con tou ain da que, em fi nal de 1999 ou iní -
cio de 2000, foi apa nha do em sua casa pelo po li ci al
Fran cis co Edu ar do Ma mel, acom pa nha do do co le ga
Car los Ro ber to Mon te i ro, em vi a tu ra da po lí cia, para
mos trar gal pão onde se en con tra va car ga de ele tro -
do més ti cos rou ba da pelo mar gi nal co nhe ci do por
Bran dão. Ao in vés de ser apre en di da, dois dias de po -
is a car ta ti nha sido ven di da na ci da de de Co cos BA.
ao fi lho do Pre fe i to. A quem foi ven di do ain da au to mó -
vel Lo gus, de mes ma on tem, que foi jun to com a car -
ta. por R$2.500.00. O Ma mel, na ses são de 8-12-00,
con fir mou ter re ce bi do essa in for ma ção do Sál vio, po -
rém por meio de te le fo ne e que não te ria ido à sua re -
si dên cia apa nhá-lo. 

Esse caso do De pa tri não é úni co. Em in ter ven -
ção na ses são re a li za da em 23-11-00, o De pu ta do
Esta du al Afa ná sio Ja zad ji trou xe in for ma ções so bre o 
en vol vi men to de po li ci a is de ou tros se to res. ori un das
de in ves ti ga ções de que par ti ci pou como mem bro da
CPI do Cri me Orga ni za do da Assem bléia lo cal. Re la -
ta vá ri os ca sos de par ti ci pa ção de po li ci a is. Em Bra -
gan ça Pa u lis ta, do de le ga do Mar cus Vi ni ci us Li nha -
res. que che fi a va qua dri lha de rou bo de car tas e já se
en con tra va pre so: em Ci da de de Apa re ci da, o Ca pi -
tão da PM Oscar André Câ ma ra, tam bém che fi a va
qua dri lha de rou bo de car gas, foi pre so e con de na do:
em Gu a ru lhos, dois po li ci a is ci vis fo ram sur pre en di -
dos es col tan do car re ta rou ba da car re ga da de cal ça -

dos: na Ca pi tal, abriu-se in qué ri to para in ves ti gar 66
po li ci a is ci vis, den tre eles qua tro de le ga dos. 

Foi tam bém na Ca pi tal que, se gun do o De pu ta -
do Afa ná sio Ja zad ji, o Ca pi tão PM Cle o dir Fi o ra van ti
Nar do foi pre so em fla gran te pela CPI por seu en vol vi -
men to com o rou bo de ve í cu los. Ele uti li za va os pá ti os 
do Se gun do Ba ta lhão de Cho que para es con dê-los.
Sol to 22 dias de po is, foi trans fe ri do para Gu a ru lhos,
jus ta men te a área onde fun ci o na vam os seus des -
man ches. Após o de pu ta do re cla mar jun to ao Se cre -
tá rio de Se gu ran ça e ao Co man dan te da PM, o Ca pi -
tão foi trans fe ri do para o Co man do Cen tral do Cor po
de Bom be i ros, onde ex pli ca ram se ria mais fá cil fis ca -
li zá-lo. Po rém, pe las in for ma ções re ce bi das ele con ti -
nu a va ope ran do, re ce ben do car ros rou ba dos den tro
do Qu ar tel dos bom be i ros, ne go ci an do pla que tas e
do cu men ta ção.

 Esse mes mo Ca pi tão de ci diu ma tar os in te -
gran tes da CPI. De pu ta dos Afa ná sio, Con te Lo pes e
Elói Pi e tá. se gun do de ta lha da de nún cia da pró pria
pes soa que ten tou con tra tar, que se re cu sou por gra ti -
dão a fa vor re ce bi do do De pu ta do Con te, que te ria
aju da do a sal var a sua vida. Aber tas in ves ti ga ções
pelo De le ga do Mar ce lo, o De pu ta do era in for ma do,
tan to pelo De le ga do quan to pelo Ga bi ne te do Di re tor
do De pa tri que as in ves ti ga ções aguar da vam re sul ta -
do de es cu ta em an da men to nos te le fo nes da re si -
dên cia e do tra ba lho do Ca pi tão. De po is de qua se oito 
me ses de es pe ra, os par la men ta res fo ram in for ma -
dos de que a es cu ta nun ca fora re a li za da. Con ta ta do
pelo De pu ta do, o Mar ce lo in for mou so bre o de nun ci -
an te, que “acha va que ele já está co men do gra ma
pela raiz”. Indig na do com a men ti ra que lhe con ta vam
por tan to tem po, o De pu ta do dis se ter dú vi das se o
de nun ci an te re al men te su miu, se a in for ma ção não
fora ven di da pelo Mar ce lo ao Ca pi tão, que deu um je i -
to de su mir com o ra paz, ou se o pró prio De le ga do
não te ria fe i to isso.

 Em de po i men to na mes ma ses são, o Di re tor do
De pa tri. Luiz Antô nio Re be lo da Sil va in for mou que os 
po li ci a is de nun ci a dos nela CPI do Nar co trá fi co não
ha vi am sido afas ta dos de suas fun ções, até aque la
data. O De le ga do da Cor re ge do ria res pon sá vel pelo
Inqué ri to, por sua vez, in for mou so bre as in ves ti ga -
ções, que se en con tra vam aguar dan do o re ce bi men to 
de in for ma ções de cor ren tes da que bra do si gi lo ban -
cá rio dos de nun ci a dos, a que ele atri bu ía ser o pas so
mais im por tan te de tudo. Jus ti fi cou tam bém não ser
ain da pos sí vel o afas ta men to dos en vol vi dos. Qu an to
ao Mar ce lo, que o mes mo era um de le ga do atu an te e
que ne ga va a sua par ti ci pa ção. 
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Di an te de tan tas e tão cir cuns tan ci a das in for ma -
ções, fica di fí cil de com pre en der essa po si ção de que o 
afas ta men to do De le ga do Mar ce lo e dos de ma is de -
nun ci a dos das fun ções de pen de ria de even tu a is pro -
vas ori un das da que bra do si gi lo ban cá rio, o que a Cor -
re ge do ria se en con tra va a es pe rar. Inú me ras eram as
pos si bi li da des de in ves ti ga ção, apa ren te men te des -
pre za das. Tan to que, sem tem po e con di ções para in -
ves ti gar mais pro fun da men te, em rá pi da pas sa gem
por São Pa u lo, a CPMI ob te ve es ses re la tos que não a
de i xa ram em dú vi das para ofi ci ar ao Go ver no Esta du al 
o pe di do de afas ta men to do De le ga do. 

Infor ma ções Fi nan ce i ras Che ga das à CPMI 

Embo ra se sa i ba que nes se tipo de de li to as
tran sa ções fi nan ce i ras se jam fe i tas em di nhe i ro vivo, 
para não de i xar ras tros, po den do não ser de mu i ta 
va lia as in for ma ções so bre as con tas ban cá ri as e
as de cla ra ções de ren di men tos apre sen ta das à
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral SRF. é fe i ta a se guir 
aná li se das in for ma ções so bre os de nun ci a dos
ori un das da que bra dos si gi los ban cá rio e fis cal
re la ti va ao pe río do de 1996, até esta data che ga -
das à CPMI. Me re ce con si de rar tam bém que es -
sas pes so as são es pe ci a lis tas em in ves ti ga ções
cri mi na is, sa ben do me lhor pre ve nir a des co ber ta
dos de li tos, e ain da o fato de que hoje os con tro les 
so bre as mo vi men ta ções ban cá ri as ini bem a sua
uti li za ção para fon tes ilí ci tas, pelo me nos no pró -
prio nome do in te res sa do.

Ale xan dre Fran cis co R. da Cos ta apre sen tou de -
cla ra ção de ren di men tos à SRF ape nas re la ti va ao
ano-base de 1999. Sua mo vi men ta ção ban cá ria nes se 
ano, con for me se ob ser va no qua dro aba i xo, foi qua se
duas ve zes su pe ri or à sua ren da bru ta, de cla ra da ou
pre su mi da, nos anos de 1997 a 1999. e cer ca de três
ve zes, nos de 1996 e 2000, o que in di ca ter o mes mo
con ta do com ou tra fon te de ren da não de cla ra da, com
pos sí vel so ne ga ção fis cal, a sa ber:

Da ni el Ru bens de Oli ve i ra mo vi men tou em
suas con tas ban cá ri as va lo res mu i to su pe ri o res,
em mais de qua tro ve zes, aos ren di men tos de cla ra -
dos à SRF, des de o ano de 1996, con for me de -
mons tra ti vo aba i xo.  Há ain da, em to das as suas de -
cla ra ções anu a is, a in for ma ção de pa ga men tos efe -
tu a dos em va lo res ele va dos, in com pa tí ve is com os
ren di men tos de cla ra dos. Em 1999. por exem plo, fo -
ram pa gos a es co la, aca de mia, se gu ro e pre vi dên -
cia pri va da R$18.470,96, que cor res pon dem a mais 
de 60% dos ren di men tos bru tos. Con si de ran do ain -
da não ha ver de cla ra ção de ren di men tos em nome
do côn ju ge, es sas in for ma ções in di cam a exis tên cia 
de ou tras fon tes de ren da não de cla ra das, com pos -
sí vel so ne ga ção fis cal. 

Ju a cir Este ves é só cio da em pre sa Ze lão Obje -
tos de Arte e De co ra ções Com. Ltda. Na de cla ra ção
de ren di men tos de 1998, ano-base de 1997. fe i ta em
for mu lá rio sim pli fi ca do, in for mou ter au fe ri do ren di -
men tos isen tos e não tri bu tá ve is de R$150.652.89
apa ren te men te fic tí ci os, vez que não se ve ri fi cou o
trân si to des se va lor em suas con tas ban cá ri as. tam -
pou co foi usa do para aqui si ção de bens, sal vo se na
re for ma do imó vel, cujo va lor de cla ra do acres ceu,
sem ex pli ca ção, de va lor se me lhan te. Apre sen ta mo -
vi men ta ção ban cá ria anor mal nos anos de 1999 e
2000. De acor do com o que de cla rou à SRF, ven deu
imó vel, se gun do ele ori gi ná rio do es pó lio da ge ni to ra,
pelo va lor de R$640.000.00, em 3 par ce las, à Qu a litv
Bu il ding Empre en di men to e Par ti ci pa ções Ltda CNPJ 
01.490.046/0001-07, em de zem bro de 1999, quan do
foi paga en tra da de R$208.800,00. Po rém, efe tu ou
pa ga men tos ban cá ri os nos anos de 1999 e 2000 no
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va lor to tal de R$924.745.12, in com pa tí ve is, por tan to,
com os re ce bi men tos de cla ra dos, in di can do a exis -
tên cia de ou tra fon te de ren da não de cla ra da, com
pos sí vel so ne ga ção fis cal. Tam bém não há de cla ra -
ção de ren di men tos em nome do côn ju ge. 

Jor ge Luis Alves da Sil va apre sen tou, nos úl ti -
mos cin co anos de cla ra ção de ren di men tos re la ti va
ape nas a 1997, como isen to. Esse foi jus ta men te o
ano em que a sua mo vi men ta ção ban cá ria se si tu ou
em va lo res bas tan te su pe ri o res aos seus pro vá ve is
ren di men tos como po li ci al, de cer ca de R$20.000.00
anu a is.

Mar ce lo Sil va Li ger não en tre gou de cla ra ção de
ren di men tos no pe río do de 1996 a 2001. con for me
Ofí cio SRF/GAG/Nº 588, de 22-3-01, da Re ce i ta Fe -
de ral. Con tu do, cons ta gran de mo vi men ta ção de re -
cur sos em suas con tas ban cá ri as nes ses anos, de
acor do com o qua dro aba i xo, com in dí ci os de so ne ga -
ção fis cal. 

Mar ce lo Te i xe i ra Lima de cla rou ter re ce bi do no
ano-base de 1996, além dos sa lá ri os de De le ga do,
re mu ne ra ção da Ála mo Se gu ran ça e Vi gi lân cia S/C
Ltda., CNPJ 96.291.968/0001-93, no va lor de
R$35.000.00. Ain da que re ce beu prê mi os de lo te ri as,
em 1998, no va lor de R$101.361.69. No ano de 1999.
con for me ta be la aba i xo, sua mo vi men ta ção ban cá ria
foi qua se duas ve zes su pe ri or à ren da de cla ra da à
SRF, in di can do a pos sí vel exis tên cia de ou tra fon te de 
ren da não de cla ra da, com pos si bi li da de de so ne ga -
cão fis cal.
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Mar cos Anto nio Fra go so apre sen tou mo vi men -
ta ção ban cá ria em va lo res mu i to su pe ri o res aos ren -
di men tos de cla ra dos, in di can do ha ver ren da de ou -
tras fon tes com pos sí vel so ne ga ção fis cal, de acor do
com a ta be la aba i xo. 

Mur ci ni Ro dri gues S. da Sil va apre sen tou mo vi -
men ta ção ban cá ria em va lo res aci ma dos ren di men -
tos de cla ra dos à SRF, in di can do ha ver ou tras fon tes
de ren da, com pos sí vel so ne ga ção fis cal. 

Sér gio Adri a no Gi me nes apre sen tou mo vi men -
ta ção ban cá ria, em 1999, em pou co mais de 30% su -
pe ri or aos ren di men tos in for ma dos à SRF. in di can do
exis tir ou tra fon te de ren da, com pos sí vel so ne ga ção
fis cal na u u e le ano, a sa ber: 

• Con clu são
As in for ma ções co lhi das nela CPMI mos tram

ex ten são pre o cu pan te do en vol vi men to da po lí cia
com o cri me or ga ni za do. Pelo ta ma nho do pro ble ma,
é in dis pen sá vel a par ti ci pa ção de am plos se to res da
so ci e da de na bus ca de so lu ções. A se gu ran ça pú bli -
ca en con tra-se mu i to com pro me ti da. Ao Go ver no Fe -
de ral e ao Esta du al cabe en fren tar a si tu a ção de for -
ma ino va do ra. Pro fun das trans for ma ções pre ci sam
ser im ple men ta das. É pre ci so en con trar ca mi nhos
que pos sam evi tar que a Po lí cia, fe i ta para dar se gu -
ran ça à po pu la ção, de i xe de se cons ti tu ir em im por -
tan te fa tor de in se gu ran ça. Sim ples men te au men tar o 
con tin gen te e me lho rar os equi pa men tos não têm efi -
cá cia para re ver ter essa si tu a ção. Uma nova po lí cia
urge ser for ja da. 

Por fim, em face das de nún ci as apre sen ta das, a
CPMI de ci de: 

A) in di ci ar os po li ci a is aba i xo por ex tor são, for -
ma ção de qua dri lha, abu so de au to ri da de, con cus -
são, cor rup ção, fa ci li ta ção do con tra ban do ou des ca -
mi nho, pre va ri ca ção, con des cen dên cia cri mi no sa
(so men te para os de le ga dos) e vi o lên cia ar bi trá ria: 

1 Ale xan dre F. Ri be i ro da Cos ta,  
CPFO49.818.338-65, po li ci al ci vil, re si den te à Rua
Pa ra ca í ma,105, Ci da de Du tra, São Pa u lo SP, CEP
04805-290. es ta do de São 

2 Car los Ro ber to Mon te i ro, po li ci al ci vil.

3 Cel so dos San tos, CPF 665.469.408-25, po li -
ci al ci vil, re si den te à Rua Lí rio da Ser ra, Par que Gu a -
ra ni, São Pa u lo SP, CEP 08050-460. 

4 Da ni el Ru bens Oli ve i ra, CPF 572.292.288-91,
po li ci al ci vil, re si den te à Rua Da ni el de To le do 109,
Vila Ní vea, São Pa u lo SP, São Pa u lo SP, CEP
02766-000. 

5 Fran cis co Edu ar do Ma mel, po li ci al ci vil. 

6 Jo a cir Este ves, CPF 659.577.928-53, re si den -
te à Rua Aspá sia 86, Ita im-Bibi, São Pa u lo SP, CEP
04538-100.

7 Jor ge Luiz Alves da Sil va, CPF
126.146.648-98, po li ci al ci vil.

8 Ju van dir Lino da Sil va, CPF 988.175;408-97,
po li ci al ci vil, re si den te à Rua Te nen te So to ma no 888,
São Pa u lo SP, CEP 02226-000.

9 La u rin do Mar ques, CPF 709.084.788-87.

10 Mar ce lo Fer nan des de Andra de, CPF
087.873.538-06, re si den te à Rua Asas Par ti das 32,
CAE Car va lho, São Pa u lo SP, CEP 08223-4 10.

11 Mar ce lo Sil va Li ger, CPF 275.531.648-95,
po li ci al ci vil.
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12 – MARCELO TEIXEIRA LIMA, CPF
055.867.178-08, de le ga do de po lí cia, re si den te no
Con do mí nio Pa ra ná, Blo co 12, Aptº A-32, São Ro que, 
Gu a ru lhos-SP, CEP 071190-905. 

13 – MARCOS ANTÔNIO FRAGOSO, CPF
087.208.938-09, po li ci al ci vil, re si den te à Rua Zé lia
Mo re i ra Da man te 333, Vila Gra na da, São Pa u lo/SP,
CEP 03659-020. 

14 – MARCOS PEREIRA, CPF 090.277.198-10, 
po li ci al ci vil. 

15  –  MURCINI RODRIGUES DA SILVA, CPF
022.385.818-80, po li ci al ci vil, re si den te na Tra ves sa
Antô nio M de Andra de Rl, 60, Blo co 6 A, Aptº 31, Ita -
que ra, São Pa u lo SP, CEP 082 10-000. 

16 – SÉRGIO ADRIANO GIMENES, CPF
050.875.888-24. 

17 – WALTERFONSECA INACIO, CPF
013.889.478-70.

b) en ca mi nhar: 
1. ao Mi nis té rio Pú bli co, pe di do de apro fun da -

men to das in ves ti ga ções, com a iden ti fi ca ção e in di ci -
a men to ain da dos de ma is po li ci a is aqui re fe ri dos por
co di no mes; 

2. ao De par ta men to de Po lí cia Ro do viá ria Fe de -
ral, a in for ma ção do en vol vi men to dos pos tos ro do viá -
ri os de Mi la gres  – BA e de Ala go as, na di vi sa com
Ser gi pe, en tre 1995 e 1999; 

3. ao Go ver no de Per nam bu co, a in for ma ção do
en vol vi men to do Pos to da Po lí cia Ro do viá ria Esta du al 
na ser ra de Ga ra nhuns, en tre 1995 e 1999; 

4. ao Go ver no de Mi nas Ge ra is, o en vol vi men to
do Pos to da Re ce i ta Esta du al em Mon tes Cla ros, no
pe río do 1995 a 1999; 

3. PERNAMBUCO – CARREFOUR E RECEPTADORES
Em seu de po i men to na ses são de 8-11-00,

SÁLVIO BARBOSA VILAR, além de ou tras in for ma -
ções, dis se que ha via em Per nam bu co es que ma de
tro ca de ca mi nhões rou ba dos por ma de i ra pro ve ni en -
te do Pará e de Ron dô nia, cu jos prin ci pa is par ti ci pan -
tes se ri am DIDI, co di no me de JOSÉ LUIZ DE
QUEIRÓZ, e STÊNIO FERRAZ. Uma base im por tan -
te des se ne gó cio se ria a fa zen da per ten cen te a JOSÉ 
FLORENTINO DO NASCIMENTO, o DUDINHA, si tu -
a da no meio do ca mi nho en tre Be zer ros e Gra va rá, ci -
da des do es ta do de Per nam bu co. 

Na re u nião de 17-11-00, re a li za da em João Pes -
soa, o Pre si den te do Sin di ca to das Empre sas de
Trans por te de Car gas da Pa ra í ba, EDVALDO
BRONZEADO, após aná li se da si tu a ção do rou bo de
car gas no es ta do, pas sou para a CPMI o nome de

EZIÉLITO JALES FERNANDES, que se ria gran de re -
cep ta dor de car gas e pro pri e tá rio de su per mer ca dos
na ci da de de San ta Cruz-RN. Seu prin ci pal for ne ce -
dor se ria ARLINDO SILVA, o GORDO dos to ma tes. 

Na mes ma ses são, LUIZ ROBERTO DA
COSTA, De le ga do de Po lí cia de Re ci fe, in for mou que
VALDIR VANDERLEI GOMES. pro pri e tá rio de ar ma -
zém de pro du tos ali men tí ci os em Li mo e i ro – PE, se ria 
gran de re cep ta dor de car gas rou ba das e lá se en con -
tra com pri são pre ven ti va de cre ta da. SALVIO, em de -
po i men to na mes ma re u nião, afir ma que, acom pa -
nha do por DIDI, en tre gou ca mi nhões para a PIABA
VEÍCULOS, de Vi tó ria de San to Antão  – PE, em maio 
e em se tem bro de 1998, rou ba dos em Mi nas Ge ra is e
em São Pa u lo. A em pre sa é de pro pri e da de de
ANTONIO PEREIRA MENDES DA SILVA. 

A ser vi ço dos po li ci a is do DEPATRI, SÁLVIO in fil -
trou-se na qua dri lha do DIDI para le van tar os seus ne -
gó ci os. Como foi im pos sí vel a vin da de equi pe de po li -
ci a is a Per nam bu co,  man da ram-no atraí-lo para São
Pa u lo. Qu an do che gou, foi pre so por se en con trar de
pos se de ve í cu lo rou ba do, pa gan do R$ 8.000.00 para
ser li be ra do dois dias de po is. Vá ri os dos car ros rou ba -
dos por ele fo ram ven di dos a REINAN BEZERRA DE
LIMA, pro pri e tá rio da MADEIREIRA REINAN em Gra -
va taí  – PE. Uma Mer ce des 708,  um Lo gus e um Opa -
la, que fo ram tra zi dos de São Pa u lo. De pon do tam bém
na re u nião, REINAN con fir mou ter com pra do a Mer ce -
des do DIDI. não sa ben do po rém que era rou ba da. Dis -
se que, além des se co mér cio, de vez em quan do ven -
de al guns ve í cu los. A CPMI cons ta tou que al guns es ta -
vam ex pos tos no pá tio de sua loja. Expli cou ter fe i to
ven da even tu al de ve í cu los e que os que es tão no pá tio 
des ti na vam-se à lo ca ção a uma em pre i te i ra. Frus tra da
a lo ca ção, fo ram co lo ca dos à ven da. SÁLVIO re la tou
tam bém que o REINAN en co men dou um ca mi nhão ao 
DIDI, adi an tan do R$800,00 para a vi a gem a São Pa u -
lo, na qual o pró prio de nun ci an te o acom pa nhou. e que 
a úl ti ma en co men da que fez foi de uma car ga de fer ro
para cons tru ção, pela qual pa ga ria R$6.000.00. O
REINAN de cla rou que for ne ce ma te ri al de cons tru ção 
para o DIDI, para er guer as casa que ven de.

De pôs na ses são JOSÉ FLORENTINO DO
NASCIMENTO, acu sa do de guar dar em sua fa zen da
ca mi nhões rou ba dos pro ve ni en tes de São Pa u lo.
SÁLVIO afir mou que por duas ve zes foi até a fa zen da, 
uma acom pa nhan do DIDI, que fora acer tar a vin da de 
mais ca mi nhões, e a ou tra, SALES, cujo ob je ti vo foi
pe dir a in ter ven ção do FLORENTINO jun to ao
MANOEL, de Be zer ros, para ter pa ciên cia, pois ha via
re ce bi do dele adi an ta men to por ca mi nhão en co men -
da do, e até en tão não ha via con se gui do tra zê-lo de
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São Pa u lo. Na pri me i ra vez, con tou 14 ca mi nhões es -
ta ci o na dos no lo cal. Ape sar de di zer não co nhe cer o
DIDI, pos te ri or men te FLORENTINO in for mou ter
com pra do mó ve is de sua mu lher. A aná li se do caso
de re cep ta ção pelo Car re four, tra ta do nos de po i men -
tos em Re ci fe, é apre sen ta da nes te re la tó rio na par te
que cu i dou da re cep ta ção em su per mer ca dos. Os de -
po i men tos das pes so as acu sa das, aca re a das com o
SÁLVIO, trou xe ram à CPMI a con vic ção de que co me -
te ram os de li tos apon ta dos, ra zão pela qual de ci de in -
di ci ar: 

a) por re cep ta ção: 
1. ANTÔNIO PEREIRA MENDES DA SILVA,

pro pri e tá rio da loja Pi a ba Ve í cu los em Vi tó ria de San -
to Antão  –  PE. 

2. JOSÉ FLORENTINO DO NASCIMENTO, o
DUDINHA, pro pri e tá rio da fa zen da si tu a da en tre Be -
zer ros e Gra va rá. 

3. REINAN BREZERA DE LIMA, pro pri e tá rio da
Ma de i re i ra Re nan, em Gra va taí  – PE. 

b) por rou bo: 
1. JOSÉ LUIZ DE QUEIRÓZ, o DIDI. 
2. STÊNIO FERRAZ. 

RECEPTAÇAO
POR SUPERMERCADOS 

Fo ram re ce bi das di ver sas de nún ci as so bre re -
cep ta ção efe tu a da por su per mer ca dos e ou tras em -
pre sas, tan to de pe que no por te quan to as ma i o res re -
des do País. Impor tan tes e cir cuns tan ci a dos de po i -
men tos in di cam ser ge ne ra li za do esse com por ta men -
to por par te do se tor. Os três prin ci pa is en vol vi dos
com o rou bo e ven da de car gas rou ba das ou vi dos,
CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ, JORGE MÉRES
E SÁLVIO BARBOSA VILAR, in for ma ram as se guin -
tes re cep ta ções: 

Su per mer ca dos Car re four 
Há no tí ci as de re cep ta ção de car gas rou ba das

por di ver sas lo jas da rede, con for me re la ta do a se -
guir, ten do che ga do ao co nhe ci men to da CPMI a
aber tu ra ape nas de um Inqué ri to Po li ci al, por com pro -
va da re cep ta ção na loja si tu a da em Re ci fe.

A loja Sul em Bra sí lia, se gun do de nún cia apre -
sen ta da por CLEVERSON, em de po i men tos a esta
CPMI pres ta dos em 12-11-01 e 13-3-02, com prou-lhe 
umas cin co car gas de ele tro do més ti cos e de se cos e
mo lha dos. As mer ca do ri as eram re ce bi das por fun ci -
o ná rio de nome RICARDO, a quem tam bém ca bia o
pa ga men to, efe tu a do sem pre em di nhe i ro. O
CLEVERSON de i xa va-se acom pa nhar nas en tre gas
por JASIEL RODRIGUES DA SILVA, pre so em Belo

Ho ri zon te, MOISÉS E JOSÉ WANDERLEI SILVA, O
CABELO, pro pri e tá rio de su per mer ca do no Gama DF 
e o CARLOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, o
RAUL, fa zi am in ter me di a ção das ven das. O di nhe i ro
era nor mal men te re ce bi do den tro da loja, em ba la do
em sa cos com a lo go mar ca do Ban co do Bra sil ou do
pró prio su per mer ca do, em sala onde ha via uma fun ci -
o ná ria lo i ra, que par ti ci pa va do pa ga men to, numa
mesa ao lado de um com pu ta dor. Ve zes o re ce bi men -
to do nu me rá rio acon te cia no es ta ci o na men to. Ain da
de acor do com CLEVERSON, o nú me ro do te le fo ne
do RICARDO foi por ele pas sa do para o De le ga do
CELSO, da Po lí cia Fe de ral.

Da loja de São José dos Cam pos  –  SP, de acor -
do com JORGE MERES, em de po i men to de 8-8-00,
al guém efe tu a va com pra de mer ca do ri as, en tre 1993
e 1996, di re ta men te do WILLIAN WALDER SOZZA.
Nes sa mes ma loja o SÁLVIO, con for me de pôs na
ses são de 13-3-02, en tre gou cos mé ti cos em se tem -
bro de 1997, ar roz e mas sas, em agos to de 1999, e,
em no vem bro de 1998, jun to com o MARQUINHOS,
che fe de qua dri lha em São Pa u lo, uma car ga de óleo,
mar ga ri na e se cos e mo lha dos pro ve ni en te do des vio, 
pelo pes so al do DEPATRI, de 7 das 10 car gas apre -
en di das no gal pão da Pan ca re. 

Em loja de Re ci fe, SÁLVIO diz que en tre gou, em 
1997, ao ge ren te, três car gas de car re ta con ten do ce -
lu la res, ele tro do més ti cos, cos mé ti cos, le i te moça,
xam pu e se cos e mo lha dos. Se gun do ele, me ta de de
uma das car gas, com pos ta de ele tro do més ti cos, foi
en tre gue na Loja José de Le mos, na mes ma ci da de.
O de po en te in for mou ain da que o Pos to de Ga so li na
si tu a do em fren te ao Ae ro por to dos Gu a ra ra pes se ria
cen tro de dis tri bu i ção das car gas rou ba das que che -
gam à ci da de des ti na das ao Car re four, en tre três e
seis por se ma na. Acres cen tou tam bém que 160 ca i -
xas de xam pu que che ga ram da ni fi ca das à loja fo ram
re pas sa das para um su per mer ca do em Pra ze res,
cujo pro pri e tá rio pa gou ao Car re four em che que no
va lor de R$27.000,00 ou R$28.000,00.

É jus ta men te em Re ci fe que o aca so com pro va
a re cep ta ção por par te do Car re four. Des con fi an do do 
ba i xo pre ço com que a loja do ba ir ro da Tor re fa zia
pro mo ção de ce lu la res fa bri ca dos pela Erics son Te le -
co mu ni ca ções S.A., a R$199,00 a uni da de, um re ven -
de dor da em pre sa des co briu, em 23-8-00, tra tar-se
de exem pla res do lote de 5.860 apa re lhos que ha vi am 
sido rou ba dos no tra je to São Pa u lo  – Cam pi nas, em
3-5-00, dos qua is so men te uma par te fora re cu pe ra da 
pelo 900 Dis tri to Po li ci al de São Pa u lo. Ti nham sido
ven di dos à TESS SA. a R$243,54.
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Essa des co ber ta ori gi nou, após re pre sen ta ção da 
Erics son à Po lí cia Ci vil de Per nam bu co, a aber tu ra, em
18-9-00, do Inqué ri to Po li ci al nº 32/00. Con for me de po i -
men to cons tan te dos au tos, o Ge ren te do Se tor de Ele -
tro do més ti cos da loja, res pon sá vel pela com pra, Alta ir
da Sil va, in for ma que, na pri me i ra se ma na de ju lho de
2000, re ce beu a ofer ta e com prou 500 apa re lhos ce lu la -
res de co nhe ci do re pre sen tan te de uma em pre sa de
São Pa u lo, do ramo de ce lu la res, a R$170,00 a uni da de. 
Como os apa re lhos não se ri am for ne ci dos por essa em -
pre sa, se gun do o de po en te foi ca das tra da, so men te
para o pro ces sa men to da ven da e for ne ci men to da
Nota Fis cal, a Sprynt Ce lu lar Co mér cio e Ser vi ços
Ltda., em pre sa com ca rac te rís ti cas de “fan tas ma”, re -
cém-cons ti tu í da, em data de 31-2-00, se gun do cons ta
na Jun ta Co mer ci al. A po lí cia, no en tan to, não con se -
guiu lo ca li zar a sua sede nem os seus só ci os. Acer ta da
a com pra, os apa re lhos fo ram en tre gues em 15-7-00,
acom pa nha dos da Nota Fis cal de nº 80, da Sprynt, no
va lor to tal de R$85.000,00.

  Em de po i men to pos te ri or ao do Alta ir da Sil va,
Cí ce ro da Sil va Amo rim apre sen ta-se como Ge ren te
de De par ta men tos do Car re four na ma triz em São Pa -
u lo, em bo ra ci ta do por Alta ir como Di re tor de Mar ke -
ting, e afir ma que se en con tra va pre sen te na loja
quan do da com pra dos apa re lhos, avis tou os ven de -
do res, en tre tan to não par ti ci pou das ne go ci a ções, e
que no mês em que foi re a li za do o ne gó cio vi si tou a
loja por qua tro ve zes. Em uma das ve zes, ao ve ri fi car
que a loja se res sen tia da ven da de ce lu la res, su ge riu
ao Alta ir que a loja de ve ria atu ar mais no mer ca do de
te le fo nia ce lu lar. Dis se ain da que, em bo ra a com pra
fos se de res pon sa bi li da de do Alta ir, a au to ri za ção é
cen tra li za da na ma triz. Esta in for ma ção ra ti fi ca a que
foi pres ta da pos te ri or men te pelo pró prio Alta ir, em
novo de po i men to no in qué ri to, se gun do a qual a res -
pec ti va com pra fora au to ri za da pela ma triz em São
Pa u lo. Ou seja, a di re ção da rede te ria par ti ci pa do di -
re ta men te da re cep ta ção. O in qué ri to, con tu do, de i -
xou de bus car des co brir quem da di re ção do su per -
mer ca do, além do Cí ce ro da Sil va Amo rim, par ti ci pou
di re ta men te da com pra, li mi tan do-se a in di ci ar, da
em pre sa, ape nas o ge ren te Alta ir da Sil va.

O Di re tor de Assun tos Cor po ra ti vos do Gru po
Car re four, João Car los de Fi gue i re do Neto, em de po i -
men to a esta CPMI, em 13-3-02, ape sar das evi dên ci -
as em con trá rio, de fen deu a li ci tu de da com pra, ale -
gan do por vá ri as ve zes que a Erics son não com pro -
vou a exis tên cia do rou bo dos ce lu la res com a apre -
sen ta ção do cor res pon den te Bo le tim de Ocor rên cia,
e que, ten do in for ma do à Po lí cia de Per nam bu co a
data de 3-05-00 como a do acon te ci men to, a em pre sa 

en tre gou có pia das res pec ti vas no tas fis ca is emi ti das
pos te ri or men te, em 13-6-00. Con ti nu an do, dis se que
o pre ço de aqui si ção dos apa re lhos se ria com pa tí vel
com o pra ti ca do no mer ca do e que a Sprynt era re -
ven de do ra re gu lar men te cons ti tu í da. Infor mou ain da
que os em pre ga dos Alta ir da Sil va e Cí ce ro da Sil va
Amo rim ha vi am sido exo ne ra dos, sem jus ta ca u sa,
não por re cep ta ção, mas por de so be diên cia a nor mas 
in ter nas do su per mer ca do.

Não obs tan te, os nú me ros de mons tram de for ma
ir re fu tá vel que o pre ço pago se si tu a va bem aba i xo do
pra ti ca do no mer ca do. Os apa re lhos fo ram com pra dos
a R$170,00 e ven di dos pela loja com acrés ci mo de
17,05 %, a R$199,00. Enquan to isso, os mes mos ce lu -
la res ha vi am sido ven di dos pelo fa bri can te por va lor
43,25 % su pe ri or ao pago pelo Car re four, a R$243,54.
Ape sar da ele va da quan ti da de de 5.860 te le fo nes com -
pra dos, esse va lor pago pela TESS ain da foi 22,38 %
su pe ri or ao que a uni da de es ta va sen do ven di da na loja. 
Qu an to à li ci tu de da ope ra ção, o Di re tor sim ples men te
des con si de ra o in qué ri to, onde fi cou com pro va da a re -
cep ta ção, e onde cons ta a ten ta ti va do Cí ce ro e do Alta ir 
de apa ga rem os seus ves tí gi os com a tro ca da Nota Fis -
cal for ne ci da pela Sprynt, as sim que o Car re four sou be
do iní cio das in ves ti ga ções.

Por ou tro lado, o Di re tor con fir mou que para for ne -
cer ao su per mer ca do é ne ces sá ria pré via apro va ção do 
ca das tro pela ma triz e que as com pras, como tam bém
os pa ga men tos, re al men te são ali cen tra li za dos, onde
são ne go ci a dos o pre ço, as con di ções de pa ga men to,
en fim “to dos os de ta lhes”, ca ben do à loja so men te de -
ter mi nar a quan ti da de a ser pe di da. Até o pa ga men to
se ria efe tu a do pela sede.Em res pos ta à per gun ta do
Re la tor so bre os pro ce di men tos des cum pri dos na loja, 
res pon deu: “Nes se caso es pe cí fi co, a ge rên cia lo cal
pre pa rou os ca das tros des sa fir ma, man dou para São
Pa u lo, para pre pa ra ção dos do cu men tos nor ma is dis -
so aí, e ele te ria que pas sar pe las fa ses de São Pa u lo,
que são pes so as dis tin tas para fa zer um pro ces so de
pu ri fi ca ção para che gar na as si na tu ra nor mal”.

Essa in for ma ção con tra ria tan to os de po i -
men tos pres ta dos no Inqué ri to Po li ci al, quan to o
do ven de dor Flá vio F. da Sil va, pres ta do na ses são
de 14-3-02 des ta CPMI, re a li za da em Re ci fe, que,
as sim per gun ta do pelo Pre si den te: “Ontem o Di re -
tor de Ope ra ções do Car re four dis se que não com -
pra de nin guém que não seja ca das tra do. Então, a
em pre sa tem um pe río do de hi ber na ção, de po is
eles pe gam al gu mas amos tras e, daí, o ca das tra do 
é au to ri za do a for ne cer mer ca do ri as. E o se nhor da 
pri me i ra vez con se guiu for ne cer sem ca das tra -
men to, sem nada?”, res pon deu: “Pela Bra in po int
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tam bém”. Esta, em pre sa de São Pa u lo da área de
te le fo nia que o mes mo re pre sen ta va.

Em dos siê so bre o caso en tre gue à CPMI pelo
Di re tor do Car re four, fo ram ane xa das, re la ti va men te à 
Sprynt, có pi as que ob te ve de Cer ti dões da Dí vi da Ati -
va da União, de Re gu la ri da de do FGTS, Ne ga ti va de
Dé bi tos de Tri bu tos e Con tri bu i ções Fe de ra is, do Ca -
das tro do Esta do de Per nam bu co, do CNPJ, etc. to -
das da ta das de 27-11-00, bem de po is da aber tu ra do
Inqué ri to, em 18-9-00. Caso o Car re four es ti ves se
pre pa ran do o ca das tro, como afir mou o di ri gen te, a
data des ses do cu men tos com cer te za se ria da épo ca
da com pra. Aliás, o ca das tro cer ta men te se ria re pro -
va do de pron to, pois a em pre sa se en con tra va ir re gu -
lar com a Re ce i ta Fe de ral, com o INSS, não es ta va
ha bi li ta da no Ca das tro do Esta do de Per nam bu co,
nem ca das tra da no FGTS.

Con quan to o Di re tor João Car los te nha ra zão no
que se re fe re à data das no tas fis ca is, fato que re cla ma
ex pli ca ção por par te da Erics son, não con se guiu eli dir a
res pon sa bi li da de do Car re four pela re cep ta ção efe tu a da. 
Não in for mou se a ma triz che gou a apro var o ca das tro,
que dis se ter ini ci a do, e por que, mes mo pos te ri or men te,
dado o pro ce di men to cen tra li za do des cri to por ele, não
foi des co ber to que a com pra fu gia aos pa drões. Por que
de mi tir so men te os ser vi do res men ci o na dos – um, res -
sal te-se, com car go na ma triz – mes mo as sim só após o
Inqué ri to Po li ci al, se toda a ad mi nis tra ção da loja e a pró -
pria ma triz, até pela con fes sa da aná li se do ca das tro, en -
vol veu-se com a com pra? Pois, na loja, mu i tos se to res
par ti ci pa ram do pro ces so. Do re ce bi men to e ar ma ze na -
men to até a área fi nan ce i ra, que, de acor do com ele, po -
de ria efe tu ar pa ga men to ape nas de pe que nas des pe sas 
da loja, pa gou com pra de ma te ri al e na im por tân cia de
R$85.000,00, sem des per tar qual quer sus pe i ta. Co in ci -
den te men te, os de mi ti dos fo ram os úni cos em pre ga dos
do Car re four cha ma dos a de por no Inqué ri to, em bo ra
ape nas o Alta ir, como já re fe ri do, te nha sido in di ci a do.

Ade ma is, gran de dú vi da sub sis te quan to à efe ti -
va ção des se pa ga men to. De acor do com o en tão ge -
ren te da loja, Alta ir da Sil va, o pa ga men to te ria sido
con cre ti za do atra vés da emis são de dois che ques
con tra o Uni ban co S.A., em 15-7-00. O de nº 127177,
no va lor de R$50.000,00 e o de nº 127178, no de
R$35.000,00. Po rém, que bra do o si gi lo da con ta da
loja na agên cia, o ban co in for mou que ela foi mo vi -
men ta da so men te en tre 2-4-97 e 12-11-99, e en ca mi -
nhou o ex tra to que de mons tra tam bém não ter ha vi do
no pe río do qual quer dé bi to de va lor su pe ri or a
R$200,00. De cla ra ções do Di re tor João Car los, no
de po i men to ci ta do, tam bém não con se guem di ri mir
essa dú vi da. Veja-se esse tre cho:

 O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB – PE) – Há
pou co, o se nhor dis se que os pa ga men tos fo ram sen -
do cen tra li za dos em São Pa u lo. Esses 500 apa re lhos
fo ram pa gos por São Pa u lo? 

O SR. JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO NETO
– Não, se nhor. Esse foi o mo ti vo de não ter mos con se -
gui do en xer gar. Fo ram pa gos pela uni da de loja. Apro -
va do pelo ge ren te lo cal e pago. 

O SR. RELATOR (Oscar Andra de) – Isso é pra -
xe tam bém, pode acon te cer? 

O SR. JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO NETO 
– Não, se nhor. Não, se nhor. Isso não exis te no Car re -
four. No Car re four, quem paga é a ma triz, den tro do
pro ce di men to do ca das tra men to. Lem bra que eu lhe
fa lei... 

O SR. RELATOR (Oscar Andra de) – Então, tem
mais esse pro ce di men to er ra do...

O SR. JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO NETO 
– Então, lem bra que eu lhe fa lei da...

O SR. RELATOR (Oscar Andra de) – Pa gou à
vis ta? 

O SR. JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO NETO 
– Não, não foi à vis ta, mas foi num pra zo... 

O SR. RELATOR (Oscar Andra de) – Cur to... 
O SR. JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO NETO 

– Num pra zo cur to. 
O SR. RELATOR (Oscar Andra de) – Che que? 
O SR. JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO NETO 

– Che que.
 O SR. RELATOR (Oscar Andra de) – Che que da 

fi li al Re ci fe? 
O SR. JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO NETO

– Exa ta men te. 
O SR. RELATOR (Oscar Andra de) – Mas ela

tem che que? 
O SR. JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO NETO

– Tem, para fa zer fren te a pe que nas des pe sas, como
cus tas ju di ci a is, al gu ma fa xi na que te nha sido ne ces -
sá ria, com prar al gum pan fle to. Essas co i sas. Os va lo -
res que eles po dem usar são pe que nos. 

O SR. RELATOR (Oscar Andra de) – Mas não
po de ri am ser 85 mil?

O SR. JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO
NETO – Não de ve ria. Não de ve ria. Por isso lhe fa lei,
den tro do pro ce di men to de as si na tu ras – por isso que 
lhe dis se de as si na tu ras – tem todo esse con tex to.
Então tem as pes so as que po dem au to ri zar es sas co -
i sas e as que não po dem au to ri zar. Então, den tro do
pro je to todo, en tre o for ne ce dor che gar na por ta da
loja e ele po der ser um for ne ce dor ven den do para
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mim e re ce ben do de mim, de ve ria ter che ga do até a
ma triz. Não che gou.

 O SR. RELATOR (Oscar Andra de) – E... sem
dú vi da.

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB – PE) – Pos -
so? Dr. João Car los, com pre en de mos que num gru po
como o Car re four, ins ta la do no mun do in te i ro, seus
aci o nis tas não po dem es tar sub me ti dos a esse tipo
de prá ti ca, cla ro, que é um gru po que tem au di to ria in -
ter na, tem con tro les, pro ce di men tos. Cla ro que isso
nós com pre en de mos.

Ago ra, es ta mos – e aí eu lhe con fes so – en con -
tran do aqui uma cla ra ati tu de de não fa ci li tar a nos sa
com pre en são do pro ble ma. Quer di zer, há uma con -
tra di ção na pos tu ra de di zer as sim “nós que re mos
aju dar e ao mes mo tem po nós que re mos...” esse nós
que re mos aju dar não se tra duz em uma si tu a ção cla ra. 
Por exem plo, a Erics son con ti nu ar a ven der, o se nhor
va lo ri za aqui um ates ta do da Erics son do pro ce di men -
to do Car re four, mas é exa ta men te o se nhor que diz
que a Erics son não for ne ce as da tas ba ten do nem os
bo le tins de ocor rên cia. Ora, isso po de ria le var o Car re -
four a ter a con vic ção, que hoje a opi nião pú bli ca tem e
essa co mis são me pa re ce ter, de que o Car re four com -
prou pro du to rou ba do, não por von ta de dos seus aci o -
nis tas ou do con se lho de ad mi nis tra ção da em pre sa
ou dos di re to res em São Pa u lo ou lá na Eu ro pa.

Mas essa é uma pos tu ra que nos en tris te ce. Quer
di zer, es ta mos aqui tra tan do com todo res pe i to, com
toda com pre en são das di fi cul da des de uma em pre sa
como o Car re four es tar nes sa po si ção hoje e pen so que 
é do in te res se dela es cla re cer e ao mes mo tem po es ta -
mos ven do um cer to so fis ma. O Car re four in ter na men te
tem ou não a com pre en são de que hou ve rup tu ra dos
pro ce di men tos e que há uma car ga que foi rou ba da?
Há um for ne ce dor que con ti nua for ne cen do que de cla ra 
que aqui lo era pro du to de fur to, e o Car re four ain da ten -
ta nos le var a crer que ain da não está es cla re ci do isso.

Ora, se eu ti ves se um for ne ce dor que me co lo -
cou numa si tu a ção des sas e que me deve bo le tins, po -
dia meu cli en te que rer um bo ca do esse pro du to, mas
não se ria de bom sen so acre di tar que se con ti nu as se a 
com prar de um for ne ce dor que ne gou um bo le tim.

Então, gos ta ria de ver da par te de V. Sª uma po si -
ção efe ti va. Os se nho res têm com pre en são de que foi
fur to, bo ta ram duas pes so as para fora, vi ram os pro ce -
di men tos nor ma is de ro ti na que bra dos, têm um for ne -
ce dor que con ti nua com..., tem a po lí cia e o se nhor
vem à CPI para nos di zer que tem tido todo zelo nes sa
ques tão e que ain da não tem a com pro va ção por que
fal ta um bo le tim. E essa a po si ção ofi ci al do Car re four? 

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Eu
que ria, an tes de pas sar a pa la vra ao de po en te, ape -
nas para elu ci dar um pou co mais a par ti ci pa ção do
ilus tre De pu ta do, que foi ab so lu ta men te pre ci so na
sua pon de ra ção, e con cor do in te i ra men te com a po si -
ção dele, di zer que esta de cla ra ção que o de po en te
trou xe – con si go e co lo co à dis po si ção – tem uma sé -
rie de con si de ran dos, exa ta men te qua tro, e ter mi na
di zen do o se guin te: “Assi nam as em pre sas (subs cre -
vem as duas em pre sas.a Erics son e o Car re four)
esse do cu men to para que pos sa ge rar o efe i to de es -
cla re cer a quem pos sa in te res sar que es sas em pre -
sas pa u tam suas ati vi da des den tro de rí gi dos cri té ri os 
éti cos e le ga is, não co a du nan do com qual quer prá ti ca 
ilí ci ta, as qua is re pu di am ve e men te men te in ten si fi -
can do seus con tro les, afim de sem pre bus car o ma i or
con tro le das si tu a ções”.

 Per fe i to! E isso re al men te. Não te nho dú vi da
de que é isso que fa zem. Mas não é isso que es ta -
mos pro cu ran do es cla re cer. Esta mos pro cu ran do
es cla re cer aqui lo que, do pon to de vis ta da po lí cia, já 
está cla ro. Hou ve um rou bo de car ga com 500 apa re -
lhos ce lu la res que fo ram ven di dos a uma loja do Car -
re four. Com isso, não es tou di zen do que o Car re four
não te nha ido ne i da de. Con tu do, es ses apa re lhos fo -
ram ven di dos em uma loja do Car re four, e pre ci sa -
mos de es cla re ci men to. La men ta vel men te, V. Sª não
está co la bo ran do co nos co no sen ti do de tra zer es -
cla re ci men tos. Te mos cer te za de que não é o se nhor 
pes so al men te, de que não é ne nhum dos di re to res
da em pre sa, de que não foi ne nhum dos aci o nis tas
da em pre sa, mas hou ve um fato, e é pre ci so a co la -
bo ra ção de vo cês. Pre ci sa mos ir em cima de quem
pre ci sa mos pe gar.

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB – PE) – Sr.
Pre si den te, Se V. Sª me per mi te. Des sa for ma V. Sª
não está pou pan do o Car re four. Des sa for ma V. Sª
está pou pan do os ban di dos da em pre sa que va mos
in ter ro gar ama nhã ou de po is e que di rão que nem
o pró prio Car re four sabe di zer se os apa re lhos fo -
ram rou ba dos ou não. Com base no de po i men to
que V. Sª está pres tan do hoje, vai-se pa u tar a de fe -
sa dos ban di dos que es tão no con lu io en tre o rou -
bo da car ga e sua co lo ca ção no mer ca do. Essa é a
mi nha pre o cu pa ção. Não es tou di zen do com isso
que V. Sª, um ad vo ga do que tem uma car re i ra em
uma em pre sa como o Car re four, te nha algo a ver
com essa ques tão. Te nho ab so lu ta tran qüi li da de
que não é o caso, mas aler to que en tre a ima gem da 
com pa nhia e o in te res se pú bli co de se aca bar com
o rou bo de car gas, vo cês es tão exi gin do da so ci e -
da de um sa cri fí cio que não lhe cabe. Fica mu i to
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mais res pe i tá vel a po si ção do Car re four se nos aju -
dar do que sim ples men te pro cu ran do só se aju dar.

O SR. JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO NETO
– Com pre en do a an gús tia dos se nho res, por que tam -
bém te nho mi nha an gús tia. Com re la ção ao pri me i ro
pon to – por que o Car re four con ti nua com pran do da
em pre sa Erics son –, por que não per gun tar à Erics son? 
Re al men te, sa be mos que o rou bo de car gas exis te
mun di al men te. Isso é um fato. E to dos nós que man te -
mos boas prá ti cas não que re mos ser en ga na dos.

Se gun do pon to, com re la ção à con clu são do pro -
ce di men to ins ta u ra do no Re ci fe, pela con clu são do de -
le ga do, com pra mos car gas rou ba das. Essa é a con clu -
são. Se não pos so pro var isso de for ma di fe ren te – até
en tão, pelo me nos – foi com pra do. Então não pos so
ne gar essa si tu a ção por que, quan do co me ça mos a
en xer gar o que as pes so as ha vi am fe i to na em pre sa,
man da mos uma or dem na ci o nal de re vi são ime di a ta
de pro ce di men tos por que tí nha mos a vi são de que po -
de ria ter acon te ci do. Não es tou aqui para de fen der ne -
nhum em pre ga do. Sei que o que não me fa ci li tou no
Re ci fe foi jus ta men te a ve ri fi ca ção. Para mim, até pela
mi nha for ma ção, tudo se ini cia por um do cu men to que
é o do rou bo. Isso para mim é im por tan te. Então, para
eu fa lar hoje sim ples men te que com pra mos car ga rou -
ba da, tudo leva a crer que sim, mas eu pre ci sa ria de to -
dos os do cu men tos e não os te nho. Che gou-se à con -
clu são no caso de um apa re lho só que foi ale ga do lá.
Eu não que ro de fen der fun ci o ná ri os ou pro ce di men tos
er ra dos. Se hou ve pro ce di men tos er ra dos, te mos que
cor ri gi-los, te mos de fe char as por tas. Não é essa a vi -
são. Se es tou dan do mar gem a essa in ter pre ta ção,
per do em-me. Não é isso. Re al men te, não me pos si bi li -
ta ram. Tan to é que fa la mos para o de le ga do lo cal que
fi zes se a ve ri fi ca ção e in clu ís se as pes so as que qui se -
rem; se ti ves se que afas tar meia loja, eu afas ta ria meia
loja. A idéia é não pas sar por essa si tu a ção. Essas
pes so as me le sam lá. E o meu di nhe i ro que está sen do 
usa do nes sa ope ra ção.

Qu an to à per gun ta do Pre si den te so bre o pre -
ço, esse foi o de mer ca do. Ago ra, ora, eu pa guei
esse pre ço, mas o que fi ze ram com esse di nhe i ro,
se ela não tem ori gem, eu não sei. Des cul pem-me,
fico li mi ta do. E uma afir ma ção mi nha como em pre -
sa, o se nhor há de con vir co mi go, até pela ri gi dez
da nos sa lei em as pec tos tra ba lhis tas etc., da qui a
pou co pos so re ce ber um pe di do de in de ni za ção por 
co i sas que não fo ram pro va das. Estão di zen do co i -
sas lá nos au tos de Re ci fe. É pe ri go so, é com pli ca -
do para mim. A mi nha vi são é: Con tri bu ir? Con tri -
buo. Qu e rem fa zer ou tras ve ri fi ca ções? Va mos ve ri -
fi car; va mos a fun do. Ago ra, per mi ta-me di zer aqui lo 

que re al men te está efe ti va men te pro va do. Há um
la u do fi nal, uma po si ção fi nal do pro ce di men to, que
diz: “com pra mos car ga rou ba da”. Ouvi isso, mas, na 
mi nha ava li a ção in ter na, eu me pre pa rei para isso
não acon te cer de novo. Mas quan to efe ti va men te foi 
pro va do? Essa é a com pli ca ção. Falo até com re ce -
io de a mi nha em pre sa fa zer um tipo de ale ga ção e,
ama nhã, re ce ber uma pu ni ção.

O SR. RELATOR (Oscar Andra de) – O que mo -
ti vou, en tão, a de mis são dos ge ren tes foi ape nas a
que bra dos pro ce di men tos? 

O SR. JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO NETO
– Exa to. Por que se eu ti ves se um auto de cons ta ta ção 
po li ci al di zen do que es tão ali os do cu men tos de com -
pra, aqui está o fur to, aqui es tão os ce lu la res rou ba -
dos, que são exa ta men te es ses que es tão aqui, não
te ria dú vi das, por que isso mo ra li za a em pre sa. 

O SR. RELATOR (Oscar Andra de) – Qu an do o
V. Sª faz au di to ria faz uma in ves ti ga ção in ter na V. Sª
ob te ve a in for ma ção de que a em pre sa, a Sprint, que
ven deu para lá, que ain da não es ta va ca das tra da,
que foi mo ti vo da que bra dos pro ce di men tos exi gi dos
pela ma triz, não ti nha nem en de re ço? Nem o en de re -
ço dela foi lo ca li za do?

O SR. JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO
NETO   –  Per doe-me. Não me ati ve a esse de ta lhe.
Lem bro-me bem de que revi os do cu men tos dela.
Con tu do, quem po de ria ter se be ne fi ci a do des sa
com pra, além das pes so as que in ter me di a ram a
ven da, se não o pró prio Car re four, até in vo lun ta ri a -
men te que fos se? Com prou mais ba ra to, fez pro mo -
ção, atra iu cli en tes para a loja, e teve pre ços com pe -
ti ti vos mar can do um ten to con tra a con cor rên cia.
Acres cen te-se que, que bra do o si gi lo ban cá rio e fis -
cal dos em pre ga dos de mi ti dos, as in for ma ções re ce -
bi das não in di cam mo vi men ta ção fi nan ce i ra anor mal 
nas suas con tas, tam pou co al te ra ções nos da dos fis -
ca is que os pos sam cre den ci ar como be ne fi ciá ri os
da ope ra ção. 

Su per mer ca do Lu si ta na
Empre sa do Ma ra nhão que, se gun do Jor ge

Me res, em de po i men tos da ta dos de 8-8-00 e
15-3-01, com pra va mer ca do ri as sa ben do que
eram rou ba das, atra vés da sua loja si tu a da pró xi -
mo à Pra ia do Olho D’água, em fren te à an ti ga De -
le ga cia Me tro po li ta na em São Luís. Ele mes mo te -
ria en tre gue, em 1994, uma car ga de le i te con den -
sa do, sar di nhas e ou tros pro du tos e, em fe ve re i ro
de 1995, car re ga men to de 1.475 ca i xas de óleo
Soya pro ve ni en te de Ma rin gá. Se gun do o de po en -
te, um po li ci al des sa De le ga cia, co nhe ci do por Ja -
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po nês, dava co ber tu ra ao des car re ga men to. Ou vi -
do em 15-3-01, o só cio do su per mer ca do, Afon so
Do min gos Fer re i ra Bor ges, ne gou a re cep ta ção,
ale gan do que se ria im pos sí vel acon te cer de vi do
aos con tro les da loja para en tra da e sa í da de mer -
ca do ri as. 

Su per mer ca do Real 
Empre sa de Ron do nó po lis/MT per ten cen te a Jú -

ni or e que, se gun do Jor ge Me res, em de po i men to de
8-8-00, era for te re cep ta dor de pro du tos ali men tí ci os.

Su per mer ca do Ita guá 
Empre sa de Ita qua que ce tu ba /SP, per ten cen te

a Jean Car lo, pro pri e tá rio tam bém de uma es pé cie de 
Hi per mer ca do em Su za no SP, que, se gun do Jor ge
Me res, no de po i men to de 8-8-00, re cep ta va ma te ri al
de cons tru ção, pro du tos ali men tí ci os, sa bões, etc. O
Sál vio em de po i men to de 8-11-00, in for ma tam bém
que o Luís la drão que co man da qua dri lha no in te ri or
de São Pa u lo, fa zia en tre ga nes se su per mer ca do,
ten do ven di do, em meio de 1998, uma car ga de ali -
men tos rou ba da.

Su per mer ca do Paes Men don ça
Em sua Loja da Mar gi nal do Ti e tê, em São, Pa u -

lo, Jor ge Me res, se gun do de po i men to de 8-8-00, en -
tre gou mer ca do ri as en tre os anos de 1993 e 1996,
cujo des car re ga men to se ria efe tu a do no pá tio da loja.

Su per mer ca do Pão De Açú car
Em sua loja de São José dos Cam pos, em de po -

i men to de 8-11-00, Sál vio in for ma que o Luís, che fe
de qua dri lha no in te ri or de São Pa u lo, en tre gou, em
maio de 1998, uma car ga de ali men tos rou ba da.

Hi per São Luís
Empre sa de Su za no/ SP, de pro pri e da de de

Luís Antô nio Go mes, que, se gun do Jor ge Me res, em
de po i men to de 8-8-00, efe tu a va suas com pras di re ta -
men te de Wil li am Soz za. 

Su per mer ca do Fran gão
O Empre sa de Bra sí lia cujo pro pri e tá rio, co nhe -

ci do por Ze zão, se gun do Cle ver son, em de po i men tos
da ta dos de 17-10-01 e 12-11-0l, já lhe com prou mer -
ca do ri as pes so al men te, ten do en tre gue na loja de
So bra di nho/DF, em 2000, jun to com o Mo i sés, car ga
de se cos e mo lha dos.

Su per mer ca do Ta ti co
O caso des se su per mer ca do é tra ta do com mais 

de ta lhes em ou tra par te des te re la tó rio, sen do apre -
sen ta da aqui ape nas uma sín te se. Em sua loja da Ce -
i lân dia/DF, Cle ver son, de acor do com de po i men tos
de 17-10-01 e 12-11-01, mu i tas ve zes en tre gou mer -

ca do ri as di ver sas. Afir mou que ele e o Mo i sés já ven -
de ram bas tan te para esse su per mer ca do. Algu mas
das ven das fo ram in ter me di a das por Raul. Os pro du -
tos eram re ce bi dos pe los fun dos do su per mer ca do
onde, por vá ri as ve zes, o des car re ga men to de ca mi -
nhões que já en con tra va no lu gar era sus pen so para
lhe dar a vez. So men te ele en tre gou cer ca de seis car -
gas, tudo de se cos e mo lha dos, co i sas de su per mer -
ca do, rou ba das da Mar tins, da União, e da Mar Trans -
por ta do ra.

Se gun do o de po en te, ele e o Mo i sés cos tu ma -
vam tam bém ven der car tas de boi ao fa zen de i ro Her -
mes Var gas, que se ria só cio do De pu ta do José Ta ti co. 
Re fe ri das car tas eram en tre gues em uma fa zen da em 
Lu ziâ nia/GO, de onde os ca mi nhões do De pu ta do as
trans por ta vam para o Nor des te do País. Ain da de
acor do com o Cle ver son, quan do des car re ga va um
ca mi nhão com le i te Nes tlé, rou ba do em Cris ta li na, na
fa zen da do Ne gui nho, que é tra fi can te, o Tá ti co e o
Raul che ga ram jun to em au to mó vel Mer ce des, opor -
tu ni da de em que o De pu ta do co men tou “Te nho que
com prar essa car ga aqui,  por que isso aju da o povo
de ma is.

O de cla ran te in for mou ain da ha ver pre sen ci a -
do ne go ci a ção di re ta en tre Ta ti co e Raul, in clu si ve o
re ce bi men to, por par te des te, de R$75.000.00 em
no tas de R$50.00 e R$100.00, das mão de em pre sá -
ria de nome ANA, em ba la das em sa cos de su per -
mer ca do.

Ou vi do pela CPMI em 31-10-01, Car los Ro ber to 
Go mes de Oli ve i ra, o Raul, ne gou en vol vi men to com
car gas rou ba das e co nhe cer pes so al men te o Ta ti co
mas con fes sou ter com pra do do Cle ver son car re ga -
men to de ci gar ros Sou za Cruz, que veio a sa ber pos -
te ri or men te se rem rou ba dos, e que tam bém usou
iden ti da de e CPF fal sos, com o nome de Pa o lo Ro -
ber to Go mes de Oli ve i ra.

Ou tras Empre sas
  Além das em pre sas ci ta das, JORGE MÉRES

tam bém de nun ci ou, em de po i men to em 08.08.00,
como re cep ta do res os Bis co i tos Za bet, os La ti cí ni os
Pa u li de Cam pi nas SP, a Dis tri bu i do ra de Me di ca men -
tos Mo ri far ma de San to Ama ro SP e o La bo ra tó rio e
Dis tri bu i do ra de Me di ca men tos Bi far ma, em San to
Ama ro SP e São Ber nar do dos Cam pos SP, além de
loja de ma te ri al de cons tru ção per ten cen te a
ROBERTO ZIMERMANN. SÁLVIO, por sua vez, em
de po i men to de 08.11.00, diz que os Su per mer ca dos
Dois Irmãos, em Je quié BA, de pro pri e da de de JOÃO
DA PADARIA, é con tu maz re cep ta dor de car gas, ten -
do ele mes mo en tre ga do uma de le i te Ni nho.

Conclusão
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E im por tan te con sig nar pre li mi nar men te que as
in for ma ções pres ta das pe los de po en tes CLÉVERSON, 
JORGE MERES E SALVIO, am plas e de ta lha das, prin -
ci pal men te pe los dois úl ti mos, tan to na CPI do
NARCOTR FICO como nes ta CPMI, re ve la ram-se re -
ves ti dos de cre di bi li da de pelo que che gou a ser con fir -
ma do pe las pró pri as co mis sões e pe los di ver sos in qué -
ri tos ins ta u ra dos pos te ri or men te. Assim, o que aqui foi
re la ta do cons ti tui in dí ci os ro bus tos de que as re des de
su per mer ca do po dem es tar mu i to en vol vi das com a re -
cep ta ção de car gas rou ba das. E evi den te que, pela di -
men são des se de li to hoje no País, se ria pra ti ca men te
im pos sí vel se dis tri bu ir o pro du to do rou bo no mer ca do
sem a par ti ci pa ção de gran des co mer ci an tes.

Por fim, em face das in for ma ções com in dí ci os
con si de rá ve is da par ti ci pa ção na re cep ta ção de car -
gas, a CPMI de ci de:

a) in di ci ar as pes so as aba i xo, por re cep ta ção:
Re la ti va men te ao CARREFOUR:
1. ALTAIR DA SILVA
2. CÍCERO DA SILVA AMORIM
3. FLÁVIO FERRELRA DA SILVA. CPF

711.419.954-68.
4. RICARDO JOSÉ RODRIGLJES GOMES DE

MATOS, CPF 080.771.184-53.

Ou tros:
5. AFONSO DOMINGOS FERREIRA BORGES, 

Di re tor do Su per mer ca do Lu si ta na.
6. JEAN CARLO, pro pri e tá rio do Su per mer ca do

Ita guá, de Ita qua que ce tu ba SP.
7. LUÍS ANTÔNIO GOMES, pro pri e tá rio do Hi -

per São Luiz de Su za no SP.
8. RÔMULO DE LEMOS VASCONCELOS,

CPF: 385.540.034-20, pro pri e tá rio das lo jas José de
Le mos, de Re ci fe.

9. ROBERTO ZIMERMANN, pro pri e tá rio de loja
de ma te ri al de cons tru ção em Cam pi nas SP.

b) en ca mi nhar ao Mi nis té rio Pú bli co, para iden ti -
fi ca ção e in di ci a men to por re cep ta ção os pro pri e tá ri -
os do Fran gão, com lo jas em So bra di nho e Ce i lân dia,
em Bra sí lia.

c) en ca mi nhar à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral,
para apu ra ção, a de nún cia com pro va da de que a
Erics son apre sen tou à Po lí cia Ci vil de Per nam bu co,
em 14.09.00, ane xas ao re que ri men to da ins ta u ra ção 
do Inqué ri to, có pia das No tas Fis ca is re la ti vas à ven -
da dos te le fo nes, com data de 13.06.00, pos te ri or à
do rou bo des ses mes mos ce lu la res, que acon te ceu
em 03.05.00.

4. CAMPINAS/MARANHÃO –  WILLIAN SOSSA E
RECEPTADORES

CAMPINAS –  SP

A par tir dos tra ba lhos re a li za dos pela Co mis são
Par la men tar Mis ta, que in ves ti gou o trá fi co de dro gas
no país, foi cons ta ta do o es tre i to re la ci o na men to do
rou bo de car gas com o nar co trá fi co. Ha ven do a ne -
ces si da de de se apro fun da rem es cla re ci men tos de
fa tos le van ta dos pela CPI do Nar co trá fi co em Cam pi -
nas-SP, es pe ci al men te a iden ti fi ca ção de re cep ta do -
res de car gas rou ba das, a CPMI do rou bo de car gas
re a li zou duas re u niões no Ple ná rio da Câ ma ra de Ve -
re a do res de Cam pi nas, onde ou viu de zes se te pes so -
as re la ci o na das com o ob je to da Co mis são.

Com base nas in for ma ções pres ta das por Jor ge 
Mé res de Alme i da, a CPI do Nar co trá fi co re a li zou
exa us ti vas di li gên ci as in ves ti ga ti vas em Cam pi -
nas-SP, que con subs tan ci a ram alen ta do re la tó rio
com di ver sas re co men da ções para con ti nu i da de das
in ves ti ga ções pe las au to ri da des po li ci a is e ju di ciá ri as
com pe ten tes, to man do-se des pi ci en do aqui se jam re -
pe ti das, po rém., com este re la tó rio com ple men -
tam-se.

Cor ro bo ra das por pro vas do cu men ta is, de po i -
men tos de ou tras tes te mu nhas e di li gên ci as in loco,
ain da no âm bi to da CPI do nar co trá fi co, e ou tras pela
as ses so ria po li ci al à CPMI do rou bo de car gas, gran -
de par te das in for ma ções pres ta das por Jor ge Mé res
de Alme i da fo ram con fir ma das e foi pos sí vel à iden ti fi -
ca ção de uma das ma i o res qua dri lhas de di ca das ao
rou bo de car gas, a qua dri lha che fi a da por Wil li am Val -
déz Soz za, que man ti nha sua prin ci pal base em Cam -
pi nas-SP, com ra mi fi ca ções em di ver sos es ta dos da
fe de ra ção, com ati vi da des que re mon tam ao ini cio
dos anos no ven ta. Com o co nhe ci men to des ta qua dri -
lha foi pos sí vel a vi su a li za ção dos mo dos de ope ra -
ção e dos ti pos de car gas que mais in te res sam às
qua dri lhas que se de di cam a este tipo de cri me.

Jor ge Mé res foi mem bro da qua dri lha li de ra da
por Wil li am Soz za, com quem tra ba lhou por mais de
10 anos. Foi re co lhe dor dos pa ga men tos, na ma i o ria
em es pé cie, e dis tri bu i dor das car gas ven di das por
Wil li am Soz za aos re cep ta do res por vá ri os es ta dos
da fe de ra ção. Em nome de Jor ge Mé res fo ram cri a das 
em pre sas que ser vi am para emis são de no tas fis ca is
para aco ber tar mer ca do ri as rou ba das e fa zer a mo vi -
men ta ção fi nan ce i ra pro du to de cri me. Uma das em -
pre sas cri a das em seu nome foi a Dis tri bu i do ra Cam -
pi Ltda. Foi pre so por es te li o na to e por en vol vi men to
com rou bo de uma car re ta, que veio a ser apre en di -
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da na casa do ex-De pu ta do Esta du al Chi co Ca í ca em
São Luís-MA.

Wil li am Val déz Soz za, tam bém iden ti fi ca do
como Wil li am Mar ques, foi apon ta do por Jor ge Mé res
e Gil mar Le i te Si que i ra como lí der da qua dri lha en vol -
vi da com o rou bo de car gas, es te li o na tos con tra em -
pre sas se gu ra do ras de car gas, con tra ban do de ar -
mas e dro gas ilí ci tas. As ati vi da des da qua dri lha en -
vol vi am a cri a ção de em pre sas em nome de “Tes tas
de Fer ro”, usa das para “es quen tar” as mer ca do ri as
rou ba das e la va gem de di nhe i ro, uti li za ção de do cu -
men tos de iden ti fi ca ção fal sos na aber tu ra de con tas
cor ren tes em ban cos e fal si fi ca ção de no tas fis ca is.
Man ti nha, ain da, ex ten sa rede de pro te ção de po li ci a -
is ci vis e ro do viá ri os, com pa ga men tos re gu la res de
pro pi nas.

Di ver sos de po i men tos, cru za men to de do cu -
men tos apre en di dos e mo vi men ta ção fi nan ce i ra
apon tam os prin ci pa is en vol vi dos na qua dri lha li de ra -
da por Wil li am Soz za em Cam pi nas. Wil li am Soz za e
seu ir mão Mar co Au ré lio Soz za re cep ci o na vam as
mer ca do ri as rou ba das, guar dan do-as em gal pões
por eles con tro la dos, pro vi den ci a vam a le ga li za ção
por meio de emis são de no tas fis ca is ori un das das
em pre sas cri a das em nome dos “tes tas de fer ro”, ven -
da e dis tri bu i ção à ex ten sa rede de re cep ta do res por
vá ri os es ta dos, com trân si to li vre aco ber ta do pe los
po li ci a is que lhes da vam pro te ção. Ge ral do da Sil va
Bor di ni Jú ni or, réu con fes so, um dos ele men tos da
qua dri lha que em pres ta va o nome para cri a ção de
em pre sas uti li za das e ge ri das por Wil li am Soz za,
como o fez na Bo a te Pa ra di se, na qual di ver sas re u -
niões fo ram re a li za das para o pla ne ja men to de rou -
bos de car gas.

Antô nio Car los Vi ot ti, que tam bém era uti li za do
como “tes ta-de-fer ro”, Car los Edu ar do Val dir, e José
Val dir Jú ni or fo ram apon ta dos como en vol vi dos nos
rou bos de car ga e con tro le até a le ga li za ção e ven da
por Wil li am Soz za, dan do es pe ci al su por te às ati vi da -
des ilí ci tas. Foi men ci o na do o ad vo ga do Artur Eu gê -
nio Mat hi as, que se ria o res pon sá vel pela de fe sa dos
in te gran tes da qua dri lha, bem como pelo pa ga men to
de pro pi nas a po li ci a is na li be ra ção de mem bros da
qua dri lha quan do fla gra dos no cri me ou para li be ra -
ção de car gas apre en di das.

Nos de po i men tos de Jor ge Mé res, fo ram apon -
ta dos vá ri os po li ci as que fa zi am pro te ção à qua dri lha
de Wil li am Soz za em Cam pi nas, com des ta que para
Ré gis Xa vi er de Sou za, iden ti fi ca do como um dos
prin ci pa is po li ci a is a dar co ber tu ra à qua dri lha e vá ri -
as são as li ga ções en tre Ré gis Xa vi er de Sou za e o
es que ma de Wil li am Soz za. Sur gi ram, ain da, os no -

mes dos po li ci a is iden ti fi ca dos como Jean, Dr. Pe dro
que era de le ga do do Pri me i ro Dis tri to, Dr. Da ni lo, os
qua is de ve ri am ser ob je to de in ves ti ga ções pe las au -
to ri da des ju di ciá ri as em Cam pi nas, se já não o fo ram
em ra zão do de cur so do tem po.

A qua dri lha li de ra da por Wil li am Soz za ti nha es -
pe ci al in te res se pelo rou bo de ca mi nhões que trans -
por ta vam ci gar ros e me di ca men tos, pois eram mer -
ca do ri as de fá cil dis tri bu i ção e bom lu cro. Qu an do
uma car ga de ci gar ros era rou ba da, era ela di vi da em
duas e em bar ca das em car re tas, pois, em ra zão do
pou co peso, o eixo do meio fi ca va er gui do, dan do
apa rên cia ex ter na de es tar o ve í cu lo sem car ga, o que 
fa ci li ta va en ga nar as au to ri da des ro do viá ri as, que
dão pri o ri da de aos ca mi nhões car re ga dos para fis ca -
li za ção.

Mu i tas das ve zes, uma car ga de ci gar ros era
rou ba da para aten der en co men das de re cep ta do res.
Aco ber ta da com no tas fis ca is fal sas, era en tre gue ao
des ti na tá rio. Tam bém era fe i ta a dis tri bu i ção a pe que -
nos co mer ci an tes, es pe ci al men te em pa da ri as. Para
este tipo de mer ca do ria, a qua dri lha de Wil li am Soz za 
uti li za va para dis tri bu i ção uma de suas em pre sas, a
JCR Ci gar ros, que a ven dia para ou tras em pre sas
“es quen ta das”. Fer nan do, que re ven dia em pa da ri as,
pe que nos su per mer ca dos, em fe i ras e para ca me lôs
em pra ças, foi apon ta do como gran de re cep ta dor.

Com base nos re la tos de Jor ge Mé res, uma das
ope ra ções cri mi no sas de gran de re per cus são no pro -
ble ma do rou bo de car gas tem sido o gol pe con tra se -
gu ra do ras, que re per cu te no au men to dos cus tos de
ser vi ços de se gu ros de car gas.

Em sín te se, o gol pe con tra se gu ra do ra con sis te
na re a li za ção do se gu ro, com a par ti ci pa ção de cor re -
to res e ins pe to res de se gu ros, sem ha ver qual quer
vis to ria, ape nas do cu men tal men te. A car ga no per -
cur so é en tão des vi a da, quan do che ga a sair do de -
pó si to da trans por ta do ra, pois há ca sos em que nem
isso ocor re. Após, é pro vi den ci a do bo le tim de ocor -
rên cia em uma de le ga cia de po lí cia, com a co ni vên cia 
de uma au to ri da de po li ci al pre vi a men te acer ta da,
como se hou ves se ocor ri do o rou bo da car ga e do ca -
mi nhão em sua área de atri bu i ção.

Como exem plo dos al tos lu cros ob ti dos com o
gol pe do se gu ro, no rou bo de ci gar ros, foi des cri to
que era uti li za da a dis tri bu i do ra de ci gar ros de Wil li am 
Soz za. A car ga, se gu ra da em fa vor da dis tri bu i do ra,
era des vi a da. Ha via, en tão, o re ce bi men to do va lor do
se gu ro e, tam bém, a ven da do ci gar ro des vi a do, re -
sul tan do na apro pri a ção de duas ou mais ve zes o va -
lor de uma mes ma car ga.
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Nes te gol pe con tra se gu ra do ras foi apon ta da por
Jor ge Mé res a par ti ci pa ção da cor re to ra Pan qua ri.

Na re cep ção de mer ca do ri as rou ba das foi iden -
ti fi ca da a par ti ci pa ção de ge ren tes de gran des re des
de su per mer ca dos, es pe ci al men te aque les que ado -
tam mo de los de ge rên cia des cen tra li za da, em que o
ge ren te tem po de res de com pra para a uni da de que
ad mi nis tra. Como exem plo, fo ram des cri tos os Su per -
mer ca dos Paes Men don ça, lo ca li za do na Mar gi nal do 
Rio Ti e tê, e Su per mer ca do Car re four, de São José
dos Cam pos, lo ca is em que Jor ge Mé res des cre ve
como ten do des car re ga do mer ca do ri as rou ba das no
es que ma de Wil li am Soz za. Como as mer ca do ri as
eram en tre gues acom pa nha das de no tas fis ca is apa -
ren te men te le ga is, eram elas nor mal men te re cep ci o -
na das. Entre tan to, a com pra era re a li za da jun to a Wil -
li an Soz za com o pa ga men to de até 50% me nor do
que o pre ço da nota, e que a di fe ren ça fi ca ria com o
ge ren te.

Por ou tro lado, Wil li an Soz za man ti nha em pre sa 
re gu lar, como exem plo a fir ma Dog Cen ter, for ne ce -
do ra de pro du tos para cães, a qual ele ca das tra va jun -
to às re des su per mer ca dis ta. Uma das re des em que
era ca das tra da a Dog Cen ter foi a rede de Su per mer -
ca dos Good Bom, ins ti tu i ção co mer ci al com apro xi -
ma da men te 70 anos no mer ca do, com a di re ção já na
ter ce i ra ge ra ção da fa mí lia. A CPMI ou viu Oscar
Andra de, di ri gen te da rede de Su per mer ca dos Good
Bom, o qual es cla re ceu o pro ces so de com pras cen -
tra li za do da rede, re la tan do que, a em pre sa de Wil li -
am Soz za era uma em pre sa ca das tra da em igual da -
de com os de ma is for ne ce do res e que for ne cia a li nha 
Pet Shop re gu lar e se ma nal men te. Jor ge Mé res in di -
cou o Su per mer ca do Good Bom como sen do um dos
lo ca is em que en tre gou mer ca do ri as da Dog Cen ter.
Ne nhu ma evi dên cia foi en con tra da de que a rede te -
nha re ce bi do ou ti ves se co nhe ci men to de pro du tos
rou ba dos.

Um dos des ti nos dos ca mi nhões e das car gas
rou ba dos são os pa í ses vi zi nhos onde são tro ca dos
por dro gas e ar mas. A Bo lí via apa re ce com des ta que
na re cep ção dos ca mi nhões rou ba dos e tro ca dos por
dro gas ou ar mas ilí ci tas. Um dos “che fes”, iden ti fi ca do 
como Chi chi to, foi apon ta do como um dos prin ci pa is
par ce i ros da qua dri lha li de ra da por Wil li am Soz za.
Nes ta in ter fa ce com Chi chi to, apa re ce uma em pre sa
de Co rum bá, cha ma da Pa i a guás Impor ta ção e
Expor ta ção, que se ria di ri gi da por José Vi cen te So a -
res e tam bém tes ta-de-fer ro de Wil li am Soz za. Para a
Pa i a guás se ri am en ca mi nha das mer ca do ri as rou ba -
das e re pas sa dos os ca mi nhões para a Bo lí via.

Espe ci al re le vo é dado à par ti ci pa ção da qua dri -
lha de Wil li am Soz za com as ati vi da des de re cep ta -
ção e rou bo de car gas no Ma ra nhão e o re la ci o na -
men to com o es que ma li de ra do pelo ex-De pu ta do
Esta du al José Ge ral do, como adi an te será de mons -
tra do no re la tó rio per ti nen te àque le es ta do.

No de cor rer dos tra ba lhos da Co mis são Par la -
men tar Mis ta de Inqué ri to, Wil li am Soz za veio a ser
pre so por for ça de man da do de pri são pre ven ti va,
sus pe i to de en vol vi men to na mor te do De le ga do de
Po lí cia Stê nio Men don ça, em São Luís, Ma ra nhão.
Não obs tan te as di ver sas im pu ta ções de fa tos cri mi -
no sos con tra si, Wil li am Soz za re cu sou-se a pres tar
qual quer es cla re ci men to à Co mis são Par la men tar,
quan do de sua in qui ri ção nas re u niões dos dias 13 e
14 de de zem bro de 2000. Entre tan to, já exis tem con -
tra ele vá ri as ações pe na is e in qué ri tos em se ções ju -
di ciá ri as de Cam pi nas-SP e no Esta do do Ma ra nhão.

Um dos se to res do trans por te mais pre ju di ca do
com o rou bo de car gas na re gião de in fluên cia de
Cam pi nas é o de com bus tí ve is.

A CPMI do rou bo de car gas to mou o de po i men -
to de La ér cio Pe re i ra, di ri gen te de um gru po de em -
pre sas de no mi na do Gru po Pe tro sul, com ati vi da des
co mer ci a is na dis tri bu i ção, trans por te e rede de pos -
tos de com bus tí ve is, e se en con tra no ramo den tre as
ma i o res do País. Com põe o Gru po Pe tro sul uma rede
de 61 pos tos de com bus tí ve is e fro ta pró pria de mais
de 100 ca mi nhões, além dos agre ga dos ou de pres ta -
do res de ser vi ços, re sul tan do no uso de 200 ca mi -
nhões/dia e mais de 400 vi a gens/dia.

Re la tou La ér cio Pe re i ra que seu gru po che gou a
pon to de ter sido rou ba do um ca mi nhão dia sim, dia não.

Ales san dro Pe res Pe re i ra, tam bém da Pe tro sul,
re la tou que o gru po em pre sa ri al, de mar ço de 2000 a
mar ço de 2001, so freu rou bos de car gas no mon tan te
de R$2.811.000,00, re ce ben do da se gu ra do ra, no pe -
río do, R$1.286.000,00. Afir mou que os pre ju í zos fo -
ram da or dem de um mi lhão de re a is, mais um mi lhão
de re a is que teve de pa gar de prê mio de apó li ce. A
par tir de ja ne i ro de 2001, a se gu ra do ra não mais fez
se gu ros em vir tu de do gran de vo lu me de rou bos.

Após in ves ti men tos para ins ta la ção de ras tre a -
do res com GPS nos ca mi nhões do gru po e o em prés -
ti mo para os agre ga dos hou ve re du ção sig ni fi ca ti va
do nú me ro de rou bos, vis to que o sis te ma de ras tre a -
men to e de blo que io do ve í cu lo via sa té li te ini be o in -
te res se das qua dri lhas es pe ci a li za das no rou bo des te 
tipo de car ga.

A CPMI pro cu rou ou vir o em pre sá rio Ari Na ta li -
no da Sil va, con si de ra do me ga em pre sá rio do se tor
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de com bus tí ve is, com mais de cin qüen ta em pre sas
iden ti fi ca das como Gru po Pe tro for te. So bre Ari Na ta li -
no da Sil va pe sam acu sa ções de des vio de car gas de
com bus tí ve is, adul te ra ção de com bus tí ve is, uso de
“la ran jas” e mo vi men ta ção de con tas ban cá ri as fan -
tas mas.

Tam bém, fo ram pro cu ra dos para pres ta rem de -
po i men tos, as se guin tes pes so as de Air ton de Fre i -
tas, ca se i ro do sí tio de Ari Na ta li no, cons tan do como
só cio de vá ri as em pre sas; Levi Luís Sil va Fi gue i re do,
pro cu ra dor da Pe tro for te e de pes soa com nome fic tí -
cio; Sér gio Hen ri que Bal bi no; Dé bo ra da Sil va; Eric da
Sil va, fi lho de Ari Na ta li no e só cio em vá ri as em pre -
sas; Adjal mir Si mões Fer re i ra, ex-em pre ga do e pro -
cu ra dor de Ari Na ta li no; Már cio Na tel, di re tor da Pe -
tro for te ltda.; Apa re ci da Ma ria Pes su to, ex-es po sa de
Ari Na ta li no; Dé bo ra Apa re ci da Gon çal ves, se ria a
atu al es po sa de Ari Na ta li no e só cia em vá ri as em pre -
sas; San dra Re gi na Da van co, Ra fa el Fi es ta Gar cia,
Yos si ka Ko mo da, Antô nio Pe dro Ro dri gues Sou sa
Ro cha, Le on ti na Apa re ci da Bas te li, em pre ga dos de
Ari Na ta li no e só ci os em di ver sas em pre sas; Ma ria
Apa re ci da Gon çal ves Ma cha do, es po sa de um
ex-des pa chan te já fa le ci do, de Ari Na ta li no; Car los
Alber to Fe chil, ex-em pre ga do e ex-pro cu ra dor de Ari
Na ta li no; He le no Du ar te Lo pes, pro cu ra dor de Ari Na -
ta li no, abriu em pre sas em nome de só cio fic tí cio e Le -
o ti na Apa re ci da Bas te ri, to dos li ga dos a Ari Na ta li no e 
às em pre sas por ele con tro la das. To dos usa ram de
sub ter fú gi os para se exi mi rem de se rem in ti ma dos,
não obs tan te sa be do res do in te res se da CPMI em to -
mar seus de po i men tos.

Ain da em Cam pi nas, a CPMI do Rou bo de Car -
gas teve opor tu ni da de de to mar os de po i men tos de
ele men tos que com põem pe que nas qua dri lhas e que
fo ram pre sos em fla gran te na pos se de mer ca do ri as
rou ba das. 

Assim fo ram ou vi dos os mem bros de uma qua -
dri lha li de ra da por Luiz Be ne di to da Cos ta, cons ti tu í -
da com Cel so da Cos ta Sil ve i ra, José Bos co Man zi ni
e Wan der lei Mo ret to. To dos fo ram pre sos em uma
chá ca ra no Mu ni cí pio de Sal ti nho, onde foi en con tra -
do de pó si to com di ver sos ti pos de mer ca do ri as rou -
ba das: cos mé ti cos, pro du tos ele trô ni cos, pe ças au to -
mo ti vas e ve í cu los rou ba dos. No mo men to da pri são
de Cel so da Cos ta Sil ve i ra, ele es ta va car re gan do um
ve í cu lo tipo Van, mo de lo Sprint, da mar ca Mer ce dez
Benz com pne us de um lote de 302 rou ba dos do ca -
mi nhão Mer ce dez Benz, pla ca AEX 6414, de Cu ri ti ba, 
que fora en con tra do aban do na do num lo te a men to em 
Rio das Pe dras, o qual es ta va a ser vi ço da trans por ta -
do ra Tran si gua çu Trans por te.

A mes ma qua dri lha foi in di ca da como au to ra,
em 31 de ja ne i ro de 2001, com o uso de ar mas de
fogo, do rou bo de pe ças au to mo ti vas, que era trans -
por ta da pela Trans jo ta, si tu a da na ci da de de Ri be i rão
Pre to, e de uma Kom bi, de cor bran ca, pla ca CZH
2208, que per ten ci am a em pre sa Su per pe ça Dis tri bu -
i do ra de Au to pe ças Ltda., uti li zan do a Sprint bran ca
en con tra da na Chá ca ra. Na mes ma chá ca ra fora re -
cu pe ra da a Kom bi e as pe ças au to mo ti vas rou ba das.

Embo ra te nham ne ga do o cri me, as evi dên ci as
co lhi das na Chá ca ra onde fi ca va o de pó si to da qua -
dri lha in di cam se rem pra ti can tes de rou bos de car gas 
e que ven di am o pro du to dos rou bos a pe que nos co -
mer ci an tes, em pe que nas quan ti da des, sem ne nhu -
ma do cu men ta ção fis cal.

Fo ram ou vi dos Ro ber to Lu cas Por ti lho, Ge or ge
Jar dim de Oli ve i ra e Cle ver son Mar ti ni a no. Pesa con -
tra eles acu sa ção de se rem es pe ci a li za dos em fal si fi -
ca ção de pla que tas de iden ti fi ca ção e de adul te ra ção
de chas sis. Com eles fo ram en con tra dos ape tre chos
de fal si fi ca ção como pi nos uti li za dos para mar ca ção
de chas sis. Li de ra dos pelo pri me i ro, fo ram lo ca li za -
dos a par tir das in ves ti ga ções so bre as ati vi da des ilí -
ci tas de Gil ber to Luís Hil dal go Gi me nez, pro pri e tá rio
de um gal pão de cin co mil m2, no Gu a ru já, lo cal onde
fo ram en con tra das 40 car re tas ir re gu la res. De oito ca -
mi nhões vis to ri a dos sete já es ta vam com no vas pin tu -
ras e chas sis adul te ra dos e um era rou ba do de um
gal pão que fica na Ro do via Pres tes Maia, Km 247.
Gil ber to Luís Hil dal go Gi me nez fora pre so pre ven ti va -
men te jun to com Cla u di o nor San tos, li be ra dos por for -
ça de ha be as cor pus.

Tam bém foi ou vi da uma qua dri lha com pos ta por 
Da ni el Vi e i ra, Már cio Ro ber to Leão e Do ni ze te Cla u -
di nei Ca vi na, que fo ram pre sos, em 19 de fe ve re i ro de 
2001, ho ras de po is de te rem se ar ma dos e en ca pu za -
dos, pra ti ca dos o rou bo de um ca mi nhão Mer ce dez
Benz, pla ca CVN 0897, de San ta Ma ria da Ser ra, car -
re ga do com 14 mil qui los de açú car, que foi pa ra do
me di an te dis pa ro de arma de fogo, fato ocor ri do no
Tre vo da Estra da de San ta Ma ria da Ser ra com a es -
tra da de São Pe dro em São Pa u lo.

Cha ma aten ção a ba i xa qua li fi ca ção pro fis si o -
nal dos in te gran tes des tas qua dri lhas. São pe dre i -
ros, cha ca re i ros, mas ca tes, a in di car a ba na li za ção
do in te res se do co me ti men to do cri me de rou bo de
car gas, ante a fa ci li da de ope ra ci o nal do ato do rou bo 
e dos al tos va lo res das car gas, não obs tan te às di fi -
cul da des que te nham no re pas se de gran des car -
gas, sem um sis te ma or ga ni za do de dis tri bu i ção e
re cep ta ção pró pria das qua dri lhas es pe ci a li za das
nes te tipo de cri me.
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Vale es cla re cer que as prin ci pa is pes so as en -
vol vi das com a re cep ta ção de car gas rou ba das já fo -
ram in di ci a das por este tipo de cri me no re la tó rio da
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to que in ves ti gou o
nar co trá fi co. Mu i tos pro ces sa dos e já con de na dos,
cum prin do as res pec ti vas pe nas. To dos os en vol vi dos 
com rou bo e re cep ta ção de car gas que fo ram ou vi dos 
pela CPMI fo ram in ves ti ga dos e in di ci a dos pela po lí -
cia ju di ciá ria e pro ces sa dos.

MARANHÃO

O Ma ra nhão sur ge no ce ná rio do rou bo de car -
gas com qua dri lhas, en vol ven do a par ti ci pa ção de
ex-De pu ta dos Esta du a is, pre fe i tos mu ni ci pa is, mem -
bros do ju di ciá rio e de po li ci a is. Já pela gra vi da de e
par ti ci pa ção de au to ri da des pú bli cas com tais cri mes, 
uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to Esta du al
para in ves ti ga ção do cri me or ga ni za do foi ins ta la da,
re sul tan do na cas sa ção dos De pu ta dos Esta du a is da
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Ma ra nhão, José
Ge rar do e Fran cis co Ca í ca, pela par ti ci pa ção com o
cri me or ga ni za do, re cep ta ção e rou bos de car gas.

Apro fun dan do os tra ba lhos re a li za dos pela Co -
mis são Par la men tar que in ves ti gou o trá fi co de dro -
gas no país, a CPMI fez di ver sas di li gên ci as de in ves -
ti ga ção no Ma ra nhão e re a li zou nos dias 15, 16 e 17
de mar ço de 2001, três re u niões na Assem bléia Le -
gis la ti va do Esta do, em São Luís. Pro cu ran do es pe ci -
al men te a iden ti fi ca ção de re cep ta do res de car gas
rou ba das, ou viu quin ze pes so as re la ci o na das com o
ob je to da Co mis são, além das que pres ta ram de po i -
men tos em Bra sí lia.

A CPI do Nar co trá fi co, em seu alen ta do re la tó -
rio, fez di ver sas re co men da ções para con ti nu i da de
das in ves ti ga ções a car go das au to ri da des po li ci a is e
ju di ciá ri as com pe ten tes, tor nan do-se des pi ci en do
aqui, se jam re pe ti das; con tu do, com este re la tó rio,
com ple men tam-se.

Cor ro bo ra das por pro vas do cu men ta is, de po i -
men tos de ou tras tes te mu nhas e di li gên ci as in loco,
ain da no âm bi to da CPI do nar co trá fi co e pela as ses -
so ria po li ci al da CPMI, a par tir das in for ma ções pres -
ta das por Jor ge Mé res de Alme i da e de José João So -
a res Cos ta, vul go Jota, foi pos sí vel o le van ta men to
das ati vi da des das prin ci pa is qua dri lhas de di ca das
ao rou bo de car gas no Ma ra nhão.

Jor ge Mé res, o prin ci pal in for man te nas Co mis -
sões Par la men ta res nas Co mis sões Par la men ta res
de Inqué ri to, foi mem bro da qua dri lha li de ra da por
Wil li am Soz za em Cam pi nas, e, nos úl ti mos anos, no
Ma ra nhão, teve par ti ci pa ção ati va na re cep ta ção e
rou bo de car gas. Foi pre so por es te li o na to e por en -

vol vi men to com rou bo de car gas. Por úl ti mo, es ta va
pre so por par ti ci par do rou bo de uma car re ta, que
veio a ser apre en di da na casa do ex-De pu ta do Esta -
du al Chi co Ca í ca em São Luís  –  MA.

José João So a res Cos ta, pre so por ho mi cí dio,
foi o pri me i ro a co la bo rar com as in ves ti ga ções ju di -
ciá ri as e quem in di cou os lo ca is onde se en con tra vam 
os de ma is mem bros da qua dri lha, in clu si ve Jor ge Mé -
res, quan do pro cu ra dos pela po li cia do Ma ra nhão, em 
vir tu de de man da dos de pri são pre ven ti va. Re la tou
que era li ga do ao ban do li de ra do pelo in di ví duo de
ape li do Bel, que foi um dos mais ati vos cri mi no sos es -
pe ci a li za dos em rou bo e re cep ta ção de car gas, cu jas
ati vi da des re mon tam ao iní cio da dé ca da de 90.

Um dos prin ci pa is ins tru men tos de fa ci li ta ção às 
in ves ti ga ções no Ma ra nhão foi o pro gra ma fe de ral de
as sis tên cia às ví ti mas, tes te mu nhas e réus co la bo ra -
do res, ins ti tu í do pela Lei nº 9 807/99. Com efe i to, al -
guns dos in ves ti ga dos pela Jus ti ça e pe las Co mis -
sões Par la men ta res de Inqué ri to de par ti ci pa ção com 
o nar co trá fi co e rou bos de car gas de mons tra ram es -
pe ci al in te res se de se rem in clu í dos no pro gra ma, vi -
san do à pro te ção con tra ou tros cri mi no sos e prin ci -
pal men te os be ne fí ci os de re du ção de pe nas. Os réus 
co la bo ra do res re la ta ram que, não obs tan te in clu í dos
no pro gra ma de pro te ção, em ter mos prá ti cos, não
ob ti ve ram ne nhum aten di men to, para si ou para fa mi -
li a res. Assim re la ta ram José João So a res Cos ta,
Antô nio Lis boa Cor rêa e Car los Antô nio Maia Sil va.

Jor ge Mé res foi um dos que fo ram in clu í dos no
pro gra ma como réu co la bo ra dor. Suas in for ma ções
fo ram re le van tes para as in ves ti ga ções, en tre tan to,
não se pode ol vi dar in te res se em acu sar o en vol vi -
men to de pes so as pú bli cas, ou cri mi no sos fa mo sos.
A esse res pe i to tes te mu nhou Antô nio Lis boa Cor rêa,
a quem Jor ge Mé res, quan do com ele es te ve pre so,
co op tou para con fir mar pe ran te os ór gãos de in ves ti -
ga ções (CPI e ou ju di ciá rio) os no mes de pes so as
que in di ca ra, de modo a dar ma i or re le vân cia aos
seus de po i men tos. Assim foi que re la tou li ga ções en -
tre Hil de bran do Pas co al e o De pu ta do Fe de ral Au gus -
to Fa ri as com Wil li am Soz za e o ex-De pu ta do Esta du -
al José Ge rar do. Con tu do, no âm bi to das di li gên ci as a 
car go da CPMI do rou bo de car gas, ne nhu ma evi dên -
cia foi com pro va da des tas li ga ções. Antô nio Maia Sil -
va, tam bém, re la tou que para en trar no pro gra ma de
pro te ção di zia qual quer co i sa que pu des se sen si bi li -
zar as au to ri da des.

Por isso, a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
di li gen te men te che cou to das as in for ma ções pres ta -
das por Jor ge Mé res e José João So a res Cos ta, o
Jota, de ma ne i ra que não fos sem co me ti das in jus ti -
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ças, acu san do-se ou ma cu lan do-se a boa ima gem de
ino cen tes.

Nos ter mos dos de po i men tos pres ta dos pe ran te 
a CPMI, o gru po li de ra do pelo ex-De pu ta do Esta du al
José Ge rar do e por Jo a quim Fe li pe Sou sa Neto, co -
nhe ci do como Jo a quim La u ris to, ti nha gran de ati vi da -
de na re cep ta ção de car gas e ca mi nhões rou ba dos.
Tam bém foi in di ca do como in te gran te o ex-De pu ta do
Esta du al Fran cis co Ca í ca. To dos se en con tram pro -
ces sa dos por se rem man dan tes ou par ti ci pan tes da
mor te do De le ga do de Po lí cia Stê nio Men don ça, que
os in ves ti ga va por rou bo de car gas e ca mi nhões.

A mor te do De le ga do de Po lí cia Stê nio Men -
don ça, em 1995, teve gran de re per cus são no es ta do 
do Ma ra nhão. Stê nio Men don ça fa zia in ves ti ga ções
das ati vi da des pra ti ca das pelo ban do de Bel. Sua
exe cu ção teve o en vol vi men to de Jo a quim La u ris to,
dos ex-De pu ta dos Esta du a is José Ge rar do e Fran -
cis co Ca í ca, dos de le ga dos de po lí cia Almir Ma ce do
e Luís Mou ra Sil va como man dan tes e men to res in -
te lec tu a is. O ban do de Bel foi o exe cu tor, com par ti ci -
pa ção de Car los Antô nio Maia Sil va, co nhe ci do
como Car li nhos, e de José Ro dri gues da Sil va, co -
nhe ci do como Zé Jú lio.

Por in di ca ção de Jor ge Mé res, Wil li an Soz za foi
apon ta do como co ni ven te com a mor te do De le ga do
Stê nio Men don ça. Te ria Wil li an par ti ci pa do de re u nião 
com José Ge rar do, em Cam pi nas-SP, onde fi ca ra
acer ta do que José Ge rar do, re cep ta dor de car gas e
ca mi nhões en ca mi nha dos por Wil li an Soz za, pro vi -
den ci a ria a eli mi na ção do de le ga do, que es ta ria atra -
pa lhan do as ati vi da des da qua dri lha.

Em evi den te pro ce di men to de “que i ma de ar qui -
vo”, Bel e in te gran tes do seu ban do fo ram cha ci na -
dos, quan do fo ram re mo vi dos para a co mar ca de
San ta Lu zia, por re qui si ção do Juiz de Di re i to José de
Ri ba mar He luy Fi lho, aten den do so li ci ta ção do en tão
de le ga do Almir Ma ce do. Almir Ma ce do veio a ser de -
mi ti do da for ça po li ci al e pre so pelo en vol vi men to com 
a mor te do De le ga do Stê nio Men don ça e da eli mi na -
ção de Bel e seus com par sas. José João So a res Cos -
ta, o Jota, re la tou ter co nhe ci men to de que um dos
exe cu to res da cha ci na do ban do de Bel foi o Cabo
Cruz.

A car re ta rou ba da apre en di da pelo De le ga do
Stê nio Men don ça, e que te ria sido o es to pim para a
de cre ta ção de sua mor te pela qua dri lha li de ra da por
José Ge rar do e Jo a quim La u ris to, fora le va da por Jor -
ge Mé res, por in di ca ção de Bel, e após au to ri za ção
de Jo a quim La u ris to, para ser guar da da em uma ga -
ra gem jun to à casa em que mo ra va a fi lha do ex-De -
pu ta do Esta du al Fran cis co Ca í ca.

Ain da, com base nas in for ma ções de Jota, a car -
ga da car re ta com pos ta de fo gões te ria sido re pas sa da 
para Jus ce li no Re zen de, Pre fe i to de Vi to ri no Fre i re,
que veio a ser pro ces sa do por par ti ci pa ção em or ga ni -
za ção cri mi no sa e re cep ta ção de car gas rou ba das.

Jota re la tou, ain da, quan to a Jus ce li no Re zen de 
que, nos mes mos mol des de Aveny Andra de Pa che -
co, não fa zia o pa ga men to de mer ca do ri as a vis ta.
Qu an do com prou a car ga de ele tro do més ti cos, deu
em pa ga men to um ve í cu lo Vec tra, uma D.20, e que ria
dar mais uma F.1000 ou F4000, dan do o res tan te em
che que de 20 ou 15 mil re a is e ou tra par te, 30 mil re a -
is, em di nhe i ro, num to tal apro xi ma do de 200 mil re a -
is, para uma car ga que va le ria 400 mil re a is.

Jus ce li no Re zen de é apon ta do como re cep ta dor
de mer ca do ri as e te ria pago as dí vi das de cam pa nha
po lí ti ca no va lor de 1,5 mi lhão re a is em mer ca do ri as
rou ba das para o seu vice-pre fe i to, Osmar Pe re i ra, dono
da rede de loja de ele tro do més ti cos, Loja Po pu lar.

Car los Antô nio Maia Cos ta re la tou ter sido
mem bro do ban do de Bel e com ele par ti ci pou, em
1997, do rou bo de uma car re ta que trans por ta va um
tra tor de es te i ra, am bos per ten cen tes à Cons tru to ra
Su ces so. O rou bo fora pre vi a men te pla ne ja do, pois
eles ti nham a in ten ção de ven der o tra tor para um pre -
fe i to no in te ri or do Ce a rá. Tra fe gan do pelo Pi a uí, pas -
sa ram por uma obra da cons tru to ra, quan do foi re co -
nhe ci da a car re ta, re sul tan do, em Ca nin dé-CE, na
pri são de “Faro Fino” e Jota, que a con du zia.

Um ou tro gru po apon ta do como re cep ta dor de
mer ca do ri as rou ba das foi iden ti fi ca do como li de ra do
por Aveny Andra de Pa che co, Pre fe i to de Ama pá do
Ma ra nhão.

Antô nio Lis boa Cor rêa, pre so por en vol vi men to 
com rou bos de car gas, ex -sar gen to ex pul so da Po lí -
cia Mi li tar, era o res pon sá vel pelo des ta ca men to em
Nova Olin da e res pon dia pelo ex pe di en te da De le ga -
cia de Po lí cia. Re la tou que, no iní cio de 1997, co nhe -
ceu Jota, que se apre sen ta va com o nome fal so de
Ca e ta no Con ra do, por tan do car te i ra de fun ci o ná rio
do Iba ma, que se en con tra va na com pa nhia de um ir -
mão de nome Davi e de Jor ge Mé res. Nes ta épo ca,
hou ve uma ten ta ti va de rou bo de uma car re ta en tre
Nova Olin da e San ta Lu zia do Pa ruá, com os cri mi -
no sos ati ran do no tan que de com bus tí vel do ve í cu lo.
Des con fi a do de Jota e Jor ge Mé res como au to res da 
ten ta ti va de rou bo, pas sou a in ves ti gá-los. Entre tan -
to, di zen do-se ame a ça do, Antô nio Lis boa Cor rêa
nada fez. Ao con trá rio, tor nou-se ati vo mem bro da
qua dri lha.

Antô nio Lis boa Cor rêa re la tou, ain da, que Aveny 
Andra de Pa che co, o Jota, Jor ge Mé res, Ca ro la, ve re -
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a dor de San ta Te re za, eram en vol vi dos no rou bo de
car gas. Aveny se ria o lí der. For ne cia ar ma men to,
com bus tí vel, car ro, ho tel e ofe re cia in fra-es tru tu ra,
além de man ter um de pó si to em Ma ra cas su mé, onde
eram guar da das as mer ca do ri as rou ba das.

Dis se Antô nio Lis boa Cor rêa que no tem po em
que per ma ne ceu em Nova Olin da hou ve três ca sos
de rou bos de car gas. Uma car re ta car re ga da com ci -
men to, ou tra com pe ças de mo tos e uma com sal. To -
das fo ram en ca mi nha das para Aveny e de po si ta das
no de pó si to de Ma ra cas su mé. Qu an to à car re ta que
car re ga va sal, Jor ge Mé res le vou-a para Be lém. A que 
car re ga va ci men to foi le va da por Jota. Já a de pe ças
foi aban do na da na es tra da per to de Gu ru pi. Re la tou,
ain da, que a car ga de pe ças e tin tas ver niz fora ven di -
da para Aveny por Vi tal, tra tan do-se de Mes si as Bri to
Vi tal, o qual re ce beu seis che ques no va lor de 10.600
re a is cada um, re pas sa dos para Cláu dio Ca ri o ca,
Jota, Jor ge Mé res, Davi, Ca ro la e o pró prio Antô nio
Lis boa; que a car ga de sal quem ven deu para Aveny
foi o pró prio Ca ro la. Re la tou, tam bém, que to mou co -
nhe ci men to que quem abor dou a car re ta com pe ças
de mo tos e ver niz fo ram dois in di ví du os de nome Ni -
val do e Ma ne lão, jun ta men te com Vi tal; que a car ga
de ci men to foi rou ba da por Jota, Davi e Jor ge Mé res e 
des car re ga da no de pó si to em Ma ra cas su mé; que
esta car ga foi par ti lha da en tre Vi tal, Ca ro la e Aveny,
sen do uma par te uti li za da para cons tru ção de um
muro do de pó si to.

Antô nio Lis boa Cor rêa re la tou, tam bém, que
teve co nhe ci men to de um co mer ci an te em Vi a na, de
nome Do min go Cren te, que com prou de Jor ge Mé res
uma car ga de pês se go rou ba da.

Ra i mun do José Fer nan des Le i te, co nhe ci do
como Ca ro la, ex-ve re a dor, em sín te se, con fir mou as
in for ma ções de Antô nio Lis boa Cor rêa, con fes san do
que des car re ga ra mer ca do ri as rou ba das no De pó si to 
de Ma ra cas su mé e que re ce be ra che ques emi ti dos
por Aveny Andra de Pa che co.

Tan to Jor ge Mé res quan to Jota apon ta ram a
par ti ci pa ção de po li ci a is da De le ga cia Me tro po li ta na,
lo ca li za da no ba lão da pra ia do Olho-da-água, em
fren te ao Su per mer ca do Lu zi ta na, em São Luís, no
es que ma de pro te ção às ati vi da des de re cep ta ção de 
car gas, li de ra do por Jo a quim La u ris to e Bel. Os po li ci -
a is eram iden ti fi ca dos como Ja po nês e Jor ge Ga bi na, 
den tre ou tros.

José João So a res Cos ta, o Jota, re la tou que,
com a co ber tu ra dos po li ci a is da De le ga cia Me tro po li -
ta na, Bel uti li za va o pá tio do su per mer ca do para fa zer 
a trans fe rên cia de car gas rou ba das de um ca mi nhão
ma i or para ou tros me no res, à no i te, quan do o su per -

mer ca do es ta va fe cha do, já que não le van ta va sus pe -
i ta, pos to que es ta va em fren te a uma De le ga cia de
Po lí cia. Tam bém, afir mou que a úni ca co i sa que en -
vol via o Su per mer ca do Lu si ta na era a uti li za ção do
es ta ci o na men to por Bel, como des cre ve ra, e que
nun ca ou vi ra Bel fa lar que o su per mer ca do com pras -
se mer ca do ri as rou ba das.

Con fir man do o uso do pá tio do Su per mer ca do
Lu si ta na, com a co ber tu ra de Cla u de nir, co nhe ci do
como Ja po nês, po li ci al da De le ga cia Me tro po li ta na,
pre so e pro ces sa do por en vol vi men to com o cri me or -
ga ni za do, Jor ge Mé res re la tou que pelo me nos qua tro 
ve zes des car re ga ra ca mi nhões, pas san do a car ga
para ou tros ca mi nhões me no res. Dis se que a car ga
de fo gões rou ba da, des car re ga da do ca mi nhão apre -
en di do pelo De le ga do Stê nio Men don ça na casa de
Fran cis co La u ris to, ce di da ao en tão De pu ta do Esta -
du al Chi co Ca í ca, fora trans fe ri da da car re ta para dois 
ca mi nhões baús me no res no pá tio do su per mer ca do,
em fren te à de le ga cia.

Jor ge Mé res re la tou, ain da, que por vol ta de
1994 ou 1995, te ria vin do de São Pa u lo com uma car -
re ta car re ga da de óleo para ser des car re ga da no su -
per mer ca do em fren te à De le ga cia Me tro po li ta na e
que o res pon sá vel pe los con ta tos para o re ce bi men to
era o Bel e que só pa rou na fren te do su per mer ca do e
es pe rou o ca mi nhão ser des car re ga do por vol ta das
10h da ma nhã, não sa ben do com quem era fe i ta a
tran sa ção a res pe i to da car ga de óleo. Re la tou, ain da, 
que a car ga de 1475 ca i xas de óleo es ta va acom pa -
nha da com nota fis cal apa ren te men te le gal.

Ou vi do o Di re tor da rede de Su per mer ca do Lu -
si ta na, Afon so Do min gos Fer re i ra Bor ges, este afir -
mou que a rede é uma ins ti tu i ção co mer ci al com apro -
xi ma da men te 50 anos de ati vi da de e que nun ca foi
en vol vi da com qual quer con du ta ilí ci ta. Qu an to à car -
ga de óleo, era im pos sí vel que ti ves se sido des car re -
ga da no de pó si to da loja da rede si tu a da em fren te à
De le ga cia Me tro po li ta na, pri me i ro, por que o de pó si to
exis ten te não com por ta ria toda a car ga de 1475 ca i -
xas, pos to que a área do de pó si to é de ape nas qua -
tro cen tos me tros qua dra dos e nele ain da fi ca ri am to -
dos os ou tros itens de mer ca do ri as em es to que. Tam -
bém, que óleo é um pro du to clas si fi ca do como “car ga
seca” e que so men te é ad qui ri do pelo De pó si to Cen -
tral, que dis tri bui para as lo jas em fun ção dos pe di dos
dos ge ren tes; que, no caso, o pe di do re gu lar da loja
para o De pó si to Cen tral é de cin qüen ta ca i xas por se -
ma na, en vol ven do cin co mar cas, e que se en tras sem
mil ca i xas, de uma mes ma mar ca, isso se ria no ta do
pela di re ção, por um ins pe tor ou mes mo pe los fun ci o -
ná ri os. Com as no tí ci as de trans fe rên ci as de car gas
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de ca mi nhões ma i o res para ou tros me no res no pá tio,
em fren te à De le ga cia Me tro po li ta na, tal vez por isso
te nha ocor ri do a con fu são que en vol veu o nome da
rede de Su per mer ca do Lu si ta na.

Não obs tan te, a afir ma ção de Jor ge Mé res, de
que te ria des car re ga do no Su per mer ca do Lu si ta na,
em fren te à De le ga cia Me tro po li ta na, re co nhe ci da -
men te onde ha via os po li ci a is que da vam co ber tu ra
às ati vi da des da qua dri lha de Bel, ne nhu ma ou tra evi -
dên cia foi en con tra da para afir mar qual quer en vol vi -
men to do Su per mer ca do em re cep ta ção de car gas
rou ba das.

A ati vi da de de po li ci a is en vol vi dos com a re cep -
ta ção de car gas rou ba das ex tra po la va a sim ples co -
ber tu ra, para tam bém en vol ver a pró pria in ter me di a -
ção nas ven das. Assim tes te mu nha José João So a res 
Cos ta, o Jota, quan do diz ter acom pa nha do o po li ci al
Cla u de nir, co nhe ci do como Ja po nês, a uma das lo jas
do Arma zém Pa ra í ba, onde o ge ren te com pra ria,
apa ren te men te, sem co nhe ci men to da Di re ção da
rede de lo jas.

Um dos no mes mais ci ta dos como ati vo in ter -
me diá rio no rou bo e re cep ta ção de car gas rou ba das
foi o de Cláu dio Jig nis, ex-cu nha do de He me té rio
Weba Fi lho. Cláu dio Jig nis não foi ou vi do pe las Co -
mis sões de Inqué ri to Par la men tar por es tar fo ra gi do
da jus ti ça. Entre tan to, as no tí ci as são de seu en vol vi -
men to com Bel e que após a mor te des te te ria as su -
mi do seu lu tar na li de ran ça das ações cri mi no sas e
tor nan do-se bra ço di re i to do ex-De pu ta do Esta du al
José Ge rar do.

Por ou tro lado, vá ri as fo ram as acu sa ções da
pro xi mi da de de Cláu dio Jig nis com He me té rio Weba
Fi lho, Pre fe i to de Nova Olin da do Ma ra nhão. ex-Pre fe -
i to de San ta Lu zia do Pa roá e ex- De pu ta do Esta du al.
He me té rio Weba Fi lho ou vi do pela CPMI ne gou ve e -
men te men te a sua par ti ci pa ção em ilí ci tos de re cep -
ta ção ou rou bo de car tas. As im pu ta ções fe i tas pe las
tes te mu nhas sem pre fo ram de ou vir di zer de Cláu dio
Jig nis que ti nha a pro te ção de He me té rio Weba Fi lho
ou que pre sen ci a ram quan do lhes dis se que iria pe -
nar al gum di nhe i ro com o en tão De pu ta do Esta du al
He me té rio Weba Fi lho.

Ao lado das ati vi da des de Cláu dio Jig nis. tam -
bém foi no ti ci a do o nome de Vi tal, iden ti fi ca do como
sen do Mes si as Bri to Vi tal, com es tre i to re la ci o na men -
to com Bel e en vol vi do com a re cep ta ção de car tas
que fo ram re pas sa das a pre fe i to de Ama pá do Ma ra -
nhão. Aveny Andra de Pa che co.

José João So a res Cos ta, o Jota, e José Mé res
re la ta ram a pro te ção que era dada à con du ção de ca -
mi nhões rou ba dos por meio de ter mos de fiel de po si tá -

rio ex pe di do por ju i zes do Ma ra nhão, que se ri am li ga -
dos a Bel. Jor ge Mé res re la tou que quan do uma car re -
ta ti nha que ser en vi a da para ou tro Esta do ia com um
ter mo de fiel de po si tá rio em nome do mo to ris ta e
quan do che ga va ao des ti no o mo to ris ta ime di a ta men te 
in ci ne ra va o do cu men to para que não com pro me tes se
o juiz. Infor mou, tam bém, que duas car re tas fo ram
apre en di das no Mato Gros so, uma no Mi ran te e ou tra
em Cam po Gran de. Ha via ou tra apre en di da nela Po lí -
cia Ro do viá ria Fe de ral em Ron do nó po lis. To das as car -
re tas es ta ri am com ter mos de fiel de po si tá rio, cu jos do -
cu men tos se en con tra ri am nas res pec ti vas de le ga ci as
de po lí cia onde fo ram apre en di das.

Vale es cla re cer que as prin ci pa is pes so as en -
vol vi das com a re cep ta ção de car gas rou ba das já fo -
ram in di ci a das por este tipo de cri me no re la tó rio da
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to que in ves ti gou o
nar co trá fi co. Mu i tos pro ces sa dos e já con de na dos,
cum prin do as res pec ti vas pe nas. To dos os en vol vi dos 
com rou bo e re cep ta ção de car gas que fo ram ou vi dos 
pela CPMI fo ram in ves ti ga dos e in di ci a dos pela po lí -
cia ju di ciá ria e pro ces sa dos.

5. BRASÍLIA  –  TATICO E RECEPTADORES

DIS TRI TO FE DE RAL

A CPMI deu iní cio à to ma da de de po i men tos
em Bra sí lia em 30-5-2000 e, nas re u niões con vo ca -
das para esse fim, ou viu re pre sen tan tes de em pre -
sas1 e sin di ca tos2 re la ci o na dos ao trans por te de car -
gas em di ver sos Esta dos, bem como re pre sen tan tes 
do ramo de se gu ros3, com o ob je ti vo de ob ter a vi são 
ge ral do pro ble ma do rou bo de car gas no Bra sil e,
as sim, de fi nir e or ga ni zar os tra ba lhos in ves ti ga ti vos
que se se gui ri am.

1Em 30-5-2000, foi ou vi do Arte mir Wer ner, Di re tor Su pe rin ten -
den te da Trans por ta do ra Dal çó quio; em 13-6-2000, foi ou vi do
o em pre sá rio Luiz Car los Bel tra mi ni.
2Em 30-5-2000, fo ram ou vi dos Ro meu Na tal Pan zan, Pre si -
den te do Sin di ca to das Empre sas de Trans por te de Car gas de
São Pa u lo, Ro ber to Mira, Di re tor da Co or de na ção Na ci o nal
para o Com ba te ao Rou bo de Car gas e Co ro nel Pa u lo Ro ber to 
de Sou za, Asses sor de Se gu ran ça do Sin di ca to de São Pa u lo;
em 6-6-2002, fo ram ou vi dos Edu ar do Fer re i ra Re buz zi, Pre si -
den te do Sin di ca to das Empre sas de Trans por te de Car gas do
Rio de Ja ne i ro, Clo vis No gue i ra Be zer ra, Pre si den te do Sin di -
ca to das Empre sas Trans por ta do ras de Car gas do Ce a rá,
Osmar Ri car do La bes, Pre si den te do Sin di ca to das Empre sas
de Trans por tes de Car gas de San ta Ca ta ri na e Sa u lo Ivo
Lamb, Pre si den te do Sin di ca to das Empre sas de Trans por tes
Ro do viá ri os de Car gas de Foz do Igua çu; em 27-6-2000, foi
ou vi do José da Fon se ca Lo pes, Pre si den te da Fe de ra ção dos
Ca mi nho ne i ros Au tô no mos.
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Dos re la tos apre sen ta dos nes sas au diên ci as,
ve ri fi cou-se a exis tên cia de ver da de i ra es tru tu ra em -
pre sa ri al das qua dri lhas, a ca rac te ri zar o cri me or ga -
ni za do que do mi na o rou bo de car gas no Bra sil. A or -
ga ni za ção das qua dri lhas con ta com so fis ti ca ções
que vão des de a es tru tu ra hi e rár qui ca mon ta da e um
avan ça do sis te ma de lo gís ti ca a sua dis po si ção até a
re par ti ção dos pro ve i tos, a es pe ci a li za ção das fun -
ções e a com par ti men ta ção das ati vi da des, com a for -
ma ção de cé lu las in de pen den tes, que in te ra gem en -
tre si sem um con ta to di re to ou co mu ni ca ção en tre
seus mem bros, de modo a evi tar que a que da de uma
cé lu la ca u se o des mo ro na men to de toda a es tru tu ra.

Assim, nota-se a for ma ção de qua tro cé lu las: a
pri me i ra é res pon sá vel pela to ma da do ca mi nhão,
com o uso de ar mas para ren di ção do mo to ris ta ou
para a in va são de trans por ta do ras; a se gun da cé lu la
é res pon sá vel pela que bra da se qüên cia, le van do a
car ga de um pon to a ou tro; uma ter ce i ra cé lu la é res -
pon sá vel pela guar da da car ga rou ba da até que o mo -
men to pro pí cio para a ven da; a quar ta cé lu la, a do co -
la ri nho bran co, cu i da da fal si fi ca ção da do cu men ta -
ção, da ne go ci a ção e da ven da dos pro du tos em con -
lu io com os com pra do res.

Estes, os com pra do res, ou re cep ta do res, são,
con for me re i te ra da men te afir ma do por di ver sos de -
po en tes, o pon to cen tral de todo o es que ma de rou bo
de car gas, por que, sem o re cep ta dor, úl ti mo elo da
cor ren te, não ha ve ria es tí mu lo ao rou bo, já que a res
fur ti va se ria de di fí cil li qui da ção. Além do mais, os re -
cep ta do res, am pa ra dos nas no tas fis ca is pro du zi das
fra u du len ta men te pe las qua dri lhas, dão apa rên cia de
le ga li da de à ven da dos pro du tos rou ba dos e, quan do
ins ta dos a ex pli car a ori gem dos pro du tos ven di dos,
pro te gem-se sob a ale ga ção de que des co nhe ci am a
fal si fi ca ção e de que não po dem ser res pon sa bi li za -
dos pelo cri me, quan do, na ver da de, co nhe ci am a ori -
gem ilí ci ta da car ga e a ne go ci a ram por uma fra ção
pré-de fi ni da do va lor dos bens.

Com base nes se en ten di men to, os tra ba lhos in -
ves ti ga ti vos da CPMI em Bra sí lia con cen tra ram-se na
iden ti fi ca ção dos re cep ta do res de car ga, já que di fi cil -
men te os rou bos de car ga ou as in va sões a trans por ta -
do ras se dão em Bra sí lia, mas se con cen tram nos
Esta dos de São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e Mi nas Ge ra is.

3Em 13-6-2000, fo ram ou vi dos Pa u lo Cu nha, Di re tor da Apsul
Cor re to ra de Se gu ros; Artur San tos, Di re tor da Cor re to ra Pan -
cary; e Cel so Ci glio, Di re tor da Cor re to ra Dis co nal; em
27-6-2000, fo ram ou vi dos Ivan Gon cal ves Pas sos, Vice-Pre si -
den te da Su la mé ri ca Se gu ros, e De mós te nes Ma du re i ra de Pi -
nho Fi lho, Pre si den te do Insti tu to de Res se gu ros do Bra sil.

Assim, che gou-se às pes so as de José Fus cal di
Ce sí lio, vul go Ta ti co, pro pri e tá rio do Su per mer ca do
Ta ti co; Fran cis co Ale xan dre de Me ne zes, vul go Ca be -
lo, pro pri e tá rio de Pa ni fi ca do ra Nos sa Se nho ra do
Car mo e trans por ta dor au tô no mo; os ir mãos Jo a quim 
Go mes da Sil va e José Go mes da Sil va, vul go Ze zão,
o pri me i ro pro pri e tá rio e o se gun do em pre ga do do
Su per mer ca do Fran gão, em So bra di nho; e os ir mãos
João Ro cha Ga lhar do e Mi guel Alves Ga lhar do. As
de nún ci as fo ram fe i tas pelo pre so Cle ver son Pe re i ra
da Cruz, que, após ou vi dos os sus pe i tos, foi com eles
aca re a do. Nas aca re a ções, com ex ce ção da re a li za -
da com João e Mi guel Ga lhar do, Cle ver son es ta va en -
ca pu za do e foi tra ta do pelo por Pe dro, Pe dro Eva ris to
ou Pe dri nho, para pro te ger sua iden ti da de e evi tar re -
pre sá li as por par te dos pre ju di ca dos por seus de po i -
men tos.

Tam bém foi ou vi do Car los Ro ber to Go mes de
Oli ve i ra, co nhe ci do como Raul, in ter me diá rio apon ta -
do por Cle ver son como en vol vi do em gran de par te
dos fa tos de li tu o sos nar ra dos.

José Fus cal di Ce sí lio (Ta ti co)
O pri me i ro a ser ou vi do foi o De pu ta do Dis tri tal

José Fus cal di Ce sí lio, mais co nhe ci do como José Ta -
ti co, ele i to De pu ta do Fe de ral pelo Dis tri to Fe de ral em
6-10-2002. As acu sa ções a José Ta ti co fo ram fe i tas
por Cle ver son Pe re i ra da Cruz, vul go Pa u li nho Se ve ri -
no, la drão de car gas con fes so, que se en con tra pre so
em Bra sí lia.

Em seu de po i men to, pres ta do em aca re a ção
com o De pu ta do Ta ti co em 17-10-2001, Cle ver son
afir ma ter co nhe ci men to de que car gas que rou ba ra
fo ram ob je to de ne go ci a ções, em vá ri as opor tu ni da -
des, en tre José Ta ti co e Car los Ro ber to Go mes de
Oli ve i ra, vul go Raul, in ter me diá rio na ven da de car -
gas rou ba das, com atu a ção na re gião de Uber lân dia
e no Dis tri to Fe de ral. Cle ver son con ta que se tra ta va
de car ga de “se cos e mo lha dos”, ou seja, pro du tos
va ri a dos de ven da co mum em su per mer ca dos.

Afir ma que hou ve uma opor tu ni da de em que
acom pa nhou Raul ao Su per mer ca do Ta ti co, onde
este re ce beu di nhe i ro de José Ta ti co, em pa ga men to
de car gas rou ba das, en tre gues no re fe ri do su per mer -
ca do em Ce i lân dia.

Na aca re a ção, Cle ver son nar ra que, en tre os
anos de 1998 e 2000, ven deu a Ta ti co seis car gas de 
pro du tos de su per mer ca do, to das rou ba das, pro ve -
ni en tes de Uber lân dia e Cris ta li na. Cle ver son afir ma
que al gu mas ve zes atu ou como in ter me diá rio na
ven da das car gas e em ou tras par ti ci pou di re ta men -
te do rou bo.
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Eis o iní cio da aca re a ção:
“O SR. OSCAR ANDRADE  – (...) Esta mos –

con for me fi cou es ta be le ci do pelo Pre si den te – cha -
man do-o de Pe dro em fun ção de pre ser var a sua
iden ti da de para evi tar pro ble mas fu tu ros.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O se nhor 
tem o di re i to de re cu sar qual quer res pos ta, qual quer
pro ce di men to.

O SR. OSCAR ANDRADE  – Então nós va mos
cha má-lo de Pe dro. Pe dro, o se nhor co nhe ce?

O SR. PEDRO – Co nhe ço.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Quem é?
O SR. PEDRO – José Ta ti co.
O SR. OSCAR ANDRADE  –-  José Ta ti co. De

onde o se nhor co nhe ce ele?
O SR. PEDRO – Da vida mes mo aí, no... quan do 

eles me com prou o... mu i tas car gas já.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Qu an to tem po atrás?
O SR. PEDRO – Dois, três anos para cá já com -

prou bas tan te.
O SR. OSCAR ANDRADE  – De três anos para

cá. Qu an tas car gas, mais ou me nos?
O SR. PEDRO – Só eu já ven di umas seis car -

gas para ele.
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Para mim?
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Espe re

um pou qui nho, o se nhor vai ter opor tu ni da de.
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Está bem.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Só você?
O SR. PEDRO – Só eu.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Seis car gas. Você

lem bra des sas car gas o que eram?
O SR. PEDRO – Lem bro.
O SR. OSCAR ANDRADE  – O que era?
O SR. PEDRO – Era tudo se cos e mo lha dos, co -

i sas de su per mer ca do.
O SR. OSCAR ANDRADE  – To das.
O SR. PEDRO – Isso.
O SR. OSCAR ANDRADE  – As seis?
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) –  A ori gem

de onde era, Pe dro?
O SR. PEDRO – Hã?
O SR. OSCAR ANDRADE  – A ori gem des sas

car gas.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A ori gem

des sas car gas.
O SR. PEDRO – Nós pe gou aqui no ca mi nho...

Já en tre ga mos car ga de Mi nas para cá, Uber lân dia e
Mi nas Ge ra is, e dali de Cris ta li na para cá tam bém.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Mas
eram rou ba das?

O SR. PEDRO – Era tudo rou ba da.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Você par ti -

ci pou do rou bo ou re ce beu só para con du ção da car ga?
O SR. PEDRO – Eu fui... Eu mu i tas ve zes eu in -

tru jei pra... Em ou tras eu mes mo par ti ci pei do rou bo
tam bém.

O SR. OSCAR ANDRADE  – Intru jou?
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Intru jar é

pôr no meio.
O SR. PEDRO – É as sim, ou tros co le gas meu

tra ba lhou e...
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Um rou -

bou e ou tro par ti ci pa. Intru jar é...
O SR. PEDRO – E eu pe guei só... Ape nas co -

nhe cia o ou tro com pra dor, com nome de Raul.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Intru jar é

en vol ver a...
Ha via in ter me diá rio nes sas ne go ci a ções ou

você fa zia di re to?
O SR. PEDRO – Eu já re ce bi di re to com ele. A

me ni na com o nome de Ana me pa gou.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Mas e a

ne go ci a ção?
O SR. PEDRO – Mi nha ne go ci a ção mi nha era

com o Raul.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – E quan -

do você fa zia a en tre ga o Raul es ta va jun to, tra ba lha
com o Sr. Ta ti co, se gun do o seu de po i men to, ou é
uma pes soa es tra nha?

O SR. PEDRO  – Não, ele é tipo um cara que...
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Que só

in ter me di a va?
O SR. PEDRO – É. Exa ta men te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Ter ce i ri -

za va a ope ra ção de com pra e ven da de mer ca do ria
rou ba da?

O SR. PEDRO – Exa ta men te.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Ele fa zia a in ter -

me di a ção?
O SR. PEDRO – Fa zia a in ter me di a ção.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Para es ses ca sos

e ou tros ou ape nas para esse?
O SR. PEDRO – Não. Para mu i tas co i sas. Para

mu i tas pes so as.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Ele não

era fun ci o ná rio do Ta ti co?
O SR. PEDRO – Não.”
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Cle ver son afir mou já ter le va do, pes so al men te,
car ga rou ba da ao Su per mer ca do Ta ti co e que, nes sa
oca sião, ha via mais ca mi nhões na fila para des car re -
gar. Des cre veu com de ta lhes o iti ne rá rio que fa zia
para en tre gar as car gas rou ba das. Nar rou a en tre ga
de car ga de fri go rí fi co ven di da a Ta ti co, quan do este
de ter mi nou, por meio de Raul, o des car re ga men to de
me ta de dos pro du tos no Su per mer ca do Ta ti co e a en -
tre ga da ou tra me ta de em um açou gue cha ma do Ta ti -
boi, cuja pro pri e da de Cle ver son não sou be pre ci sar.
Embo ra, nes sa opor tu ni da de, não te nha fa la do di re -
ta men te com Ta ti co, fa lou com pes soa de nome Ana,
do es cri tó rio do su per mer ca do. Eis o tre cho da aca re -
a ção:

“O SR. OSCAR ANDRADE  – Você já le vou car -
ga di re ta men te lá e re ce beu?

O SR. PEDRO – Já le vei lá. Só não aju dei a des -
car re gar. Mas já le vei o ca mi nhão até lá. Inclu si ve, ha -
via mais ca mi nhões na fila para des car re gar.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Des cre -
va como você fa zia. Qual era o seu iti ne rá rio?

O SR. PEDRO – Eu che ga va por trás ali...
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Por trás

de onde?
O SR. PEDRO – Por trás do Ta ti co. Tem as duas

pis tas gran des...
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Aon de?
O SR. PEDRO – Lá na Ce i lân dia, de po is da Ce i -

lân dia cen tro, da fe i ra.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Você vi -

nha de onde, de que ci da de?
O SR. PEDRO – Eu vi nha de Mi nas.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Entra va

por onde?
O SR. PEDRO – Eu vi nha por trás da Ce i lân -

dia...
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não é

por trás que se diz. Fala por onde você vi nha, que es -
tra da pe ga va, qual era a en tra da em Bra sí lia.

O SR. PEDRO – Os no mes da en tra da eu não
lem bro.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Mas tem
uma en tra da: sul, nor te, les te. Por onde você en tra va?

O SR. PEDRO – Às ve zes, eu vi nha por Ta gua -
tin ga.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Por Ta -
gua tin ga?

O SR. PEDRO – Exa ta men te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – E ia até a 

Ce i lân dia di re to?

O SR. PEDRO – Ia até a Ce i lân dia. Inclu si ve, já
des car re guei uma car ga de fri go rí fi co me ta de lá e a
ou tra me ta de num açou gue dele cha ma do Ta ti boi.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Ta ti boi
é dele? Você tem cer te za?

O SR. PEDRO – Eu não te nho cer te za se é dele
não, mas eu des car re guei lá a me ta de e a ou tra me ta -
de ele man dou para lá.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Ele man -
dou para lá?

O SR. PEDRO – Ele man dou para lá. Eu não te -
nho cer te za se é dele não. Só des car re guei lá uma
vez.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – E quan -
do você des car re gou a ou tra me ta de?

O SR. PEDRO – Eu des car re guei a me ta de no
su per mer ca do e a ou tra man dou pas sar para lá.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Era um
ca mi nhão de fri go rí fi co?

O SR. PEDRO  – Ca mi nhão de fri go rí fi co.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Foi uma me ta de

para o Ta ti co e uma me ta de para o Ta ti boi. É isso?
O SR. PEDRO – Para o Ta ti boi. Só não sei se é

do mes mo dono.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Mas foi ele que pe -

diu?
O SR. PEDRO – Foi. O Raul que man dou le var

para lá, mas de po is eu fui re ce bi do lá por uma tal de
Ana.

O SR. OSCAR ANDRADE  – A Ana era lá...
O SR. PEDRO – Lá no su per mer ca do dele.
O SR. OSCAR ANDRADE  – No su per mer ca do

de qual ci da de?
O SR. PEDRO – Da Ce i lân dia.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Da Ce i lân dia?
O SR. PEDRO – Da Ce i lân dia.
O SR. OSCAR ANDRADE  – E tra ba lha va jun to

lá?
O SR. PEDRO – Tra ba lha va jun to lá.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Você

pode des cre ver um pou qui nho esse su per mer ca do?
Como era o lo cal de re cep ção da mer ca do ria?

O SR. PEDRO – Que tipo de mer ca do ria eu ven -
dia?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não, o lo -
cal. O lo cal era um por ta aber ta, era uma ga ra gem,
era...
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O SR. PEDRO – Não era uma ga ra gem. É aber -
to por trás. Tem uma por ta de cor rer. O ca mi nhão fi ca -
va de ré e des car re ga va.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Des car -
re ga va o ca mi nhão?

O SR. PEDRO – Exa ta men te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Você ti -

nha aju dan te ou eram os pró pri os fun ci o ná ri os?
O SR. PEDRO – Não. Eram eles lá. Eu não pe -

ga va em nada.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Eram os

pró pri os fun ci o ná ri os?
O SR. PEDRO – Os pró pri os fun ci o ná ri os.”
Ade ma is, Cle ver son afir mou ter tido vá ri os ou -

tros con ta tos com José Ta ti co, ten do sido até mes mo
fo to gra fa do jun tos em uma chá ca ra em Lu ziâ nia, em
que foi des car re ga da uma car ga rou ba da de se cos e
mo lha dos com nota fis cal no va lor de mais de R$ 100
mil. José Ta ti co es te ve pre sen te para con fe rir os pro -
du tos. Fi cou acer ta do o pa ga men to de 50% do va lor
da nota fis cal, me ta de no ato da en tre ga e me ta de
após de ter mi na do pra zo. Eis a nar ra ção do de po en te:

“O SR. OSCAR ANDRADE  – E como é que
era? Qu a is os ou tros con ta tos que o se nhor teve com
o Ta ti co?

O SR. PEDRO – Já tive vá ri os con ta tos com ele.
Inclu si ve, te nho fo tos jun to com ele. Não tem como ele 
fa lar que não sou eu.

O SR. OSCAR ANDRADE  – O se nhor tem foto?
O SR. PEDRO – Te nho foto jun to com ele.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Ti rou onde a fo to -

gra fia?
O SR. PEDRO – Foi ti ra da numa chá ca ra per to

de Lu ziâ nia.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Chá ca ra?
O SR. PEDRO – Isso.
O SR. OSCAR ANDRADE  – A chá ca ra era de

quem?
O SR. PEDRO – Não sei, não, se nhor. Nós des -

car re ga mos uma car ga e eles pas sa ram lá.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Foi des car re ga da

uma car ga nes se dia da foto?
O SR. PEDRO – Foi des car re ga da uma car ga lá.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Car ga de quê?
O SR. PEDRO – Car ga de se cos e mo lha dos.

Ele foi lá con fe rir a nota.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Ele foi lá con fe rir a

nota e a mer ca do ria?
O SR. PEDRO – Foi.

O SR. OSCAR ANDRADE  – Você lem bra da
nota, qual o va lor?

O SR. PEDRO – Era cen to e pou cos re a is. Cen -
to e pou cos mil.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se cos e
mo lha dos. O que era o pro du to mes mo?

O SR. PEDRO – Vem de tudo o que o se nhor
pen sar que há num su per mer ca do. De cada co i sa
vem um pou co.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Mas o
que é: fe i jão, ba ta ta, fru ta?

O SR. PEDRO – Não, fru tas e es sas co i sas não.
Às ve zes, vem ar roz, ma car rão, bo la cha, pa ne las.
Vem de tudo. De tudo o que o se nhor pen sar que tem
em su per mer ca do, vem de tudo. E co i sa da Mar tins,
da União, da Mar Trans por ta do ra.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Mar tins é 
uma trans por ta do ra?

O SR. PEDRO – É uma trans por ta do ra de Uber -
lân dia.

O SR. OSCAR ANDRADE  – Ata ca dis ta.
O SR. PEDRO – É.
O SR. OSCAR ANDRADE  – A nota fis cal que

era a apre sen ta da era a ver da de i ra do pro du to do rou -
bo?

O SR. PEDRO – Para eles con fe ri rem, mas essa 
nota não ia fi car guar da da. Ele só con fe re.

O SR. OSCAR ANDRADE – Só para olhar, não
é?

O SR. PEDRO – Ele paga 50% para gen te.
O SR. OSCAR ANDRADE – Cin qüen ta por cen -

to do pre ço da nota?
O SR. PEDRO – Do pre ço da nota. E o res tan te,

aí paga me ta de para gen te à vis ta e dá um pra zo e
paga de po is.

O SR. OSCAR ANDRADE – E essa chá ca ra era 
na Ce i lân dia mes mo?

O SR. PEDRO – Não. Essa chá ca ra fica no Go -
iás.

O SR. OSCAR ANDRADE – Qual ci da de? Você
se lem bra?

O SR. PEDRO – Lem bro, in clu si ve an dei lá com
o de le ga do, mos trei para ele já.”

Cle ver son des cre ve, em ou tra oca sião, ne go ci a -
ções tra va das com José Ta ti co para a com pra de car -
ga rou ba da de le i te, na fa zen da do tra fi can te Wen der
Sou za Fer re i ra, co nhe ci do como Ne gui nho, na ci da de 
de Cris ta li na, em Go iás, em que tam bém fo ram fe i tas
fo to gra fi as de Ta ti co.
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“O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Expli que bem, a pe di do do De pu ta do Dun ga, um pro -
ce di men to, um pro ces so de ne go ci a ção que o se nhor
te nha fe i to que te nha con ta ta do pes so al men te com o
De pu ta do Ta ti co.

O SR. PEDRO – Uma car ga de le i te que nós
car re gou em Cris ta li na, da Nes tlé, in clu si ve essa foi
da vez que ti rou as fo tos. Nós tava des car re gan do.
Inclu si ve nes sas fo tos vai ter um ca mi nhão do lado,
que é um ca mi nhão da PHD.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Foi
ba ti da foto?

O SR. PEDRO – Foi ba ti do foto. Inclu si ve o Dr.
Cel so já con se guiu, por que essa foto foi pre sa. Dr.
Cel so está con se guin do com a Po lí cia Ci vil.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E
essa foto foi ba ti da aon de?

O SR. PEDRO – Lá em Cris ta li na, lá no Go iás,
na Fa zen da. A fa zen da é de um tal de Ne gui nho, que
é tra fi can te. E lá a Fe de ral já pu lou até na casa dele, já 
sabe da vida dele in te i ra lá em Cris ta li na.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Essa car ga de le i te o se nhor ven deu ...

O SR. PEDRO – Ele, sa bia que era ele, por que
ele che gou com o Raul, o Raul tam bém tava jun to. Ele
che gou com o Raul lá e nós es ta va des car re gan do a
mer ca do ria, de po is foi os ca mi nhão bus car.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Onde é que en tra o De pu ta do Ta ti co?

O SR. PEDRO – O De pu ta do Ta ti co tava do lado. 
E ele ain da fa lou bem as sim: – Te nho que com prar es -
sas car ga aqui por que isso aju da o povo de ma is.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Ele
es ta va jun to?

O SR. PEDRO – Ele es ta va jun to.”
Cle ver son de cla rou ter co nhe ci men to de que

vá ri os de seus ami gos já ven de ram car gas para José
Ta ti co, sen do que co nhe ceu Raul por in ter mé dio de
um des ses ami gos, que já ne go ci a va com Ta ti co.

Escla re ce Cle ver son que, em to das as car gas
ven di das a José Ta ti co, a ne go ci a ção era fe i ta pelo in -
ter me diá rio Raul, que re ce bia o va lor e re pas sa va a
ele, Cle ver son. So men te uma vez ele foi pago di re ta -
men te por Ana, no es cri tó rio do Su per mer ca do Ta ti co.

“O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A mer -
ca do ria era sua?

O SR. PEDRO – A mer ca do ria era mi nha.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Você

rou ba va para você ou para di vi dir...
O SR. PEDRO – Era para di vi dir para...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – E o Raul
era ape nas um com pra dor?

O SR. PEDRO – Às ve zes...
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Qu an to

você dava para o Raul ou se não dava nada...
O SR. PEDRO – Não, dava. Ele ga nha va 10%. A

gen te re ce bia a mer ca do ria a 40%. Diz ele ven dia a
50%.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Você
nun ca fez ne go ci a ção com nin guém da Ta ti co di re to?

O SR. PEDRO – Não.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Só fa zia

en tre ga e aguar da va o pa ga men to. Quem tra zia o di -
nhe i ro na sua mão? Era a Ana ou o Raul?

O SR. PEDRO – Não. A Ana me pa gou uma vez
só. As ou tras vez, toda vez era o Raul. Uma vez nós
en tre gou lá, nós já fo mos lá di re to no es cri tó rio e já re -
ce beu o di nhe i ro.”

Cle ver son des cre ve com ri que za de de ta lhes a
opor tu ni da de em que re ce beu di re ta men te de Ana no
es cri tó rio de Ta ti co, no in ci den te da car ga de fri go rí fi -
co rou ba da e di vi di da en tre o Su per mer ca do Ta ti co e
o Ta ti boi.

“O SR. OSCAR ANDRADE – Um mo men to, me
dá de ta lhes do imó vel, do lo cal onde você es ta va com
o Raul e o Ta ti co man dou a Ana te pa gar. Como é que
foi? Nes te mo men to es ta va jun to o Ta ti co?

O SR. PEDRO – Esta va. Foi no es cri tó rio do su -
per mer ca do dele.

O SR. OSCAR ANDRADE – Como era o es cri -
tó rio? Você lem bra? A sala?

O SR. PEDRO – Do je i to que tem a en tra da aqui, 
você cor re num cor re dor para cá, fica do lado.., onde
fica o es cri tó rio. Entra mos lá, fi ca mos sen tan do lá, eu
e o Raul e o Raul en trou para ou tra sala. Qu an do foi
con ver sar com ele, o Raul saiu, ele fa lou com a Ana e
man dou a Ana pas sar. Ela pe gou e pas sou R$75 mil
pra nós.

O SR. OSCAR ANDRADE – Como veio esse di -
nhe i ro? Em no tas gran des?

O SR. PEDRO – Não, veio nos far dos, co i sa de
su per mer ca do. No tas de 50 e 100.

O SR. OSCAR ANDRADE – Veio numa pas ta,
sa co la?

O SR. PEDRO – Veio numa sa co la de su per -
mer ca do. Pa co te de su per mer ca do, aque les pa co te
mes mo de co lo car pão.

O SR. OSCAR ANDRADE – Nes se dia en tão,
para res pon der a per gun ta, você acom pa nhou o ini cio 
da des car ga até o re ce bi men to?
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O SR. PEDRO – Eu aju dei a des car re gar o ca -
mi nhão do fri go rí fi co.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E
qual era o pro du to?

O SR. PEDRO – Car ne.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – É

essa que foi des car re ga da me ta de no...
O SR. PEDRO – Foi um tan to lá e ou tro tan to no

Ta ti boi.”
Cle ver son in for mou, ain da, que há um fa zen de i -

ro em Lu ziâ nia, de nome Her mes Va gues, ami go e
só cio de José Ta ti co, acos tu ma do a com prar car gas
de bois rou ba das, de Cle ver son e de Mo i sés, ou tro la -
drão de car gas. Se gun do Cle ver son, es sas car gas
eram trans por ta das pe los ca mi nhões de José Ta ti co
para o Nor des te. Assim se ou viu na aca re a ção:

“O SR. PEDRO – E se eu te fa lar que tem um fa -
zen de i ro ami go dele, lá em Lu ziâ nia, que tem uma fa -
zen da lá, que é acos tu ma do a com prar car ga mi nha e
do Mo i sés, de boi, e seus ca mi nhão es tão acos tu ma -
dos a ir bus car lá e le var para uma fa zen da do Nor -
des te? Ca mi nhão de boi rou ba do. É um tal de Her -
mes, em Lu ziâ nia, que é mu i to ami go dele.

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Isso nun -
ca...

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Quem?

O SR. PEDRO – Her mes Va gues.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O

se nhor o co nhe ce?
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Nem co -

nhe ço.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –

Não o co nhe ce?
O SR. PEDRO – É, ago ra não co nhe ce...
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Não exis te

essa pes soa. Não co nhe ço.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Sa -

bes onde é a fa zen da dele?
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – O de po i -

men to des se cara está com ple ta men te do i dão.
O SR. PEDRO – Eu já fui lá, mas quem ven deu

mais foi o Mo i sés. Inclu si ve, o Dr. Cel so está na cola
dele, que ele vai le var lá.

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Cha mem
esse fa zen de i ro pra nós ver isso.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Não, é isso o que que re mos, De pu ta do Ta ti co.

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Eu que ro
aju dar vo cês, por que isso aí, te nho cer te za que não

te nho nada com isso e va mos des co brir para aon de
isso vai.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – É
Mo i sés...

O SR. PEDRO – Não, o Mo i sés é la drão de car -
ga.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Não, não, o fa zen de i ro.

O SR. PEDRO – Her mes Va gues.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E tu 

sa bes ir à fa zen da dele?
O SR. PEDRO – Não, eu nun ca che guei nes sa

fa zen da; já ven di boi para ele. Mas ele des car re ga
numa fa zen da em Lu ziâ nia.

O SR. OSCAR ANDRADE – Her mes...
O SR. PEDRO – Her mes Va gues. É um fa zen de -

i rão mu i to rico lá; leva boi para o Nor des te. O Ta ti co
man dou umas qua tro car gas de boi para o Nor des te,
in clu si ve foi o Mo i sés quem co men tou co mi go. Eles
en tre ga vam para esse Her mes Va gues, que é só cio
dele nos bois.”

Ain da du ran te a aca re a ção, Cle ver son dis se ter
sido ad mo es ta do por uma ad vo ga da, de nome Ima cu -
la da, que de cla rou ter re ce bi do R$15 mil de José Ta ti -
co e re ce be ria mais R$15 mil de Raul para de fen der
Cle ver son, exi gin do-lhe si lên cio com ame a ças. Eis:

“O SR. OSCAR ANDRADE – De i xe, en tão, eu
te aju dar aqui. Quem é a Dr. Ima cu la da, Pe dro?

O SR. PEDRO – É uma ad vo ga da. Eu não co -
nhe ço ela não.

O SR. OSCAR ANDRADE – Como ela se apre -
sen tou e onde a você?

O SR. PEDRO – Lá no Bope.
O SR. OSCAR ANDRADE – Você es ta va pre so

no Bope?
O SR. PEDRO – Exa ta men te.
O SR. OSCAR ANDRADE – Me dá de ta lhes de

como ela che gou e o que ela dis se?
O SR. PEDRO – Não, eu es ta va lá, eu te nho

meu ad vo ga do, que é lá de Mi nas. Ela pri me i ro foi lá
no con do mí nio e con ver sou com a mi nha es po sa, lá
onde a mi nha mu lher es ta va pa ran do por que eu es ta -
va pre so. Ela foi lá, mais o Raul e ou tro cara, numa
Ran ger pre ta – a mi nha mu lher pe gou até a pla ca dela 
e pas sou para o Dr. Cel so –, e foi lá ofe re cer se pre ci -
sa va de al gu ma co i sa, in clu si ve ofe re cen do até lu gar
para fi car. Aí fa la ram que ia um ad vo ga do con ver sar
co mi go no Bope. Man dou re ca do se eu es ta va pre -
ci san do de ad vo ga do, de al gu ma co i sa. Qu an do
pas sou mais ou me nos uns dois dias – isso foi numa 
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sex ta-fe i ra –, quan do foi num do min go à tar de, che ga -
ram duas ad vo ga das lá.

O SR. OSCAR ANDRADE – Duas?
O SR. PEDRO – Duas ad vo ga das. De po is, foi

ou tro ad vo ga do, Dr. Nor ber to.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  E quem é a Dra.

Ima cu la da? É uma das duas?
O SR. PEDRO – É uma das duas. E ela é quem

fi cou indo di re to e fa lou que já ti nha re ce bi do R$15 mil 
do Ta ti co e ain da ia re ce ber mais R$15 mil do Raul.

O SR. OSCAR ANDRADE – Cer to. Para quê?
O SR. PEDRO – Pra ad vo gar para mim. E dis se

que era para mim fi car com a boca ca la da por que, se -
não, fi ca va pior pra mim.”

Em aca re a ção re a li za da en tre Cle ver son e
Raul, em 31-10-2001, aque le men ci o na o nome de
um ou tro in ter me diá rio, co nhe ci do por Mar cão ou
Bran co:

“O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Co nhe -
ce o Bran co?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – O Mar cão ele co nhe ce.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Ah,o Mar cão eu co nhe ço.

O SR. OSCAR ANDRADE – Quem é o Bran co?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Esse Mar cão ne go cia tam bém, é um dos in ter me diá -
ri os do Ta ti co. Se cha mar ele aqui, ele vai...

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Foi para esse que eu ven di o ci gar ro, as
40 ca i xas de ci gar ro.

O SR. OSCAR ANDRADE – O que é que tem o
Mar cão?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – O
Mar cão é um dos in ter me diá ri os do Ta ti co tam bém.
Se cha mar ele aqui, ele é um co var de e, com cer te za,
ele vai con tar tudo e des mas ca rar ele tam bém.

O SR. OSCAR ANDRADE – O Mar cão?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – É.”
O De pu ta do José Ta ti co des men tiu to das as

acu sa ções de Cle ver son.
De fen deu-se ale gan do que há oito anos não faz

com pras para o su per mer ca do, fun ção exer ci da ex -
clu si va men te por seu só cio, de nome Re nil ton. Além
do mais, afir mou que não faz ne nhum pa ga men to em
di nhe i ro; res trin ge-se a pa gar du pli ca tas nos ban cos.
Nega ser pro pri e tá rio do açou gue Ta ti boi. Para re ba -
ter as acu sa ções de Cle ver son, ale gou que, ape sar
de ter um es cri tó rio no Su per mer ca do Ta ti co, não
cos tu ma fi car nele. Afir mou que Cle ver son de ve ria

apre sen tar pro vas de suas acu sa ções. Afir mou, ain -
da, que Cle ver son men tia, pois há mais de cin co anos 
não com pra um ca mi nhão de car ne, já que ven de a
car ne pro du zi da em sua pró pria fa zen da. So bre a
acu sa ção de que seus ca mi nhões trans por ta vam car -
gas de bois rou ba das para o Nor des te, dis se que
seus ca mi nhões nun ca fo ram para o Nor des te e que
não co nhe ce o fa zen de i ro Her mes Va gues. Tam bém
ne gou co nhe cer a Dra. Ima cu la da, ad vo ga da acu sa -
da de fa zer ame a ças a Cle ver son. Ne gou co nhe cer
qual quer pes soa nas pro xi mi da des de Lu ziâ nia. Ne -
gou ter em sua em pre sa em pre ga da de nome Ana,
afir man do que a res pon sá vel pelo es cri tó rio sem pre
foi sua fi lha, Edna Már cia Ce sí lio.

Mu i to em bo ra tra te-se da con tra po si ção do de -
po i men to de um mar gi nal con fes so, há tem pos en car -
ce ra do, e de um de pu ta do dis tri tal, su pos ta men te
hon ra do, não se pode su ma ri a men te ne gar cré di to às
acu sa ções fe i tas. A ri que za de de ta lhes da nar ra ção
de Cle ver son con tras ta com as re fu ta ções ge né ri cas
do De pu ta do Ta ti co.

Insta do a pro nun ci ar-se so bre as pos sí ve is ra -
zões a le var Cle ver son a le van tar fal so con tra ele, o
De pu ta do Ta ti co não sou be res pon der. Além dis so,
Ta ti co de mons trou não ter pu do res em com prar mer -
ca do ria mais ba ra ta, des de que o ven de dor seja em -
pre sá rio. Nes se caso, es cla re ceu que, se esse ven de -
dor ti ver com pra do car ga rou ba da e ven di do a seu su -
per mer ca do, o De pu ta do não te ria res pon sa bi li da de
ne nhu ma pelo rou bo ini ci al. Na ver da de, como afir -
ma do no iní cio da nar ra ção, esta é a jus ti fi ca ti va mais
co mum dos re cep ta do res de car ga, que se pro te gem
sob o pá lio da apa rên cia de li ci tu de da ope ra ção,
sem, con tu do, aten tar para os in dí ci os re la ci o na dos
ao pre ço dos bens ad qui ri dos, que de vem ne ces sa ri -
a men te ser le va dos em con si de ra ção para se evi tar a
prá ti ca do cri me de re cep ta ção, ti pi fi ca do no art. 180,
do Có di go Pe nal. Este foi o de po i men to do De pu ta do
José Ta ti co:

“O SR. OSCAR ANDRADE – Se apa re cer uma
mer ca do ria lá mais ba ra ta, com nota, vi si vel men te le -
gal, o se nhor não com pra ria?

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Se ela ti ver
pro ce dên cia, nós com pra mos.

O SR. OSCAR ANDRADE – O que é pro ce dên -
cia?

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Pro ce dên -
cia é sa ber di re to de onde ela veio, qual a in dús tria,
nota fis cal. Qual a in dús tria que ela veio. Nós com pra -
mos, 95% é di re to da in dús tria.
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O SR. OSCAR ANDRADE – E em caso ne nhum 
o se nhor ad mi te a pos si bi li da de...

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Não, isso é
co i sa que não há.

O SR. OSCAR ANDRADE – Até por que nós
pre ci sa mos es cla re cer al guns pon tos, e nós va mos
ten tar es cla re cer e te mos cer te za de que o se nhor vai
aju dar. Isso é uma for ma de aju dar. De re pen te al -
guém seu com prou. Ti nha nota fis cal, apa ren te men te
é tudo le gal, por que é as sim que é fe i to o rou bo de
car ga.

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Uai, se for
um em pre sá rio e com prar rou ba do e ven der para nós, 
nós não tem nada com o que pas sou lá para trás. Nós
tem é do em pre sá rio e tem que ser um em pre sá rio
bem su ce di do. Se for gen te fra ca, a gen te não com pra 
dele.”

Res sal te-se que a des cri ção fí si ca da pes soa
que se iden ti fi cou a Cle ver son como Ana é com pa tí vel 
com a des cri ção fe i ta pelo De pu ta do Ta ti co de sua fi -
lha, que efe ti va men te tra ba lha em seu es cri tó rio no
su per mer ca do em Ce i lân dia. A di ver gên cia de no mes 
não pode ser con si de ra da pro va ca bal de que não se
tra ta da mes ma pes soa, haja vis ta en vol ver si tu a ção
em que o si gi lo é jus ti fi cá vel pelo ca rá ter ilí ci to das
ope ra ções, em que se jus ti fi ca ria o uso de nome fal so. 
Além dis so, em di ver sas tran sa ções apu ra das nes ta
CPMI hou ve uso cor ri que i ro de no mes al ter na ti vos
(Pa u li nho, Raul, etc.). Eis o tre cho do de po i men to do
De pu ta do José Ta ti co:

“O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – (...) A me -
ni na que tra ba lhou com nós está lá des de que co me -
çou e está lá fir me até hoje.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – A
Ana...

O SR. OSCAR ANDRADE – Qual é o nome des -
sa moça?

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Eu não co -
nhe ço a Ana.

O SR. OSCAR ANDRADE – Não, re fi ro-me à
ou tra...

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO  –  Edna Már -
cia Ce sí lio.

O SR. ALBERTO FRAGA –  É fi lha dele.
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – É mi nha fi -

lha.
O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an tos anos ela

tem?
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Tem uns

trin ta e cin co anos mais ou me nos.

O SR. OSCAR ANDRADE  – Ela tra ba lha des de
o iní cio?

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Quem pa -
ga va era a Cle o ni ce.

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Vou dar os
no mes to dos para vo cês acom pa nha rem:

Cle o ni ce do Car mo Ba tis ta.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Ela

pa ga va o quê?
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Ela fa zia o

pa ga men to. Ago ra é a mi nha me ni na que faz.
O SR. OSCAR ANDRADE – Ela é que as si na va

os che ques?
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – É ela que

as si na va os che ques.
O SR. OSCAR ANDRADE – A Cle o ni ce é só -

cia?
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – A Cle o ni ce

é só cia.
O SR. OSCAR ANDRADE – Jun to com o Re nil -

ton?
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Jun to com

o Re nil ton e co mi go.
O SR. OSCAR ANDRADE – Eram os três?
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Era.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Qu -

an to tem po faz que sua fi lha se en car re gou dos pa ga -
men tos?

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO –  De um ano
para cá.

O SR. OSCAR ANDRADE – A Ana nun ca fez
pa ga men tos?

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Não exis te Ana?

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Não, não
co nhe ço.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Isso é re la ti vo por que a pes soa, se fos se o caso, po -
de ria dar ou tro nome. A des cri ção que ele deu da Ana: 
uma mu lher em tor no de trin ta anos de ida de. Como é
a sua fi lha?

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Mi nha fi lha
é uma ba i xi nha, bran qui nha.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E o
ca be lo?

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Ca be lo bom.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –

Sim, mas ela de via usar xam pu, era um ca be lo bom.
Era pre to ou lo i ro?
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O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Pre to.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  – 

Ele diz aqui que quem pa ga va era a fun ci o ná ria do Ta -
ti co cha ma da Ana, que era uma mu lher em tomo de
30 anos de ida de, de cor mo re na, es ta tu ra ba i xa, de
com ple i ção fi si ca for te.

O SR. OSCAR ANDRADE – Sua fi lha é fone?
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – É ba i xi nha,

não é for te.
O SR. OSCAR ANDRADE – É for te? É mais

gor di nha ou ma gri nha?
O SR. ALBERTO FRAGA – É gor di nha?
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – É ba i xi nha.

O se nhor co nhe ce ela.
O SR. OSCAR ANDRADE – Mas é mais ma gri -

nha ou mais gor di nha?
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Um meio

ter mo. Pa re ce com aque la me ni na ali.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –

Está bem. E a Cle o ni ce, como era?
O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – A Cle o ni ce

é uma mu lher com pri da. Não tem nada a ver com ele.
Ela pode vir aqui pra vo cês ve rem.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Lo i -
ra ou mo re na?

O SR. JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – Mo re na.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –

Pelo que ele está des cre ven do aqui, ele iden ti fi ca al -
guém que te nha as ca rac te rís ti cas da sua fi lha.”

O si gi lo ban cá rio e fis cal do De pu ta do José Ta ti -
co foi que bra do e pas sa-se à aná li se dos da dos en -
con tra dos.

As aná li ses são fe i tas a par tir de in for ma ções
das de cla ra ções de im pos to de ren da-pes soa fi si ca
en vi a das pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral-SRF
para os anos de 1997 a 2001, bem como ex tra tos em
con tas-cor ren tes e do cu men tos de de pó si tos e sa -
ques, en vi a dos pelo se guin tes ban cos: Ban co do Bra -
sil S/A, cc nº 26690-6, .BRB-Ban co de Bra sí lia S/A;
Ban co Re gi o nal de Bra sí lia-BRB, cc nº 101316-5 e
HSBC Bank Bra sil S/A, cc “99747-0.

Aná li se efe tu a da na mo vi men ta ção fi nan ce i ra
de sa que pro ve ni en te do re la tó rio de mo vi men ta ção
fi nan ce i ra da CPMF apa re ce para o ano-ca len dá rio
de 1997 o va lor de R$80.913,76(oi ten ta mil e no ve -
cen tos e tre ze re a is e se ten ta e seis cen ta vos), sen do
que o va lor foi sa ca do em con ta do Se nhor Ce sí lio no
Ban co do Bra sil que não en vi ou os da dos de mo vi -
men ta ção fi nan ce i ra a CPML para esse ano.

De qual quer ma ne i ra não há mo vi men ta ção su -
fi ci en te no ano de 1997 que jus ti fi que uma mo vi men -
ta ção bru ta de R$330.375,04(tre zen tos e trin ta mil e
tre zen tos e se ten ta e cin co re a is e qua tro cen ta vos) e
ren da con su mí vel de R$765.864,96(se te cen tos e
ses sen ta e cin co mil e oi to cen tos e ses sen ta e qua tro
re a is e no ven ta e seis cen ta vos). Hou ve au men to
subs tan ci al no pa tri mô nio, mas o que tudo in di ca é
que os ren di men tos au fe ri dos pas sa ram por ou tras
con tas que não as con tas aber tas em nome do Se -
nhor Ce sí lio.

Os ren di men tos au fe ri dos nos anos de 1996,
1997 e 1998 são ex clu si va men te de ori gem ru ral. Nos
anos de 1999 e 2000 o con tri bu in te pas sa a re ce ber
re cur sos de ou tras fon tes como de pu ta do dis tri tal e
pró-la bo re da fon te pa ga do ra Ita ti co Co mér cio de Ali -
men tos Ltda.

No ano-ca len dá rio de 1996 o se nhor Fus cal di
de cla rou como ren di men tos tri bu tá ve is o va lor de
R$99.598,40 (no ven ta e nove mil e qui nhen tos e no -
ven ta e oito re a is e qua ren ta cen ta vos) e
R$185.151,72 (cen to e oi ten ta e cin co mil e cen to e
cin qüen ta e um re a is e se ten ta e dois cen ta vos) como
ren di men tos isen tos ou não tri bu tá ve is. O pa tri mô nio
ad qui ri do e acu mu la do em anos an te ri o res per fa zia
R$1.443.097,85 (um mi lhão e qua tro cen tos e qua ren -
ta e três mil e no ven ta e sete re a is e oi ten ta e cin co
cen ta vos) de cla ra dos em 1995. Ampli ou o pa tri mô nio
para R$2.229.859,92 (dois mi lhões e du zen tos e vin te 
e nove mil e no ven ta e dois cen ta vos).

A ren da con su mí vel, que é a ren da cor ren te dis -
po ní vel para ma nu ten ção da fa mí lia e am pli a ção pa -
tri mo ni al, foi ne ga ti va em R$505.251,95 (qui nhen tos
e cin co mil e du zen tos e cin quen ta e um re a is e no -
ven ta e cin co cen ta vos). O que im pli ca que são omi ti -
dos da de cla ra ção va lo res que da ri am su por te ao au -
men to pa tri mo ni al.

Hou ve am pli a ção do pa tri mô nio da or dem de
R$786.762,07 (se te cen tos e oi ten ta e seis mil e se te -
cen tos e ses sen ta e dois mil e sete cen ta vos) sem jus -
ti fi ca ti va e de mons tra ção da ori gem des ses re cur sos.
Não es tão ex pli ci ta das as ori gens para co ber tu ra da
am pli a ção do pa tri mô nio e os gas tos de ma nu ten ção
e con su mo do con tri bu in te e sua fa mí lia.

No ano de 1996 foi iden ti fi ca da mo vi men ta ção a
cré di to no va lor de R$ 2.001.069,40 (dois mi lhões e
um mil e ses sen ta e nove re a is e qua ren ta cen ta vos) e 
des pe sas no va lor de R$2.044.404,40 (dois mi lhões e 
qua ren ta e qua tro mil e qua tro cen tos e qua tro re a is e
qua ren ta cen ta vos).

No ano-ca len dá rio de 1997, de cla rou como ren di -
men tos tri bu tá ve is o va lor de R$119.680,43 (cen to e de -
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ze no ve mil e se is cen tos e oi ten ta re a is e qua ren ta e três
cen ta vos) e R$210.694,61 (du zen tos e dez mil e se is -
cen tos e no ven ta e qua tro re a is e ses sen ta e um cen ta -
vos) como ren di men tos isen tos ou não tri bu tá ve is.

O pa tri mô nio ad qui ri do e acu mu la do em anos
an te ri o res a 1997 per fa zia R$2.229.859,92 (dois mi -
lhões e du zen tos e vin te e nove mil e oi to cen tos e cin -
qüen ta e nove re a is e no ven ta e dois cen ta vos) de cla -
ra dos em 1996. Ampli ou o pa tri mô nio para
R$3.322.859,92 (três mi lhões e tre zen tos e vin te cen -
ta vos) em 1997.

A ren da con su mí vel foi ne ga ti va em
R$765.864,96 (se te cen tos e ses sen ta e cin co mil e
oi to cen tos e ses sen ta e qua tro re a is e no ven ta e seis
cen ta vos).

Isso sig ni fi ca que o pa tri mô nio cres ceu sem se
sa ber a ori gem dos re cur sos, pois não há ren di men -
tos de cla ra dos que su por tem um au men to de R$
1.093.000,00 (um mi lhão e no ven ta e três mil re a is)
de acrés ci mo pa tri mo ni al.

É pre ci so es cla re cer os li mi tes para con si de rar
as con tas cor ren tes como base de cál cu lo para le van -
tar os va lo res de vi dos pelo con tri bu in te como im pos to 
de ren da pes soa fi si ca.

O art. 42 da Lei nº 9.430 de 27/12/1996 con si de -
ra como omis são de re ce i ta ou de ren di men to os va lo -
res cre di ta dos em con ta de de pó si to man ti da em ins ti -
tu i ção fi nan ce i ra, em re la ção às qua is o ti tu lar não
com pro ve, me di an te do cu men ta ção há bil e idô nea, a
ori gem dos re cur sos uti li za dos nes sas ope ra ções.

Os de pó si tos ban cá ri os não cons ti tu em, por si
só, fato ge ra dor ou hi pó te se de in ci dên cia tri bu tá ria do
im pos to de ren da, pois não ca rac te ri zam dis po ni bi li da -
de eco nô mi ca de ren da ou de pro ven tos Os va lo res
de po si ta dos de vem ne ces sa ri a men te ca rac te ri zar uti li -
za ção como ren da con su mi da, evi den ci an do si na is ex -
te ri o res de ri que za. Os sa ques efe tu a dos na con ta re -
pre sen tam o ele men to ou nexo ca u sal en tre o de pó si to 
e o fato que re pre sen ta omis são de ren di men to.

No caso em tela, a mo vi men ta ção ban cá ria apre -
sen ta da aba i xo é o re su mo do con jun to de do cu men tos
que com pro vam a mo vi men ta ção pelo con tri bu in te.

Dan do pros se gui men to à ana li se, com o co te jo
dos si gi los fis ca is e ban cá ri os, po de mos es cla re cer
tam bém que foi iden ti fi ca da, a par tir do ano-ca len dá -
rio 1998, a fal ta de in for ma ções so bre evo lu ção pa tri -
mo ni al de bens e di re i tos, fa zen do com que não se te -
nha idéia real do acrés ci mo do pa tri mô nio ao lon go
dos úl ti mos qua tros anos, con fi gu ran do-se des cum -
pri men to de obri ga ções aces só ri as.

Para o ano-ca len dá rio de 1998, o con tri bu in te
não apre sen tou de cla ra ção de bens e di re i tos, mas po -
de mos in fe rir, a par tir da apre sen ta ção da mo vi men ta -
ção do re ba nho, que este au men tou em 5184 (cin co
mil e cen to e oi ten ta e qua tro) ca be ças, o que re pre -
sen ta, a pre ços de 31 de de zem bro de 1997, um au -
men to de R$1.036.800,00 (um mi lhão e trin ta e seis mil 
e oi to cen tos re a is), em par te pro vin do da aqui si ção de
3.100 (três mil e cem) ca be ças de gado ad qui ri das ao
lon go do ano. O pa tri mô nio au men tou, mas não é apre -
sen ta do na de cla ra ção de bens e di re i tos.

A ta be la de evo lu ção pa tri mo ni al apre sen ta da
in di ca os da dos ana li sa dos.
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Assim, da que bra dos si gi los fis cal e ban cá rio,
pode-se in fe rir que o De pu ta do José Ta ti co pra ti cou, 
no mí ni mo, cri me con tra a or dem tri bu tá ria, ao não
de cla rar cor re ta men te seus ren di men tos. A exis tên -
cia de va lo res de ori gem des co nhe ci da en tre seus
bens tam bém cons ti tui in dí cio da prá ti ca de ati vi da -
des ilí ci tas.

Res sal te-se, por fim, que esta CPMI to mou co -
nhe ci men to de que o De pu ta do José Ta ti co, ain da
hoje, pro mo ve, nas ci da des de Go iâ nia e Aná po lis,
com pra de car gas rou ba das.

Des sa for ma, con clui-se que há in dí ci os su fi ci -
en tes para mo ti var uma in ves ti ga ção mais apro fun da -
da em re la ção às ati vi da des em pre sa ri a is do De pu ta -
do José Ta ti co e seu en vol vi men to no rou bo de car -
gas, ra zão pela qual re co men da-se seja en vi a do o
ma te ri al apu ra do por esta CPMI ao Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral, bem como ao Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar da Câ ma ra dos De pu ta dos, con si de ran -
do que o De pu ta do Dis tri tal José Ta ti co foi re cen te -
men te ele i to De pu ta do Fe de ral pelo Dis tri to Fe de ral e
está na imi nên cia de ser em pos sa do no car go.

Fran cis co Ale xan dre de Me ne zes (Ca be lo)
Cle ver son Pe re i ra da Cruz, vul go Pa u li nho Se -

ve ri no, tam bém fez acu sa ções ao em pre sá rio Fran -
cis co Ale xan dre de Me ne zes, vul go Ca be lo, pro pri e -
tá rio da Pa ni fi ca do ra Nos sa Se nho ra do Car mo, lo ca -

li za da no Novo Gama e trans por ta dor au tô no mo, com 
cin co ca mi nhões. Em seu de po i men to, Ale xan dre –
como afir ma ser mais co nhe ci do – de cla rou ter li da do
com açou gue, casa de car ne e re ven da de fa ri nha de
tri go, além de com pra e ven da de car ros.

Cle ver son acu sa Fran cis co Ale xan dre de re cep -
tar car gas rou ba das e de in ter me di ar ven da de car -
gas rou ba das, in clu si ve com o De pu ta do José Ta ti co
e com o in ter me diá rio Raul, re pe ti da men te ci ta do na
aca re a ção com Ta ti co, con for me trans cri to da aca re a -
ção en tre os dois, re a li za da em 17-10-2001:

“O SR. PEDRO – Ele é acos tu ma do a ne go ci ar
di re to. Ele tam bém já ne go ci ou car ga com o Ta ti co,
ele já in tru ja va tam bém.

O SR. OSCAR ANDRADE – Ele tam bém in tru -
ja va?

O SR. PEDRO  –  Intru ja va.
O SR. OSCAR ANDRADE – Em ou tras car gas?
O SR. PEDRO  – Em ou tras car gas tam bém.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – 

Inter me di a va?
O SR. PEDRO  – Exa ta men te.
O SR. OSCAR ANDRADE – O que você diz a

res pe i to dis to?
O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE

MENEZES – Isto não exis te. Não tem a me nor pos si -
bi li da de. O que é isto? Qu e ro que ele pro ve isto que
ele está fa lan do.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O
se nhor já viu o Sr. Fran cis co e o De pu ta do Ta ti co jun -
tos, ou não?

O SR. PEDRO – Já.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Já

os viu jun tos? Ou o se nhor sabe que eles têm re la -
ção? Como é?

O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE
MENEZES – Ele quem? Eu com quem?

O SR. PEDRO – Ele com o Raul. Ele tem ne go ci -
a ção com o Raul. Com o Ta ti co eu nun ca vi ele jun to
não. Se fa lar que eu vi, eu es tou men tin do.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Tem ne go ci a ção com o Raul?

O SR. PEDRO – Com o Raul. Com o Raul é di re -
to.

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor co nhe ce
o Raul?

O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE
MENEZES – Nun ca nem ouvi fa lar. O ou tro que ele fa -
lou é Ta ti co?
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O SR. OSCAR ANDRADE – É Ta ti co é o De pu -
ta do, mas é o Raul que...

O SR. PEDRO – Mas o Ta ti co ele co nhe ce tam -
bém.

O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE
MENEZES – Eu co nhe ço?

O SR. PEDRO – Tem ne go ci a ção, tam bém, com 
ele.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Co -
nhe ce o Ta ti co tam bém?

O SR. PEDRO – Co nhe ce tam bém.”
A acu sa ção mais con cre ta de Cle ver son diz res -

pe i to a uma car ga de le i te em pó da Nes tlé, ne go ci a -
da di re ta men te com Fran cis co Ale xan dre e seu co le -
ga Melo em 1997 e en tre gue em Cris ta li na:

“O SR. OSCAR ANDRADE – Sr. Fran cis co, va -
mos ou vir aqui uma pes soa, jun ta men te com o se -
nhor, que está au xi li an do a CPI, tra zen do al gu mas in -
for ma ções, que re ba ti za mos com o nome de Pe dro. O 
nome ver da de i ro dele não é Pe dro e ele tem al gu mas
co i sas a di zer aqui, pre ci sa mos que o se nhor ouça e o 
con tra di ga, por fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E
ele diz ser um ve lho co nhe ci do seu.

Pe dro, co nhe ce esse ci da dão, esse se nhor?
O SR. PEDRO – Co nhe ço, é o Ca be lo.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –

Esse é o Ca be lo? Onde é que o se nhor co nhe ceu
ele?

O SR. PEDRO – Uma vez ele com prou uma car -
ga nos sa lá em Cris ta li na. Foi ele mais três co le gas.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Quem eram os co le gas?

O SR. PEDRO – Não dá para fa lar o nome de les
aqui.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Três co le gas. Tudo bem. Onde que foi essa com pra?

O SR. PEDRO – Foi lá em Cris ta li na. Vim aqui
em Bra sí lia e ne go ci ei com ele, fi ca ram os dois co le -
gas meus lá.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O
se nhor con ver sou com ele?

O SR. PEDRO – Com ele e ou tro ami go dele
que é lá de Cris ta li na.

O SR. OSCAR ANDRADE – Com ele, Ca be lo?
O SR. PEDRO – Exa ta men te, com ele di re to.
O SR. OSCAR ANDRADE – Como você co nhe -

ceu o Ca be lo? Me fala como foi.

O SR. PEDRO – Como co nhe ci o Ca be lo? Co -
nhe ci ele atra vés do Melo, que era ami go meu e ou tro
ami go dele lá de Cris ta li na, que é o Ne gui nho.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Ami go de quem? Ami go do Melo ou ami go dele?

O SR. PEDRO – Ami go do Melo mais do Ca be lo.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –

Quem é o Melo?
O SR. PEDRO – E um que mexe com ofi ci na de

car ro, in clu si ve ele até ar ru mou o car ro de um co le ga
meu tam bém.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E
você co nhe ce bem o Melo?

O SR. PEDRO  – Co nhe ço bem tam bém.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E o

que é que o Melo é dele?
O SR. PEDRO – Com pa dre dele, um ba ti zou o

fi lho do ou tro.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E

daí, nes se dia lá em Cris ta li na, ele foi lá em Cris ta li -
na?

O SR. PEDRO – Foi, eu ain da fui di ri gin do um
ca mi nhão dele, da qui para lá, jun to com ele. Ele vol -
tou com o ca mi nhão dele e o Melo vol tou com o ou tro
ca mi nhão car re ga do com a car ga de le i te...”

Cu ri o sa men te, Cle ver son des cre veu de ta lhes
da ope ra ção, tais como os ca mi nhões uti li za dos e a
ci da de da ne go ci a ção, in for ma ções que se mos tra -
ram ve ros sí me is face à co in ci dên cia em re la ção à
des cri ção dos ca mi nhões de pro pri e da de de Fran cis -
co Ale xan dre e a ci da de onde foi re a li za da a ope ra -
ção, como no se guin te tre cho da aca re a ção:

“O SR. OSCAR ANDRADE – O ou tro ca mi nhão
era de quem?

O SR. PEDRO – Dele tam bém, dois ca mi nhões
do Ca be lo.

O SR. OSCAR ANDRADE – Que tipo de ca mi -
nhão que era?

O SR. PEDRO – Era um Ford Car go e um ca mi -
nhão pe que no.

O SR. OSCAR ANDRADE – Car ro ce ria?
O SR. PEDRO  – Não, tudo baú, fri go rí fi co
O SR. OSCAR ANDRADE – Lem bra a cor?
O SR. PEDRO  – Cor bran ca
O SR. OSCAR ANDRADE – Os dois?
O SR. PEDRO  – Não. O ou tro...
O SR. OSCAR ANDRADE – Um era Car go da

Ford?
O SR. PEDRO  – Exa ta men te.
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O SR. OSCAR ANDRADE – E o ou tro?
O SR. PEDRO – O ou tro era... o ou tro eu não

lem bro a cor.
O SR. OSCAR ANDRADE – 3/4, pe que no?
O SR. PEDRO – 3/4, pe que no.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –  Sr.

Fran cis co, o se nhor teve um ca mi nhão car go?
O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE

MENEZES – Tive.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Ma nos) –

Com a des cri ção que ele faz?
O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE

MENEZES – Tive não, te nho ca mi nhão car go.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Na

des cri ção que ele diz, bran co?
O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE

MENEZES – Bran co. Te nho três bran cos.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Fri -

go rí fi co?
O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE

MENEZES – Fri go rí fi co
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O

se nhor foi al gu ma vez a Cris ta li na?
O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE

MENEZES – Já Mu i tas ve zes.”
Se gun do Cle ver son, a car ga rou ba da foi en tre -

gue na fa zen da do tra fi can te Ne gui nho, tam bém co -
nhe ci do de Fran cis co Ale xan dre, e de po is trans por ta -
da para um de pó si to lo ca li za do em ba i xo da re si dên -
cia de Fran cis co Ale xan dre:

“O SR. PEDRO – Che ga mos lá, be le za e car re -
ga mos a car ga...

O SR. OSCAR ANDRADE – Que lu gar foi em
Cris ta li na?

O SR. PEDRO – Foi de po is de Cris ta li na, en -
tran do à es quer da, in clu si ve eu es ti ve lá no lo cal,
mos trei o lo cal onde  – 

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O
que é lá? Uma gran ja, uma fa zen da?

O SR. PEDRO – Era fa zen da.
O SR. OSCAR ANDRADE – Entrou den tro da

fa zen da?
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – De

quem era a fa zen da?
O SR. PEDRO – A fa zen da é do Ne gui nho.
O SR. OSCAR ANDRADE – Ah! A fa zen da é do

Ne gui nho.
O SR. PEDRO – Ne gui nho tra fi can te, lá em Cris -

ta li na.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E
ele co nhe ce o Ne gui nho? O Ne gui nho co nhe ce ele?

O SR. PEDRO – Co nhe ce e ele co nhe ce Ne gui -
nho tam bém.

O SR. OSCAR ANDRADE – A fa zen da foi em -
pres ta da para isso?

O SR. PEDRO – Foi. A fa zen da nós pa gou pro
Ne gui nho. Pa gue mo os 10% dele, pra guar dar mer ca -
do ria.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Pa -
gou de pó si to.

O SR. PEDRO – É. Já guar de mo vá ri as mer ca -
do ri as lá.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Sim. Qu an do o se nhor veio aqui, ele já es ta va mo ran -
do no Novo Gama?

O SR. PEDRO – É. Ele já es ta va mo ran do no
Novo Gama; ele ti nha ou tra pa ni fi ca do ra no Gama e
ou tra no Novo Gama, e ele mora no Novo Gama, in -
clu si ve foi des car re ga da a mer ca do ria, ele mora em
cima, e a mer ca do ria foi des car re ga da em ba i xo.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – A
mer ca do ria foi des car re ga da em ba i xo. Mas quan do o se -
nhor veio aqui na casa dele, quem foi que lhe ori en tou? O 
se nhor não co nhe cia ele, co nhe ceu quan do veio aqui?

O SR. PEDRO – Não. Co nhe ci ele atra vés do
Ne gui nho, do Raul.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O
se nhor já veio acer ta do, en co men da do?

O SR. PEDRO  – Já vim acer ta do já.
O SR. OSCAR ANDRADE – E foi você que ne -

go ci ou com ele?
O SR. PEDRO – Foi. Eu mes mo ne go ci ei com

ele di re to.”
Mais tar de, na aca re a ção, Fran cis co Ale xan dre

tra iu-se e con fir mou que re al men te usa a ga ra gem de
sua re si dên cia para des car re gar e es to car os pro du -
tos que ven de em sua pa ni fi ca do ra, o que mais uma
vez co in ci de com a nar ra ção de Cle ver son:

“O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE
MENEZES – Esses mó ve is foi... Quem já foi en tre gar
não fui eu não. Ele co lo cou no meu de pó si to, aon de
eu moro, e de lá...

O SR. OSCAR ANDRADE – Eu per gun tei se o
se nhor ti nha de pó si to, você fa lou que não ti nha!?

O SR. OSCAR ANDRADE – Você fa lou na pa ni -
fi ca do ra. Aon de eu moro tem. Aon de eu moro não tem 
a ga ra gem do car ro.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Mas tem um de pó si to?
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O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE
MENEZES – Não, tem a ga ra gem do car ro que eu uso 
como de pó si to.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Sim, quan tos car ros ca bem na ga ra gem?

O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE
MENEZES – Cabe... Car ro pe que no?

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – É.
O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE

MENEZES – Lá fi ni nho e com pri do. Ca bem três car -
ros pe que nos.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Ca -
bem três car ros pe que nos, não é tão pe que no as sim.

O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE
MENEZES – É fino que es tou fa lan do.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Mes mo que seja, mas não é tão pe que no as sim. E aí,
é como ele diz, o se nhor mora em cima mes mo?

O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE
MENEZES – Lá onde eu moro é. Até hoje moro em
cima.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E
em ba i xo tem esse de pó si to aí?

O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE
MENEZES – Tem.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E o
se nhor não guar da va car ro. Era para car ro, mas guar -
da va...

O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE
MENEZES – Não. Eu guar da va o car ro, o meu...

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E
as co i sas, onde é que o se nhor co lo ca va?

O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE
MENEZES – Não. As co i sas da pa ni ti ca do ra des car -
re ga lá mes mo.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Não. Mas es sas aí que ele está fa lan do.

O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE
MENEZES – Que essa daí?

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Essa que ele dis se que o se nhor des car re gou lá.

O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE
MENEZES – Não. Nun ca des car re guei nada lá.”

Cle ver son ain da acu sa Fran cis co Ale xan dre de
ter usa do seus ca mi nhões para en tre gar car ga rou ba -
da por Cle ver son ao Car re four de Bra sí lia, dan do de -
ta lhes da ope ra ção:

“O SR. PEDRO – E o ca mi nhão dele tam bém já
en tre gou... Ago ra que eu lem brei: o ca mi nhão dele aí

tam bém já en tre gou car ga nos sa no Car re four. Car ga
dos ca mi nhão dele aí, dois ca mi nhão dele.

O SR. OSCAR ANDRADE – O ca mi nhão dele?
O SR. PEDRO – Dois ca mi nhão dele já en tre -

gou car ga no Car re four.
O SR. OSCAR ANDRADE – Qual car ga que foi?
O SR. PEDRO – Uma car ga de elé tri cos e uma

car ga de se cos e mo lha dos.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O

se nhor en tre gou al gu mas car gas...
O SR. PEDRO  – Fre te, fre te.
O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE

MENEZES – O Car re four com pra mer ca do ria sem
nota? Por que trans por to di re to para o Car re four,
quan do vem...

O SR. PEDRO  – Está ven do aí?
O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE

MENEZES – Não, por que tu trans por tou para o Car -
re four. O Car re four com pra sem nota? Nun ca vi esse
ne gó cio.

O SR. PEDRO  – Pois é, trans por tou. Mas a nota
faz... A nota é de me nos. 

(...)
O SR. PEDRO – Inclu si ve, da vez que o ca mi -

nhão dele en trou para des car re gar por um lado, nós
en trou no ou tro lado para re ce ber. Eu e o Mo i sés, um
co le ga meu.

O SR. OSCAR ANDRADE – No Car re four?
O SR. PEDRO  – No Car re four.
O SR. OSCAR ANDRADE – Dê-me de ta lhes

des sa ven da. Como é que foi?
O SR. PEDRO  – Como é que foi a tran sa ção?
O SR. OSCAR ANDRADE – Foi ven da de...
O SR. PEDRO – Quem fez esse ne gó cio foi o

Mo i sés e o Raul...
O SR. OSCAR ANDRADE – Só um mi nu ti nho.
O SR. PEDRO – O Mo i sés e o Raul que ne go ci -

ou com o Ri car do, no Car re four.
O SR. OSCAR ANDRADE – O Mo i sés e o

Raul...
O SR. PEDRO – E eu en trei lá para re ce ber, jun -

to com... Só que ele não pa gou di re ta men te para
mim...

O SR. OSCAR ANDRADE – Mas va mos vol tar
lá atrás. Era uma car ga de quê?

O SR. PEDRO – Uma car ga de elé tri cos e ou tra
car ga de se cos e mo lha dos.

O SR. OSCAR ANDRADE – Essas duas car gas 
fo ram usa das no ca mi nhão dele?
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O SR. PEDRO – No ca mi nhão dele. O ca mi nhão 
dele é que fez o fre te.

O SR. OSCAR ANDRADE – Onde?
O SR. PEDRO – Veio lá de Go iâ nia para cá.
O SR. OSCAR ANDRADE – O ca mi nhão dele

foi a Go iâ nia?
O SR. PEDRO – Foi. Lá de Go iâ nia para cá.
O SR. OSCAR ANDRADE – Bus car a car ga que 

es ta va der ru ba da lá?
O SR. PEDRO – Car ga rou ba da.
O SR. OSCAR ANDRADE – E ela es ta va no

chão, lá?
O SR. PEDRO – Foi um ma gri nho que foi di ri gin -

do... Um cara com o ca be li nho meio en ro la do, no ca -
mi nhão dele. E eu co nhe cia o ca mi nhão dele, por que
o ca mi nhão dele já ti nha fe i to fre te pra nós e já ti nha
bus ca do mer ca do ria nos sa.

O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE
MENEZES – Nun ca.

O SR. OSCAR ANDRÀDE – Mas, nis so aí, você 
só sabe do trans por te dele? Não do en vol vi men to?

O SR. PEDRO – Do trans por te no ca mi nhão
dele.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O
se nhor pode até es tar trans por tan do sem sa ber!

O SR. FRANCISCO ALEXANDRE DE MENEZES
– Nun ca, mas nem... Que é isso? O que é isso?”

Fran cis co Ale xan dre ne gou to das as acu sa ções
de Cle ver son. Dis se que só com pra va pro du tos Nes -
tlé para ven da em sua pa da ria. Ne gou co nhe cer Ta ti -
co, Raul e Ne gui nho. Ale gou que o Car re four não
com pra ria mer ca do ria sem nota, em ra zão da bu ro -
cra cia en vol vi da nos ne gó ci os.

No en tan to, aqui, mais uma vez, a ri que za de
de ta lhes da nar ra ção de Cle ver son e, mais ain da, o
co nhe ci men to que de mons trou ter dos fa tos da vida
de Fran cis co Ale xan dre – co nhe cia sua casa, o fato
de uti li zar-se a par te de ba i xo como de pó si to, seus
ca mi nhões, sua pa ni fi ca do ra, suas re la ções com
Melo, a pro fis são de Melo (lan ter ne i ro de au to mó ve -
is), o fato de Fran cis co Ale xan dre ter tra ba lho como
dis tri bu i dor de fa ri nha há al guns anos –, to dos con fir -
ma dos pelo pró prio Fran cis co Ale xan dre em seu de -
po i men to, cor ro bo ram a ve ros si mi lhan ça das acu sa -
ções fe i tas.

Con se qüen te men te, não res ta se não con clu ir
que há in dí ci os su fi ci en tes para re co men dar o in di ci a -
men to de Fran cis co Ale xan dre de Me ne zes pela prá ti -
ca, em tese, dos cri mes de re cep ta ção qua li fi ca da e
for ma ção de qua dri lha. Assim, re co men da-se o en vio

do ma te ri al per ti nen te ao Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri -
to Fe de ral e Ter ri tó ri os, a fim de que se apro fun dem
as in ves ti ga ções e se to mem as pro vi dên ci as ca bí ve is 
para a pu ni ção dos cri mes pra ti ca dos.

Jo a quim Go mes da Sil va e José Go mes da Sil va
(Ze zão)

Jo a quim Go mes da Sil va é pro pri e tá rio do Su -
per mer ca do Fran gão, em So bra di nho. Seu ir mão, José 
Go mes da Sil va, vul go Ze zão, tra ba lha va com ele
como com pra dor cer ca de um ano an tes do de po i men -
to, ou seja, des de o fi nal do ano 2000. Jo a quim de cla ra
ter-se es ta be le ci do com o Su per mer ca do Fran gão em
So bra di nho três anos an tes, por tan to por vol ta de
1998. Ape sar de José Go mes ser res pon sá vel pe las
com pras, am bos in for ma ram ser Jo a quim quem fa zia
to dos os pa ga men tos. Antes de tra ba lhar no su per -
mer ca do em So bra di nho, José Go mes tra ba lhou com
seu ir mão Ro lem berg no an ti go Su per mer ca do Fran -
gão, em Ce i lân dia. Jo a quim de cla rou que, dos sete ir -
mãos, qua tro es tão no ramo de su per mer ca dos.

Em aca re a ção re a li za da em 17-10-2001, o pre -
so Clé ver son Pe re i ra da Cruz, vul go Pa u li nho Se ve ri -
no, acu sou os ir mãos Jo a quim e José Go mes de
com prar car gas rou ba das pelo pró prio Clé ver son e
seus co le gas Mo i sés e Jo si el. As ne go ci a ções eram
fe i tas en tre o in ter me diá rio Raul e José Go mes, o Ze -
zão, e os pa ga men tos eram fe i tos por Jo a quim. Clé -
ver son afir ma que, em bo ra ja ma is te nha ne go ci a do
di re ta men te com os ir mãos, já pre sen ci ou, por vol ta
do fi nal do ano 2000, ne go ci a ções en tre Ze zão e Raul 
e já es te ve no es cri tó rio de Jo a quim, lo ca li za do em
cima do Su per mer ca do Fran gão em So bra di nho, para 
re ce ber di nhe i ro após en tre gar a car ga rou ba da. Eis o 
tre cho da aca re a ção com José Go mes:

“O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Pe dro, o se nhor co nhe ce esse ci da dão?

O SR. PEDRO – Co nhe ço.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –

Quem é ele?
O SR. PEDRO – Ze zão.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –

Como?
O SR. PEDRO – Ze zão.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Ze -

zão? Onde o se nhor o co nhe ceu?
O SR. PEDRO – Na Ce i lân dia.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –

Dê-me as cir cuns tân ci as.
O SR. PEDRO – Não, eu co nhe ci ele atra vés do

Raul, lá da Ce i lân dia, quan do nós en tre gou a mer ca -
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do ria. Na Ce i lân dia, eu en tre guei vá ri as ve zes. Eu co -
nhe ci ele quan do ele tra ba lha va lá com os ou tros ir -
mãos dele.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Há
quan to tem po?

O SR. PEDRO – Co nhe ci ele des de uns três ou
qua tro anos atrás, lá da Ce i lân dia.

O SR. OSCAR ANDRADE – Lá da Ce i lân dia,
não é?

O SR. PEDRO – Da Ce i lân dia.
O SR. OSCAR ANDRADE – Mas a car ga que

você en tre gou e de que ele par ti ci pou é lá da Ce i lân -
dia ou de So bra di nho?

O SR. PEDRO – Lá da Ce i lân dia e de So bra di -
nho.

O SR. OSCAR ANDRADE – Dos dois?
O SR. PEDRO – Só que eu mes mo não ne go ci -

ei, nun ca ne go ci ei com ele. Quem ne go ci ou com ele
era o Raul, só que ele es ta va jun to na hora que nós
che gou com o ca mi nhão, ele es ta va lá, en tão vi a ne -
go ci a ção dele mais o Raul.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo  de Mat tos) – O
se nhor acom pa nhou a ne go ci a ção do Raul com ele?

O SR. PEDRO – Eu acom pa nhei a ne go ci a ção
só, mas eu mes mo nun ca ne go ci ei com ele.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Qu -
e ro que o se nhor des cre va um caso. Esse úl ti mo, por
exem plo, que foi em So bra di nho. Como foi? O que o
se nhor ven deu para ele? Qu an to cus tou? Qu an to va -
leu? Enfim.

O SR. PEDRO – Foi se cos e mo lha dos.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E

aí?
O SR. PEDRO – Nós le vou di re to para lá, ele en -

trou com o Raul para ou tro lu gar, e nós fi cou cá fora,
eu mais ou tro co le ga meu, que é o Mo i sés, e ou tro ra -
paz que é pri mo do Mo i sés, o Jo si el. Nós fi cou ali e o
Raul veio...

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor co nhe ce
o Mo i sés?

O SR. JOSÉ GOMES DA SILVA – Não, se nhor.
O SR. PEDRO – O Raul veio, cha mou nós, nós

su biu no es cri to ri o zi nho lá em cima, que é do lado de
onde eu fa lei aque la hora, que é do ir mão dele, e lá
nós re ce beu o di nhe i ro, a me ta de, e a ou tra me ta de o
Raul pas sou para nós de po is.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Quem fez o pa ga men to?

O SR. JOSÉ GOMES DA SILVA – O ir mão dele,
o Jo a quim.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E
quem acer tou com o Raul foi ele?

O SR. PEDRO – Foi ele quem acer tou com o
Raul. É esse aí mes mo.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E
aí, Sr. José Go mes da Sil va?

O SR. JOSÉ GOMES DA SILVA – Eu não acer -
tei nada, nada de nada car ga rou ba da.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O
que o se nhor acer tou?

O SR. JOSÉ GOMES DA SILVA – Nada, nada,
nada.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você não sa bia
que era rou ba da?

O SR. JOSÉ GOMES DA SILVA – Até ago ra que 
eu sa i ba nun ca com prei nada rou ba do não. E te nho
gra ças a Deus que nun ca vou com prar.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Qu -
an tas ve zes você ven deu car ga de que ele par ti ci pou
da ne go ci a ção?

O SR. PEDRO – Vá ri as, umas cin co ou seis ve -
zes.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E
qual era o pro du to des sas car gas?

O SR. PEDRO – Sor ti do, co i sa de mer ca do, ti -
nha de tudo, de tudo ti nha um pou co.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E
de onde eram rou ba das es sas car gas?

O SR. PEDRO – De Mi nas. Tudo da Trans por ta -
do ra Mar tins, Arcon, União, es sas trans por ta do ras.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E
quem rou ba va a car ga?

O SR. PEDRO – Nós mes mos.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O

se nhor? O Raul?
O SR. PEDRO – Não, o Raul não, o Raul só in -

ter me di a va, o Raul só ven de. Ele não tem nada a ver.
Ele ga nha 10% para ven der a mer ca do ria.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O
Raul é uma es pé cie de...

O SR. PEDRO – Inter me diá rio.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –

...de re pre sen tan te.
O SR. PEDRO – Inclu si ve es sas que es tou fa -

lan do fo ram que a gen te ven deu, fora as dos ou tros,
te nho um mon te de co le ga que ven deu um mon te na
Ce i lân dia. Esse me ni no ven deu sem eu vá ri as na Ce i -
lân dia.
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O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O
Raul era como se fos se um re pre sen tan te co mer ci al
ou ele é um ban di do des ca ra do?

O SR. PEDRO – Não, ele é ban di do tam bém.
Ele com pra de tudo, de tudo que o se nhor pen sar ele
com pra.”

Nes sa opor tu ni da de, ocor ri da no fi nal de 2000,
Clé ver son afir ma que a car ga ven di da es ta va acom -
pa nha da de nota fis cal no va lor en tre R$300 mil e
R$315 mil e que foi ven di da a Jo a quim por apro xi ma -
da men te R$100 mil, pa gos me ta de à vis ta.

“O SR. OSCAR ANDRADE – Então va mos fa lar 
a res pe i to da car ga que ele lhe pa gou. Ele es ta va na
Ce i lân dia?

O SR. PEDRO – Ele não pa gou di re to pra mim.
Ele pa gou pro Raul, só que eu fui jun to. Tem uma co i -
si nha as sim e sobe lá em cima as sim. Na en tra da do
su per mer ca do, tem uma por ti nha, en tra numa es ca di -
nha e sobe lá em cima.

O SR. OSCAR ANDRADE – No so bra do?
O SR. PEDRO – O Fran gão fica em ba i xo. Lá em

So bra di nho.
O SR. OSCAR ANDRADE – É es cri tó rio ou

casa?
O SR. PEDRO – É um es cri to ri o zi nho que tem lá 

em cima. Não é des se je i to?
O SR. OSCAR ANDRADE – É des se je i to?
O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – Essa car -

ga que ele diz ter ven di do faz quan to tem po?
O SR. PEDRO – Essa tem pou co tem po. Tem

um ano mais ou me nos.
O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – Um ano?
O SR. PEDRO – Isso. Você não pe gou car ga

dele tam bém num ano?
O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – Nun ca

com prei nada rou ba do.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E

seu ir mão, o Ze zão?
O SR. PEDRO – Ele ne go ci a va não era com ele,

era com o Ze zão, mas quem fez o pa ga men to no dia
lá, ele tava jun to, foi ele que fez o pa ga men to pro
Raul.

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – Qual foi o 
va lor?

O SR. PEDRO – Cen to e pou cos mil. Era de 300
mil a car ga, 315 mil.

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – Olha, eu
não te nho con di ções de pa gar cen to e pou cos mil.
Não te nho con di ções pra isso não. Meu mer ca do não
tem por te para isso não.

O SR. PEDRO – Só que não pa gou tudo de uma
vez. Pa gou me ta de...

(...)
O SR. PEDRO – Ele ven deu uma car ga de

R$300 mil, que ven de mos por mais de R$100 mil.
Você pa gou me ta de. Me ta de re ce be mos em oito dias
– não em dez dias – do Raul. A gen te não foi lá, por -
que o Raul nos pas sou o di nhe i ro.

O SR. OSCAR ANDRADE  – Mas a me ta de foi à
vis ta?

O SR. PEDRO – A me ta de foi à vis ta. Re ce be -
mos no es cri tó rio que es tou fa lan do.

O SR. OSCAR ANDRADE – Em di nhe i ro?
O SR. PEDRO – Em di nhe i ro.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Em

tor no de cin qüen ta mil?
O SR. PEDRO – Foi mais. Qu a se uns se ten ta

con to.”
Cle ver son des cre ve com de ta lhes o es cri tó rio

em que es te ve para re ce ber di nhe i ro pela ven da da
car ga rou ba da a Jo a quim:

“O SR. OSCAR ANDRADE  –  Você con se gue
des cre ver esse es cri tó rio dele?

O SR. PEDRO –  De onde?
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Dar de ta lhes lá de

So bra di nho?
O SR. PEDRO  –  De So bra di nho eu sei. Na en -

tra di nha, tem uma por ti nha as sim, ele sobe uma es -
ca di nha, fica as sim em cima, tem uma mesa, com pu -
ta dor, não é? Assim, pe que ni ni nho lá em cima.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  –  E
isso?

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA  –  Não é
bem as sim do je i to que ele está fa lan do não.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  – 
Então como é que é?

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA  –  Eu pre -
fe ria que ele des cre ves se mais den tro como é que é
meu es cri tó rio. Aí eu falo como é que é.

O SR. PEDRO  –  Eu es ti ve lá ra pi di nho, não
pres tei de ta lhes.

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA  –  Se ele
es te ve no meu es cri tó rio, ele co nhe ce o es cri tó rio. Se
o se nhor vai num lo cal para...

O SR. PEDRO  –  Tem uma ban ca do lado, tipo
uma ban ca de um lado, que fica, não sei se é o ge ren -
te que fica lá, as sim do lado, e aí tem a por ti nha, que
sobe, lá em cima, sobe uma es ca di nha, fica lá em
cima as sim, é. Não é gran de. Onde eu subi não é
gran de.
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O SR. OSCAR ANDRADE  –  Tem uma ban ca
do lado?

O SR. PEDRO  –  Tem uma ban ca do lado, tipo
uma ban ca da, na en tra da.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Em ba i xo?
O SR. PEDRO  –  Em ba i xo. Na en tra da, per to

do ca i xa, ao lado.
O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA –  Esse lo -

cal que ele está fa lan do é onde tem o aces so do pú bli -
co. Ele des cre ve meu es cri tó rio por den tro. Se ele es -
te ve no meu es cri tó rio, pode des cre ver ele por den tro.

O SR. PEDRO  –  Eu es ti ve den tro do seu es cri -
tó rio. É pos sí vel que se eu che gar as sim, en tro lá e
subo di re to no lo cal.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  –  É
um in dí cio. Não é uma co i sa ca bal, não é fi nal. Mas
deu para ver que ele lhe co nhe ce bem, não é? O que
não é ne nhum cri me, mas ele lhe co nhe ce e está fa -
zen do es sas afir ma ções de que co nhe ce o ir mão,
sabe das his to ri as, en fim, tudo.”

Cle ver son nar ra, ain da, que já en tre gou car ga
rou ba da tan to no su per mer ca do de Ce i lân dia, de pro -
pri e da de do ir mão Ro lem berg, quan to no su per mer -
ca do de So bra di nho, am bos com o nome de Fran gão
e aque le já ex tin to. Na aca re a ção com Jo a quim Go -
mes, Cle ver son nar rou en tre ga que fez em Ce i lân dia
cer ca de qua tro anos an tes, por tan to no ano de 1997:

“O SR. PRESIDENTE (Porn peo de Mat tos)  – 
Pe dro, o se nhor co nhe ce esse ci da dão?

O SR. PEDRO –  Co nhe ço. É o Jo a quim.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  – 

Co nhe ce ele?
O SR. PEDRO  –  Co nhe ço, mas nun ca ne go ci ei 

di re to com ele não.
O SR. OSCAR ANDRADE –  Ele é o Ze zão?
O SR. PEDRO  –  Não, não é o Ze zão, não! O

Ze zão é ou tro.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Esse é o Jo a -

quim?
O SR. PEDRO –  É o Jo a quim.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  –  O

se nhor fez al gu ma ne go ci a ção com ele? Com prou al -
gu ma co i sa, ven deu al gu ma co i sa para ele?

O SR. PEDRO  –  Já. Eu ne go ci a va com o Raul,
mas já en tre guei lá. Eu mes mo já en tre guei lá.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  –  Lá
onde?

O SR. PEDRO  –  Entre guei no su per mer ca do
dele na Ce i lân dia e já en tre guei em So bra di nho. Já re -

ce bi em So bra di nho. O es cri tó rio dele é lá em cima?
Não é? Re ce bi lá em cima com ele.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  – 
Su biu jun to com ele?

O SR. PEDRO  –  Não. Re ce bi lá em cima e o
Raul dele.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  –  O
se nhor re ce beu o pa ga men to dele?

O SR. PEDRO –  Re ce bi dele.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  – 

Mas o se nhor ven deu por meio do Ze zão?
O SR. PEDRO  –  Atra vés do Ze zão. Ne go ci a -

mos di re to com o Ze zão, mas foi ele quem es ta va lá e
fez o pa ga men to. Por isso es tou re co nhe cen do ele.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  – 
Ele fez o pa ga men to em di nhe i ro ou che que?

O SR. PEDRO –  Di nhe i ro.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Ze zão é o ir mão

dele?
O SR. PEDRO  –  É o ir mão dele. Fa la ram para

mim que é ir mão dele. São qua tro ir mãos que fi quei
co nhe cen do lá no dia.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Va mos de ta lhar
essa tran sa ção de que você par ti ci pou. Qu an tas ve -
zes você ven deu car ga para ele?

O SR. PEDRO  –  Umas seis ve zes que en tre -
guei para ele. Lá, na Ce i lân dia, foi só uma vez.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Na Ce i lân dia, no
an ti go Fran gão?

O SR. PEDRO  –  Na Ce i lân dia, na 19, per to do
Sesi.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Na 19 Sul?
O SR. PEDRO –  Isso.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  –  Lá

era o Fran gão?
O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA –  Era.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  –  É o 

seu es ta be le ci men to?
O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA –  Não.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  –  De 

quem é?
O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA  –  O meu

es ta be le ci men to é em So bra di nho.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  –  De 

quem é esse Fran gão?
O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA –  Era do

Ro lem berg. Meu ir mão.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  –  Do 

seu ir mão?
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O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA –  Meu ir -
mão. Qual é o pro du to?

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Se cos e mo lha -
dos.

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA  –  Mas que 
pro du to es pe ci fi ca men te?

O SR. PEDRO  –  Vem de tudo de su per mer ca -
do.

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA  –  Re ce -
bem em di nhe i ro? Não faço pa ga men to em di nhe i ro.

O SR. PEDRO  –  Mas no dia fez.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Na que le dia fez?
O SR. PEDRO  –  No dia fez lá.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Você lem bra o va -

lor?
O SR. PEDRO  –  Cen to e pou cos mil. Não lem -

bro da quan tia.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Foi uma car ga fe -

cha da?
O SR. PEDRO  –  Foi uma car ga fe cha da, a car -

re ta da Mar tins.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Foi rou ba da da

Mar tins?
O SR. PEDRO  –  Foi rou ba da da Mar tins.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Qu an do foi isso?
O SR. PEDRO  –  Tem mu i to tem po já. Uns qua -

tro anos.
O SR. OSCAR ANDRADE –  Qu a tro anos?
O SR. PEDRO  –  Qu a tro anos, nes sa fa i xa, ou

três anos.”
Obser va mos que, em vá ri as opor tu ni da des, Jo -

a quim se con tra dis se. No iní cio de seu de po i men to
de cla rou que era pos sí vel que seu ir mão José Go mes 
ti ves se com pra do algo para seu su per mer ca do sem o 
seu co nhe ci men to. Mais tar de, afir mou tal ser im pos -
sí vel. Antes da en tra da de Cle ver son para aca re a ção
de cla rou:

“O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA –  Por que
o com pra dor do meu mer ca do não sou eu não. É o
José.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –  É o
seu ir mão?

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA –  É o meu
ir mão.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –  Ele 
que com pra?

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA –  Ele que
com pra.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –  Ele 
pode ter ven di do ou tras mer ca do ri as que o José te -
nha com pra do e o se nhor não fi cou sa ben do?

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA –  Pode ser 
que sim.”

Du ran te a aca re a ção, des men tiu-se:
“O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  – 

Tem al gu ma mer ca do ria que o Ze zão com prou e que
o se nhor não fi cou sa ben do?

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA –  Não.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  – 

Tudo o que ele com prou o se nhor sabe?
O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA –  Tudo o

que com prou eu sei. A com pra ma i or que pas sou na
mi nha loja R$20 mil. E essa com pra quem fez fui eu.”

Em re la ção ao ape li do do ir mão, pri me i ra men te
Jo a quim não re co nhe ceu o ir mão pela al cu nha de Ze -
zão:

“O SR. OSCAR ANDRADE  –  O seu ir mão é o
Ze zão?

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA –  Não. Te -
nho um ir mão que se cha ma José Go mes da Sil va.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Ele está pre sen te?
O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA –  Está.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  O ape li do dele é

Ze zão?
O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA –  A gen te

cha ma ele de Zé.”
Mais tar de, Jo a quim tra iu-se ao se ver tra tan do

o ir mão por Ze zão, até mes mo com cer ta na tu ra li da -
de:

“O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – O Ze -
zão não foi só cio de ne nhu ma.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Mas ele tra ba lha va com o se nhor?

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – Não. Tra -
ba lha co mi go ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Há
quan to tem po ele tra ba lha com o se nhor?

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – Se não
me fa lha a me mó ria, não tem um ano não.

O SR. OSCAR ANDRADE – O Ze zão é seu ir -
mão?

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – O Ze zão.
O SR. OSCAR ANDRADE – Mas an tes eu per -

gun tei se era Ze zão o ape li do dele e o se nhor dis se
que não.

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – Ze zão,
não; José.
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O SR. OSCAR ANDRADE – Mas por que o se -
nhor está fa lan do Ze zão ago ra?

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – E
com na tu ra li da de.

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – José.
O SR. OSCAR ANDRADE – José, não é Ze zão.
O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA  –  Não, eu

não co nhe ço ele como Ze zão.”
Dos de po i men tos to ma dos nes ta CPMI, trans -

pa re ce que, em mu i tos ca sos, as pes so as en vol vi das
com o rou bo e re cep ta ção de car ga uti li zam-se de no -
mes di ver sos de seus pró pri os – não raro com ple ta -
men te di fe ren tes, como Car los Ro ber to co nhe ci do
como Raul, Mar cos co nhe ci do como Bran co, Clé ver -
son co nhe ci do como Pa u li nho, Wen der co nhe ci do
como Ne gui nho – e não se ria ab sur da a con clu são de 
que tal com por ta men to pode pres tar-se a di fi cul tar
even tu a is in ves ti ga ções so bre suas ati vi da des.

Jo a quim des li za tam bém ao re pu di ar a pos si bi li -
da de de Clé ver son ter es ta do em seu su per mer ca do,
sen do que o de po en te es ta va en ca pu za do no mo -
men to da aca re a ção e Jo a quim afir mou não re co nhe -
cê-lo. Eis o tre cho:

“O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Então, é pro vá vel que o Ze zão es ti ves se lá no fi nal do
ano pas sa do. É pos sí vel?

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – Onde?
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Lá,

na loja.
O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – Na mi nha 

loja?
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – É.
O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – Não é

pos sí vel, não. Ele ter ido lá, na mi nha loja, não é pos -
sí vel, não.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Ele
dis se que foi lá. Se ele es ta va en ca pu za do, como é
que o se nhor pode sa ber?

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – É. No fi -
nal do ano, o José es ta va na mi nha loja.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – No
fi nal do ano ele es ta va lá?

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – Esta va
lá.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Quer di zer, se ele foi lá, ele viu o Zé.

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – Se ele foi
lá, ele viu o Zé lá.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo  de Ma nos) – É
isso o que que ro di zer. O se nhor não pode di zer que

ele não foi lá, pois não viu a cara dele. É cu ri o so o se -
nhor já di zer que ele não foi lá.

O SR. JOAQUIM GOMES DA SILVA – Não, por -
que... a res pe i to de... Esse va lor, pro du to rou ba do não 
me ven deu. Por isso que es tou di zen do que não.”

Jo a quim e José Go mes ne gam ter com pra do
qual quer car ga de Clé ver son, ne gam co nhe cer Raul,
ar gu men tam que seu es ta be le ci men to é pe que no de -
ma is para com prar car gas do va lor de cla ra do por Clé -
ver son, ne gam que fa çam pa ga men tos em di nhe i ro.
Enfim, ne gam ge ne ri ca men te to das as acu sa ções fe i -
tas por Clé ver son.

No en tan to, Clé ver son mos trou-se se gu ro e pre -
ci so em sua nar ra ção. De mons trou co nhe cer os ne -
gó ci os dos ir mãos, as fun ções de com pra dor de Ze -
zão no Su per mer ca do Fran gão, o fato de ser Jo a quim 
a pa gar as com pras fe i tas pelo ir mão, o fato de Ze zão
ter tra ba lha do na Ce i lân dia an tes de ir para So bra di -
nho. O nú me ro de ir mãos que Clé ver son de cla ra ter
vis to no es cri tó rio co in ci de com o nú me ro de ir mãos
que Jo a quim afir ma tra ba lha rem com su per mer ca -
dos. To das es sas in for ma ções fo ram da das por Jo a -
quim e José Go mes na au sên cia de Clé ver son e con -
fir ma das por este du ran te a aca re a ção. Tudo isso
con tri bui para a ve ros si mi lhan ça das acu sa ções for -
mu la das.

Des tar te, há in dí ci os su fi ci en tes para que se dê
con ti nu i da de às in ves ti ga ções con tra os ir mãos Jo a -
quim Go mes da Sil va e José Go mes da Sil va, bem
como con tra seus ir mãos Lind berg e Ro lem berg, não
ou vi dos por esta CPMI, mas men ci o na dos no de po i -
men to de Clé ver son. Para tan to, deve-se en vi ar todo o 
ma te ri al per ti nen te ao Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to
Fe de ral e Ter ri tó ri os, a fim de que tome as pro vi dên ci -
as ca bí ve is.

João Ro cha Ga lhar do e Mi guel Alves Ga lhar do
João Ro cha Ga lhar do e Mi guel Alves Ga lhar do,

de acor do com o de po i men to con ce di do por eles à
CPMI em 31-10-2001, são ir mãos e só ci os na Mer ce -
a ria Ga lhar do, lo ca li za da em Cris ta li na, em pre sa do
ramo de “se cos e mo lha dos”.

O pre so Clé ver son Pe re i ra da Cruz, vul go Pa u -
li nho Se ve ri no, na aca re a ção re a li za da em
31-10-2001, acu sa-os de com prar car gas rou ba das.
Clé ver son afir ma ter vis to, em uma oca sião, dois ou
três anos an tes, um de les ne go ci ar com José Wan -
der ley da Sil va, tam bém la drão de car gas. No en tan -
to, Clé ver son re co nhe ce não ter ne go ci a do di re ta -
men te com ne nhum dos ir mãos, mu i to em bo ra te nha 
cer te za de que a ne go ci a ção foi fe i ta na Mer ce a ria
Ga lhar do. Na ver da de, em ra zão da se me lhan ça,
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Clé ver son não con se guiu nem mes mo dis tin guir os
dois ir mãos. Ve ja mos o iní cio da aca re a ção en tre
Clé ver son e João:

“O SR. OSCAR ANDRADE – Clé ver son, você
co nhe ce esse se nhor?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Não sei, te nho que ver o ou tro, não te nho cer te za,
por que é pa re ci do um com o ou tro, mas sei que era 
da mer ce a ria lá em Cris ta li na, não sei o nome da
mer ce a ria.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo  de Mat tos) – O
se nhor co nhe ce os dois ou só um de les?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
co nhe ço um de les. Quer di zer, eu não co nhe ço ele
pes so al men te. Eu já vi ele ne go ci ar com ou tro ami go
meu. Não fui eu mes mo que ne go ci ei com ele. Se eu
fa lar que eu mes mo ne go ci ei com ele, eu es tou men -
tin do. Foi ou tro co le ga meu que...

O SR. OSCAR ANDRADE – Quem foi que ne -
go ci ou?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – O
Wan der ley. Não te nho cer te za com qual que foi dos
dois.

O SR. OSCAR ANDRADE – E onde foi isso?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Lá

em Cris ta li na, uma car ga da União.
O SR. OSCAR ANDRADE – Uma car ga?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Uma car ga da Trans por ta do ra União.
O SR. OSCAR ANDRADE – E o que era a car -

ga?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Mer ca do.
O SR. OSCAR ANDRADE – Di ver sos...
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Mer ca do de se cos e mo lha dos. Tudo de mer ca do que
você pen sar tem den tro.

O SR. OSCAR ANDRADE – De su per mer ca do?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Isso.
O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an do foi isso?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Isso 

tem bas tan te tem po, não me re cor do mais da data.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –

Dois, três anos?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Nes sa fa i xa.”
Se gun do a nar ra ção de Clé ver son, so men te um

dos ir mãos foi o res pon sá vel pela com pra da car ga
rou ba da, ao que pa re ce com a re pro va ção do ou tro, já 

que a ope ra ção não de ve ria ser a este re ve la da. Clé -
ver son afir ma que “in clu si ve, um dos dois co men ta -
ram que um dos ir mãos não po dia sa ber o que es ta va
acon te cen do”.

Clé ver son des cre ve a ne go ci a ção na mer ce a ria, 
com o pu dor de não acu sar ne nhum dos ir mãos sem
a cer te za de qual de les es ta ria en vol vi do:

“O SR. OSCAR ANDRADE – (...) Clé ver son, al -
gum dos dois se re co nhe ce?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – O
que eu te nho para fa lar.., eu não me re cor do, não te -
nho cer te za, não vou acu sar eles di re ta men te por -
que eu não te nho cer te za. Eu não fui lá, in clu si ve a
pes soa que ne go ci ou com o meu co le ga, que era o
Wan der lei, ele não que ria que le vas se al guém que
es ta va na que la fita, no tra ba lho que aju dou a rou bar 
jun to, que es ta va jun to na hora. Eu fi quei no car ro e
ele foi. Eu te nho qua se cer te za de que é o dali, mas
eu não con fir mo.

O SR. OSCAR ANDRADE – Ali, qual?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Esse do ... 
O SR. OSCAR ANDRADE – Da es quer da?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –  É,

mas eu não me con fir mo. Não vou che gar a acu sar di -
re ta men te sem ter cer te za.

O SR. OSCAR ANDRADE – Mas e o lo cal?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – O

lo cal eu sei onde é, a mer ce a ria lá, onde nós guar da -
mos a car ga

O SR. OSCAR ANDRADE – E aí você es te ve
pre sen te?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
es ti ve pre sen te, fi quei den tro do car ro, den tro de um
Escort ver me lho, ele foi lá ne go ci ar com ele, den tro do 
mer ca do, com as no tas.

O SR. OSCAR ANDRADE – Quem foi? Foi o
Wan der lei?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – O
Wan der lei.

(...)
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  – 

Para eu en ten der bem. O se nhor tem cer te za de que a 
mer ce a ria é de les?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Te nho. Te nho cer te za de que a mer ce a ria é de les.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  – 
Sabe iden ti fi car?
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O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Sei
até de se nhar lá uma es ca di nha, um es cri tó rio. Lá em
cima tem um de pó si to.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  –  A
car ga rou ba da foi ven di da lá?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Foi
ven di da lá.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  – 
Não ti nha nota?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Ti -
nha nota por que foi rou ba da tam bém jun to.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos)  –  A
nota tam bém era rou ba da? Rou ba ram tudo jun to?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –  A
nota que é o va lor da mer ca do ria, ele pa gou 50%, pa -
gou...

O SR. OSCAR ANDRADE –  Você se lem bra do
va lor?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Não me lem bro do va lor mais. Ele pa gou a me ta de,
como o Se na dor Ro meu Tuma fa lou, um quar to. E de -
po is, den tro de uma se ma na, pa gou o res tan te. Três,
qua tro dias, ele pa gou o res tan te.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –  E
quem com prou fo ram os do nos do mer ca do?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Foi
o dono do mer ca do, um de les com prou e o ou tro não
po dia sa ber o que es ta va acon te cen do ali, foi o que
che gou ao meu co nhe ci men to. E eu fi quei den tro do
car ro, pa re ce-me que era um se nhor de mais ida de.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – 
Mas o se nhor não tem cer te za?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Não 
te nho cer te za, an tes de acu sá-lo di re ta men te.”

Se gun do o re la to de Clé ver son, a mer ca do ria
ha via sido rou ba do por ele, por Wan der ley (José
Wan der ley da Sil va), por Jo si el (Jo si el Ro dri gues da
Sil va), por Mar qui nhos (Mar cos Antô nio Mar ques de
Mi ran da) e por ou tro ele men to de cujo nome não se
lem bra va. Tra ta va-se de car ga rou ba da da Trans por -
ta do ra União e foi de i xa da num “mato de eu ca lip tos”
pró xi mo a Cris ta li na para, na no i te do dia sub se qüen -
te, ser re co lhi da pelo com pra dor. De po is dis so, Clé -
ver son e Wan der ley fo ram à Mer ce a ria Ga lhar do, ten -
do Clé ver son fi ca do no car ro a pe di do de João ou Mi -
guel, en quan to Wan der ley per ma ne ceu por cer ca de
meia hora den tro do es cri tó rio da mer ce a ria, ne go ci -
an do e re ce ben do o va lor da car ga rou ba da. Na casa
de Jo si el, cada um dos me li an tes foi pago. Eis os tre -
chos re le van tes da nar ra ção:

“O SR. ALBERTO FRAGA –  Não en ten di bem,
ele fa lou que fi cou den tro do car ro, do ca mi nhão?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –  E
eu vi ele sa in do do bal cão.

O SR. ALBERTO FRAGA –  E ele es ta va den tro
do ca mi nhão com você, de dia ou à no i te?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Não, não es ta va den tro do ca mi nhão, es ta va den tro
do car ro meu. E o Wan der ley des ceu com as no tas
para pres tar con ta com ele lá, so mar as no tas para
ver o va lor que deu. A car ga nós de i xou num mato de
eu ca lip tos, per to de Cris ta li na. Pas sou um dia, no ou -
tro dia, à no i te, é que foi bus car.

O SR. OSCAR ANDRADE –  A car ga fi cou com
o ca mi nhão?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Não, fi cou no chão. Nós des car re ga mos e sol ta mos o
ca mi nhão pró xi mo de Ca ta lão.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Quem es ta va nes -
sa ope ra ção com você?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Esta va eu, o Wan der ley e mais dois ca ras. Eu es que ci 
o nome de les, mas se eu che gar à casa de les... Não
que ro fa lar o nome de les aqui, por en quan to.

(...)
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Nós 

fo mos num ve í cu lo pe que no. Ele es ta va den tro do mer -
ca do. Nós pa rou na fren te do mer ca do e o co le ga meu
foi lá den tro, por que ele não quis que eu en tras se jun to. 
A pes soa que es ta va ne go ci an do com ele não que ria
que ti ves se um dos cara que ti nham par ti ci pa do pra
não sa ber que se es ta va ven den do para ele.

O SR. ALBERTO FRAGA –  Qu an to tem po du -
rou essa ne go ci a ção?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Ele
fi cou uma meia hora lá den tro.

O SR. ALBERTO FRAGA –  Ele tam bém, jun to
com você, uma meia hora?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Eu
fi quei no car ro, es pe ran do.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Era de dia ou de
no i te?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – De
dia.

O SR. OSCAR ANDRADE –  E a car ga foi pas -
sa da...

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Foi
bus ca da à no i te.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Quem bus cou?
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O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Quem bus cou fo ram eles, eu não es ta va mais lá. Na
hora que foi bus ca da a car ga, eu não es ta va mais. Eu 
fui an dan do para Uber lân dia, e ele le vou o meu di -
nhe i ro.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Então, o se nhor só o viu de lon ge?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Foi,
eu o vi de lon ge.

O SR. OSCAR ANDRADE –  O se nhor se lem -
bra do va lor?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Não lem bro o va lor.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Qu an to você ga -
nhou, você se lem bra?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Se
não me en ga no, pa re ce que a mi nha par te foi R$13
mil.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Então, pas sa de
R$150 mil. Por que vo cês eram quan tos?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – E
era um ca mi nhão truck da União.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – 
Trans por ta do ra União.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Trans por ta do ra União. Isso eu me lem bro, por que foi
eu que di ri gi o ca mi nhão.

O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an do foi isso?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Uns dois, três anos. Uns dois anos, não me re cor do
bem da data.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Você en trou al gu -
ma vez lá no mer ca do?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Já
en trei lá ou tra vez, e ele foi para den tro. Ou tra vez, de -
po is de uma se ma na, que veio re ce ber o res tan te do
di nhe i ro, eu en trei e sei mais ou me nos como era o
mer ca do, ti nha uns ra pa zes que le va vam umas ca i xas 
para cima.

O SR. OSCAR ANDRADE – Lá den tro?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Numa es ca di nha do lado.
(..)
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Qu -

e ria fa lar para o Dr. Cel so que o Jo si el tam bém es ta -
va.

(...)
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu

que ria fa lar tam bém para o Dr. Cel so que o Jo si el es -
ta va tam bém nes sa fita, ele é um cara que está pre so

e pode con fir mar al gu ma co i sa. O Jo si el está pre so
em Uber lân dia e pode até me aju dar a con fir mar al gu -
ma co i sa. Está pre so em Uber lân dia.

O SR. OSCAR ANDRADE –  O Jo si el.
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O

Jo si el par ti ci pou das ne go ci a ções com ele?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Não, não par ti ci pou das ne go ci a ções. Esta va na car -
ga jun to co mi go e sabe que o Wan der ley ven deu lá
em Cris ta li na, e ele nos pa gou na casa do Jo si el. O
Jo si el foi em bo ra jun to co mi go para Uber lân dia. Pa -
gou nós na casa do Jo si el.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O
Wan der ley pa gou?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Exa ta men te.

Tem um ra paz – ago ra me lem brei o nome dele – 
cha ma do Mar qui nhos, que tem pas sa gem por car ga
tam bém em Uber lân dia, e está lá. Eu sei che gar na
casa dele tam bém.

O SR. OSCAR ANDRADE  – Tam bém sabe dis -
so?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Sabe tam bém dis so.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Então o Jo si el, o Mar qui nhos e o Wan der ley.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – E
tem ou tro cara que não lem bro do nome.”

Clé ver son afir ma, ain da, que, de po is dis so, Wan -
der ley do even to nar ra do, Wan der ley te ria ven di do ou tras 
car gas para João ou Mi guel, de cujo rou bo Clé ver son
par ti ci pou, em bo ra não te nha par ti ci pa do da ne go ci a ção:

“O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – (...) 
E de po is dis so o Wan der ley já ven deu vá ri as para ele. 
Inclu si ve, se ria bom que cha mas se o Wan der ley, por -
que ele sabe ex pli car me lhor do que eu.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –  O
Wan der ley te ria ven di do mais car gas para ele?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Ti -
nha ven di do mais car ga para ele. Eu es ta va jun to, só
que não vim na ne go ci a ção.”

João e Mi guel Ga lhar do ne gam to das as acu sa -
ções. Ne gam ter com pra do qual quer car ga rou ba da,
ne gam co nhe cer Cle ver son e Wan der ley, ar gu men -
tam, em de fe sa, que não fa zem com pras em di nhe i ro,
que sem pre com pram de em pre sas idô ne as e com
nota fis cal, que têm pas sa do lim po e nun ca pas sa ram 
pela po lí cia.

Entre tan to, não se pode ne gar al gu ma cre di bi li -
da de à nar ra ção de Cle ver son, haja vis ta a ri que za de 
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de ta lhes e até mes mo o cu i da do que Cle ver son de -
mons trou ao não im pu tar o fato cri mi no so a pes soa
de cuja par ti ci pa ção não ti nha cer te za.

Não obs tan te seja pre ci so ca u te la a fim de evi tar 
que um ino cen te seja res pon sa bi li za do pela con du ta
cri mi no sa de ou trem, mes mo sen do seu ir mão, en ten -
de mos ha ver in dí ci os su fi ci en tes para se pro mo ver a
con ti nu a ção das in ves ti ga ções, para se apu rar o en -
vol vi men to de João Ro cha Ga lhar do ou Mi guel Ro cha 
Ga lhar do na re cep ta ção de car gas rou ba das. Assim,
deve o ma te ri al per ti nen te ser re me ti do ao Mi nis té rio
Pú bli co do Esta do de Go iás, onde se lo ca li za o es ta -
be le ci men to dos ir mãos e onde o fato tí pi co, em tese,
ocor reu, para que as in ves ti ga ções pros si gam e se -
jam to ma das as me di das ca bí ve is.

Car los Ro ber to Go mes de Oli ve i ra (Raul)
Car los Ro ber to Go mes de Oli ve i ra, co nhe ci do

como Raul, em seu de po i men to à CPMI em
31-10-2001, de cla rou ser pro pri e tá rio da em pre sa CR 
Ce lu la res, que lida com aces só ri os para te le fo ne ce -
lu lar na Fe i ra dos Impor ta dos de Ta gua tin ga.

Re co nhe ceu que, quan do co me çou a vi a jar
para o Pa ra guai, tra zia ci gar ros con tra ban de a dos.
Con fes sou, ain da, que, apro xi ma da men te três ou
qua tro anos an tes, com prou 40 ca i xas de ci gar ros
Holl ywo od e LS, da Sou za Cruz, im por ta dos, rou ba -
dos de trans por ta do ra em Uber lân dia. Em pa ga men -
to, dis se ter en tre ga do um Tem pra azul, ano 1994,
como ga ran tia, mais al guns che ques de sua emis são, 
num to tal de apro xi ma da men te R$28 mil, sen do apro -
xi ma da men te R$12 mil em che ques.

“O SR. OSCAR ANDRADE – Você con fir ma ter
re ce bi do, em Ta gua tin ga, no se tor in dus tri al, per to do
Sesi... Você co nhe ce o lu gar de que es tou fa lan do,
não?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Sei.

O SR. OSCAR ANDRADE – Ter re ce bi do uma
car ga de ci gar ros?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Numa épo ca, com prei qua ren ta ca i xas
de ci gar ros de uma pes soa.

O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an do?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Não sei. Tem mais ou me nos três ou
qua tro anos. Não lem bro bem a data. Foi jus ta men te
na épo ca em que eu tra ba lha va com ci gar ro

tam bém.
O SR. OSCAR ANDRADE – Ci gar ro da Sou za

Cruz?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Eles me fa la ram que o ci gar ro era im por -
ta do, mas era da Sou za-Cruz.

O SR. OSCAR ANDRADE – Rou ba do?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Com cer te za.
O SR. OSCAR ANDRADE – Você sa bia dis so?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Não. De po is fi quei sa ben do.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Você sabe quem te 

ven deu isso?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Essa mer ca do ria vem de uma trans por -
ta do ra de Uber lân dia.”

Se gun do Raul, os che ques te ri am sido emi ti dos
na con ta de Pa o lo Ro ber to Go mes de Oli ve i ra, nome
al ter na ti vo que pas sou a uti li zar de po is de ter per di do
seus do cu men tos na Ba hia e lá so li ci ta do a ex pe di ção 
de ou tros, que fo ram im pres sos por en ga no. Com
esse do cu men to, Raul pe diu novo CPF, e abriu con tas 
em ban cos, já que seu nome cons ta va de re gis tros de
maus pa ga do res. Eis seu de po i men to:

“O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Esse che que que o se nhor en tre gou para ele era no
seu nome?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Os che ques eram no meu nome.

O SR. OSCAR ANDRADE – Car los Ro ber to...
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Não, aí hou ve um...
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Cal -

ma lá. Como era o nome?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Per di meus do cu men tos na Ba hia. Fui ti -
rar ou tro do cu men to só que a iden ti da de veio er ra da.
Veio Pa o lo Ro ber to Go mes de Oli ve i ra. Em lu gar do
Car los eles bo ta ram...

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Para o se nhor ver como a men ti ra tem per na cur ta, as
co i sas vão apa re cen do.

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor pe diu a
se gun da via sem ir lá?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Não, eu es ta va na Ba hia nes ta épo ca.

O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an do o se nhor
pe gou o se nhor não viu não?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Esta va er ra da, mas, como eu pre ci sa va
do do cu men to para vi a jar, vim em bo ra.
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O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Mas de Car los para Pa o lo?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Pa o lo Ro ber to Go mes de Oli ve i ra. Meu
nome é Car los, en tão veio tro ca do.

O SR. OSCAR ANDRADE – Aí o se nhor abriu
uma con ta com esse nome?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Eu es ta va com pro ble ma no SPC, apro -
ve i tei e abri uma con ta.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Aí co me ça a ex -
pli car. O pe i xe mor re pela boca e o ho mem, pela pa la -
vra. Sua pa la vra aí. Então esse é o nome do che que
que o se nhor deu para ele? Emi tiu o che que nes se
nome?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Isso.

(...)
O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – O

se nhor já tem dois no mes.
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Meu nome é Car los Ro ber to Go mes de
Oli ve i ra.

O SR. OSCAR ANDRADE – Três, tem Raul tam -
bém. O se nhor não tem con ta com o nome de Raul
não?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Raul é ape li do. Não se nhor.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) – Ofi -
ci al men te, pode ter con ta em ban cos como Car los
Ro ber to Go mes de Oli ve i ra e Pa o lo Ro ber to Go mes
de Oli ve i ra. Então, o se nhor ti nha CPF tam bém? Ti rou 
CPF tam bém?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Isso.

O SR. OSCAR ANDRADE – Qu a is os nú me ros
do CPF?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Eu não lem bro.

O SR. OSCAR ANDRADE  – O se nhor não tem
eles aí não?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Não. Te nho o meu CPF.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Então, o se nhor tem dois CPF.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Não; só te nho um. O ou tro foi dado ba i xa. 
Só te nho um CPF.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Como dado ba i xa?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – No re ca das tra men to, vim aqui no se tor
de au tar quia eles pe ga ram a mi nha iden ti da de e de -
ram ba i xa no ou tro.

O SR. PRESIDENTE (Pom peo de Mat tos) –
Onde é que está a iden ti da de do Pa o lo?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Dei fim nis so aí; não ti nha como usar
dois no mes.”

Os ci gar ros fo ram ofe re ci dos por Car los em um
es cri tó rio de ne go ci a ção de ouro de Raul, que fun ci o -
na va em Ta gua tin ga. Raul afir mou que Car los foi o in -
ter me diá rio e a pró pria com pa nhia trans por ta do ra
des vi ou a car ga de ci gar ros, que se en con tra va em
seu es ta be le ci men to em Uber lân dia. Assim se pro -
nun ci ou Raul:

“O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Isso o Car los in ter me di ou, e o dono da
em pre sa lá em Uber lân dia foi quem... Uma trans por -
ta do ra.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você lem bra o
nome dele?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Não lem bro o nome dele não, mas esse
Pa u li nho deve co nhe cer, en ten deu? O meu úni co vín -
cu lo com esse...

O SR. POMPEO DE MATTOS – E o Car los co -
nhe ce?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Só para
es cla re cer, a pró pria trans por ta do ra é que es ta va for -
ne cen do?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Foi quem for ne ceu. O ci gar ro es ta va den -
tro dele lá, as qua ren ta e pou cas ca i xas de ci gar ro.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  De i xe-me en -
ten der: ha via qua ren ta e pou cas ca i xas. Esta vam
den tro do ca mi nhão?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  Esta va den tro da trans por ta do ra. Aí en -
cos tou um ca mi nhão va zio e eles trou xe ram a mer ca -
do ria aqui para Ta gua tin ga.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Qual é o vo lu -
me que dão as qua ren ta e pou cas ca i xas?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  Eu acre di to...

O SR PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  –  Qu an do
você fala em ca i xa, qual é a quan ti da de?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  Cada ca i xa con tém cin qüen ta pa co tes
de ci gar ro...”
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Raul de cla ra que Car los fez con ta to com uma
pes soa cha ma da Alda ir, que co nhe cia o dono da
trans por ta do ra dos ci gar ros. De po is dis so, Raul foi a
Uber lân dia para mos trar o car ro, que lá de i xou, re tor -
nan do ao Dis tri to Fe de ral, onde mais tar de re ce beu a
car ga rou ba da:

“O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  Não, o Pa u li nho co nhe ci de po is. Eu me
lem brei de ou tro nome. Esse Car los fez con ta to com
um tal de Alda ir.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Alta ir?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA –  Alda ir.
O SR. OSCAR ANDRADE –  Alda ir.
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA –  Isso. O Alda ir co nhe cia o dono da trans -
por ta do ra de Uber lân dia.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Foi Car los que o
le vou ao Alda ir? É isso?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  Não. O Car los me le vou di re to ao dono
da trans por ta do ra, mas quem fez con ta to com o Car -
los foi um ra paz cha ma do Alda ir.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  –  O se -
nhor foi a Uber lân dia ou o dono es ta va aqui?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  Che guei a Uber lân dia com o car ro, pra
ele ver os car ros.

(...)
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  –  Então, o 

dono da car ga era o dono da trans por ta do ra?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA –  Mais ou me nos por aí. O ca mi nhão foi
car re ga do den tro da trans por ta do ra de les.

(...)
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Você foi a

Uber lân dia?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA –  Eu fui a Uber lân dia para ele ve rem o car ro. 
Vim em bo ra, eles fi ca ram com o car ro lá e man da ram a
mer ca do ria. O Car los foi quem trou xe a mer ca do ria.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Em qual car ro
trou xe a mer ca do ria?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  Um ca mi nhão.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Da pró pria
trans por ta do ra?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  Não, pa re ce-me que alu ga ram um ca mi -
nhão.”

O Tem pra que Raul en tre gou em Uber lân dia es -
ta va ali e na do fi du ci a ri a men te. Com o tem po, a fi nan -
ce i ra re to mou o ve í cu lo. De po is dis so, Raul afir ma ter
sido ame a ça do pelo dono da trans por ta do ra e por
Alda ir. Por isso, en tre gou-lhes um ter re no no Se tor de
Man sões de Ta gua tin ga. Assim de cla rou:

“O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  O meu car ro tam bém era ali e na do. Tam -
bém fi cou lá. Com o tem po, a fi nan ce i ra foi e re ad qui -
riu o car ro.

O SR. OSCAR ANDRADE   –  Então, você tam -
bém deu pre ju í zo para o ou tro?

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Então, tu tam -
bém des te pre ju í zo para ele?

O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA  –  Não, por que na épo ca pas sei um lote
para eles aqui, no se tor de man sões de Ta gua tin ga.

o SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  –  Você pa -
gou com o ter re no?

O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  Exa to.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Pa gou com o
ter re no?

O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  É, por que eles co me ça ram tam bém a
me li gar e a ame a çar.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Quem te ame a ça va?
O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE

OLIVEIRA –  O pró prio Alda ir, esse tal de Alda ir, que
o Bran co ti nha con ta to com ele, e o ho mem lá da
trans por ta do ra tam bém.”

Raul diz ter ven di do a car ga a Mar cos, vul go
Bran co ou Mar cão, apre sen ta do por Car li nhos, que
mora no Gu a rá e fre qüen ta va seu es cri tó rio de ne go -
ci a ção de ouro. Bran co deu-lhe uma ca mi nho ne te GM 
S-10 em ga ran tia, mas esta era ob je to de fi nan ci a -
men to e en con tra va-se ali e na da fi du ci a ri a men te ao fi -
nan ci a dor. Bran co, en tão, en tre gou-lhe um Tem pra,
este qui ta do, que Raul ven deu a um sar gen to da Po lí -
cia Mi li tar por R$10 mil. Além dis so, Bran co lhe en tre -
gou a do cu men ta ção de um lote, “des ses de in va são”, 
mas a do cu men ta ção era fria e o lote não exis tia. De
um to tal de R$28 mil, Raul afir ma ter tido um pre ju í zo
de 13 a 14 mil re a is. Raul de cla rou não sa ber para
quem Bran co ven deu os ci gar ros, pre su min do que te -
nha ven di do “a re ta lho pe los bo te cos”. Eis os tre chos
re le van tes:

“O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  Não. Por si nal, esse ci gar ro que ad qui ri
pas sei para um ra paz cha ma do Bran co.
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O SR. OSCAR ANDRADE  –  Você com prou
para ga nhar o di nhe i ro?

O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  Exa to.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Ven deu rá pi do?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA –  Para di zer a ver da de, fui pas sa do para
trás, por que até hoje não re ce bi. Ele me deu uma S-lO 
como ga ran tia. Era ágio.

(...)
O SR. OSCAR ANDRADE –  Qual é o nome do

Bran co?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA –  Mar cos.
O SR. POMIPEO DE MATTOS –  O se nhor sa -

be ria lo ca li zá-lo?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA –  A fa mí lia dele mora em fren te à 17ª, os
pais dele.

(...)
O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Qu an to o se -

nhor per deu? Qu an to o se nhor ga nhou?
O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE

OLIVEIRA –  Eu per di na fa i xa de uns tre ze a qua tor -
ze mil re a is.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Per deu a me ta -
de, se ria isso?

O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  Sim.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Por quan to o
se nhor ven deu para ele?

O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  Eu não lem bro por que foi rolo nes se ne gó -
cio. Eu sei que se mar gem de lu cro, se eu pa gas se para
o pes so al e re ce bes se, eu ga nha ria na fa i xa de R$2mil.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  É um ne gó cio
tipo 28 a 30? Com prou por R$28 mil?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  É mais ou me nos por aí.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  E, na ver da de,
o se nhor re ce beu, des ses 30, só uns quin ze ou de -
zes se is, de zes se te?

O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  Não, em di nhe i ro mes mo eu não re ce bi
isso aí.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Sim, mas o se -
nhor re ce beu de que for ma?

O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  Re ce bi... Ele pas sou para mim um ou tro

car ro, e esse car ro era qui ta do. Pas sei o car ro para
fren te, ven di o car ro por R$10 mil para um sar gen to
da Po lí cia Mi li tar.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Que car ro que
era?

O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  Era um Tem pra, tam bém, 94.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  O se nhor en -
tre gou um Tem pra e pe gou ou tro Tem pra?

O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  Não, en tre guei a S-10 e pe guei um Tem -
pra. E o ou tro ele pas sou um lote para mim, um lote
que não exis te.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Ah! Então ele
pas sou três bens pa tri mo ni a is?

O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  Na ver da de, ele pas sou três bens, mas
o que cons ta va mes mo só foi um por que foi o úni co
que ti nha di re i to le gal, por que os ou tros não ti nham
pro ce dên cia.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  E o se nhor de -
po is nun ca mais? O se nhor sabe onde o Ale mão
mora, não sabe? O se nhor dis se aqui.

O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  Eu sei onde os pais dele mo ram.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Onde os pais
dele mo ram?

O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  Lá em fren te a 17ª De le ga cia de Po lí cia,
em Ta gua tin ga.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Como é que é
o nome do pai dele?

O SR. CARLOS ROBERTO COMES DE
OLIVEIRA –  Não sei o nome do pai dele. Eu sei que
ele é co nhe ci do como Bran co, mas o nome dele é
Mar cão, cha ma Mar cos.”

Raul dis se, tam bém, que Pa u li nho Se ve ri no
(nome pelo qual Cle ver son é co nhe ci do) foi-lhe apre -
sen ta do por Bran co, na Fe i ra dos Impor ta dos. Ne gou,
en tre tan to, ter fe i to qual quer ne gó cio com ele. Dis se
que Cle ver son só o pro cu ra va para ar ru mar te le fo nes
ce lu la res.

“O SR. OSCAR ANDRADE  –  Estou in te res sa -
do em sa ber como você co nhe ceu o Pa u li nho.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  Esse Pa u li nho eu

co nhe ci atra vés do Bran co.
O SR. OSCAR ANDRADE –  Onde?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA  –  Na Fe i ra dos Impor ta dos mes mo.
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O SR. OSCAR ANDRADE –  O Bran co che cou
com ele lá?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA  –  Che ga ram o Bran co, o Pa u li nho e ou tro
cara mo re no. Do ou tro não sei bem o nome.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Um ter ce i ro.
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA  –  Fi ca ram lá para ar ru mar o ce lu lar. Arru -
ma mos tudo di re i ti nho.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Apre sen tou-se?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA –  É A gen te pe gou co nhe ci men to.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Você fi cou ami go

dele?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA –  Fi quei cu i dan do do meu tra ba lho, como
até hoje eu cu i do do meu tra ba lho.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Você o via de vez
em quan do?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  Ele sem pre che ga va lá para ar ru mar ce -
lu lar, para o ne gó cio to di nho.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Qual ne gó cio to di -
nho?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  Foi pe gan do mais con ta to.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Arru ma va ce lu lar
e o que mais?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  Só ce lu lar mes mo.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Só ia ar ru mar ce -
lu lar?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA  –  Qu an do que bra va ou pre ci sa va de uma
ba te ria. Qu al quer co i sa as sim.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Nun ca pro pôs
nada? Nun ca ne go ci ou nada com você?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA  –  Não.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Você bri gou com
ele al gu ma vez?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA  –  Com o Bran co, não.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Não es tou fa lan do 
do Bran co, mas do Pa u li nho.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA  –  Nun ca bri guei com ele.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Nun ca teve ne -
nhu ma de sa ven ça?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  Não.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Nun ca o cha te ou?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA  –  Que eu sa i ba,
não.
Ne gou co nhe cer o De pu ta do José Ta ti co, o Su -

per mer ca do Fran gão e Mo i sés. Ne gou ter fe i to ne gó -
ci os com o Su per mer ca do Ta ti co ou com o Car re four.

Ini ci a da a aca re a ção, ape sar das vá ri as con tra -
di ções en tre os de po i men tos de Cle ver son e de Raul,
al guns fa tos se con fir ma ram. Pri me i ra men te, Cle ver -
son tam bém de cla rou que o dono da trans por ta do ra
em Uber lân dia es ta va en vol vi do com o des vio da car -
ga de ci gar ros com pra da por Raul:

“O SR. OSCAR ANDRADE  –  De quem é a
trans por ta do ra?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Inclu si ve, o dono da trans por ta do ra es ta va en vol vi do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  –  Ele foi
com você lá?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Até fui co brar dele de po is e ele fa lou que não, que já
ti nha pago para o ra paz...

O SR. OSCAR ANDRADE  –  É aque le mes mo
da fita, da gra va ção?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Não. E ou tro. Até fa lei dele para o Dr. Cel so.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  –  Ele foi
com você lá, o Raul?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Não, ele não foi co mi go. Ele foi so zi nho, com ou tro
ami go meu.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Quem é o ami -
go?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  O
Re na to.”

Além dis so, Cle ver son re pe tiu vá ri as das in for -
ma ções da das por Raul, como, no epi só dio da car ga
de ci gar ros, a for ma do pa ga men to, o Tem pra dado
em ga ran tia, o fato de o Tem pra es tar ali e na do fi du ci -
a ri a men te, os che ques de Raul em nome de Pa u lo
Ro ber to, o fato de Raul ter ido a Uber lân dia ne go ci ar
a car ga, en tre ou tros de ta lhes. Enfim, Cle ver son de -
mons trou co nhe cer a ne go ci a ção des cri ta por Raul
com de ta lhes.

Entre tan to, os de po i men tos fo ram con fli tan tes
em vá ri os pon tos, con for me se pas sa a ex por.

Enquan to Raul diz que foi a apre sen ta do a Cle -
ver son por Mar cos Bran co, Cle ver son afir ma que se
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co nhe ce ram por meio dos la drões de car ga Mo a cir e
Re na to e vá ri as ou tras pes so as em Bra sí lia:

“O SR. OSCAR ANDRADE  –  (...) Clé ver son,
co nhe ce esse se nhor?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Co nhe ço.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Quem é ele?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 

Raul.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Raul. Sabe o

nome todo dele ou não?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 

Não, o ver da de i ro eu não sei não, eu co nhe ço ele por
Raul.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Co nhe ce ele
como Raul.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  –  Da
onde?

O SR. OSCAR ANDRADE  –  De onde você co -
nhe ce ele?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Co nhe ço ele da qui mes mo, de Bra sí lia.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  É? Como você co -
nhe ceu ele?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Co nhe ci ele atra vés do Mo a cir, do Re na to, de vá ri as
pes so as aqui em Bra sí lia.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Você sabe o que
ele faz?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  Sei 
que ele tem uma loja de ce lu lar e com pra car ga rou -
ba da. O que eu sei dele é isso. Intru ja, não é?

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Intru ja. Intru ja é
quem faz a in ter me di a ção.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  O
in ter me di a no.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Em que cir cuns -
tân ci as você já es te ve com ele, quan tas ve zes e em
quan tas si tu a ções?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Inclu si ve em com pra de ci gar ros, de mer ca do.”

Qu an to às re la ções en tre os dois, Raul afir ma
não ter fe i to ne gó ci os com Cle ver son. Cle ver son, ao
con trá rio, de cla ra que seus vá ri os con ta tos com Raul
fo ram para ne go ci a ção de car ga:

“O SR. OSCAR ANDRADE  –  Qual foi, me con -
ta, seu con ta to com ele? Qu an tas ve zes já es te ve
com ele?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Vá ri as ve zes.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Como é sua re la -
ção com ele? Sua re la ção com ele é de ami za de, de
in ti mi da de, como é?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  Só
para ne go ci a ção.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Só para ne go ci a -
ção?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  Só
para ne go ci a ção de car ga.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  E como fun ci o na -
va? Você che ga va, fa zia o con ta to, li ga va para ele, al -
gu ma co i sa as sim?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  É.
Eu li ga va para ele quan do ti nha mer ca do ria.”

No epi só dio do rou bo da car ga de ci gar ros de
Uber lân dia, Raul afir ma ter com pra do 40 ca i xas, en -
quan to Cle ver son ga ran te que um ca mi nhão in te i ro foi 
com pra do, com cer ca de qua tro cen tas ou qui nhen tas
ca i xas:

“O SR. OSCAR ANDRADE  –  Qu an to de ci gar -
ros era?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Ah, era mu i to. Não me lem bro mais, mas era mu i to ci -
gar ro.

O SR. OSCAR ANDRADE – Mu i to quan to: uma
car re ta, um ca mi nhão, três quar tos?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Um
ca mi nhão. Foi até um ca mi nhão que trou xe.

O SR. OSCAR ANDRADE – Mais ou me nos
quan tas ca i xas, não sabe? Qu a tro cen tas, qui nhen tas
ca i xas?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Nes sa fa i xa.

O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an to cus tou,
você lem bra?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
não me lem bro mais o pre ço, mas ele fi cou me de ven -
do R$12 mil e me pas sou mais um Tem pra que era
“ca bri to”, fi cou lá em Uber lân dia e está pre so até hoje.

O SR. OSCAR ANDRADE – O Tem pra era “ca -
bri to”?

O SR. CLÉVERSON – Era. Ele me pas sou o
Tem pra como sen do qui ta do.”

Cle ver son nar ra que a ven da des ses ci gar ros foi 
o pri me i ro con ta to en tre ele e Raul, ao qual se gui -
ram-se mu i tos ou tros, como no se guin te tre cho da
aca re a ção:

“O SR. OSCAR ANDRADE – Va mos fa lar de
su per mer ca do, que você tem mais co nhe ci men to. Aí
era você mes mo que tra zia a car ga?
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O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu,
Mo i sés, e eu ti nha meus co le gas. Era nós mes mo
quem tra zia. Tra zia e ele só in ter me di a va.

O SR. OSCAR ANDRADE – Con te a sua par ti -
ci pa ção nis so jun to com ele, a sua pre sen ça jun to
com ele. Em qua is cir cuns tân ci as se deu? No Fran -
gão, nos ou tros su per mer ca dos.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Só
na hora que vai re ce ber. Na hora que vai re ce ber, vai
so mar nota para sa ber o va lor que deu, ele é quem
soma.

O SR. OSCAR ANDRADE – Mas aí você es ta va 
com a car ga rou ba da, você quer ven der, é você quem
fa zia con ta to com Raul?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
fa zia con ta to com Raul. Vá ri as ve zes fiz con ta to com
ele. Mu i tas ve zes.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Li ga va para o
ce lu lar dele?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Li -
ga va para o ce lu lar dele. Então, o ce lu lar dele te nho
mar ca do. Não sei de cor, mas te nho mar ca do.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você acom pa nha -
va?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Já
acom pa nhei.

O SR. OSCAR ANDRADE – Onde você já
acom pa nhou?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Já
acom pa nhei no Fran gão, no Ta ti co.

O SR. OSCAR ANDRADE – E o re ce bi men to,
como era fe i to?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Uma vez já re ce bi, como fa lei da ou tra vez,

lá mes mo den tro do su per mer ca do, e já re ce bi o 
di nhe i ro que ele man da va para mim.”

Na ver da de, Raul con tra diz-se no cur so da aca -
re a ção, pois, de po is de afir mar que não ti nha ne gó ci -
os com Clé ver son, re co nhe ce que lhe de via R$12 mil, 
em vir tu de de che ques de emis são da que le em po der 
des te, tan to que lhe en tre gou te le fo nes ce lu la res em
pa ga men to par ci al do dé bi to:

“O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Ele me ven deu. Ele me en tre gou os te le fo nes: três te -
le fo nes para aba ter no di nhe i ro que ele me de via.
Para ir aba ten do. Ele me de via R$12 mil e iria aba ten -
do.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Esse di nhe i ro é o que eu devo para ele
do ne gó cio do ci gar ro.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Isso. Foi des se je i to. Nis so ele está fa lan do a ver da de.

O SR. OSCAR ANDRADE – Aí, você deu os
três te le fo nes para pa gar par te des ta dí vi da?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Não. O te le fo ne ce lu lar não vale R$12
mil. Foi para pa gar uma par te.”

Ao fi nal, Raul re co nhe ce até mes mo que foi até
a casa de Clé ver son para ne go ci ar a dí vi da de R$12
mil en tre eles:

“O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Tem pra tam bém. Ele já an dou na mi nha casa com um
Tem pra.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você já foi num
con do mí nio pró xi mo a So bra di nho ali?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Já fui, sim, se nhor.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você es te ve lá com 
quem?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Tive lá com esse Le o nar do.

O SR. OSCAR ANDRADE – Le o nar do?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – É, o do Po in ter.
O SR. OSCAR ANDRADE  – E o que você foi fa -

zer lá?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Ele li gou pra mim, lá, pra gen te acer tar
so bre esse ne gó cio do di nhe i ro que eu tava de ven do
pra ele. Aí, eu fui lá.

O SR. OSCAR ANDRADE – So bre?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – O di nhe i ro que eu tava de ven do para ele, 
os R$12 mil.

O SR. OSCAR ANDRADE  – Pra quem? Para o
Le o nar do?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Não, para o...

O SR. OSCAR ANDRADE – Pa u li nho Se ve ri -
no?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Isso.

O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an do foi isso?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Faz mais ou me nos 6 ou 7 me ses.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Seis a sete me ses.

Você teve com quem, lá?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Tive com ele.”
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Clé ver son im pu ta a Raul a res pon sa bi li da de
pela in ter me di a ção de car gas rou ba das en tre ele,
Clé ver son, e ou tros la drões de car ga, e o De pu ta do
José Ta ti co, como já ha via men ci o na do em ou tros de -
po i men tos e aca re a ções. Eis o tre cho da aca re a ção
com Raul:

“O SR. POMPEO DE MATTOS – Nes sa oca sião 
o Ta ti co es ta va jun to?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Ele
só pas sou e pe diu para a pes soa pa gar, essa me ni na
pa gar.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Você viu o Ta ti -
co?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Vi o
Ta ti co.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Ele viu tam -
bém?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Ele
viu tam bém. Ele ne go ci a va di re to com ele por te le fo -
ne.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Por te le fo ne?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Isso.
O SR. OSCAR ANDRADE – Ele com Ta ti co?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Jun to co nos co. A car ga, o va lor, ele olha va a nota, a
car ga, o va lor é tan to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Ele mes -
mo con ver sa va com vo cês?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Ele
mes mo con ver sa va. Vá ri as ve zes.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em que
te le fo ne?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Do
te le fo ne dele não me lem bro. Te nho o te le fo ne do Ta ti -
co mar ca do. Inclu si ve, fa lei para o Dr. Cel so se qui -
ses se, an tes, para a gen te con ver sar. Já con ver sei
com ele por te le fo ne tam bém. Inclu si ve, te nho mais
pro va que viam ne go ci ar com Raul. Con ver sei com o
ra paz por te le fo ne e te nho mais pro va. Não sei se ele
já con ver sou com Dr. Cel so, mas ele ia con ver sar com 
o Dr. Cel so, que vai ter mais pro va. Pro va que viu eu já
ne go ci an do com ele.

O SR. OSCAR ANDRADE – Essa ou tra pes -
soa? Você não quer de cli nar o nome?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Não 
que ro fa lar o nome, por en quan to, aqui, que ele...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – É pre fe rí -
vel man ter mes mo o si gi lo para que não haja ame a -
ças como hou ve com ele.

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor ou viu aí o 
Pa u li nho fa lan do...

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Ouvi.

O SR. OSCAR ANDRADE – ... que você ne go ci -
ou com o Ta ti co, que al gu mas ve zes você li gou, con -
ver sou, que ele es te ve pre sen te jun to com você e com 
o Ta ti co, que ele man dou uma fun ci o ná ria te pa gar.
Isso ele pre sen ci ou uma vez. E aí?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Vou lem brar aos se nho res o se guin te:
es tou sob ju ra men to, cer to? Então, não te nho in te res -
se ne nhum em men tir. Não sei por que o Pa u li nho
está fa zen do isso co mi go, por que eu nun ca fiz nada
para ele. O ci gar ro que com prei, como já fa lei para os
se nho res aqui, foi qua ren ta e pou cas ca i xas. Eu levo o 
se nhor na trans por ta do ra jun to com a equi pe de vo -
cês. Levo lá, sei onde é, a gen te lo ca li za a pes soa, e a
pes soa vai fa lar re al men te quan tas ca i xas me ven -
deu. Nun ca com prei nada de mer ca do dele. Estou sob 
ju ra men to, e juro pela mi nha fi lha, que tem um ano e
três me ses. Nun ca com prei nada de mer ca do dele.
Ven di um ce lu lar para ele. Isso eu ven di.”

Clé ver son tam bém re a fir ma o epi só dio em que
Raul in ter me di ou a ven da de car gas rou ba das ao Su -
per mer ca do Fran gão, que de cla ra ter sido seu úl ti mo
ne gó cio fe i to com Raul, no fi nal do ano 2000:

“O SR. POMPEO DE MATTOS – Você vai me
con tar ago ra. Eu per gun tei an tes, mas você co me çou
e não evo lu iu. O úl ti mo ne gó cio que você fez com ele,
do qual você par ti ci pou, no qual es ti ve ram jun tos, o
que vo cês fi ze ram, quan to foi pago, que ma te ri al era,
o que ele com prou, qual o pro du to, en fim, con te-nos
ago ra.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – O
meu úl ti mo ne gó cio foi car ga de se cos e mo lha dos.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Por fa vor, vá de -
va gar. De onde era essa car ga de se cos e mo lha dos?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Essa veio de Cris ta li na. Veio de Uber lân dia, mas foi
guar da da em Cris ta li na.

O SR. OSCAR ANDRADE – Foi guar da da lá?
O SR. POMPEO DE MATTOS – Veio de Uber -

lân dia e es ta va guar da da em Cris ta li na? Como ocor -
reu?

O SR. OSCAR ANDRADE – Nos dê de ta lhes.
Vo cês che ga ram com a car ga, você rou bou, como é
que foi?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
não che guei com a car ga. Nós guar da mos a car ga em 
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Cris ta li na. Eu vim até Bra sí lia, co mu ni quei com ele e
ele ven deu...

O SR. OSCAR ANDRADE – Como é que você
se co mu ni cou com ele?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
li guei para ele e fa lei que ti nha a car ga para ven der.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Que mês era?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu

não me lem bro do mês. Se eu fa lar o mês, es tou men -
tin do, por que eu não me lem bro.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Foi nes te ano?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Não. Não foi nes te ano mais. Foi no ano pas sa do.
O SR. POMPEO DE MATTOS – No fi nal do ano,

no meio do ano?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Mais ou me nos no fi nal do ano. Essa car ga foi ven di da 
para o Fran gão.

O SR. OSCAR ANDRADE – Essa foi do Fran -
gão?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Essa foi. Aí eu fui re ce ber lá.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Foi ven di da
para quem?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Para o Fran gão.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Para o Fran gão. 
Por quan to?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Foi
se cos e mo lha dos. Eu não me lem bro o pre ço mais.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você che gou na ci -
da de e li gou para ele?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Foi
car ga de cen to e pou cos mil.

O SR. POMPEO DE MATTOS – E ele in ter me di -
ou?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Ele
que in ter me di ou.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Com o Fran gão?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Com o Fran gão. Mas só que eu re ce bi... No dia lá, fui
re ce ber jun to, mas pas sa para ele, e é ele quem me
paga.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Mas o se nhor e 
ele fo ram jun tos lá?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Fo -
mos jun tos. Eu, ele e o Mo i sés.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor, ele e
o Mo i sés?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – E o
Mo i sés.

O SR. POMPEO DE MATTOS – E aí foi pago em 
di nhe i ro ou em che que?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Foi
pago em di nhe i ro. Eles não pa gam em che que. Quem
me pa gou em che que só foi ele que me pa gou uma
vez, por que pas sa ram o che que de les, que era
pré-da ta do. Des se tem po pra cá, nun ca mais eu pe -
guei che que, só pego se for di nhe i ro. Só pe ga va se
fos se di nhe i ro. Hoje, eu não faço mais isso.

O SR. OSCAR ANDRADE – Do va lor da car ga,
você não se lem bra?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Não 
sei se foi de R$300 mil. Mas só que foi ven di da pela
me ta de do pre ço, não é?

O SR. OSCAR ANDRADE –  Em tomo de
R$150 mil?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Em
tor no de cen to e pou cos mil.

O SR. OSCAR ANDRADE – E ele pa gou em di -
nhe i ro?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Pa -
gou em di nhe i ro. Pa gou a me ta de. Pa gou a me ta de: a
me ta de da me ta de à vis ta, e a ou tra me ta de pa gou
não foi nem em oito dias.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pa gou
um quar to?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Exa ta men te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Do va lor
to tal?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Exa ta men te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – E fi cou
fal tan do um quar to, que era o acor do do...

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Exa ta men te. Fo ram se ten ta e pou cos mil.

O SR. OSCAR ANDRADE – Foi en tre gue no
Fran gão?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Foi
en tre gue no Fran gão.

O SR. OSCAR ANDRADE – Da Ce i lân dia ou do...
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Lá

de So bra di nho.
O SR. OSCAR ANDRADE – So bra di nho?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Isso. Eu não me lem bro o en de re ço de lá, mas eu sei
che gar lá. Inclu si ve, eu le vei o de le ga do lá.
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O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Raul, o que
o se nhor tem a di zer do que ele está fa lan do? Faz um
ano e pou co, e é bom o se nhor re fres car a me mó ria,
por que o Mo i sés virá aqui tam bém.

(...)
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Sr. Se na dor, vou fa lar aqui, como já fa lei,
e vou con ti nu ar re pe tin do: traz o pes so al do Fran gão.
Tudo que ele está fa lan do... A que ven di, a que in ter -
me di ei... Traz o pes so al, co lo ca de fren te co mi go.
Man da o pes so al fa lar que eu com prei, sem ele pre -
sen te, e me apre sen ta ao pes so al. Pode fa lar as sim:
“O se nhor co nhe ce o Car los Ro ber to ou Raul? Faz
isso.”

Clé ver son ain da im pu ta duas con du tas cri mi no -
sas a Raul. Uma de las é a com pra de uma car ga de
com pu ta do res de ele men to co nhe ci do como Ne ném
ou San ta na, pro ve ni en te de Uber lân dia:

“O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – E
a car ga de com pu ta dor?

O SR. OSCAR ANDRADE – Clé ver son, fale, por 
fa vor.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – E
uma car ga de com pu ta dor que você com prou tem
pou co tem po, que eu fui pre so por ca u sa des sa car ga
sem eu es tar jun to?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Você for ne ceu para quem essa car ga?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – O
Ne ném que ven deu para você, você mes mo co men -
tou co mi go.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Então, você traz o Ne ném para pro var
para mim, meu fi lho!

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Você mes mo fa lou para mim que foi você que com -
prou a car ga.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Você está do i do, ra paz? Você está do i -
do? Pelo amor de Deus, não faça isso co mi go não!

O SR. OSCAR ANDRADE – Ele fa lou quan do?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Ele

fa lou tem mais ou me nos 6 me ses. Ele fa lou que com -
prou a car ga de com pu ta dor do Ne ném, um cara que
já...

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Sr. Pre si den te...

O SR. OSCAR ANDRADE – Quem é o Ne ném?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – O

nome dele é San ta na, só que cha mam de Ne ném, é

co nhe ci do por Ne ném. Eu es ta va pre so em Uber lân -
dia por ca u sa des sa car ga, sem eu es tar jun to com
ela. Qu an do che guei aqui em Bra sí lia...

O SR. OSCAR ANDRADE – Vi nha de onde?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Lá

de Uber lân dia. Qu an do che guei aqui em Bra sí lia, ele
co men tou co mi go que com prou essa car ga. Quem
com prou foi ele, a car ga de com pu ta dor. Ele com prou
a me ta de e o Cé sar, lá de Fran ca, com prou a ou tra.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor co -
nhe ce o Ne ném?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Não, se nhor.

O SR. POMPEO DE MATTOS – San ta na?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Não, se nhor.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Não co nhe ce?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Não, se nhor.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Na sua

bar ra ca, há pe ças de com pu ta dor ou só te le fo ne?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Não, se nhor. Po dem pas sar lá, po dem
man dar uma pes soa lá.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Estou só
per gun tan do. O se nhor tem qual quer com po nen te de
com pu ta dor ou só te le fo ne?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Não, se nhor. Só aces só rio, não é te le fo -
ne, não. Só aces só rio para ce lu lar: car re ga dor, ba te -
ria, fone de ou vi do, es sas co i sas.”

Ou tra im pu ta ção de Clé ver son a Raul é a de co -
mer ci a li zar te le fo nes ce lu la res rou ba dos, emi tin do
nota fis cal fal sa. Eis o tre cho da aca re a ção en tre os
dois:

“O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor for ne -
ceu quan tos te le fo nes para o Clé ver son, para o Pa u li -
nho?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Ven di um para ele e um para a es po sa
dele, um te le fo ne ha bi li ta do.

O SR. OSCAR ANDRADE – Ven deu? Por quan to?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Ven di um por R$170,00 e um te le fo ne
sem fio que ele pe gou lá na mi nha loja.

O SR. OSCAR ANDRADE – Então, fo ram dois?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Não. Dois apa re lhos ce lu la res...
O SR. OSCAR ANDRADE – E um te le fo ne sem

fio. Os seus ce lu la res eram “ca pe ta”?
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O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Não, se nhor.

O SR. OSCAR ANDRADE – O que é te le fo ne
“ca pe ta”?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Eu não sei o que é te le fo ne “ca pe ta”.

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor não
sabe?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
fui ha bi li tar um e cons tou que ele ha via sido rou ba do.
Eu fui ha bi li tar ele no va men te.

O SR. OSCAR ANDRADE – Se você não sabe,
como você fa lou que não é?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Por que eu não mexo com te le fo ne “ca -
pe ta”.

O SR. OSCAR ANDRADE – Eu per gun tei: “O
te le fo ne era ca pe ta”? Você fa lou “não, se nhor”.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Não, não. “Ca pe ta”, como?

O SR. OSCAR ANDRADE – Eu não sei. Eu es -
tou per gun tan do.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – O se nhor me fez a per gun ta.

Re pi ta, por fa vor.
O SR. OSCAR ANDRADE – Expli que para ele o 

que é te le fo ne “ca pe ta”, por fa vor.
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Não, o se nhor pode fa lar que eu con ver -
so com o se nhor mes mo, por fa vor.

O SR. OSCAR ANDRADE – Não, não. Eu so -
men te peço a ele que ex pli que o que é “ca pe ta”, por
fa vor, já que você não sabe.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Ele per -
gun tou se os te le fo nes, cu jas li nhas o se nhor ven deu
para o Pa u li nho, são “ca pe ta”.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Eu não co nhe ço te le fo ne “ca pe ta”. Eu
co nhe ço o que é te le fo ne “ca bri to”. É o te le fo ne que a
pes soa rou ba e vai lá para ha bi li tar. É um exem plo,
en ten deu?

O SR. OSCAR ANDRADE – Te le fo ne “ca bri to” é 
a mes ma co i sa que te le fo ne “ca pe ta”?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não. “Ca -
bri to” é de car ro.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Não. E por que no “ca pe ta”, eu uso a sua iden ti da de, o
seu CPF para ha bi li tar. Então, vai ser em um ou tro
nome. Eu vou usar o te le fo ne, mas ele não está no

meu nome. A con ta, em vez de vir para mim que es tou 
usan do o te le fo ne, vai para ou tro en de re ço.

O SR. OSCAR ANDRADE – Foi esse tipo de te -
le fo ne que ele te con ce deu?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Ele
me ven deu.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Foi um te le fo ne para ele e ou tro para a
es po sa dele.

O SR. OSCAR ANDRADE – Esses te le fo nes
eram “ca pe tas”?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Não, não eram “ca pe tas”. Eram ce lu la -
res ha bi li ta dos pela li nha Ame ri cel.

O SR. OSCAR ANDRADE – Já eram ha bi li ta -
dos?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Eram “ca bri tos”.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Não. Não faça isso...Por que você está
fa zen do isso co mi go?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
ain da te nho um apa re lho que fui ha bi li tar ele no va -
men te e ele es ta va com que i xa de rou ba do.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Não faça isso não, cara. Eu não te co -
nhe ço. Nun ca te fiz mal.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
te nho a nota.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você ven de ce lu lar
já ha bi li ta do?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Eu com pro ce lu lar de jor nal, en ten deu?
A pes soa anun cia, e eu com pro. Eu re pas so ce lu lar.
Não há mal nis so.

O SR. OSCAR ANDRADE – Não, não há não.
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – Por que você está fa zen do isso co mi go?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Por -

que eu es tou fa lan do a ver da de. Eu não es tou aqui
para men tir, por que eu es tou na CPI.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Você não está fa lan do a ver da de. Você
sabe que não está fa lan do a ver da de. Não faça isso
co mi go, não. Você quer des tru ir a mi nha vida, a de um 
pai de fa mí lia?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Só que é
mu am be i ro.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Exa to, sou.
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O SR. OSCAR ANDRADE – Você ha via com -
pra do os te le fo nes que você con ce deu para ele?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Eu não com prei, gen te. Se eu ti ves se
com pra do eu fa la ria aqui. Po de ri am ser cem, du zen -
tos, tre zen tos...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Você tem 
a pro va de que eram rou ba dos?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – O
te le fo ne? Sim. Eu te nho a pro va de que era rou ba do.
Eu fui ha bi li tar... Eu te nho a pro va. Pos so tra zer o apa -
re lho.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Ele tem
as pro vas de que o te le fo ne é rou ba do.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
te nho o apa re lho ain da.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Então, tra ga o apa re lho, mos tre para a
Co mis são, mos tre para o pes so al en tão e pro ve o que 
você está fa lan do. Não adi an ta. Para que você está fa -
zen do isso?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
man do que, di an te da CPI, fa çam uma li ga ção para Mi -
nas, onde está o apa re lho, na casa do meu cu nha do...

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Mas não é rou ba do. Não é isso que você
quer. O apa re lho não é rou ba do

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
fui ha bi li tar ele lá em Mi nas, no va men te. O te le fo ne
está com que i xa de rou bo. Ele está usan do pré-pago
da qui de Bra sí lia. Mas, está com que i xa de rou bo para 
ha bi li tar em ou tro lu gar.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Eu te nho aqui... da Ana tel para qual quer
pes soa li gar.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
man do você li gar di an te da CPI, em Mi nas, na casa
da mi nha so gra, onde o apa re lho está. Pas so, en tão, a 
se ri al, vo cês pu xam e dá que i xa de rou ba do.

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Apa re lho rou ba do não ha bi li ta, ra paz.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você ven deu para
ele es ses dois apa re lhos?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Ven di dois ce lu la res.

O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an do você ven -
de apa re lho que você com prou...

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Eu com pro apa re lho por R$120, R$130
e ven do por R$170, R$180e até por R$200.

O SR. OSCAR ANDRADE – Para ga nhar um di -
nhe i ri nho. Você dá a nota fis cal?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA –  A nota fis cal do cli en te.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Ele
tira a nota fis cal na hora.”

Infor ma ção im por tan te foi a afir ma ção de Cle -
ver son de que pes soa de nome Ri car do, dono de pos -
to de ga so li na em Uber lân dia, é com pra dor de car gas
e foi o man dan te do as sas si na to do pre fe i to de Ita pu -
ci gua ra.

Com ex ce ção da com pra da car ga de ci gar ros
rou ba dos, Raul des men te to das as acu sa ções fe i tas
por Cle ver son. Nega co nhe cer o Su per mer ca do Fran -
gão, José Go mes da Sil va, o Ze zão, o De pu ta do José
Ta ti co, Mo i sés, Jo si el, Mo a cir, San ta na, vul go Ne ném, 
a ad vo ga da Ima cu la da e ne gou, até mes mo co nhe cer 
Cle ver son ou Pa u li nho Se ve ri no, re tra tan do-se mais
tar de, em bo ra seu re la to qui ses se trans pa re cer que
mal o co nhe cia e com ele não ti nha re la ções ou ne gó -
ci os.

No en tan to, Cle ver son de mons trou co nhe cer
mu i tos de ta lhes da vida de Raul, a evi den ci ar que a
cum pli ci da de dos dois ia mu i to além da ven da de te le -
fo nes ce lu la res. Cle ver son de mons trou co nhe cer a
casa em que Raul mora:

“O SR. OSCAR ANDRADE – Nós va mos cha -
mar. Ele já veio aqui. Va mos cha mar de novo, va mos
cha mar um pu nha do de gen te aí.

Cle ver son, com cal ma, ten te, por fa vor, des cre -
ver para mim como é a casa dele e onde é, per to de
que fica. Qu e ro só mos trar essa in ti mi da de aí.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Fica na... Sabe onde é a Fe i ra do Pa ra guai ali?

O SR. OSCAR ANDRADE  – Sei. Lá em Ta gua -
tin ga.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Pois é, na Fe i ra do Pa ra guai, ela fica nos fun dos da
Fe i ra, para lá, as sim do lado es quer do.

O SR. OSCAR ANDRADE – Pró xi mo à fe i ra?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Pró xi mo à fe i ra.
O SR. OSCAR ANDRADE – Como é a casa?

Lem bra como é? É tér rea?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – A

casa tem um por tão de gra de, um so bra di nho.
O SR. OSCAR ANDRADE –  É um so bra di nho?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – É

um so bra di nho. Não che guei a en trar lá den tro. Inclu -
si ve no dia em que le vei o Dr. Cel so lá, eu ti nha fa la do
para ele, não fui lá den tro da casa.

O SR. OSCAR ANDRADE – Está con fe rin do
mais ou me nos a des cri ção?
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O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – Está. Eu moro na QSC 01, casa

14.
O SR. OSCAR ANDRADE – GOMES DE

OLIVEIRA – É per to.
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – De

lado da fe i ra dá para ver a casa.”
Cle ver son des cre veu tam bém a es po sa de

Raul:
“O SR. OSCAR ANDRADE – A es po sa dele,

como ela é? O se nhor lem bra?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – É

for te, do ca be lo bom.
O SR. OSCAR ANDRADE – Mo re na?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – É

mo re na cla ra, é até mais cla ra que eu um pou qui nho.
Co nhe ço a es po sa dele tam bém.

O SR. OSCAR ANDRADE – É isso mes mo?
Mais ou me nos por aí?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA – E, sim, se nhor.”

Cle ver son iden ti fi cou o fi lho de Raul, que se en -
con tra va pre sen te à ses são de aca re a ção:

“O SR. OSCAR ANDRADE – O fi lho dele, o se -
nhor lem bra dele?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Diz
que ele está aqui, mas eu não che guei nem a olhar
para trás.

O SR. OSCAR ANDRADE – Pois é, mas você
lem bra?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Ele
é alto, lem bro dele.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você pode lo ca li -
zar ele aqui?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Pos so.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você con se gui ria?
(Pa u sa)

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Lá
do ou tro lado, lá.

O SR. OSCAR ANDRADE – Qual? O que está
com a mão no ros to?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Exa ta men te.

O SR. OSCAR ANDRADE – É aque le mes mo?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – E meu fi lho, é.”
Cle ver son co nhe cia os car ros em que Raul tra -

fe ga va:
“O SR. OSCAR ANDRADE – E qua is os car ros

que você co nhe ce do Raul? Você lem bra?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Já
vi vá ri os, né? Se eu for fa lar tudo...

O SR. OSCAR ANDRADE – Por exem plo?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Um

Gol, um Po in ter, Inclu si ve eu o vi até num Po in ter es -
ses dias na rua. Ain da li guei para o Dr. Cel so di zen do.

O SR. OSCAR ANDRADE – Um Po in ter?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – É,

um Po in ter.
O SR. OSCAR ANDRADE – Teve Po in ter ou tem?
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA  –  O Po in ter é de um ami go meu cha ma do
Le o nar do, mora na Ce i lân dia, um Po in ter ver me lho.

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Está ven do?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA  –  Um Po in ter ver me lho. O Po in ter exis te.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Um Po in ter ver -
me lho?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA  –  É.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Como ele sabe 
tan to, não é? É sa bi do ele, né?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA  –  Não sei, por que...

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Sim, mas eu sei.
O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA  –  Só ga ran to para os se nho res que não
es tou men tin do, isso eu ga ran to.

O SR. OSCAR ANDRADE   –  Pois é, para quem
você mal co nhe ce, ele sabe mu i ta co i sa, não é?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Tem pra tam bém. Ele já an dou na mi nha casa com um
Tem pra.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Você já foi num
con do mí nio pró xi mo a So bra di nho ali?

O SR. CARLOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA  –  Já fui, sim, se nhor.”

A de mons tra ção de ta ma nho en vol vi men to de
Cle ver son e Raul tor na di fi cil con clu ir se não pela fal ta
de ver da de no de po i men to do úl ti mo, ao me nos no
que tan ge às re la ções en tre os dois. Des sa for ma, há
que se dar mais cre di to às de cla ra ções de Cle ver son,
haja vis ta ter mos tra do sem pre se gu ro e pre ci so na
nar ra ti va e nas res pos tas, que não pe ca ram pela con -
tra di ção, di fe ren te men te das de cla ra ções de Raul.

O de po i men to de Raul per mi te con jec tu rar a pro -
te ção dos de ma is en vol vi dos no rou bo de car gas do
Dis tri to Fe de ral. Tal vez por te mor pela pró pria vida ou
da fa mí lia, tal vez por al gum pac to de si lên cio en tre cri -
mi no sos  –  como se per ce beu no de po i men to de Luiz
Fer nan do da Cos ta, o tra fi can te Fer nan di nho Be i -
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ra-Mar, que se re cu sou a “al ca güe tar” seus com par sas 
quan do ou vi do pela CPMI em 27.06.2002  – , tal vez
pelo de se jo de não ver des mon ta do o lu cra ti vo es que -
ma, Raul pa re ce es tar pro te gen do seus com par sas.

Por es sas ra zões, de vem ser apro fun da das as
in ves ti ga ções, a fim de se co nhe ce rem com de ta lhes
as ati vi da des cri mi no sas de Car los Ro ber to Go mes
de Oli ve i ra, vul go Raul, e da rede cri mi no sa de que,
em tese, faz par te. Além da re cep ta ção qua li fi ca da e
da for ma ção de qua dri lha, pe sam so bre Raul acu sa -
ções de es te li o na to e cri mes con tra a or dem tri bu tá ria
em suas ati vi da des com te le fo nes ce lu la res. Assim, o
Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os
deve ser in for ma do dos fa tos apu ra dos por esta
CPMI, para que dê pros se gui men to às in ves ti ga ções
e tome as me di das ca bí ve is para a pu ni ção dos cri -
mes ve ri fi ca dos.

PROVIDÊNCIAS E INDICIAMENTOS

Por todo o ex pos to, re co men da-se en vi ar ao Mi -
nis té rio Pú bli co e às au to ri da des po li ci a is res pon sá -
ve is o ma te ri al re le van te para a con ti nu a ção das in -
ves ti ga ções, para, sem pre ju í zo de ou tras pro vi dên ci -
as ou do in di ci a men to de ou tros ele men tos, se jam in -
di ci a das as se guin tes pes so as por re cep ta ção qua li fi -
ca da e for ma ção de qua dri lha:

• José Fus cal di Ce si lio (Ta ti co)
• Fran cis co Ale xan dre de Me ne zes (Ca be lo)
• Jo a quim Go mes da Sil va
• José Go mes da Sil va (Ze zão)
• Car los Ro ber to Go mes de Oli ve i ra (Raul)

O De pu ta do José Tá ti co deve ser in di ci a do
tam bém por cri me con tra a or dem tri bu tá ria.

Re co men da-se, ain da, o en vio do ma te ri al per ti -
nen te ao Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar da
Câ ma ra dos De pu ta dos para que tome as pro vi dên ci as
que en ten der ca bí ve is con tra o De pu ta do Fe de ral ele i to
José Ta ti co, por pos sí vel que bra de de co ro, haja vis ta a
imi nên cia de sua pos se na que la Casa Le gis la ti va.

Com re la ção aos ir mãos João Ro cha Ga lhar do
e Mi guel Alves Ga lhar do, as in ves ti ga ções de vem
pros se guir para que se pos sa co nhe cer, com su fi ci en -
te se gu ran ça, qual dos dois deve ser in di ci a do, pro -
ces sa do e con de na do pe los fa tos cri mi no sos aqui
des cri tos, não se eli mi nan do a pos si bi li da de de am -
bos es ta rem en vol vi dos com a re cep ta ção de car gas
rou ba das. Assim, re co men da-se o en vio do ma te ri al
per ti nen te ao Mi nis té rio Pú bli co do Esta do de Go iás.

6. UBERLÂNDIA, QUADRILHA E RECEPTADORES
A CPMI do Rou bo de Car gas es te ve em Uber lân -

dia, MG, onde fo ram re a li za das três re u niões no Ple -
ná rio da Câ ma ra Mu ni ci pal, para que di ver sas pes so as 

fos sem ou vi das. A pri me i ra re u nião foi re a li za da em
13-11-2001 e as de ma is nos dias sub se qüen tes.

Fo ram ou vi dos e aca re a dos la drões de car tas
con fes sos, po li ci a is ci vis acu sa dos de cor rup ção. re -
cep ta do res de car ga. en tre ou tros en vol vi dos com o
rou bo de car tas na re gião do Triân gu lo Mi ne i ro.

Du ran te os tra ba lhos, re ve lou-se a com ple xa
teia de re la ções en tre as pes so as en vol vi das no rou -
bo de car gas, a evi den ci ar a exis tên cia de in tri ca do
es que ma cri mi no so, em que vá ri as qua dri lhas in te ra -
gi am, de modo a for mar uma gran de rede de rou bo e
re cep ta ção. Cada ele men to des sa rede ti nha seu pa -
pel e sua es pe ci a li za ção, como elos de uma cor ren te
tra ci o na do ra do cri me de rou bo de car gas, com pre ju -
í zo a toda a so ci e da de, em es pe ci al ao con su mi dor,
que aca ba so fren do com a in te gra ção dos cus tos dos
pre ju í zos e dos ris cos ao pre ço fi nal dos pro du tos.

Dos de po i men tos to ma dos, de du ziu-se a exis -
tên cia de di ver sas cé lu las cri mi no sas. Uma de las era
for ma da pe los la drões de car ga pro pri a men te di tos,
aque les que to mam de as sal to os ca mi nhões4. Mu i -
tas ve zes, os la drões eram ali men ta dos de in for ma -
ção por em pre ga dos das pró pri as trans por ta do ras, o
que lhes fa ci li ta va o pla ne ja men to e a to ma da da car -
ga5. Ou tras pes so as eram res pon sá ve is pelo des li ga -
men to do sis te ma de ras tre a men to por sa té li te dos
ca mi nhões as sal ta dos6. Não raro mo to ris tas e mem -
bros da es col ta dos ca mi nhões fo ram men ci o na dos
como par ti ci pan tes dos cri mes.7 Tam bém foi iden ti fi -
ca do pes soa res pon sá vel pela fal si fi ca ção de no tas
fis ca is8. Ou tro em pres ta va car ros aos la drões9.
Alguns fo ram apon ta dos como in ter me diá ri os10. Na
ou tra pon ta da cor ren te cri mi no sa es tão os re cep ta -
do res, que tor nam ren tá vel e, por tan to, viá vel a in dús -
tria do rou bo de car ga.11 Com ple tan do o es que ma,
não se po dem es que cer os po li ci a is cor rup tos, que
não são só co ni ven tes, mas tam bém fo ram acu sa dos
de pro te ger e até mes mo par ti ci par di re ta men te da
ne go ci a ção de car gas rou ba das12.

4 Fo ram men ci o na dos: Mo i sés, Ja si el Ro dri gues da Sil va, Mar co
Antô nio Mar ques de Mi ran da, vul go, Mar qui nhos, Mar cos Pa u lo
Aran tes de Fre i tas, Ro dri go, Re na to, pre so em Jun di aí, e Ale xan -
dre Ro dri gues da Sil va, ci ta dos por Cle ver son, vul go Pa u li nho
Se ve ri no, ele pró prio la drão de car gas con fes so e pre so.
5 É o caso de “Ara ra”, da Trans por ta do ra Arcon e Pa u li nho, da
Mar tins, ci ta do por Cle ver son. Fran cis co de Assis da Sil va, vul -
go Chi qui nho, era mo to ris ta da Na ci o nal e con fes sou em de po -
i men to ter des vi a do car ga da trans por ta do ra.
6 Emer son Ara ú jo, vul go No i nha ou Po che ca, re co nhe ceu sua
par ti ci pa ção em de po i men to. Tam bém foi men ci o na do o nome
de Pe dro Eva ris to da Sil va, o Pe dri nho, dado como mor to,
como ou tro res pon sá vel pelo des li ga men to dos sa té li tes
7 Como Albu quer que, Mar cos e Cláu dio da NSR, Ene e Se bas -
tião de Oli ve i ra Sil va.
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Qu an do da che ga da da CPMI a Uber lân dia, de -
sa gra dá vel in ci den te ocor reu. Esta va agen da do o de -
po i men to do pre so Val de nir Bu e no, pos si vel men te um 
dos ma i o res – se não o ma i or – la drão de car gas do
Bra sil. Val de nir en con tra va-se pre so em Uber lân dia,
mas foi con du zi do pelo De le ga do Ail ton Pe re i ra à ci -
da de de Pa tos de Mi nas pou cos dias an tes, mais es -
pe ci fi ca men te no dia 22-10-2001, ten do fu gi do da pri -
são no mes mo dia. A co in ci dên cia en tre a in ti ma ção
de Val de nir Bu e no a co la bo rar com a CPMI e a in só li -
ta con du ção do pre so à ci da de de Pa tos de Mi nas a
pe di do do De le ga do Ail ton Pin to, de fe ri do pela Ju í za
Ma ria das Gra ças Ro cha San tos, cha mou a aten ção
dos mem bros da CPMI, que de ci di ram ou vir o de le ga -
do e o car ce re i ro res pon sá ve is.

Nes te re la tó rio, são des cri tos, em um pri me i ro
mo men to, os fa tos apu ra dos em re la ção ao rou bo de
car ga na re gião do Triân gu lo Mi ne i ro, con cen tran -
do-se nos la drões, re cep ta do res, in ter me diá ri os e co -
la bo ra do res. Apre sen tam-se, em se gui da, os fa tos re -
la ci o na dos à cor rup ção da po lí cia ci vil da re gião. Fi -
nal men te, exa mi na-se o in ci den te da fuga de Val de nir
Bu e no da De le ga cia de Pa tos de Mi nas.

As in ves ti ga ções ti ve ram iní cio com os de po i -
men tos13 dos pre sos Cle ver son Pe re i ra da Cruz e Ja -
si el Ro dri gues da Sil va, am bos la drões de car ga con -
fes sos. Ou tros de po i men tos de mar gi na is pre sos fo -
ram re le van tes para es tas con clu sões. Co me ça re mos 
com a apre sen ta ção dos fa tos que con du zem aos re -
cep ta do res de car ga, os gran des res pon sá ve is pelo
es tí mu lo a esse cri me, como já afir ma do.

8 Foi apon ta do e ou vi do Be ne di to Si mão de Andra de Ma ci el.
9Jo sé Jus ti no de Sou za Vi e i ra Jr., vul go Jú ni or, e Mar ce lo Vaz
de Sou za fo ram apon ta dos e ou vi dos. 
10É o caso de Car los Ro ber to Go mes de Oli ve i ra, vul go Raul, e
Car li nhos.
11 Fo ram apon ta dos por Cle ver son Jor jão Co rin ti a no (Uber lân -
dia), Luiz Antô nio da Sil va, dono da Azul zi nha (Uber lân dia),
Jú ni or (Go iâ nia), Jo nas (São Pa u lo), Juca, Cé lio, Má rio (Ri be i -
rão Pre to), Chi ro (São Pa u lo), o De pu ta do José Tá ti co, Fran -
cis co Ale xan dre de Me ne zes, vul go Ca be lo (Bra sí lia), José
Fran cis co Ca bral (Belo Ho ri zon te), Cláu dio (Fran ca), Pa u li nho
(Fran ca) e Cé sar (Fran ca).
12 Fo ram apon ta dos e ou vi dos os po li ci a is José Apa re ci do
Alves da Sil va, vul go Ze zi nho, Ma ri o van Pe re i ra da Sil va, João
Ge ral do So a res, João Zebu, Ja el son Eli as Se ra fim e Clay ton
Do ni ze te dos Reis, to dos da De le ga cia de Rou bo de Car gas
de Uber lân dia.
13 To dos os de po i men tos trans cri tos nes te re la tó rio fo ram re ti -
ra dos das no tas ta qui grá fi cas das re u niões da CPMI da for ma
que se en con tra vam nos ar qui vos da Se cre ta ria da Co mis são.

RECEPTADORES

Dos de po i men tos to ma dos, che gou-se a três
gran des re cep ta do res, que atu am na re gião: Ale xan -
dre Gon ti jo da Sil va, José Fran cis co Ca bral e José
Jor ge Skaff, vul go Jor jão Co rin ti a no. Estes fo ram ou -
vi dos pela CPMI. Ou tros, tam bém ci ta dos pe los de po -
en tes, não fo ram ou vi dos, mas seus no mes se rão
men ci o na dos con jun ta men te ao fi nal, como sub sí dio
para o pros se gui men to das in ves ti ga ções.

Ale xan dre Gon ti jo da Sil va
Ale xan dre Gon ti jo da Sil va é ven de dor au tô no -

mo de con fec ções e, se gun do seu de po i men to, pres -
ta do em 13-11-2001, afir ma que foi pre so por com prar 
car ga des vi a da de te ci dos, pro ve ni en te da Trans por -
ta do ra Ce dro Ca cho e i ra. Ale xan dre de cla ra que foi
pro cu ra do em Di vi nó po lis por Ja si el, que lhe ofe re ceu
car ga des vi a da, e re co nhe ce que pac tu ou a com pra
de R$ 5 mil e afir ma que o res tan te da car ga se ria
com pra do por José Fran cis co Ca bral, seu ami go, em -
pre sá rio da re gião de Di vi nó po lis. Acer ta do o ne gó cio, 
o ca mi nhão com a car ga foi le va do para o sí tio de Ca -
bral para ser des car re ga do. Assim des cre veu a ope -
ra ção:

“O SR. OSCAR ANDRADE – Por que o Sr. foi
pre so no dia 16-2-2000?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Fui
pre so por que es ta va com pran do uma mer ca do ria
des vi a da.

O SR. OSCAR ANDRADE – Rou ba da?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –

Não, eles não me fa la ram que era rou ba da e sim des -
vi a da.

O SR. OSCAR ANDRADE – O que é des vi a da?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Pa -

re ce-me que es ta vam dan do um gol pe no se gu ro e o
mo to ris ta deu a mer ca do ria para eles re ven de rem.

O SR. OSCAR ANDRADE – Isso é a mes ma co -
i sa.

O SR. OSCAR ANDRADE – O Sr. com prou a
mer ca do ria de quem?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Do
Ja si el.

O SR. OSCAR ANDRADE  – Expli ca para gen te
como foi isso. O Ja si el o pro cu rou para com prar?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Ele
me pro cu rou para ofe re cer a mer ca do ria.

O SR. OSCAR ANDRADE – Lá em Di vi nó po lis.
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –

Sim.
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O SR. OSCAR ANDRADE – E te ofe re ceu a
mer ca do ria?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
Sim.

O SR. OSCAR ANDRADE – Onde es ta va a
mer ca do ria?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Ele
não fa lou onde es ta va mas ape nas que iria bus car.

O SR. OSCAR ANDRADE – E aí ele foi bus car.
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –

Che ga mos a le var a mer ca do ria para o sí tio, pe diu
que eu fos se re co nhe cer a mer ca do ria e fi cou acer ta -
do que iria com prar cin co mil re a is, que era a quan tia
que eu ti nha...

O SR. OSCAR ANDRADE – Você iria o quê?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –

Com prar dele cin co mil re a is em mer ca do ria e foi
quan do fo mos pre sos em fla gran te.

O SR. OSCAR ANDRADE – Quem é José Fran -
cis co Ca bral?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
José Fran cis co Ca bral é um ami go meu em pre sá rio
de Di vi nó po lis, que es ta va com pran do a ou tra par te
da mer ca do ria.

O SR. OSCAR ANDRADE – O Sr. es ta va com -
pran do uma par te, cin co mil re a is, e a ou tra par te o Sr. 
iria in ter me di ar a ven da para o Ca bral?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Ele
com pra ria o res tan te.

O SR. OSCAR ANDRADE – Como foi? O mo to -
ris ta es ta va com bi na do tam bém?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
Pelo que me pa re ce nos fa tos, ele es ta va tam bém,
mas não te nho cer te za dis so.

O SR. OSCAR ANDRADE – Aí le va ram o ca mi -
nhão para des car re gar onde?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – No
sí tio do José Ca bral.”

Ale xan dre afir ma que acom pa nhou os la drões
de car ga a Belo Ho ri zon te, até um pos to à fren te de
uma bar re i ra fis cal na ro do via Fer não Dias. No en tan -
to, em de po i men to an te ri or, Ale xan dre ha via re co nhe -
ci do que te le fo na ra para a em pre sa Ce dro Ca cho e i ra
para con se guir in for ma ções, sen do que re ce be ria R$
3 mil de co mis são se con se guis se um com pra dor. Eis
o tre cho em que seu de po i men to an te ri or foi lido:

“O SR. OSCAR ANDRADE – Ele já ha via com -
pra do ou tras car gas an tes do Sr.?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
Pelo que eu sa i ba não.

O SR. OSCAR ANDRADE  – Foi o Sr. que deu o
en de re ço da trans por ta do ra?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
Não. Acom pa nhei eles até Belo Ho ri zon te, até uma
ba lan ça, uma bar re i ra fis cal, um pos to mais à fren te
dela...

O SR. OSCAR ANDRADE – Na Fer não Dias.
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Na

Fer não Dias.
O SR. OSCAR ANDRADE – O Sr. acom pa nhou

quem?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – O

Ja si el e ou tros que não me re cor do o nome. Ti nha
mais gen te com ele.

O SR. OSCAR ANDRADE – O Sr. não lem bra o
nome dos ou tros?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
Não.

O SR. CABO JÚLIO – De i xe-me re fres car a me -
mó ria do Sr. Está aqui o de po i men to do Sr. Ale xan dre
Gon ti jo da Sil va. Entre ou tras co i sas, o Sr. dis se o se -
guin te: ‘que o Ca bral, que este in for mou que es ta va
in te res sa do mas que ti nha ape nas cin co mil, mas que
Ca bral tam bém es ta va in te res sa do por uma car ga e
tal vez qui ses se com prar; que eles en tão dis se ram
que caso o de cla ran te con se guis se um com pra dor
da ria três mil de co mis são. Em se gui da, o de cla ran te,
o se nhor te le fo nou para a em pre sa Ce dro Ca cho e i ra,
fá bri ca de te ci dos a fim de se in for mar qual trans por ta -
do ra fa zia o trans por te de les, ten do sido in for ma do que 
eram di ver sas, pe gan do, en tão, o nome de al gu mas;
que de se ja es cla re cer que, como tra ba lha com con fec -
ção, tem co nhe ci men to de que aque les que com pram
te ci dos po dem es co lher seus trans por ta do res.”

Ale xan dre, em bo ra re co nhe ces se que o de po i -
men to era seu, dis se que ja ma is li ga ra para a trans -
por ta do ra para ob ter in for ma ções a se rem for ne ci das
aos mar gi na is que pre ten di am des vi ar a car ga. Dis se
ain da, que o de po i men to foi to ma do sob pres são, que
te ria sido co a gi do e ame a ça do de mor te. No en tan to,
Ale xan dre es ta va acom pa nha do por dois de seus ad -
vo ga dos quan do do de po i men to, Drs. Hel vé cio Cam -
pos de Pa u lo e Antô nio Aíl ton Ro sas, o que en fra que -
ce so bre ma ne i ra sua ale ga ção de co a ção.

Ale xan dre nega ter li ga do para José Ca bral, afir -
man do que toda a ne go ci a ção com ele foi fe i ta por Ja -
si el, in clu si ve quan to à en tre ga da mer ca do ria des vi a -
da no sí tio de Ca bral. Re co nhe ce, con tu do, que foi ao
sí tio de Ca bral e aju dou a des car re gar a mer ca do ria:
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“O SR. CABO JÚLIO O se nhor dis se aqui, o Sr.
Ale xan dre, o se nhor li gou para o Ca bral e dis se que ia 
des car re gar uma mer ca do ria no sí tio dele?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA  – 
Não, não foi bem as sim, o Ja si el li gou para ele que era 
para ele com prar o res tan te da mer ca do ria.

O SR. CABO JÚLIO O se nhor es ta va jun to com
ele? O se nhor es ta va com o Ja si el quan do ele li gou?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
Não.

O SR. POMPEO DE MATTOS De pu ta do Cabo
Jú lio, está es cri to aqui e é re le van te, o se nhor par ti ci -
pou de tudo.

O SR. CABO JÚLIO Está es cri to e as si na do.
O SR. POMPEO DE MATTOS Está es cri to que

o se nhor par ti ci pou de tudo. O se nhor é réu con fes so.
O se nhor sabe que a car ga foi des vi a da, o se nhor ia
com prar do Ja si el R$5 mil, aí, os de ta lhes são de ta -
lhes. O se nhor foi lá jun to des car re gar lá, na chá ca ra,
não foi?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Eu
fui à chá ca ra.

O SR. POMPEO DE MATTOS O se nhor aju dou
a des car re gar, não aju dou?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Aju -
dei.”

Ale xan dre re co nhe ce, ain da, que a arma usa da
no as sal to foi en tre gue a Ja si el por um ami go seu, de
nome Ro si mar, que so men te em pres tou o re vól ver ao 
ban di do por que Ale xan dre es ta va pre sen te à en tre ga
da arma:

“O SR. POMPEO DE MATTOS Aju dou a des -
car re gar, en tão, é bo ba gem.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  E a arma usa da
no as sal to? De quem era?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Era
de um ami go meu.

O SR. OSCAR ANDRADE – Mas es ta va com
você?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
Não.

O SR. CABO JÚLIO – Que ami go?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Cha -

ma Ro si mar, tem uma aca de mia lá, em Di vi nó po lis.
O SR. CABO JÚLIO  –  E esse ami go pas sou a

arma para quem?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –

Para o Ja si el.
O SR. CABO JÚLIO  –  Di re to para ele?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – É.

O SR. CABO JÚLIO  –  E o Ja si el o co nhe cia?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA  – 

Não, eu es ta va pre sen te.
O SR. OSCAR ANDRADE   –  Ele pas sou para o

Ja si el sem co nhe cê-lo?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA  – 

Não, ele pas sou por que ele me co nhe cia.
O SR. CABO JÚLIO  –  Então, pas sou para o se -

nhor para que o se nhor pas sas se para ele, é isso?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA  – 

Pra ti ca men te, foi, mas não foi en tre gue na mi nha
mão, foi en tre gue na mão dele.”

Mais tar de, Ale xan dre re co nhe ceu que ha via te -
le fo na do para Ca bral in for man do que a mer ca do ria
ha via che ga do e que iri am des car re gá-la em seu sí tio:

“O SR.CABO JÚLIO  –  Antes dis so.
Va mos vol tar um pou qui nho: “Que ime di a ta -

men te, o de cla ran te fez con ta to com o se nhor  – o se -
nhor fez con ta to com o Ca bral  –  in for man do ao mes -
mo que a mer ca do ria es ta va che gan do e que iam le -
var para o sí tio...

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
Dele.

O SR. CABO JÚLIO  –  Então, é ver da de?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – É

ver da de.
O SR. CABO JÚLIO  –  Então, o se nhor lem -

brou?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –

Lem brei.
O SR. CABO JÚLIO  –  Lem brou, ago ra.
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –

Por que você fa lou.
O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor li gou para o

Ca bral e dis se: “Olha, a mer ca do ria está che gan do e
es tou le van do para o seu sí tio. É isso?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
Isso.”

Ale xan dre dis se que con du ziu o la drão de car -
gas Mar cos Antô nio Mar ques Mi ran da até o pos to de
ga so li na na Ro do via Fer não Dias e, quan do da abor -
da gem dos la drões ao ca mi nhão que tra zia a car ga,
fi cou no Ôme ga en quan to os de ma is fa zi am o as sal to. 
De po is dis so, o Ome ga que Ale xan dre di ri gia veio es -
col tan do o ca mi nhão da ci da de de Oli ve i ra até Di vi nó -
po lis. Eis:

“O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Não, pára lá.
Olhe o que ele diz aqui, o Mar cos Pa u lo: ele diz que
es ta va com você, que você o con vi dou para ir lá e
que, in clu si ve, du ran te o tra je to ele foi jun to com você.
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O SR.ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA  – 
Pois é, mas eu o co nhe ci na oca sião.

O SR POMPEO DE MATTOS  –  Não, ele foi jun -
to com você, está aqui. Du ran te o tra je to

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA  – 
Com li cen ça, ele foi de Di vi nó po lis até onde eu dis se,
que era o pos to de ga so li na na BR-040, Fer não Dias.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Foi você que o
con vi dou?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA  – 
Não, eu não o con vi dei. Pe di ram-me para levá-lo.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim, mas en tão
você já o co nhe cia?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
Não, eu não o co nhe cia. Co nhe ci-o nes ta data, na
oca sião.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Não, ele diz
aqui que hou ve o ca mi nhão, hou ve a tro ca de pes so -
as den tro dos ve í cu los, quan do a abor da gem do ca -
mi nhão o de cla ran te es ta va num Ome ga com o Ale -
xan dre, es ta va jun to com você, é isso?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA  – 
Ele está fa lan do que es ta va jun to co mi go? Qu an do
eles fo ram ne go ci ar lá com o mo to ris ta eu es ta va den -
tro do car ro, de po is veio para den tro do car ro, ele es -
ta va co mi go. Fo ram fa zer a tro ca dos mo to ris tas.

O SR.  –  POMPEO DE MATTOS E que, foi o ou -
tro que fa lou que es ta va num Tipo, é ver da de.

Quem es ta va di ri gin do o Ôme ga?
ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA Eu.
O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Ele dis se que

ele é quem es ta va na di re ção.
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA  – 

Então, foi por que tro ca mos no pos to, eu es ta va bas -
tan te can sa do.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Mas ele pe gou
a di re ção do car ro tam bém?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
Não me lem bro.

O SR. CABO JULIO  –  O se nhor es ta va em
qual car ro? Um Ôme ga?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Um
ôme ga.

O SR. CABO JÚLIO  –  O ôme ga veio es col tan -
do, ba ten do o ca mi nhão?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA  – 
Não, de po is de Oli ve i ra veio o de po i men to de Ja si el
es cla re ce por que Ale xan dre con du ziu os la drões de
car ga até o pos to de ga so li na da Ro do via Fer não
Dias: para lhes in di car a trans por ta do ra de onde a

car ga vi sa da sa i ria. Eis o tre cho em que se lê o de po i -
men to de Ja si el:

“O SR. CABO JÚLIO  –  Mas o se nhor não es te -
ve em Be tim?

O SR. – ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
Esti ve.

O SR. CABO JÚLIO  –  Va mos es cla re cer al gu -
mas co i sas aqui. O De pu ta do per gun tou por que o se -
nhor está pre so, por que o se nhor foi pre so na oca -
sião, O se nhor fa lou: não, é por que eu com prei uma
car ga des vi a da, não é isso?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Foi.
O SR. CABO JULIO  –  Só por isso?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA  –  O

pro ces so a que eu es tou res pon den do não.
O SR. CABO JÚLIO  –  Então, de i xe-me vol tar

aqui num de po i men to do Ja si el. O se nhor co nhe ce,
não co nhe ce?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Co -
nhe ço.

O SR. CABO JULIO  –  Ele diz aqui que o se -
nhor fa lou ao Ca bral que já ti nha um re cep ta dor para
a car ga. Logo de po is...

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
Como eu pos so ter fa la do para o Ca bral que eu era o
re cep ta dor se eu não...

O SR. CABO JÚLIO – Vou ler para o se nhor:
Que o Ale xan dre fa lou com o Ja si el que ia le van tar
uma car ga de te ci dos e que o Ja si el or ga ni zas se uns
me ni nos para vir com ele. De po is o se nhor, que diz
que foi pre so no dia 16 por ter com pra do uma car ga
des vi a da, não é bem as sim, es te ve dois dias an tes,
se gun da-fe i ra, dia 14, es te ve em Be tim. O se nhor foi
lá mos trar a trans por ta do ra, vis to que o de cla ran te Ja -
si el não co nhe ce nada em Be tim. O se nhor mos trou
que a trans por ta do ra é a Águia Bran ca e fi ca ram ali
guar dan do, sen do que ape sar de não sa be rem qual a
mer ca do ria que es ta va sen do car re ga da, o se nhor,
Ale xan dre, dis se que ti nha cer te za que pelo me nos
uma par te era te ci do.

O se nhor es te ve em Be tim?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Eu

es ti ve no tre vo, le vei-os até um pos to de ga so li na.
O SR. CABO JÚLIO – Fa zen do o quê?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Ele

saiu do car ro e foi lá ne go ci ar...
O SR. CABO JÚLIO – Dois dias an tes? Dia 14?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Eu

não fui dois dias an tes.
Eu não es ti ve em Be tim.
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O SR. CABO JÚLIO – Em que dia o se nhor foi?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Eu

fui na se gun da-fe i ra.
O SR. CABO JÚLIO – Em que dia o se nhor foi

pre so? Na quar ta-fe i ra?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Na

ter ça-fe i ra, dia 15.
O SR. CABO JÚLIO – Um dia an tes?
O SR. OSCAR ANDRADE – Em que tre vo você

es te ve?
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – No

tre vo que vai da 262 para a Fer não Dias.
O SR. CABO JÚLIO – E o tre vão. Então o se -

nhor não está pre so por que com prou mer ca do ria des -
vi a da. O se nhor par ti ci pou da ar ti cu la ção do rou bo do
ca mi nhão.

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Eu
não par ti ci pei de rou bo ne nhum!”

No caso de Ale xan dre Gon ti jo da Sil va, não foi
ne ces sá ria nem mes mo a aca re a ção com os la drões
de car ga, já que as con tra di ções em que in cor reu e os 
fa tos fi nal men te re co nhe ci dos por ele pró prio no de -
po i men to pres ta do à CPMI, ali a dos às in for ma ções já
co nhe ci das de seus de po i men tos an te ri o res, fo ram
su fi ci en tes para se in fe rir sua res pon sa bi li da de.

De tudo o que foi dito, pode-se con clu ir que Ale -
xan dre, não ape nas re cep ta va car gas rou ba das, mas
tam bém pla ne ja va, or ga ni za va, for ne cia os me i os,
par ti ci pa va da exe cu ção do as sal to, in ter me di a va e
com pra va as car gas. No epi só dio nar ra do, de pre en -
de-se de seu pró prio de po i men to que Ale xan dre ob te -
ve a in for ma ção da trans por ta do ra, trans mi tiu-a à
qua dri lha, le vou os mar gi na is até o lo cal, in di cou de
onde a car ga sa i ria, es ta va pre sen te quan do da to ma -
da da car ga, es col tou o ca mi nhão até Di vi nó po lis, aju -
dou a des car re gar no sí tio de José Ca bral e in ter me -
di ou a ven da a este de par te da car ga rou ba da. Enfim, 
par ti ci pou ati va men te de toda a ope ra ção, des de o
pla ne ja men to até a ven da fi nal das mer ca do ri as.

Assim agin do, Ale xan dre não pra ti cou so men te
do cri me de re cep ta ção qua li fi ca da, mas tam bém o
de rou bo ou es te li o na to, de pen den do da par ti ci pa ção
do mo to ris ta res pon sá vel pela car ga, como au tor in te -
lec tu al do cri me pra ti ca do em con cur so de pes so as, e 
o de for ma ção de qua dri lha.

Des sa for ma, con si de ran do que Ale xan dre já foi
pre so pe los fa tos aqui nar ra dos, o ma te ri al apu ra do
por esta CPMI de ve rá ser en vi a do ao ju í zo com pe ten -
te, a fim de for ne cer sub sí di os à per se cu ção cri mi nal,
bem como ao Mi nis té rio Pú bli co do Esta do de Mi nas
Ge ra is, para que dê pros se gui men to às in ves ti ga ções 

acer ca da par ti ci pa ção de Ale xan dre em ou tros cri -
mes de se me lhan te na tu re za.

JOSÉ FRANCISCO CABRAL
José Fran cis co Ca bral, pro pri e tá rio da fá bri ca

de rou pas Con fec ções Ca bral, em Di vi nó po lis, foi
acu sa do por vá ri os de po en tes de re cep tar car gas
rou ba das. Espe ci fi ca men te foi acu sa do de com prar
car ga de te ci dos de Ja si el e Ale xan dre,. des cri ta no
tó pi co an te ri or, ten do por isso sido pre so em
16-2-2000.

Ca bral afir ma que sim ples men te em pres tou seu 
sí tio para que a mer ca do ria fos se des car re ga da, a pe -
di do de Ale xan dre, e que, por isso, foi pre so. Ne gou
co nhe cer os ou tros en vol vi dos no epi só dio. Em seu
de po i men to na po lí cia logo após sua pri são, Ca bral
de cla rou que Ale xan dre o pro cu rou para ven der a car -
ga rou ba da, mas Ca bral re cu sou a ofer ta, por es tar há 
22 anos no mer ca do e não que rer se en vol ver. No
mes mo de po i men to, de cla rou que, no dia se guin te,
Ale xan dre pe diu para des car re gar mer ca do ri as em
seu sí tio, o que foi au to ri za do por Ca bral. Eis os tre -
chos dos de po i men tos de Ca bral e Ale xan dre li dos na 
CPMI:

“O SR. CABO JÚLIO – Então, pelo que o Se -
nhor dis se, o Se nhor foi pre so por que em pres tou o sí -
tio para o Ale xan dre?

O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL – Sim.
O SR. CABO JÚLIO – Quem é Luiz Car do so de

Oli ve i ra?
O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL – Não co -

nhe ço.
O SR.CABO JÚLIO – Ca se i ro?
O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL – Ca se i ro.
O SR. CABO JÚLIO – O Se nhor foi pre so por -

que em pres tou o sí tio. O Se nhor es te ve com ele e dis -
se o se guin te: o Se nhor che gou lá e dis se que pe diu a
ele para aju dar a des car re gar o ca mi nhão. Dis se nas
se guin tes pa la vras: “Vão che gar uns ra pa zes aí com
um ca mi nhão e você aju da eles a des car re gar por que 
es tou em pres tan do a ga ra gem a eles”. Cer to? Exa ta -
men te como o se nhor dis se. Logo de po is, na sua fala
na de le ga cia o se nhor dis se que o Ale xan dre te le fo -
nou para o se nhor e per gun tou se o se nhor es ta va in -
te res sa do em uma car ga de te ci dos. O se nhor dis se
que não, que era mer ca do ria rou ba da, que o se nhor
es ta va há vin te e dois anos no mer ca do e que não
que ria. No ou tro dia, às 6h, o Ale xan dre to mou a te le -
fo nar para o se nhor e dis se que iria des car re gar uma
mer ca do ria no sí tio para o se nhor. Aí o se nhor au to ri -
zou. Logo de po is vem o Ale xan dre e dis se o se guin te:
há al guns dias o de cla ran te Ale xan dre co men tou com 
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o se nhor que es ta va pre ci san do de uns te ci dos e que
o Sá vio... Quem é Sá vio?

O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL – Sá vio eu
tive ne gó ci os as sim, me com pra va rou pas, mas eu
não co nhe ço ele. Na loja ele.., ele me com pra va rou pa 
lá na mi nha loja.

O SR. CABO JÚLIO – É o que ven dia eti que -
tas?

O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL – Não. No
meu ne gó cio ele me com pra va rou pa.

O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL – Con ti nu -
an do.

O Ale xan dre de cla rou que es ta va in te res sa do
em com prar a car ga, essa car ga que o se nhor só em -
pres tou o sí tio, mas só ti nha cin co mil e que o se nhor
tam bém es ta va in te res sa do em com prar. Que ele en -
tão fa lou para o se nhor e que o se nhor dis se que es ta -
va se se pa ran do da mu lher, que es ta va pas san do por
di fi cul da des fi nan ce i ras, mas que se a car ga fos se ba -
ra ta que ria. Ten do o se nhor fa la do en tão com o Ja si el.
É ver da de?

O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL – Não, eu
não ti nha nem o di nhe i ro para com prar, como eu ia
com prar?”

O en vol vi men to de Ca bral com a car ga des -
car re ga da em seu sí tio pa re ce mu i to ma i or do que
ele re co nhe ce. O de po i men to do ca se i ro do sí tio
evi den cia que Ca bral acom pa nhou o des car re ga -
men to da mer ca do ria e de ter mi nou ao ca se i ro, seu 
em pre ga do, que por tan to age como seu pre pos to,
que aju das se na em pre i ta da. Eis a le i tu ra de tre cho 
do de po i men to do ca se i ro Luiz Car do so de Oli ve i -
ra:

“O SR. OSCAR ANDRADE –  ‘Vo cê foi um dia
an tes no seu sí tio e fa lou ao seu ca se i ro que che ga ria
um ca mi nhão, que era para ele des car re gar.

O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL – Não,
eu só fa lei ao ca se i ro que o Ale xan dre me li gou pe -
din do o sí tio em pres ta do. Inclu si ve eu saí ce di nho,
eu fui tra ba lhar às 6h. Eu em pres tei o sí tio, eu não
sa bia...

O SR. POMPEO DE MATTOS – Como é o nome 
do seu ca se i ro?

O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL – Luiz Car -
los não sei di re i to.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Olha o que
ele dis se aqui. Que na quar ta-fe i ra pas sa da, por
vol ta das 9h che gou um ca mi nhão no sí tio, se gui do 
por uma ca mi o ne ta de cor pre ta, sen do que em
cada ve í cu lo ha via uma pes soa, que tais pes so as
não de iden ti fi ca ram e dis se ram ao de po en te que

es ta vam fa zen do aque le trans por te para o Ca bral.
De cor ri dos dez mi nu tos, Ca bral, é o se nhor, che -
gou, sen do que es ta va de pos se da sua ca mi o ne ta, 
de cor cin za, e pe diu ao de po en te para aju dá-los a
des car re gar o ca mi nhão. O que foi fe i to. Que o de -
po en te nun ca ti nha vis to aque les dois ele men tos
bem como não os viu mais até o pre sen te mo men -
to. Que na data de on tem, por vol ta das 9h Ca bral
che gou ao sí tio e fa lou ao de po en te o se guin te: vai
che gar uns ra pa zes aí com um ca mi nhão e você
aju da eles a des car re gar, pois eu es tou em pres -
tan do a ga ra gem para eles.”

De po i men tos de di ver sas pes so as con fir mam a
ne go ci a ção de Ca bral para a com pra da mer ca do ria
ir re gu lar. Esta é a de cla ra ção de Ale xan dre:

“O SR. POMPEO DE MÁTTOS – Ale xan dre,
quem é esse ci da dão?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
José Fran cis co Ca bral.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Qual é a par ti -
ci pa ção dele no ne gó cio do es que ma da com pra dos
te ci dos rou ba dos?

O SR.ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Re -
cep ta ção.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Ele que re cep -
ta va?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –  Ele 
tam bém re cep tou.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor com -
prou a car ga para ven der para ele, os qui nhen tos...

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – 
Eu não com prei a car ga para re ven der para ele. Eu
com prei cin co mil re a is, que era o di nhe i ro que eu
ti nha.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  E quem com -
prou a ou tra par te?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Ca -
bral.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O Ca bral com -
prou.

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –  E.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor com -

bi nou com ele para co lo car lá no sí tio? Como é que o
se nhor com bi nou ele? Como é que foi a ne go ci a ção
para co lo car lá no sí tio a car ga?

OSR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA –
Não. Não foi com bi na do de co lo car lá no sí tio. É só...
Nós com bi na mos de co lo car lá, a ne go ci a ção foi fe i ta
en tre ele e o Jo si el.

Mar ço  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUPLEMENTO Ter ça-fe i ra  11 00211



O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim, mas como
é... Quem in di cou para co lo car lá no sí tio?

O SR.ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – 
Quem in di cou?

O SR. POMPEO DE MATTOS – E.
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – Eu

li guei para ele. Ele fa lou: “Tem que co lo car a car ga no
meu sí tio”.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Sim.
O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – A

mim, a par te dele na mer ca do ria era para co lo car lá. A 
mi nha eu ia re ti rar.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Pois é. Só um
pou qui nho. Não. Só um pou qui nho. Vou de i xar os ou -
tros fa lar pri me i ro, de po is ele.

O se nhor com bi nou com ele. Então, ele que
man dou co lo car a car ga lá.

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVAS – 
Foi.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor não
alu gou o sí tio dele.

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – 
Não.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Nun ca alu gou o 
sí tio dele?

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – 
Não.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Ele acer tou
com Ja si el a par te que ele ia com prar lá.

O SR. ALEXANDRE GONTIJO DA SILVA – É. A 
par te do pa ga men to de les.”

Mar qui nho tam bém con fir ma que a car ga apre -
en di da no si tio se ria re cep ta da por José Ca bral:

“O SR. POMPEO DE MATTOS – Por fa vor, pas -
se o mi cro fo ne para o Mar qui nho. Mar qui nho, me con -
te como foi o acer to com ele lá –  ele em pres tou o sí tio 
para o se nhor para o se nhor le var a mer ca do ria para
lá ou o se nhor le vou a mer ca do ria para lá a pe di do
dele?

O SR. MARCO ANTONIO MARQUES DE
MIRANDA – Eu fui ver o Ca bral

O SR. POMPEO DE MATTOS – Fi que mais per -
to do mi cro fo ne.

O SR. MARCO ANTONIO MARQUES DE
MIRANDA – Eu fui ver o Ca bral e ele já es ta va al ge -
ma do e não o co nhe ci fi si ca men te mas como eu es ta -
va jun to com o José –  o Ale xan dre eu vi an tes –  e
pelo que es ta va ven do o que es ta va acon te cen do, a
car ga era para ser des car re gar nes se sí tio, pro pri e da -
de do Ca bral e a car ga era para ele.”

O de po i men to de Ja si el cor ro bo ra as acu sa ções 
fe i tas a Ca bral. Mais que isso, as de cla ra ções de Ja si -
el le vam à con clu são de que Ca bral te ria não só re -
cep ta do a car ga, mas pla ne ja do o des vio, for ne ci do
in for ma ções à qua dri lha e até mes mo fi nan ci a do a vi -
a gem dos la drões até o lo cal de sa í da do ca mi nhão.
Pri me i ra men te, Ja si el de cla rou em seu de po i men to
de 12.11.2001:

“O SR. ROMEU TUMA – Você acer tou com o
mo to ris ta?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – O mo -
to ris ta acer tou com o Ale xan dre e com o Ca bral de Di -
vi nó po lis. Eles não da vam con ta de fi car com todo o
te ci do...

O SR. ROMEU TUMA – Mas eles eram com pra -
do res?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Eram
com pra do res in clu í do o mo to ris ta que era de les. Eles
iam car re gar o mo to ris ta até a fá bri ca para en tre gar
para ele.

O SR. ROMEU TUMA – Onde vo cês car re ga -
ram?

O SR. OSCAR ANDRADE – Ale xan dre o quê?
O SR. JASIEL RODR[GUES DA SILVA – Na

Ce dro Ca cho e i ra, em Belo Ho ri zon te?
O SR. ROMEU TLIMA – Onde?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Em

Belo Ho ri zon te, na Ce dro Ca cho e i ra.
O SR. ROMEU TUMA – Vo cês car re ga ram na

fir ma?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – O mo -

to ris ta car re gou lá na fir ma.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Você não 

es ta va com ele?
O SR. JASIEEL RODRIGUES DA SILVA – Não

es ta va.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Ele era

ter ce i ri za do ou era de al gu ma em pre sa de trans por -
tes?

O SR. JASIEEL RODRIGUES DA SILVA – Ter -
ce i ri za do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – E quem
ter ce i ri zou? Foi uma em pre sa de trans por tes ou ele
foi bus car a car ga por que acer tou com o em pre sá rio?

O SR. JASIEEL RODRIGUES DA SILVA – Aí eu 
não fi quei sa ben do, que eu che guei no ou tro dia que
ele já ti nha car re ga do, que o ca mi nhão já es ta va lá na
chá ca ra dele em Di vi nó po lis. Eu não fi quei sa ben do
como con se gui ram car re gar o ca mi nhão. Só sei que o 
te ci do... E logo após tam bém de ter sido...
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – De que
ci da de vo cês sa í ram com a car ga?

O SR. JASIEEL RODRIGUES DA SILVA –  De
Di vi nó po lis.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Di vi nó -
po lis mes mo?

O SR. .JASIEEL RODRIGUES DA SILVA –
Isso.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Entre gou 
em Di vi nó po lis mes mo?

O SR. JASIEEL RODR[GUES DA SILVA – Não.
Car re gou em Belo Ho ri zon te e des car re gou em Di vi -
nó po lis.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Car re -
gou em Belo Ho ri zon te e des car re gou em Di vi nó po lis.

O SR. JASIEEL RODRIGUES DA SILVA –  Isso.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com o

Ale xan dre. Vou pas sar para o Re la tor para ele po der...
O SR. OSCAR ANDRADE – O Ale xan dre foi

quem ar ti cu lou? Ele é que fa zia essa ne go ci a ção com 
os com pra do res?

O SR. .JASIEEL RODRIGUES DA SILVA – Eu
cre io que deve ser o Ca bral e o Ale xan dre. Eu tam -
bém...

O SR. OSCAR ANDRADE – O Ca bral, qual é o
nome dele?

O SR. JASIEEL RODRIGUES DA SILVA – Ele é 
de Di vi nó po lis. Mexe com rou pas. Fa bri can te de rou -
pas lá.

O SR. OSCAR ANDRADE – É em pre sá rio?
O SR. JASIEEL RODRIGUES DA SILVA – Isso.

É em pre sá rio em Di vi nó po lis.
O SR. OSCAR ANDRADE – José Fran cis co Ca -

bral?
O SR. JASIEEL RODRIGUES DA SILVA –Isso.
O SR. OSCAR ANDRADE – É esse mes mo?
O SR. JASIEEL RODRIGUES DA SILVA – Isso.
De po is, Ja si el re pe tiu as acu sa ções em aca re a -

ção com José Ca bral, re a li za da em 13.11.2001:
“O SR. POMPEO DE MATTOS – Ja si el,...
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Se -

nhor.
O SR. POMPEO DE MATTOS – o se nhor co -

nhe ce esse ci da dão?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Co -

nhe ço, sim se nhor.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Então, onde é

que o se nhor co nhe ceu ele?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Co -
nhe ci no clu be, que ele era Di re tor do clu be, atra vés
de Ale xan dre.

O SR. POMPEO DE MÁTTOS – O Ale xan dre
que apre sen tou ele.

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Isto.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Está bem. E

qual é a re la ção que o se nhor tem com ele?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – A re la -

ção que te nho com ele é a se guin te, que ele fi ca va li -
gan do no meu ce lu lar di re to, ele e o Ale xan dre. Que
eu que ria mon tar umas rou pas, com prar umas cal ças, 
né !, mon tar umas cal ças para mim e en trar na vida de 
te ce la gem tam bém e tra ba lhar. E jus ta men te o Ca -
bral, eu vim a sa ber do Ale xan dre, que ele ti nha um te -
ci do mais ba ra to para ven der. O se nhor en ten deu?
Que era para eu ven der um car ro que eu ti nha para
aju dar a pa gar esse te ci do.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim.
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Aí ele

me pas sou a pla ca do ca mi nhão. Qu an do nós che ga -
mos lá ele me deu tre zen tos re a is que era para eu vi a -
jar para Con ta gem. E eu che gan do lá em Con ta gem,
era para es pe rar no pri me i ro pos to na sa í da de Con -
ta gem.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim.
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – E de -

mo rou, de mo rou, o ca mi nhão não pas sou, a pla ca
que ele me deu, o nome do mo to ris ta, que eu não me
lem bro mais, tem mu i to tem po, e pas sou a pla ca do
ca mi nhão e fa lou que o ca mi nhão ia pas sar lá e que
era para fi car mos na que le pos to pa ra do. E logo após
eu li guei para ele, nove e meia mais ou me nos da no i -
te, dez ho ras. Ele fa lou para mim que o ca mi nhão já
es ta va pa ra do no pos to, no pri me i ro pos to após o
Pos to Fis cal.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim.
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Aí eu

che guei lá e o ca mi nhão es ta va lá. Fui con ver sar com
o mo to ris ta. Aí ele fa lou: ‘Tem um ami go meu car re ga -
do jun to co mi go que não pos so sair ago ra, se não
dá...” Aí, por aí eu já vi que já ti nha rolo. Mas da moda
do ou tro, “eu já es ta va den tro”. Fa lei, “ta den tro, de i -
xa”. Ai eu já vi que era mais ou me nos um rolo. Que já
era um des vio – Pen sei co mi go. Aí tal... Era qua tro e
meia da ma nhã quan do o mo to ris ta saiu. Entra da de
Oli ve i ra, foi lá que ele en tre gou o ca mi nhão. E fa lou:
“Vou le var até ali na fren te e lá eu en tre go, na en tra da
de Oli ve i ra, por que o Ca bral não quer que eu vá lá.
Ele já li gou para mim e fa lou que não me quer lá na
chá ca ra”.
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E bom, o Se bas tião pe gou o vo lan te do ca mi -
nhão e le vou até na chá ca ra. Qu an do eu che guei na
chá ca ra, que nós es tá va mos des car re gan do o ca mi -
nhão, aí por di an te eu já es ta va le van do era tapa da
Po lí cia Ci vil de Belo Ho ri zon te.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim. Mas o se -
nhor foi na chá ca ra a man do dele.

O SR. JASIEL ROD1UGUES DA SILVA – A
man do dele. Isso, es ta va até lá.

O SR. POMPEO DE MATTOS – E ele ia com -
prar essa car ga?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – E. Um
rolo lá que ele in ven tou. Que ia pas sar um pou co de
mer ca do ria para mim, que eu ti nha que ven der um
car ro para aju dar a ele a pa gar essa car ga.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim.
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Que

era o mo to ris ta que ti nha car re ga do uma car ga tal,
que era um te ci do mais ba ra to. Que ia ven der até
mais ba ra to para mim.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim. Mas o se -
nhor alu gou a chá ca ra dele?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Não
alu guei a chá ca ra dele.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Não alu gou.
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Sim -

ples men te guar dou essa mer ca do ria lá, in clu si ve eu
es ta va até aju dan do a des car re gar esse ca mi nhão. Aí 
quan do eu dei fé eu já es ta va le van do é tapa. Eu per -
gun tei para a Po lí cia ain da: ‘O que está acon te cen do? 
O que está acon te cen do?’ Ele fa lou: ‘É rou bo ra paz!
Você está é des vi an do car ga ra paz’.”

Cle ver son acu sa Ca bral de ter re cep ta do ou tras
car gas rou ba das, ne go ci a das en tre o pró prio Cle ver -
son, Mo i sés e Ca bral. Eis o tre cho da aca re a ção en tre 
Cle ver son e Ca bral:

“O SR. POMPEO DE MATTOS – De i xe o Cle -
ver son –  Cle ver son, con te que tu sa bes do seu Ca -
bral.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Pelo que sei, eu par ti ci pei nas car gas, lá, jun to, tam -
bém, com o Mo i sés e foi ven di do para ele –  in clu si ve,
quan do se ne go ci ou, eu es ta va pre sen te.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Foi ven di do o
que?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Uma eu es ta va pre sen te –  uma ne go ci a ção em que o
Mo i sés ne go ci ou di re to com ele?

O SR.OSCAR ANDRADE – Você es ta va pre -
sen te com Mo i sés e ele na ne go ci a ção de uma car -
ga?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  De
uma car ga eu tava pre sen te.

O SR. OSCAR ANDRADE – Que não é essa
que caiu?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Uma 
é des sas que tava lá den tro no dia que caiu a de les,
dos me ni nos, e ti nha mais uma car ga que era mi nha
mais do Mo i sés, do pes so al, né? lava ven di da pra ele

O SR. OSCAR ANDRADE – Hum... Tava pre -
sen te quan do, com o Mo i sés?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Da
vez que ne go ci ou com ele.., com o Ca bral. Inclu si ve
tem um mon te de che que dele vol ta do que tá com Mo -
i sés.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Mo i sés.O se -
nhor tem che que seu nas mãos do Mo i sés?

O SR.JOSÉ FRANCISCO CABRAL  –  Mo i -
sés... eu com prei dele... Não com prei do Mo i sés.
Com prei do Sá vio cal ça pron ta sem eti que ta...

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Sá -
vio tava jun to mes mo.

O SR. OSCAR ANDRADE – De i xe-me ti rar uma 
dú vi da aqui: oh, Cle ver son, na opor tu ni da de em que
você es te ve jun to com ele e com Mo i sés da ne go ci a -
ção, quem que pa gou a mer ca do ria?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Foi
o Ca bral.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Ele?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Exa ta men te.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Como que ele pa -

gou? Você lem bra?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  E..

pa gou um pou co em di nhe i ro e o ou tro foi em che que.
E o che que que nós ‘tem’ vol ta do dele é por ca u sa que 
uma das car gas ti nha ca í do lá den tro no dia que pe -
ga ram a dele.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Você tem um che -
que sem fun do dele?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Te -
nho um che que sem fun do. Sem fun do, não. Ele sus -
tou o che que.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Ah, ele sus tou?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  Ele

sus tou o che que por ca u sa que a car ga ti nha ca í do.”
Nes se pon to da aca re a ção, José Fran cis co Ca -

bral trai-se e re co nhe ce ter com pra do car ga de cal ças 
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sem nota fis cal, co me ten do, no mí ni mo, cri me de so -
ne ga ção fis cal. Se gun do Cle ver son, Ca bral ti nha co -
nhe ci men to de que a mer ca do ria era rou ba da, já que
sa bia que es ta va ne go ci an do com la drões de car ga, o 
que con fi gu ra re cep ta ção do lo sa:

“O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL  –  Eu
com prei do Sá vio tre zen tas cal ças je ans sem eti que ta 
pra mim co lo car eti que ta.

O SR.CABO JÚLIO –  Com nota?
O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL –  Hum?
O SR. CABO JÚLIO –  Com nota?
O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL –  Sem

nota. Enten deu?
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Isso é car ga

rou ba da.
O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL  –  Não é

car ga rou ba da.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Não é não?
O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL  –  Ele pe -

gou as cal ças... Ele pe ga va em Ja ra guá e eu co lo ca va 
a eti que ta mi nha, que na épo ca???

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Oh, Cle ver son,
onde é que essa car ga de cal ça foi rou ba da?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Como é que é?

O SR. mi nha, que na épo ca ???
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Essa car ga de

cal ça?
O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Onde é que fo -

ram rou ba das as cal ças?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Foi

rou ba da no ca mi nho de São Pa u lo.
O SR. OSCAR ANDRADE –  Em São Pa u lo?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

São Pa u lo.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  E aí?
O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL  –  Não,

mas eu não com pra va.., eu sa bia, ué...
O SR.  –  CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Foi le va da lá pro sí tio.
O SR. CABO JÚLIO  –  O que é que ga ran te a

le ga li da de ???
O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL  –  Essas

cal ças ‘foi’ com pra da em Ja ra guá.
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Sa -

bia que era rou ba da.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  E como é que ele

sa bia?

O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL  –  Ele tra -
ba lha va na fá bri ca...

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Como que ele sa -
bia que era rou ba da?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Por que atra vés dis so ele já ti nha com pra do mais uma
de te ci do nos sa, rou ba da.

O SR. OSCAR ANDRAIDE  –  Atra vés de quê?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Ele

já ti nha com pra do um de te ci do, rou ba da, e
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Então ele sa bia

com quem es ta va me xen do?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  Ele 

sa bia que era rou ba da por ca u sa que quem ven dia
pra ele era o Mo i sés e ele sa bia do que se tra ta va já,
in clu si ve con ver sa va com a gen te pelo te le fo ne.

O SR. JOSÉ FRANCISCO CABRAL  –  As ‘cal -
ça’ ‘era’ de Ja ra guá, da fá bri ca que ele tra ba lha va, in -
clu si ve eu ti nha um te le fo ne lá, que ele era es ti lis ta da
fá bri ca e eu che guei...”

Não obs tan te os vá ri os de po i men tos em seu
des fa vor, José Ca bral ne gou to das as acu sa ções, ale -
gan do que não ti nha di nhe i ro para com prar as car gas
cuja re cep ta ção lhe foi atri bu í da e que tão-so men te
con cor dou em em pres tar seu sí tio para que a car ga
rou ba da fos se des car re ga da.

No en tan to, a con ver gên cia dos vá ri os de po i -
men tos que atri bu í ram con du tas cri mi no sa a Ca bral,
as con tra di ções em seu de po i men to e a di fi cul da de de
se ace i tar a de cla ra ção de Ca bral de que foi pre so so -
men te por ter em pres ta do seu sí tio para re ce bi men to
da car ga por ou trem são in dí ci os ve e men tes dos fa tos
tí pi cos atri bu í dos ao in dus tri al. Na ver da de, fi cou su fi ci -
en te men te de mons tra do que Ca bral sa bia que a car ga
a ser des car re ga da em sua pro pri e da de era rou ba da  – 
tan to que ele pró prio de cla ra que lhe foi ofe re ci da por
Ale xan dre e em se gui da re cu sa da por tra tar-se de
mer ca do ria ir re gu lar  –  e não se pode ad mi tir que,
mes mo sa ben do des sas cir cuns tân ci as, Ca bral te nha
sim ples men te anu í do ao uso de seu sí tio para a con -
clu são da ati vi da de cri mi no sa da qua dri lha.

A ale ga ção de Ca bral de que o de po i men to dado
an te ri or men te à po lí cia foi to ma do sob co a ção ou ame a -
ças de mor te ca re ce de ve ros si mi lhan ça, haja vis ta que
cons ta do do cu men to la vra do sua as si na tu ra e a dos ad -
vo ga dos que o acom pa nha ram, cuja fun ção era jus ta -
men te ga ran tir a li su ra do pro ce di men to po li ci al.

Além dis so, no pri me i ro epi só dio nar ra do, o nú -
me ro de co in ci dên ci as é im pro vá vel: Ca bral é in dus tri -
al do ramo de te ci dos e a car ga rou ba da era de te ci -
dos; o ca mi nhão trou xe a car ga ao sí tio de Ca bral
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para ser des car re ga da; to dos os de po i men tos apon -
tam para o fato de Ca bral ser o des ti na tá rio da car ga
des vi a da: o ca se i ro do sí tio, que pa re ce não ter re la -
ção com a qua dri lha de rou bo de car ga, de cla rou que
Ca bral acom pa nhou o re ce bi men to da mer ca do ria;
Ca bral  foi pre so em fla gran te jun ta men te com o res -
tan te da qua dri lha. Enfim, to dos os in dí ci os con du zem 
à con clu são de que Ca bral par ti ci pou ati va men te da
ope ra ção e que re al men te era um gran de re cep ta dor
de car gas rou ba das e des vi a das da re gião.

Por isso, não res ta se não con clu ir que Ca bral
tor ceu ou omi tiu a ver da de em seu de po i men to, ra zão 
pela qual deve ser dado cré di to às de cla ra ções dos
de po en tes no que tan ge a sua par ti ci pa ção nos cri -
mes apu ra dos, de es te li o na to (des vio de car ga), re -
cep ta ção qua li fi ca da e for ma ção de qua dri lha.

Assim, deve o ma te ri al per ti nen te ser re me ti do
ao Mi nis té rio Pú bli co de Mi nas Ge ra is, a fim de que
pro ce da à in ves ti ga ção apro fun da da das ati vi da des
cri mi no sas de José Fran cis co Ca bral, re co men dan -
do-se, ini ci al men te, seu in di ci a men to por es te li o na to
em con cur so de pes so as, re cep ta ção qua li fi ca da, for -
ma ção de qua dri lha e so ne ga ção fis cal.

José Jor ge Skaff (Jor jão Co rin ti a no)
José Jor ge Skaff, vul go Jor jão Co rin ti a no, pro -

pri e tá rio da em pre sa Co mer ci al Skaff, cuja ati vi da de
é a com pra de sal va dos, ma te ri al re ma nes cen te de si -
nis tros co ber tos por se gu ra do ras, foi acu sa do por
Cle ver son Pe re i ra da Cruz, vul go Pa u li nho Se ve ri no,
de, em mais de uma oca sião, re cep tar car gas rou ba -
das para ven da em seu su per mer ca do em Uber lân -
dia. Eis o tre cho do de po i men to dado por Cle ver son
em 13-11-2001:

“O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Da qui, mes mo, pra quem eu já ven di mes mo foi só pra 
o Jor jão Co rin ti a no, da qui de Uber lân dia.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Jor jão Co rin ti a no? 
Ele não era o re cep ta dor, o in ter me diá rio, ou não? Ele 
ti nha em pre sa?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
já en tre guei vá ri as ve zes no su per mer ca do que ele ti -
nha aqui. Assim, eu che guei a Uber lân dia, eu e o Pe -
dri nho. Então, nós...

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Ele ti nha um su -
per mer ca do?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Ti -
nha um su per mer ca do lá no Ba ir ro São Jor ge e ti nha
em ou tro lu gar que não me lem bro onde era.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Qual o nome,
você lem bra?

O SR CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  E lá 
na que la loja dele já en tre guei ele tro do més ti co tam -
bém; e já en tre guei car ga pra ele em São José do Rio
Pre to, tam bém car ga de le i te Ni nho, car ga de pneu,
que foi pe ga do de uma em pre sa aqui, da Na ci o nal
Car gas, que hoje não exis te mais; tam bém já ven di di -
re to pra ele, sen do que en tre guei em São José do Rio
Pre to, em São Pa u lo.

O SR. OSCAR ANDRADE – Jor jão Co rin ti a no?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Car re ta que veio de Lon dri na, car re ga da de pneu, lá
do Pa ra ná.”

Jor ge re co nhe ce que res pon de a dois pro ces -
sos cri mi na is por re cep ta ção de car ga, um na ci da de
de Ara gua ri e ou tro na ci da de de Mon te Ale gre. Jor ge
de fen de-se, ale gan do que “vem ocor ren do de nún ci as 
anô ni mas, sem pro vas con cre tas” con tra ele. Ne gou
ter par ti ci pa do de rou bo ou de agen ci a men to de qual -
quer car ga rou ba da.

Ini ci a da a aca re a ção en tre Jor ge e Cle ver son
em re u nião da CPMI em 14-11-2001, este con fir mou
as acu sa ções, de cla ran do que ne go ci ou com Jor ge
três ou qua tro car gas, de se cos e mo lha dos e de pne -
us. Assim se ma ni fes tou Cle ver son:

“O SR. OSCAR ANDRADE – Está bom. Fi cou
de cos tas.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Vai fi car bem no 
meio do cor re dor.

Co nhe ce esse ci da dão?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Co -

nhe ço, Jor jão Co rin ti a no.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Quem é ele?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Jor -

jão.
O SR. POMPEO DE MATTOS  –  O que ele faz?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – No

tem po em que o co nhe cia, ele com pra va car ga.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Com pra va car -

ga?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Sim.
O SR. POMPEO DE MATTOS – De quem?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Mi -

nha, do Pe dri nho.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Va mos co me çar lá 

trás. Clé ver son, cre io que você lem bra. Qu an tas car -
gas fo ram?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Qu an -
tas? Não me re cor do.

O SR. OSCAR ANDRADE – Mu i tas?
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O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Umas três, qua tro.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Umas três, qua tro. 
Dê-nos al guns de ta lhes das que você se re cor da.

O SR. CABO JÚLIO  –  Car ga de quê?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – De

se cos e mo lha dos.
O SR. OSCAR ANDRADE – To das?
O SR.  –  Não, uma de pneu que eu ven di em

São José do Rio Pre to.
O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an do?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Não 

uma só, de pneu.
O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an do? Lem bra?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Não 

me lem bro, não me re cor do da data.
O SR. OSCAR ANDRADE – Mu i to tem po?
O SR. POMPEO DE MATTOS – Mais de dois

anos?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Nes sa fa i xa de dois, três anos.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Então, uma de

pneu, se cos e mo lha dos. Lem bra-se de ou tra?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Não 

me re cor do.”
Jor ge, que an te ri or men te afir ma ra que não co -

nhe cia Cle ver son, de cla rou ter-se lem bra do dele no
iní cio da aca re a ção. Jor ge dis se que Cle ver son te ria
lhe ofe re ci do mer ca do ria rou ba da, mas que sua pro -
pos ta não foi ace i ta. Qu es ti o na do acer ca de como sa -
bia que a mer ca do ria era rou ba da, Jor ge atra pa -
lhou-se. Além dis so, no tem po que afir mou que a pro -
pos ta foi fe i ta, Cle ver son en con tra va-se pre so em
Bra sí lia. Este é o tre cho da aca re a ção:

“O SR. OSCAR ANDRADE  –  Quem lhe apre -
sen tou o Jor ge?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Co -
nhe ci-o pelo João zi nho, da Trans por ta do ra, lá no ba ir -
ro Mar tins e por in ter mé dio do Pe dri nho.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Você co nhe ce o
João zi nho?

O SR. JORGE SKAFF  –  Co nhe ço o João zi nho. 
Ago ra que eu lem bro des te ra paz aqui.

O SR. OSCAR ANDRADE – Está lem bran do?
O SR. JORGE SKAFF  –  Estou lem bran do. Este 

ra paz aqui co nhe ci na trans por ta do ra. Eu com prei
uns fo gões amas sa dos e ele, no en tan to, que ria com -
prar um fo gão des ses. Até me per gun tou quan to por
quan to lhe fa ria o fo gão. Não lem bro o va lor hoje, mas
ele foi até a loja e com prou esse fo gão, cer to? Mas,

veja bem, re cor do-me des te ra paz tam bém. Há dois
me ses no meu es ta be le ci men to, ele me ofe re ceu
uma car ga rou ba da. Ele foi lá e me ofe re ceu uma car -
ga rou ba da.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  É ver da de, Clé -
ver son.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Há
dois me ses eu es ta va pre so em Bra sí lia.

O SR. JORGE SKAFF  –  É mais ou me nos isso.
Ele es ta va... E isso aí... Cer ca de dois... Eu não sei se
três me ses.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Ele lhe ofe re ceu a
car ga rou ba da?

O SR. JORGE SKAFF – Ofe re ceu.
O SR. OSCAR ANDRADE – Car ga de quê?
O SR. JORGE SKAFF  –  Eu não sei o que era.

Nem me pre o cu pei, nem nada.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Como é que você

sa bia que era rou ba da? Ele che gou di zen do que era
rou ba da?

O SR. JORGE SKAFF – Ele me dis se as sim:
“Jor jão, não quer pe gar uma car gui nha tal?”

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Ele já ti nha in ti mi -
da de com você, para cha má-lo do ape li do de Jor jão?

O SR. CABO JÚLIO  –  Isto aqui é uma car gui -
nha?

O SR. JORGE SKAFF  –  Veja bem. Como ele
foi lá e já ha via com pra do o fo gão de mim, ele che gou
lá: “Você se lem bra lá do João zi nho, de que com prei
um fo gão de você? Me diga uma co i sa: você não quer
com prar uma co i si nha aí, não?” Mas só que não fa lou
o que era. Ago ra, gos ta ria que o se nhor per gun tas se
para ele se eu com prei essa mer ca do ria dele.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Ele es ta va pre so
em Bra sí lia. Ele já dis se.

O SR. JORGE SKAFF  –  Eu não lem bro se há
dois, três me ses; um ne gó cio as sim de me ses atrás.

O SR. CABO JÚLIO  –  Ele dis se que con ti nu a -
va pre so.”

Cle ver son de cla rou que ha via mais de um ano
des de seu úl ti mo con ta to com Jor ge, mas que, pou co
tem po an tes, ti nham con ver sa do por te le fo ne. Jor ge
co me çou ne gan do lem brar da con ver sa te le fô ni ca,
mas, ad ver ti do da que bra do si gi lo te le fô ni co, logo
mu dou seu de po i men to, re co nhe cen do ter fa la do com 
Cle ver son ao te le fo ne. De po is, re co nhe ceu que tam -
bém fa la ram pes so al men te.

Qu an to ao te le fo ne ma, Jor ge de cla rou que du -
rou cer ca de um mi nu to e que a con ver sa res trin -
giu-se à pro pos ta de Cle ver son para a ven da de car -
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ga rou ba da e a re cu sa de Jor ge sob o ar gu men to de
“não me xer com isso”. Eis:

“O SR. OSCAR ANDRADE  –  Qual o seu úl ti mo 
con ta to com ele, Clé ver son?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  O
úl ti mo con ta to? Não re cor do. Só se foi por te le fo ne.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Faz quan to tem -
po?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Que eu con ver sei com ele por te le fo ne?

O SR. OSCAR ANDRADE –  Não, an tes dis so.
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Antes dis so, deve fa zer mais de ano.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Mais de ano. E por 

te le fo ne? Faz quan to tem po?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 

Por te le fo ne, faz pou co tem po que con ver sei com ele.
O SR. OSCAR ANDRADE –  Você se lem bra

dis so?
O SR. JORGE SKAFF –  De quê?
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Do con ta to por te -

le fo ne com ele? Pres te que brar seu si gi lo te le fô ni co.
O SR. JORGE SKAFF –  Pois não.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Se você men tir,

va mos pren dê-lo.
O SR . JORGE SKAFF  –  Não, pode per gun tar.

Estou aqui para res pon der.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Está bem! Então,

por fa vor.
O SR. JORGE SKAFF –  Sim?
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Você se lem bra do 

con ta to te le fô ni co?
O SR. JORGE SKAFF  –  Ele me li gou por te le -

fo ne, sim.
O SR. OSCAR ANDRADE –  Foi?
O SR. JORGE SKAFF  –  É. Insis tin do se eu

que ria com prar essa mer ca do ria e eu fa lei para ele
que eu não que ria.

O SR.CABO JÚLIO  –  O que o se nhor fa lou
para ele?

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Como é que o se -
nhor fa lou?

O SR. CABO JULIO  –  Então, re la te a con ver sa
para eu en ten der como foi o te le fo ne ma.

O SR. JORGE SKAFF  –  Não lem bro. Eu fa lei
para ele que eu não que ria... que eu não que ria isso
aí, que eu não me xia isso aí.

O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor lhe dis se:
“Não, não pos so. A Po lí cia está em cima de mim”?

O SR. JORGE SKAFF –  Como?
O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor não fa lou:

“Não pos so, a po lí cia está em cima de mim”?
O SR. JORGE
O SR. JORGE SKAIFF  –  Não, eu fa lei... Re al -

men te, não é que a po lí cia está em cima de mim. Eu
pe guei e fa lei: “Moço, eu não mexo com isso aí, por -
que veja bem, eu te nho pro ces so ai, tra mi tan do aí, e
eu não, eu não, eu não, eu não com pro isso aí”. É isso
aí que eu fa lei para ele.

(...)
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Va mos para o te -

le fo ne. Já que você está fa lan do que ele te le fo nou
para você. Como é que foi?

O SR. CABO JÚLIO  –  Re pro du za aí o te le fo ne -
ma.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Ele te li gou?
O SR. JORGE SKAFF  –  Ele me li gou fa lan do:

“Ó, cê não quer fi car com essa car ga, não sei o quê,
não sei o quê?”

O SR. OSCAR ANDRADE –  Car ga de quê?
O SR. JORGE SKAFF  –  Eu não sei do que que

era.
O SR. CABO JÚLIO  –  E aí? Re pro du za tex tu al -

men te, pa la vra por pa la vra, aqui lo que ele fa lou para o 
se nhor.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  O que você lem -
brar aí.

O SR. JORGE SKAFF  –  Eu não me lem bro. Eu
lem bro que ele li gou para mim ofe re cen do isso aí só.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Tá, en tão vai
des cre ven do. Como é que foi o te le fo ne ma?

O SR. CABO JÚLIO  –  Se o se nhor não é com -
pra dor de car ga rou ba da...

O SR. JORGE SKAFF –  Sim.
O SR. CABO JÚLIO  –  Não é ver da de?
O SR. JORGE SKAFF –  Cer to.
O SR. CABO JÚLIO  –  Uma pes soa liga para o

se nhor para lhe ofe re cer uma car ga rou ba da. É uma
ano ma lia. O se nhor não vai lem brar do que que ele fa -
lou com o se nhor? (som in ter rom pi do.)

O SR. CABO JÚLIO –  Vír gu la por vír gu la, por que 
nin guém liga para mim ofe re cen do car ga rou ba da.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Então, des cre -
ve o te le fo ne ma. Va mos de i xar ele des cre ver o te le fo -
ne ma. Va mos ver.

O SR JORGE SKAFF  –  É isso que eu es tou fa -
lan do. Ele me li gou, ofe re cen do, in sis tin do para mim
fi car, e eu pe guei e fa lei: “Ó, eu não fico com isso aí,
eu te nho até pro ble ma na Jus ti ça, eu tô pro van do, tô
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pro van do mi nha ino cên cia nis so aí”, e so men te isso
aí.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Qu an to tem po
du rou o te le fo ne ma?

O SR. JORGE SKAFF  –  Não me lem bro. E um
ins tan te, é pou co tem po.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  O quê? Um mi -
nu to?

O SR. JORGE SKAFF  –  Mais ou me nos.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Mais ou me nos

um mi nu to?
O SR. JORGE SKAFF –  É, mais ou me nos.
Ocor re que a con ver sa en tre Cle ver son e Jor ge

foi gra va da por meio de es cu ta te le fô ni ca au to ri za da
ju di ci al men te. Na gra va ção, re pro du zi da aos pre sen -
tes no cur so da aca re a ção, fica cla ro que Jor ge men -
tiu em seu de po i men to. Ape sar de Jor ge efe ti va men te 
ter re cu sa do a com pra da car ga ofe re ci da por Cle ver -
son, evi den cia-se uma re la ção de in ti mi da de en tre ele 
e Cle ver son, a exis tên cia de ne go ci a ções an te ri o res
en tre os dois e o co nhe ci men to de Jor ge acer ca de
ou tros re cep ta do res, a evi den ci ar sua par ti ci pa ção no 
es que ma de re cep ta ção de car gas. Esta é a ín te gra
do que foi re pro du zi do du ran te a re u nião da Co mis -
são:

“O SR.  –  É o Pa u li nho.
O SR.  –  Pa u li nho.
O SR.  –  Pa u li nho??
O SR.  –  Pa u li nho do quê?
O SR.  –  Pa u li nho, está es que cen do de mim,

moço?
O SR.  –  Pa u li nho...
O SR.  –  Pa u li nho das car gas.
O SR.  –  Ô Pa u li nho, tá bão?
O SR.  –  Como é que cê tá, ra paz?
O SR.  –  (ina u dí vel) meu fi lho.
O SR.  –  E aí, como é que es tão as co i sas?
O SR.  –  Esta mos aí, igual ao ou tro.
O SR.  –  Está be le za?
O SR. –  Esta mos...
O SR. –  Esse te le fo ne seu dá para fa lar?
O SR. –  Oi?
O SR.  –  Esse te le fo ne seu dá para fa lar?
O SR.  –  Dá, pode.
O SR.  –  Pode?
O SR.  –  Pode.
O SR.  –  Tô com uma mer ca do ria, como é que

faz?
O SR.  –  ? pa rou da que la épo ca, não é?

O SR.  –  Cê deu uma pa ra da? I
O SR.  –  Ixe, da que la épo ca, aqui tá bra vo, tem

nem je i to de...
O SR.  –  Está ruim gegê?
O SR.  –  24 ho ras a vi gia.
O SR.  –  24 ho ras vi gi an do aí?
O SR.  –  Pa rou mes mo.
O SR.  –  Eu tô com uma do je i to que você gos ta, 

viu?
O SR.  –  Pois é, ra paz, está des se je i to, do je i to

que eu tô te fa lan do.
O SR.  –  É, né? Tó com um do mes mo que você

ven de aí, viu? Só co i sa boa, só filé.
O SR. –  Então, ra paz? Juro mes mo, está da -

que les dias pa ra dos, ixe, não está po den do nem res -
pi rar.

O SR.  –  Mas eu, você sabe, para ne go ci ar de
boa, né? Cê sabe dis so.

O SR.  –  Não, ló gi co.
O SR.  –  Você sabe que, da que la vez mes mo, já

acon te ceu de eu cair não sei quan tas ve zes, sen do
que eu ti nha ven di do mer ca do ria para você e nada.
Você sabe dis so, né?

O SR.  –  Pois é, foi igual ao ou tro, né? Com o
me ni no lá?

O SR.  –  É. Você e o João zi nho lá. Como é que
faz para fa lar com ele?

O SR.  –  que João?
O SR.  –  O João da trans por ta do ra.
O SR.  –  Pois é, não sei, su miu.
O SR.  –  Su miu? Você não ar ran ja uma pes soa

para man dar bus car esse ne gó cio aqui não, moço?
Aqui está em ba ça do para pas sar.

O SR.  –  Aqui tam bém está.
O SR.  –  Está bra bo, não está? Eu não es tou fi -

can do aqui. Acon te ce ram uns pro ble mas co mi go.
Você fi cou sa ben do, né?

O SR.  –  Não, não fi quei.
O SR.  –  Eu caí aqui, va zei. Che guei aqui essa

no i te e vim só der ru bar um ne go ci nho que já es ta va
es que ma ti za do, mas te nho que vol tar de novo. Não
es tou mo ran do aqui den tro mais não.

O SR.-É ruim.
O SR.-É ruim.
O SR.  –  O que ti nha aqui aca bou.
O SR.  –  Aca bou né, Jor ge?
O SR.  –  Aqui, nem pen sar. Está bra bo.
O SR. –  É mes mo?
O SR.  – Vi i i xi.
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O SR.  –  E não tem ne nhum co le ga para quem
eu pos sa pas sar o ne gó cio aqui ou lá, aque le co le ga
seu de São José?

O SR.  – Não, aqui lo está mor to já.
O SR.  –  Ah, é?
O SR.  –  É, está na ba qui a ra. (???)
O SR.  –  Está na ba qui a ra? Fa lou, en tão.
E você não ar ru ma nin guém para eu pas sar

esse trem, não?
O SR.  –  Não tem. Sin ce ra men te...
O SR.  –  E aque le ami go seu que com pra va?

Aque le que tra ba lha va com você me deu um ba nho e
ain da me en tre gou para os “ho mens”, você sou be?

O SR. –  Quem?
O SR.  –  O Miro, moço?
O SR.  –  Ele es ta va aqui e não vale nada.
O SR.  –  O Cla u di o nor.
O SR.  –  Ele não vale nada.
O SR.  –  Você sou be que eu ven di uma mer ca -

do ria, aque la que eu fui te ofe re cer aí. Ven di para ele e 
ele me en tre gou para os ho mens.

O SR.  –  Ele é des se je i to mes mo.
O SR.  –  Fi quei sa ben do que ele tam bém en tre -

gou você.
O SR.  –  E, en tre gou.
O SR.  –  Entre gou, né?
O SR.  –  Entre gou. É, pois é.
O SR.  –  Aqui lo lá não que ro nem...
O SR.  –  Com esse tipo de gen te tam bém não

mexo. Se for para o trem cair já ando todo en ro la do.
Para ven der uma mer ca do ria para cair aí em ba ça, né
ve lho?

O SR.  –  Eu não ven do.
O SR.  –  Pen sei “vou dar uma li ga da no Jor gão

que é mais fir me za”.
O SR. JORJÃO  –  Sin ce ra men te, não tem mes -

mo. Aqui aca bou mes mo, aqui pa rou.
O SR.  –  Você está pa ra do, en tão?
O SR. JORJÃO –  Está feio mes mo.
O SR.  –  Está, né?
O SR. JORJÃO  –  Não po de mos nem abrir aqui.
O SR. –  É mes mo?
O SR. JORJÃO  –  Vixi, vin te e qua tro ho ras.
O SR.  –  Vin te e qua tro ho ras o pes so al aí?
O SR.  –  O trem em ba ça.
O SR.  –  Então, está be le za.
O SR. JORJÃO  –  Está bom? Você tem al gum

ce lu lar para eu fa lar com você se pre ci sar?

O SR. JORJÃO –  Te nho.
O SR.  –  Pas sa para mim que qual quer hora dou 

uma li ga di nha para você.
O SR. JORJÃO  –  91249024.
O SR.  –  Está be le za, Jor jão?
O SR. JORJÃO  –  Fa lou.
O SR.  –  Um abra ção.”
Jor ge so li ci tou ser ou vi do se cre ta men te, mas

não trou xe ne nhum novo sub sí dio às in ves ti ga ções e,
ins ta do a re ti fi car seu de po i men to, pre fe riu man ter o
que já ha via de cla ra do, ra zão pela qual foi-lhe dada
voz de pri são com base no art. 4º, II, da Lei nº 1.579,
de 18 de mar ço de 1952.

Das con tra di ções do de po i men to de Jor ge, da
de tec ção da men ti ra pe ran te a CPMI e da fita gra va da
por in ter cep ta ção te le fô ni ca au to ri za da pelo ju í zo com -
pe ten te, não res ta se não con clu ir que há in dí ci os ve e -
men tes da par ti ci pa ção de José Jor ge Skaff na re cep -
ta ção de car gas rou ba das na re gião de Uber lân dia.

Assim, deve o ma te ri al ser en vi a do ao Mi nis té rio 
Pú bli co de Mi nas Ge ra is, para que dê con ti nu i da de às 
in ves ti ga ções acer ca das ati vi da des cri mi no sas de
José Jor ge Skaff e de ou tras pes so as a ele re la ci o na -
das, pro mo ven do-se seu in di ci a men to por cri mes de
re cep ta ção qua li fi ca da e for ma ção de qua dri lha, sem
pre ju í zo de ou tras me di das e da pu ni ção do cri me ti pi -
fi ca do no art. 4º, II, da Lei nº 1.579, de 1952.

Ou tros
O la drão de car gas Cle ver son Pe re i ra da Cruz,

vul go Pa u li nho Se ve ri no, no de po i men to dado à CPMI 
em 13-11-2001, men ci o nou ge ne ri ca men te o nome
di ver sas pes so as, em vá ri as par tes do País, como re -
cep ta do res de car gas rou ba das, des cre ven do as
prin ci pa is ví ti mas na re gião de Uber lân dia e o es que -
ma de in te gra ção en tre os di ver sos mem bros da qua -
dri lha. Assim se ma ni fes tou:

“O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  E
ven di para vá ri os com pra do res como o Jor jão Co rin ti -
a no; o Luiz do Pa ra guai; o Car li nhos; o Jú ni or, de Go -
iâ nia; o Jo nas, de São Pa u lo; o Juca; o Cé lio; o Má rio,
de Ri be i rão Pre to; o Chi ro, lá de São Pa u lo; o Zé Ta ti -
co, em Bra sí lia; o Ca be lo; e vá ri as ou tras pes so as
cujo nome es que ci ago ra.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Faça um re la tó rio
das ope ra ções da qua dri lha nes ta re gião, mes mo le -
van do a car ga para ou tro lado.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Como as sim? Onde o se nhor quer che gar?

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Por exem plo, o
se nhor fa lou que está aqui há três ou qua tro anos.
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Co me ce seu re la tó rio lá de trás. Fale dos rou bos
que pra ti cou jun to com a sua qua dri lha, como fun -
ci o na va.

O SR. ROMEU TUMA  –  Você lem bra da que la
aca re a ção fe i ta na úl ti ma re u nião, quan do aque le ele -
men to re je i tou a idéia de ter vin do a Uber lân dia bus -
car car ga?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Exa ta men te. O se nhor quer que eu ex pli que...

O SR. ROMEU TUMA  –  Li gue a ope ra ção da
es tru tu ra do cri me de rou bo de car gas a Uber lân dia.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Aqui em Uber lân dia?

O SR. ROMEU TUMA  –  Na re gião, no Triân gu lo 
Mi ne i ro.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  Já
ven di vá ri as car gas para o Jor jão. O Luiz do Pa ra guai
com pra mais ci gar ro e o Co rin ti a no, pro du tos de mer -
ca do, ele tro do més ti cos. Já rou bei car gas com vá ri as
pes so as. A gen te tem uma qua dri lha, e não é só uma.
Um dia rou ba com um, ou tro dia com ou tro, com vá ri -
as pes so as. Se eu for fa lar o nome de todo o mun do
aqui em Uber lân dia, nem da rei con ta.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Aque la trans por -
ta do ra que pe ga va car ga para trans por tar, e de po is
as car gas eram rou ba das e le va das para Bra sí lia.
Como é o nome da trans por ta do ra? Você sa bia onde
era?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  A
trans por ta do ra que era rou ba da, que era da qui é a
União, a Arcon, Mar tins.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Trans por ta do ra?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

União.
O SR. OSCAR ANDRADE –  Quem é o dono

dela?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Não sei o nome do dono dela.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Qual o nome da

ou tra trans por ta do ra?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Mar tins.
O SR. ROMEU TUMA  –  Mar tins é li ga do aos

ar ma zéns?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Exa ta men te. E a Arcon tam bém.”
Fez acu sa ções mais es pe cí fi cas a Luiz Antô nio

da Sil va, acu sa do de agir como re cep ta dor de ci ga -
nos rou ba dos, com a in ter me di a ção de pes soa de
nome Ca li nhos:

“O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Pra o Luís. Já ven di bas tan te ci gar ro para o Luís, para
o Car li nhos.

O SR. OSCAR ANDRADE –  O Luís é da Azul zi -
nha?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – É.
No tem po, ele di zia que era do Papa-Tudo ou Pou -
pa-Ga nha, sei lá, co i sa as sim. E aí ele fa liu essa em -
pre sa, que ti nha to ma do mu i to cano, e ago ra é só cio
da Azul zi nha.

O SR. OSCAR ANDRADE –  O Luís?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Ele

é um dos do nos, o Luís.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  O que você já ven -

deu pra ele?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  Já

ven di só ci gar ro. Pra fa lar a ver da de, ven di só ci gar ro
pra ele.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  A Azul zi nha é dis -
tri bu i do ra de ci gar ro, ou o que é?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Não, não é de ci gar ro, não. Não tem nada a ver, não.
Inclu si ve, já car re guei mu i to na que las pe ru as dele
que eram to das de se nha do na de ama re lo, do
Papa-Tudo, né? Já car re guei mu i to ci gar ro na que las
pe ru as dele. Des car re ga va no bar ra cão e de po is – a
gen te fa zia o trans por te pela pró pria pe rua.

O SR. OSCAR ANDRADE – Ele ‘tá con vo ca do
tam bém, pra ama nhã, o Luís...

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Mas quem in ter me di a va pra ele era o Car li nho, o cu -
nha do dele.

O SR OSCAR ANDRADE  –  Está aqui: Luís
Antô nio da Sil va, dono da Azul zi nha. É esse mes mo.

Cle ver son men ci o nou tam bém o nome de Cla u -
di o nor, su pos ta men te de se nhis ta da po lí cia de Uber -
lân dia, como re cep ta dor de car gas da re gião, nar ran -
do epi só dio em que hou ve en vol vi men to de po li ci a is
nas ati vi da des cri mi no sas:

“O SR. OSCAR ANDRADE  –  Então, o Jor jão
Co rin ti a no, o Luís e quem mais?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Que eu me lem bro...

O SR. OSCAR ANDRADE – Ten ta for çar só..
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Cla u di o nor.
O SR. OSCAR ANDRADE –  Cla u di o nor?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Exa ta men te, in clu si ve...
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O SR. OSCAR ANDRADE  –  Quem é o Cla u di -
o nor? O que ‘cê’ fala dele?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Inclu si ve, eu le vei o ma i or “pau” por ca u sa de uma
car ga que eu ven di pra ele, que eu não ti nha nada a
ver. A car ga era do Ro dri go, e eu só ... o Ro dri go che -
gou aon de ‘tá eu: Cê tem al gum com pra dor...

O SR. OSCAR ANDRADE –  Ro dri gues?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 

Não, é Ro dri go. É lá de... diz ele que é de Ara gua ri,
mas acho que ele é de Go iâ nia. Inclu si ve, esse tem po
foi o tem po que o Dr. Cel so me bus cou aqui so bre o
ne gó cio do rou bo do ouro. E eu ven di a car ga pra ele.
E ele é um de se nhis ta da po lí cia ci vil aqui. Ele, en tão,
an da va nas vi a tu ras fa lan do que era po lí cia. Então, eu 
ven dia pra ele. Eu não sa bia se ele era um dos po lí cia. 
Aí, ele pe gou, com prou a car ga, des car re ga mos a
car ga pra ele.

No dia que ele foi pa gar nóis aqui no Cen ter
Shop ping, no shop ping aqui do lado do Car re four, ele
trou xe o Ze zi nho, o Ma u ri van.

Um dia, eu fui re ce ber na casa dele, che guei e vi 
o Golf pre to pa ra do na por ta da casa dele. E na casa
dele tem um bar ra cão nos fun dos, onde nóis des car -
re gou.

Aí, eu vi o Gol fe fa lei “Esse ne gó cio está er ra do.
A po lí cia está na casa do cara!” Vi rei meu ôme ga e fui
em bo ra.

Li guei pra ele. Aí, ele pe gou e fa lou: “Não, mas o
cara é ami go meu, mas não tem nada a ver, não.”

Aí, no dia em que ele foi pa gar pra nóis, lá no
Shop ping, nóis vi mos o Ze zi nho de lon ge. Eu e ou tro
ami go meu. Aí, eu ‘ta va de moto, pe guei o di nhe i ro e
saí va za do.

Aí, no ou tro dia, os ho mens me ga nhou, que foi
da vez que me ga nhou jun to com o Cabo Sil va, que foi 
aque le ou tro caso que fa lei, que o Cabo ‘ta va a fim de
me mos trar um car ro pu xa do do Cabo Sil va. Aí, eles
me pe ga ram jun to com ele. Aí, pe ga ram eu, jo ga ram
essa car ga em cima de eu, sem eu ter nada a ver. Eu
não ti nha nada a ver com essa car ga, sou ape nas...
apre sen tei o com pra dor, sabe? Aí, eu ia ga nhar uma
mi xa ria com isso aí, não vou fa lar que eu não ia ga -
nhar, por que eu ia ga nhar uma mi xa ria, por que eu ti -
nha apre sen ta do, tipo in ter me di ei o com pra dor, né?

Aí, ele pe gou e bo tou os ho mens para pu lar em
mim para to mar o di nhe i ro pra trás. “Pula nele que eu
com prei a car ga.”

Os ho mens pu lou em mim, não pren deu a car -
ga. A car ga ‘ta va toda no bar ra cão dele. Os ho mens
não pren deu a car ga. Só que ria to mar o di nhe i ro meu. 

Eu fa lei “Não dou, a car ga não era mi nha, não ti nha
nada a ver.” Os cara que eram re al men te dono da car -
ga va za ram. E só eu fi quei.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Le va ram seu di -
nhe i ro?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Não le va ram des sa vez por que não dei. O Dr. Cel so
veio aqui e me bus cou por que es ta va me in ves ti gan do 
no caso do rou bo em Bra sí lia. Ele ha via me pro me ti do 
aju dar a sair des sa e che gou e cum priu o que pro me -
teu e me li be rou. Ago ra, está cor ren do o pro ces so e
in clu si ve es ta va com um man da do de pri são nes se
tem po e es tão me aju dan do para sair des sa.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Nes se dia que
o Sr. foi na casa dele e que a po li cia es ta va lá o Sr. fu -
giu por que achou que a po lí cia es ta va lá.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  A
po lí cia es ta va en vol vi da.”

No de po i men to dado à CPMI em 14-11-2001,
Cle ver son tam bém fa lou es pe ci fi ca men te de Cé sar,
da ci da de de Fran ca, acu san do-o de ter re cep ta do
mer ca do ri as des vi a das pelo mo to ris ta da Na ci o nal
Car gas, Fran cis co de Assis da Sil va, e de con ti nu ar
re cep tan do car ga rou ba da de po is dis so:

“O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Era mais ou me nos, pelo vo lu me da car ga, mais ou
me nos uns R$100.000,00. Inclu si ve o com pra dor
des sa car ga es te ve pre so aqui em Uber lân dia por ca -
u sa de ou tras car gas, que é o Cé sar lá de São Jo a -
quim da Bar ra, em Fran ca.

O SR.POMPEO DE MATTOS –  Quem com prou 
a car ga? Quem? O nome.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  É o
Cé sar. Ele foi pre so como com pra dor de car ga rou ba -
da.

O SR. OSCAR ANDRADE –  E você não...
O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Só um mi nu to.

Ele está dan do o nome de um re cep ta dor. Cé sar do
quê?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  Eu
não sei o so bre no me dele, ele foi pre so aqui em Uber -
lân dia por ca u sa des se ne gó cio da Ku i ca se ser, ele
com prou os com pu ta do res. Quer di zer, eu não es ta va
nes sa, mas ele foi pre so aqui.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Ele já foi pre so, 
mas está sol to?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Já
está sol to.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Con ti nua com -
pran do car ga rou ba da?
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O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Não che gou ao meu co nhe ci men to mais, por que foi o
tem po que fui em bo ra da qui de Uber lân dia. Mas con -
ti nua com pran do pe las ou tras in for ma ções dos ou tros 
co le gas.”

Por fim, no de po i men to dado à CPMI por Be ne -
di to Si mão de Andra de Ma ci el em 14-11-2001, sur giu
o re la to de ou tro in ci den te de re cep ta ção de car ga
rou ba da, com pra da por Orlan do, en tão do Su per mer -
ca do Gra ma do, em Uber lân dia. Se gun do o de po en te,
os en vol vi dos fo ram pre sos. Eis:

“O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor foi pre so pela
Po lí cia Ci vil, an tes des sa pri são?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Já sim, Se nhor.

O SR. CABO JÚLIO –  Por que?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Por que in for mei um com pra dor para uma
car ga de bo ti jão de gás.

O SR. CABO JÚLIO  –  Então, o Se nhor está
achan do que...

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL  –  Não hou ve nota fis cal a res pe i to dis so.

O SR. CABO JÚLIO  –  Está bem. O Se nhor o
quê? Expli que-me o que é in for mar?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Eu in for mei da se guin te for ma: co nhe cia o
dono do su per mer ca do e o dono, am bos eram cli en -
tes da grá fi ca.

O SR. CABO JÚLIO  –  Va mos de va gar. O Se -
nhor co nhe cia o dono do su per mer ca do e o dono do
de pó si to de gás. Aí o dono do su per mer ca do per gun -
tou: “Aon de você con se gui ria ven der uns bo ti jões de
gás? Fa lei com eles que po de ria ser com fu la no. Foi
só nis so que me en vol vi.

O SR. CABO JÚLIO  –  Por isso que o Se nhor foi 
pre so? Só por que deu essa in for ma ção zi nha.

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  O meu en vol vi men to foi esse.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Está bem. Mas 
é bom es cla re cer: Qual é o su per mer ca do?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Su per mer ca do Gra ma do.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Su per mer ca do?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Gra ma dão.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Gra ma dão.

Aon de é?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Lá no Gra ma do mes mo.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  É aqui em
Uber lân dia?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  É aqui em Uber lân dia.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  E um ba ir ro?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  É.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Não co nhe ce -

mos. Quem é o dono?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Na épo ca, era o Orlan do.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Não é mais

esse Orlan do?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Não é mais o pro pri e tá rio.
O SR. POMPEO DE MATTOS  –  E a po lí cia

pren deu esse Orlan do?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Foi pre so.
O SR. POMPEO DE MATTOS  –  E o dono do

de pó si to de gás?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Tam bém foi pre so.
O SR POMPEO DE MATTOS –  o Se nhor foi

pre so?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Nós to dos fo mos pre sos.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Qu an tos bo ti -

jões ele que ria ven der?
O SR BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Um ca mi nhão.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  E era rou ba do?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  A ori gem eu não sa bia. Na épo ca, não sa -
bia. Não co nhe cia.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Mas fi cou sa -
ben do de po is?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  De po is fi quei sa ben do.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  O que é que
era? Era um ca mi nhão de bo ti jão rou ba do. Mas essa
é nova! Não ti nha vis to nin guém rou bar bo ti jão de gás. 
Para nós, da CPI, é nova. Não tí nha mos vis to rou bar
bo ti jão de gás ain da. Pa ra béns! O Se nhor par ti ci pou.
O Se nhor fez ou não a nota?

O SR BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Não, Se nhor.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Qual foi a sua
par ti ci pa ção?
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O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Foi só de in for mar o dono.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Como é que
ele che gou no Se nhor?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Pelo dono do su per mer ca do e pelo dono
do de pó si to de gás. Eles pren de ram o dono do de pó -
si to de gás, ele me li gou, eu fui lá, e eles me pren de -
ram.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Esse dono do
su per mer ca do era la drão de car ga, era com pra dor de
car ga?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Não, Se nhor. Ne nhum dos dois era. Todo
mun do foi en vol vi do. Nós en tra mos como la ran jas.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Mas como a
car ga che gou até ele?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Por que o ra paz ofe re ceu para o dono do
su per mer ca do, e ele não quis. Per gun tou-me e eu dis -
se que só quem com pra va gás lá era fu la no. Aí, in for -
mei o ou tro. Ter mi nou que des co bri ram tudo, e todo
mun do foi en vol vi do no pro ces so.

As in ves ti ga ções de ve rão con ti nu ar e as pes so -
as en vol vi das que não fo ram ou vi das pela CPMI de -
ve rão sê-lo, a fim de que se iden ti fi que o ma i or nú me -
ro pos sí vel de re cep ta do res e, as sim, co nhe ça-se de
for ma mais com ple ta o es que ma do rou bo de car gas
na re gião do Triân gu lo Mi ne i ro. Apro fun da das as in -
ves ti ga ções, des co ber tos ou tros fa tos e in for ma ções
e, se ne ces sá rio, após ou vi das as pes so as de cuja
par ti ci pa ção se sus pe i ta, ha ve rá con di ções para que
os res pon sá ve is se jam in di ci a dos, pro ces sa dos e
con de na dos pe los cri mes que co me te ram.

APOIO ÀS QUADRILHAS DE
ROUBO DE CARGAS

Além dos re cep ta do res, prin ci pa is res pon sá ve is 
pe las pro por ções to ma das pelo rou bo de car gas no
Bra sil, as qua dri lhas con tam com co la bo ra do res, res -
pon sá ve is por vá ri as eta pas do pro ces so, des de o
pla ne ja men to até a ven da da mer ca do ria rou ba da,
pas san do pelo apo io lo gís ti co (for ne ci men to de ar -
mas e ve í cu los), to ma da da car ga, des li ga men to de
dis po si ti vos de se gu ran ça e fal si fi ca ção da nota fis cal
para pro te ger os re cep ta do res e ga ran tir o su ces so
da ven da da res fur ti va.

A CPMI iden ti fi cou e ou viu di ver sas pes so as en -
vol vi das com o rou bo de car gas: Fran cis co de Assis e
Sil va, vul go Chi qui nho, mo to ris ta, re co nhe ceu ter for -
ne ci do in for ma ções à qua dri lha; Be ne di to Si mão de

Andra de Ma ci el foi acu sa do de fal si fi car no tas fis ca is
em sua grá fi ca; José Jus ti no de Sou za Vi e i ra Jr., vul -
go Jú ni or, e Mar ce lo So a res de Sou za fo ram acu sa -
dos de em pres tar au to mó ve is para a qua dri lha; Emer -
son Ara ú jo Fa brí cio con fes sou que des li ga va o sis te -
ma de ras tre a men to por sa té li te. Ou tras pes so as fo -
ram men ci o na das mas não fo ram ou vi das nas re u -
niões da CPMI. Pas sa-se à aná li se dos de po i men tos.

Fran cis co de Assis e Sil va (Chi qui nho)
Fran cis co de Assis e Sil va, vul to Chi qui nho,

pres tou de po i men to à CPMI em 14-11-2001. Nes sa
opor tu ni da de, re co nhe ceu que, como mo to ris ta da
Na ci o nal Car ga, par ti ci pou de des vio de car ta da em -
pre sa, ale gan do ter sido pres si o na do a fazê-lo por
pes soa de nome Reto. Chi qui nho nar ra como en tre -
gou aos ban di dos a car ta trans por ta da pela em pre sa, 
que es ta va sob sua res pon sa bi li da de, re ce ben do um
au to mó vel San ta na em tro ca:

“O Sr.Fran cis co de Assis da Sil va o Beto me
pres si o nou, foi fa zen do pres são so bre mim pelo me -
nos uns qua tro me ses até que eu en tre gas se uma
car ga para ele, está cer to?”.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Car ga do quê?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  De

di ver sos, de di ver sas co i sas.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Car ga rou ba -

da.
O SR. CABO JÚLIO –  O se nhor está che gan do

onde nós que re mos
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Car ga rou ba -

da?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 

Exa ta men te.
O SR.CABO JÚLIO- Ele pres si o nou o se nhor...
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 

Cer to.
O SR CABO JÚLIO  – Para o se nhor en tre gar

para ele uma car ga. Aí, o se nhor en tre gou a car ga?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 

Entre guei a car ga.
O SR. CABO JÚLIO  –  Car ga de quê?
O SR. FRANCISCO  DE ASSIS DA SILVA  –  De

di ver sos, car ga di ver sa
O SR. CABO JÚLIO Foi onde?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 

Como?
O SR. CABO JÚLIO Foi onde?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  Lá

no Esta do de São Pa u lo.
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O SR. CABO JÚLIO  –  Esta do de São Pa u lo.
Exa ta men te.

O SR.CABO JÚLIO  –  Aí, ele deu o San ta na
para o se nhor?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  E.
Ele pe gou e me deu o car ro e su miu. Nun ca mais apa -
re ceu.

O SR –  CABO JÚLIO  –  Está bem. Então, o car -
ro que ele deu para o se nhor foi em pa ga men to da
car ga que o se nhor le vou para ele?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 
Não. Esse car ro ele me deu an tes.

O SR CABO JÚLIO. –  Esta bem. Mas, como pa -
ga men to da car ga?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  Exa -
to. Aí, ele foi me pres si o nan do. Ele fa lou “Olha, se você
não me der essa car ga, eu vou pe gar de qual quer ma -
ne i ra, e você vai ter de fa zer o que eu man dar”.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  E aí, como é
que o se nhor fez?

O SR. CABO JÚLIO –  Quem é que deu o San -
ta na para o se nhor?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  Eu
co nhe cia ele por Beto. Eu não sei...

O SR. CABO JÚLIO –  Então, o se nhor rou bou a 
car ga?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS  DA SILVA – 
Não, se nhor. Eu não rou bei. É por que eu fui pres si o -
na do.

O SR.CABO JÚLIO –  A car ga era do se nhor?
Então, o se nhor foi pres si o na do a rou bar?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS  DA SILVA – 
Não, se nhor.

O SR. CABO JÚLIO –  A car ga era sua?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 

Não, se nhor.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Então, o se -

nhor rou bou sem que rer.
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 

Não, se nhor.
O SR. CABO JÚLIO –  A car ga era sua?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 

Não, não era mi nha.
O SR. CABO JÚLIO –  De quem era a car ga?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  Era

da trans por ta do ra.
O SR. CABO JÚLIO –  Então, como é que ela...
O SR.POMPEO DE MATTOS –  Qual é a trans -

por ta do ra?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  Na -
ci o nal Car gas.

O SR. CABO JÚLIO –  Então, o se nhor des vi -
ou?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  É,
in fe liz men te...

O SR. CABO JÚLIO –  Des vi ar é di fe ren te de
rou bar?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 
Não, não se nhor. Eu con cor do com o se nhor.

O SR. CABO JÚLIO –  Então, o se nhor rou bou?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 

Ago ra, veja bem...
O SR. CABO JÚLIO –  Escu te, o se nhor rou bou

a car ga?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  Eu

não pos so fa lar para o se nhor que eu rou bei, eu des vi ei.”
Chi qui nho con ta os de ta lhes do epi só dio, es cla -

re cen do que a car ga ia de São Pa u lo a Uber lân dia e
que, após a en tre ga do ca mi nhão, pro vi den ci ou o bo le -
tim de ocor rên cia na ci da de de Ga ra pa va, a fim de si -
mu lar um rou bo da car ga. Eis o tre cho do de po i men to:

“O SR.POMPEO DE MATTOS  –  O se nhor foi
em São Pa u lo, na Na ci o nal?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS  DA SILVA – 
Exa to.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  De quem era o
ca mi nhão?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  Da
Na ci o nal.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  O se nhor era o
mo to ris ta?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 
Exa to.

O SR. CABO JÚLIO  –  Car re gou para onde?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA  – 

Para Uber lân dia.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  O se nhor car -

re gou para cá?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 

Exa to.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Des vi ou a car -

ga onde?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  No

Esta do de São Pa u lo.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Qual a ci da de?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 

Che gan do na di vi sa.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  O se nhor...
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O SR. FRANCISCO DE ASSIS  DA SILVA – 
Che guei a um pos to para to mar o café, pa rei e quan -
do vi eles es ta vam... Eu es ta va en ro lan do eles há
qua tro me ses.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Eles es ta vam
ali?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS  DA SILVA – 
Esta vam ali e eles fa la ram “hoje é dia, hoje você não
es ca pa”.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  O se nhor en -
tre gou a car ga para eles?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  Pe -
guei e en tre guei para eles.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  E, daí, o que o
se nhor fez?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 
Entre guei para eles que me pe ga ram, me pu se ram
em um car ro e fa la ram para mim “quan do che gar lá,
você vai fa lar as sim, as sim e as sim.”

Fa lar os de ta lhes POMPEO DE MATTOS  – 
Aon de o se nhor foi?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  Em
Ga ra pa va.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Na po lí cia?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS  DA SILVA – 

Isso.
O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Mas o se nhor

fi cou um tem po es con di do até eles su mi rem com a
car ga?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 
Não, eles me sol ta ram pró xi mo a Ga ra pa va, uns qua -
tro qui lô me tros, no meio de um ca na vi al.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  A pé?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 

Isso.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  E o se nhor foi a 

pé?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  Se -

nhor?
O SR. POMPEO DE MATTOS –  O se nhor foi a

pé?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  Aí,

eu des ci a pé até a pró xi ma ci da de que era Ga ra pa va.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  O se nhor foi lá

e fez um B.O?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 

Exa ta men te.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  O se nhor sabe

o que é B.O?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  Sei.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  O que é?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  B.O 

é quan do a pes soa é rou ba da e faz um B.O? Não é
isso?

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Mas por que
B.O? O que quer di zer B.O?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  O
se nhor tem que dar uma ex pli ca ção para a po lí cia?

O SR. POMPEO DE MATTOS –  O que quer di -
zer B.O?

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  B.O quer di zer
Bo le tim de Ocor rên cia, mas na ver da de não é Bo le tim 
de Ocor rên cia, é bom para otá rio que acre di ta no bo -
le tim que acre di ta nos bo le tins que você re gis tra.

Tu re gis tras te só para fa zer de con ta que ti nha
rou ba do aqui lo que o se nhor na ver da de ti nha en tre -
ga do a eles por que o se nhor era co ni ven te com o rou -
bo e era la drão tam bém.

O SR. CABO JÚLIO- O que o se nhor dis se para
a po lí cia?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  Eu
che guei e fa lei. Fui ori en ta do por eles, pe los dois in di -
ví du os.

O SR. CABO JÚLIO  –  O que o se nhor dis se na
po lí cia?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – 
Eles fa la ram “olha, você vai che gar lá e vai fa lar para a 
po lí cia: olha eu fui as sal ta do em tal lu gar, as sim e as -
sim e eles vão fa zer o B. O para você”.

O de po i men to de Chi qui nho, no que tan ge ao
epi só dio do des vio da car ga da Na ci o nal, está em
con for mi da de com o de Cle ver son Pe re i ra da Cruz,
vul go Pa u li nho Se ve ri no, ex ce to em re la ção ao cri me
ter sido re a li za do em de cor rên cia de pres são so fri da
por Chi qui nho:

“O SR. CABO JÚLIO  –  Você co nhe ce esse
moço?

O SR.CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Co -
nhe ço, é o Chi qui nho.

O SR. CABO JÚLIO –  Co nhe ce?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  É

ami go meu.
O SR. CABO JÚLIO  –  Ele pas sou uma car ga

para vo cês?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Para mim mes mo, não pas sou, não. Pas sou para um
co le ga meu.

O SR.OSCAR ANDRADE –  Quem?
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O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  O
Beto.

O SR. OSCAR ANDRADE –  O Beto?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  É.
O SR. OSCAR ANDRADE –  Quem é o Beto,

Chi qui nho?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA  –  É

esse que eu ci tei para os se nho res.
O SR. OSCAR ANDRADE –  É?
O SR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  É.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  E como é que foi,

Cle ver son, que ele pas sou a car ga?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – É o

se guin te.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Ele está di zen do

que foi à for ça.
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Não.
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  É o 

se guin te: essa car ga eu já ti nha pe di do para ele, ia
pas sar para mim. Só que, na hora, o Beto en ro lou, fa -
lou que eu es ta va na fita, e eu não es ta va, e ele pas -
sou para o Beto. E, como ele fa lou para o Beto, o Beto
aca bou en ro lan do ele, e não pa gou para ele.

O SR OSCAR ANDRADE –  Não, mas deu a ele
um car ro!

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  De -
ram o car ro para ele, o San ta na.

O SR.CABO JÚLIO  –  O San ta na ele em pres -
tou para você?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Para mim, não.

O SR.CABO JÚLIO  –  Empres tou para quem?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 

Que eu es tou sa ben do, pela boca do Mo i sés, em pres -
tou para o Mo i sés.

O SR. CABO JÚLIO –  E aí?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA  – 

Não em pres tei, dou tor. Te nho a cons ciên cia tran qüi la. 
Dis so aí, te nho a cons ciên cia tran qüi la.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Tem ou tras car -
gas?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Não.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Você só lem bra

des sa?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Não, que che gou ao meu re co nhe ci men to, não.
Cle ver son de cla ra des co nhe cer en vol vi men to de

Chi qui nho em ou tros rou bos de car ga, mas acu sa um

ou tro mo to ris ta, de nome Fer re i ra, de ter-lhe en tre ga do 
mer ca do ri as por ele trans por ta das. Cle ver son dá mais
de ta lhes do in ci den te que en vol veu Chi qui nho, men ci -
o nan do o va lor da car ta des vi a da, cer ca de R$100 mil,
e o nome do re cep ta dor da car ga, Cé sar, da ci da de de
Fran ca no Esta do de São Pa u lo. Eis:

“O SR.CABO JÚLIO –  Quem é Fer re i ra?
O SR.CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 

Fer re i ra é o mo to ris ta que tra ba lhou jun to com ele.
O SR. CABO JÚLIO –  É?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Exa to.
O SR.OSCAR ANDRADE –  Que tam bém par ti -

ci pa va da fita?
O SR.CABO JÚLIO –  É o do re mé dio?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  –  É.

Inclu si ve ele me deu a car ga de ci gar ro.
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Ele

que fa lou des ses re mé di os.
O SR. CABO JÚLIO  –  Ele já deu ou tras car -

gas?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Ele, o Fer re i ra, me deu uma car ga de ci gar ro da...
O SR. CABO JÚLIO  –  Não, não, ele, o Chi qui -

nho.
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Que eu co nhe ça não.
O SR. CABO JÚLIO  –  Para os ou tros?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Não, para mim não.
O SR. CABO JÚLIO  –  Para os ou tros, não deu

não? Você sabe?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Que eu es tou sa ben do não.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Só essa que você

sabe.
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  E a

da Na ci o nal Car gas.
O SR. OSCAR ANDRADE   –  Só uma. Car ga de

que.
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Va -

ri a da, trans por te, com pu ta dor, vem di ver sas co i sas.
O SR. CABO JÚLIO  –  Essa car ga ti nha o quê,

Chi qui nho?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Ah,

dou tor, vem de tudo, de tudo vem um pou co.
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Ti -

nha pe ças, é mis tu ra do, é rou pa, é te ci do.
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O SR. OSCAR ANDRADE  –  Qual o pre ço da
car ga?

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Va lia quan to a
car ga?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Não, dou tor eu não te nho....

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Você ti nha um ma -
ni fes to, que anda com você.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  O
ma ni fes to nos so, dou tor, era todo mis tu ra do, a co i sa.
Eu não sa bia.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Mas em ba i xo tem
o pre ço.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Era 
mais ou me nos, pelo vo lu me da car ga, mais ou me -
nos uns R$100.000,00. Inclu si ve o com pra dor des sa
car ga es te ve pre so aqui em Uber lân dia por ca u sa de
ou tras car gas, que é o Cé sar lá de São Jo a quim da
Bar ra, em Fran ca.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Quem com prou 
a car ga? Quem? O nome.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  E o
Cé sar. Ele foi pre so como com pra dor de car ga rou ba -
da.”

No des vio da car ga, Chi qui nho agiu jun ta men te
com Beto e com o la drão de car gas Pe dri nho, que, se -
gun do sua in for ma ção, es ta va pre so em Belo Ho ri -
zon te. Des co nhe ce, en tre tan to, o pa ra de i ro de Beto:

“O SR. POMPEO DE MATTOS –  Quem es ta va
jun to com o Beto?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –  Se -
nhor?

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Quem é?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA  –  Um 

tal de Pe dri nho que não co nhe ço, eu vi ele esse dia.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  E onde anda o

Beto?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA  – 

Não sei, não se nhor.
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 

Esse Pe dri nho está pre so, por in for ma ção,
em Belo Ho ri zon te, foi pre so num rou bo de ci -

gar ro lá em Iga ra pa va.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Foi pre so na Fur -

to?
O SR. POMPEO DE MATTOS –  E o Beto?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  O

Beto não sei onde ele mora hoje.
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  Sei

quem é o Beto, co nhe ço ele mu i to bem,

sei onde a mãe dele mora em Ube ra ba tam bém.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Onde é que ele

mora?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –  O

Beto, pela úl ti ma vez, es ta va mo ran do em Ara gua ri,
mu dou para o San ta Mô ni ca. Ago ra não sei se está
mo ran do lá ain da.”

Chi qui nho tam bém foi acu sa do por Cle ver son
de em pres tar um ve í cu lo San ta na para o la drão Mo i -
sés per pe trar as sal to a car ga:

“O SR. CABO JÚLIO  –  O San ta na ele em pres -
tou para você?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – 
Para mim, não.

O SR. CABO JÚLIO  –  Empres tou para quem?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 

Que eu es tou sa ben do, pela boca do Mo i sés, em pres -
tou para o Mo i sés.

O SR. CABO JÚLIO –  E aí?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA  – 

Não em pres tei, dou tor. Te nho a cons ciên cia tran qüi la. 
Dis so aí, te nho a cons ciên cia tran qüi la.”

Ape sar de ne gar o em prés ti mo do ve í cu lo, Chi -
qui nho não sou be ex pli car a par ti ci pa ção do San ta na
em um as sal to em Cris ta li na, Esta do de Go iás:

“O SR. CABO JÚLIO – Va mos lá. Há dois me -
ses atrás, em se tem bro, o seu car ro, um ve í cu lo San -
ta na...

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Cer -
to.

O SR. CABO JÚLIO – ...par ti ci pou de um as sal to...
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Cer -

to.
O SR. CABO JÚLIO – a dois ca mi nhões de

com bus tí vel...
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Cer -

to.
O SR. CABO JÚLIO – ...na ci da de de Cris ta li na, 

Go iás. E...
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Não 

se nhor, dou tor. Isso aí não.
O SR. CABO JÚLIO – Sim se nhor.
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Se

al guém está fa zen do isso aí, está...
O SR. CABO JÚLIO –  Não é al guém não.
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –

Dou tor, eu te nho...
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O SR CABO JÚLIO – As pró xi mas ví ti mas... As
pró pri as ví ti mas iden ti fi ca ram o seu car ro. Eu que ro
sa ber o se guin te...

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Eu
te nho a cons ciên cia tran qüi la. Estou fa lan do a ver da -
de para o se nhor. Tan to é que eu vim aqui para fa lar a
ver da de.

O SR. CABO JÚLIO – Eu que ro sa ber o se guin -
te: que o car ro es ta va lá,...

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Cer to.
O SR. CABO JÚLIO – es ta va. A Po lí cia Fe de ral

já viu. Esta va. Eu que ro sa ber o se guin te: se o car ro
es ta va lá por que o se nhor es ta va lá com o car ro ou se
o car ro es ta va lá por que o se nhor em pres tou o car ro
para al guém.

O SR. OSCAR ANDRADE – Ou por que rou ba -
ram. Às ve zes rou ba ram.

O SR. CABO JÚLIO – Rou ba ram seu car ro?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Não 

se nhor.
O SR. CABO JÚLIO – Então, ou o se nhor es ta -

va jun to ou o se nhor em pres tou o car ro.
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – E eu 

não es ta va lá.
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – O

úni co epi só dio que acon te ceu co mi go foi essa par te
que eu es tou con tan do para vo cês.”

Du ran te o de po i men to, foi re pro du zi da fita gra -
va da por in ter cep ta ção te le fô ni ca au to ri za da ju di ci al -
men te, em que trans pa re ce cer ta ha bi tu a li da de no
com por ta men to de Chi qui nho e em seu en vol vi men to
com o des vio de car gas. Chi qui nho ale ga que o que
dis se na con ver sa te le fô ni ca não pas sou de meio
para evi tar ter que par ti ci par do cri me:

“O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –
Dou tor, o ne gó cio é o se guin te: ele me pro cu rou vá ri -
as ve zes, O se nhor está en ten den do? E eu, para en -
ro lar eles, para po der sair fora de les, eu fa zia isso,
esse tipo de co i sa, en ten deu?

O SR. OSCAR ANDRADE – É Tipo, por exem -
plo: “você le vou aque la car re ta lá para ele, né?” “Foi.
Foi. Foi le gal.”

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Não 
se nhor. Eu...

O SR. OSCAR ANDRADE – Eu ouvi. Você não
ou viu não?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. – Se -
nhor?

O SR OSCAR ANDRADE – Você não ou viu
não? “Aque la car ga que você não re ce beu.” “Pois é.”

O SR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Não.
A car ga foi a que eu es tou fa lan do para o se nhor.

O SR. OSCAR ANDRADE – Qual foi essa car -
ga?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – A
que es tou fa lan do para o se nhor.

O SR. OSCAR ANDRADE  – Qual que você não
re ce beu?

O SR. CABO JÚLIO – Mas e o car ro, que eles te 
de ram a for ça, que você dis se?

O SR. OSCAR ANDRADE – Essa é ou tra, não
é?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Não 
se nhor. E a mes ma car ga, dou tor.

O SR. CABO JÚLIO – Mas você não re ce beu o
car ro?

O SR. OSCAR ANDRADE – “Estou pa ra do.”
Estou pa ra do é o quê?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –
Estou de sem pre ga do.

O SR. OSCAR ANDRADE – Não é não.
O SR. CABO JÚLIO – De i xa eu ler aqui: “o Fer -

re i ra...
O SR. OSCAR ANDRADE  – “Eu vou co me çar a

tra ba lhar e a gen te aje i ta de novo.” Aje i ta o quê?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –

Dou tor, a gen te é pres si o na do por esse tipo de pes -
soa, está cer to? Aí, o que o se nhor faz?

O SR. OSCAR ANDRADE – ...a gen te aje i ta.
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –

Para o se nhor sair fora des se tipo de co i sa o se nhor
tem que en ro lar eles. Por que se o se nhor não en ro lar
eles é pior.

O SR. OSCAR ANDRADE – Será que a ma ne i -
ra cer ta não é o se nhor ir à Po lí cia não?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Se -
nhor?

O SR. OSCAR ANDRADE – E de nun ci ar?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Se -

nhor?
O SR. OSCAR ANDRADE – Não se ria a ma ne i -

ra cer ta não?
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – E

de po is, se eu che gas se na por ta da mi nha casa e me
des sem um tiro, não era pior para mim?

O SR. OSCAR ANDRADE – É. Acho que não.
O SR.CABO JÚLIO – É. Está tudo bem. Então

con ti nua rou ban do para eles.
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O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Não 
se nhor. Tan to é que eu fiz só essa vez. Não ti nha par ti -
ci pa ção em nada mais.

O SR. CABO JÚLIO – Então va mos lá. Não é
des sa vez. A gen te sabe que tem ou tras ve zes. Va -
mos lá en tão. O Fer re i ra pas sou uma fita do re mé dio.

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Cer -
to.

O SR. CABO JÚLIO – Aí o se nhor dis se as sim:
“Ele quer que eu vá lá para ver se dá cer to”.

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Cer -
to.

O SR. CABO JÚLIO – Aí o se nhor diz as sim:
“Só que eu não vou gas tar do meu di nhe i ro se ir para
aí uma co i sa que eu não sei se vai dar cer to”.

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Cer -
to.

O SR. CABO JÚLIO – Aí de po is o se nhor fala
as sim: “Eu vou gas tar mais ou me nos uns R$300,00”.

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Cer -
to.

O SR. CABO JÚLIO – “Com ho tel, ga so li na... E
se de po is o ne gó cio não der cer to? E aí?”

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – Cer -
to.

O SR. CABO JÚLIO – Cer to, cer to o quê?
O Sr. Fran cis co de Assis da Sil va – Teve esse

as sun to sim se nhor. Teve. Só que eu não fui.
O SR. CABO JÚLIO – O se nhor não foi por que o 

se nhor ti nha de gas tar o seu di nhe i ro.
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. –

Não se nhor. Por que...
O SR. CABO JÚLIO – Foi o que o se nhor fa lou.
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –

Não. Eu fa lei para des car tar de les.
O SR. CABO JÚLIO – O se nhor fa lou isso.
O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –

Para des car tar dele.
O SR. CABO JÚLIO – Quem não quer, fala as -

sim: “Não que ro me xer mais com isso. Já dei uma car -
ga para vo cês, não que ro mais”.

O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –
Dou tor, eu fa lei para sair fora de les.

A con fis são de Fran cis co de Assis da Sil va, con -
fir ma da pelo de po i men to de Cle ver son, evi den cia a
prá ti ca do cri me de es te li o na to. Há, ain da, in dí ci os su -
fi ci en tes de que Fran cis co te nha em pres ta do ve í cu lo
para a re a li za ção de as sal to, o que con fi gu ra par ti ci -
pa ção em cri me de rou bo. Além dis so, se re al men te fi -

car com pro va da a prá ti ca de di ver sos cri mes, pode
ser ca rac te ri za da a for ma ção de qua dri lha.

Além de Chi qui nho, tam bém foi men ci o na do o
nome dos mo to ris tas Albu quer que, su pos ta men te fa -
le ci do, Mar cos, da NSR, Cláu dio, Ene, dono de ca mi -
nhão e mo to ris ta e Se bas tião. Como in for man tes das
qua dri lhas den tro dos qua dros de pes so al das em pre -
sas ví ti mas, men ci o na ram-se as al cu nhas Pa u li nho,
da Trans por ta do ra Mar tins, e Ara ra, da Trans por ta do -
ra Arcon. Tam bém es sas in for ma ções de vem ser apu -
ra das na con ti nu a ção das in ves ti ga ções.

Deve, por tan to, o ma te ri al ser en vi a do ao Mi nis -
té rio Pú bli co de Mi nas Ge ra is, para que dê pros se gui -
men to às in ves ti ga ções, in clu si ve em re la ção às pes -
so as ci ta das na re u nião da CPMI, Cé sar, Beto e Fer -
re i ra, re co men dan do-se, des de logo e sem pre ju í zo
de ou tras me di das, o in di ci a men to de Fran cis co de
Assis da Sil va por es te li o na to, rou bo e for ma ção de
qua dri lha.

Be ne di to Si mao de Andra de Ma ci el
Be ne di to Si mão de Andra de Ma ci el, pro pri e tá rio 

da em pre sa Arte Grá fi ca Pe i xo to, quan do pres tou seu 
de po i men to à CPMI, em 14.11.2001, en con tra va-se
pre so, não obs tan te te nha de cla ra do que não sa bia o
mo ti vo da ex pe di ção do man da do de pri são.

Qu an do de sua pri são, fo ram apre en di dos em
sua casa uma sé rie de equi pa men tos e ma te ri a is su -
pos ta men te uti li za dos para fal si fi ca ção de do cu men -
tos, es pe ci al men te no tas fis ca is. Fo ram apre en di dos
um com pu ta dor, 77 fo lhas de pa pel pa re ci do com pa -
pel-mo e da, fo lhas de che ques va ri a das, 14 te le fo nes
ce lu la res, ca rim bo pro fis si o nal cro ma do para se qüen -
ci al de fo lhas de no tas fis ca is, ca rim bo do Car tó rio do
1º Ta be li o na to de Re gis tro Ci vil de Itu ra ma, ca rim bo
“pro i bi do plas ti fi car”, ca rim bo do Ci re tran Uber lân dia,
14 te le fo nes ce lu la res. Tam bém fo ram en con tra das
du pli ca tas e cer ti dões de óbi to e nas ci men to.

Qu an to aos ca rim bos, Be ne di to dis se não se
lem brar de les. Dis se, ain da, que o pa pel pa re ci do
com pa pel-mo e da era pa pel gra ni to e ser vi ria para a
im pres são de con vi tes de ca sa men to e for ma tu ra.
Dis se que os che gues en con tra dos eram dele, emi ti -
dos, de vol vi dos e res ga ta dos. Qu an to aos te le fo nes
ce lu la res, dis se que al guns eram usa dos pela mu lher
e pe los três fi lhos e ou tros eram para ven da. Ne gou
se rem rou ba dos. Eis o tre cho re le van te de seu de po i -
men to:

“O SR. CABO JÚLIO  –  Sr. Be ne di to, o se nhor
en con tra-se pre so?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Encon tro-me, sim se nhor.
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O SR. CABO JÚLIO –  Onde?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Na 16ª.
O SR. CABO JÚLIO  –  Por que o se nhor está

pre so?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Por or dem de um man da do.
O SR. CABO JÚLIO –  Por quê?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Man da do ex pe di do pelo Juiz.
O SR. CABO JÚLIO  –  Mas nin guém fica pre so

por nada. O que o se nhor co me teu?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Até en tão eu não sei qual o cri me que eu
co me ti.

O SR. CABO JÚLIO  –  Então, va mos lá. Vou re -
fres car a me mó ria do se nhor.

No dia 20 de ou tu bro de 2001, foi cum pri do um
man da do... Foi en con tra da... Está aqui, olha! O se -
nhor mora na Ala me da W-20?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Ala me da W-20.

O SR. CABO JÚLIO  –  É casa do se nhor, não
é?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  É mi nha re si dên cia.

O SR. CABO JÚLIO  –  É “Re si den ci al Gra ma -
do”?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  “Re si den ci al Gra ma do”.

O SR. CABO JÚLIO –  Então, o se nhor mora lá.
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Moro.
O SR. CABO JÚLIO  –  No dia 20 do 10 o se nhor 

es ta va lá?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Esta va.
O SR. CABO JÚLIO  –  Então. Não é à toa, não

é? Co me çou a apa re cer al gu ma co i sa. O que foi en -
con tra do den tro da casa do se nhor?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Eles le va ram meu com pu ta dor,...

O SR. CABO JÚLIO –  O que mais?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  ...le va ram uns pa péis de tra ba lho grá fi co,...
O SR. CABO JÚLIO –  O que mais?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  .. .le va ram meus do cu men tos...
O SR. CABO JÚLIO –  O que mais?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  .. .e uma sé rie de ou tras co i sas que eu não 
re cor do O SR.CABO JÚLIO  –  Então, eu vou aju dar
ao se nhor a re cor dar. Se ten ta e sete fo lhas de pa pel
pa re ci do com pa pel-mo e da. Para que era isso?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Para con fec ção de...

O SR. CABO JÚLIO –  De...?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  con vi tes de ca sa men to e con vi tes de for -
ma tu ra.

O SR. CABO JÚLIO –  Com pa pel-mo e da?
O SR. CABO JÚLIO  –  Está bem. Então, va mos

lá. Fo lhas de che ques va ri a das. De quem eram es ses
che ques?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Meus.

O SR. CABO JÚLIO –  Seus.
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Os emi ti dos por mim, que fo ram de vol vi -
dos e pos te ri or men te pa gos.

O SR. CABO JÚLIO  –  Ca rim bo pro fis si o nal
cro ma do usa do para se qüen ci al de fo lhas de no tas
fis ca is.

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Não. Esse ca rim bo era nu me ra dor nor mal.

O SR. CABO JÚLIO  –  Então, va mos lá: nor -
mal... Por tudo isso,” nor mal”, que o se nhor está pre so, 
não é? Ca rim bo do Car tó rio do Pri me i ro Ta be li o na to
de Re gis tro Ci vil de Itu ra ma.

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Esse eu não lem bro.

O SR. CABO JÚLIO  –  Não lem bra? Está aqui,
foi apre en di do.

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Esse eu não lem bro.

O SR. CABO JÚLIO  –  Então, va mos lá. Ca rim -
bo do Pri me i ro Ta be li o na to de Re gis tro Ci vil de Itu ra -
ma. O se nhor já fa lou que não... Arte grá fi ca Pe i xo to é
do se nhor?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  É mi nha.

O SR. CABO JÚLIO  –  É do se nhor, não é?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  É sim.
O SR. CABO JÚLIO  –  Um ca rim bo “pro i bi do

plas ti fi car”.
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Isso eu não lem bro tam bém, não.
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O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor tam bém não
lem bra, não é?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Não se nhor.

O SR. CABO JÚLIO  –  Está bem. Um ca rim bo
Ci re tran* Uber lân dia.

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Este eu tam bém não lem bro.

O SR. CABO JÚLIO  –  Como o se nhor não lem -
bra! O se nhor está pre so por ca u sa dis so e o se nhor
não lem bra!?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Mas eu não lem bro.

O SR. CABO JÚLIO  –  Aqui, “ca rim bo Ci re tran”! 
Não foi apre en di do lá?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Esse eu não lem bro de ter sido...

O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor foi para a de le -
ga cia no dia?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Fui.

O SR. CABO JÚLIO  –  Foi ou vi do?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Eu não fui ou vi do ain da, não.
O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor não foi ou vi do.
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Ain da não, se nhor.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Que dia que o se -

nhor foi pre so?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Dia 20.
O SR. CABO JÚLIO  –  Eu que ria pe dir à Asses -

so ria para en trar em con ta to, por fa vor, com o De le ga -
do, Dr. Gil mar, que é o en car re ga do da Cor re ge do ria,
que ro sa ber por que esse moço não foi ou vi do. Co lo -
que-o ao te le fo ne co mi go, por fa vor. Está bem.

Va mos con ti nu ar. Va mos lá. De i xe eu pe gar
mais aqui. Um, dois, três, qua tro, cin co, seis, sete,
oito, nova, dez, onze, doze, tre ze, qua tor ze. Qu a tor ze
te le fo nes ce lu la res. De onde são es ses te le fo nes?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  Do uso do meu fi lho, um meu, um da mi -
nha es po sa –  um do meu fi lho mais ve lho. São três fi -
lhos. Cada um tem um te le fo ne e um meu e um da mi -
nha es po sa e os ou tros eram te le fo nes que eu ven dia
–  eu com pra va e ven dia te le fo ne.

O SR. CABO JÚLIO –  Rou ba dos?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Não, se nhor.

O SR. CABO JÚLIO –  Rou ba dos?
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Não, se nhor.
O SR CABO JÚLIO –  Os 14 ce lu la res são do

se nhor.
O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE

MACIEL –  Não são rou ba dos não se nhor.”
Em sua grá fi ca. fo ram en con tra dos in dí ci os de

fal si fi ca ção de di ver sos ti pos de do cu men tos: cer ti -
dões de óbi to e nas ci men to, do cu men tos de ve í cu los,
car te i ras na ci o na is de ha bi li ta cão, e no tas fis ca is de
mer ca do ri as. Be ne di to de cla rou já ter sido pre so pela
Po lí cia Fe de ral, um ano an tes, por fal si fi car uma cer ti -
dão. Ne gou, en tre tan to. que ti ves sem sido apre en di -
das gui as fal sas:

“O SR. CABO JÚLIO –  O se nhor já foi pre so
pela Po lí cia Fe de ral?

O SR. BENEDITO SIMÃO DE ANDRADE
MACIEL –  No ano pas sa do, es ti ve.

O SR. CABO JÚLIO –  Por quê?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Sob a

acu sa ção de ter con fec ci o na do uma cer ti dão.
O SR. CABO JÚLIO –  Cer ti dão –  e aí? Do cu -

men to fal so, cer ti dão fal sa.
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não

pro va ram –  não se achou a cer ti dão.
O SR. CABO JULIO –  Não se achou a cer ti dão.

O se nhor fi cou pre so quan to tem po?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Eu fi -

quei pre so por 40 dias.
O SR. CABO JÚLIO –  Qu a ren ta dias?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  É e fui 

li be ra do.
O SR. CABO JÚLIO –  Qu an to ao tem po que o

se nhor foi pre so pela Po lí cia Fe de ral não foi bem as -
sim como o se nhor está di zen do não. O se nhor ti nha
Gu i as fal sas –  foi uma ope ra ção em que a Re ce i ta
Esta du al e a Re ce i ta Fe de ral es ta vam jun tas? Foi?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL A acu -
sa ção que eles me fi ze ram foi de ter fal si fi ca do uma
cer ti dão que eles não en con tram.

O SR. CABO JÚLIO –  De i xe-me fa zer a per -
gun ta: quan do o se nhor foi pre so pela Po lí cia Fe de ral, 
a Re ce i ta Fe de ral esta jun to. Sim?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Erra do.
O SR. CABO JÚLIO –  E exis tia, lá, Gu i as fal sas

do IEE?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Dis to

eu não lem bro.
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O SR. CABO JÚLIO –  O se nhor não se lem bra.
O se nhor foi pre so, per deu a sua li ber da de, foi tran ca -
fi a do e o se nhor não se lem bra?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não
me lem bro não, se nhor.”

Acer ca da cer ti dão de óbi to e nas ci men to, Be -
ne di to de cla rou que um vi zi nho, cujo nome não lem -
bra va, pe diu-lhe uue a pas sas se por fax:

“O SR. OSCAR ANDRADE  –  de quem era a
Cer ti dão de Óbi to e Nas ci men to?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Essa
Cer ti dão de Óbi to e Nas ci men to foi um fax que um vi -
zi nho meu pe diu para que eu pas sas se para ele.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Seu vi zi nho?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIE –  É.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Como é que cha -

ma o seu vi zi nho?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Eu

não me lem bro do nome dele, não se nhor.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  O se nhor lem bra

que es ta va com di ver sas
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Ele

me pe diu para pas sar o fax para ele e eu pas sei.”
Entre os da dos con ti dos no com pu ta dor de Be -

ne di to, foi en con tra da uma ma triz de fo lha de che -
ques. Be ne di to ale gou que se tra ta va de uma pi a da
que fi ze ra com um ami go, re ti ran do uma fo lha de seu
ta lão e di gi ta li zan do em um ar qui vo de com pu ta dor:

“O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor, no seu com -
pu ta dor, ti nha uma ma triz de fo lha de che ques?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Ti -
nha.

O SR. CABO JÚLIO –  Para quê?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Foi

uma go za ção que fiz com um ami go meu.
O SR. CABO JÚLIO –  Uma o que?
O SR BENEDITO ANDRADE MACIEL  –  Uma

pi a da que fiz com um ami go meu. Eu ti rei a fo lha do
che que dele e de i xei lá e es que ci dis so lá.

O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor fez uma go za -
ção, o se nhor fal si fi cou um che que?

O SR BENEDITO ANDRADE MACIEL  –  Não,
não era fal si fi ca do não.

O SR. CABO JÚLIO  –  So bre uma ma triz de
uma fo lha de che que?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não
foi fal si fi ca do.

O SR. CABO JÚLIO  –  Ago ra eu tô en ten den do
por que é que o se nhor ti nha o pa pel  moeda. Ô, de le -
ga do, me es cla re ça aqui: a fo lha de che que é im pri mi -

da so bre o pa pel-mo e da? E? Dou tor, me es cla re ça
aqui: a fo lha de che que é im pres sa so bre pa pel-mo e -
da?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  De -
pen de do Ban co

O SR. CABO JÚLIO  –  Exis tem al guns ban cos 
–  es tão me in for man do aqui  –  que usam pa pel-mo e -
da para im pres são da fo lha de che que.

O se nhor usa va esse pa pel-mo e da para im pri -
mir es ses che ques?

O SR BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não,
se nhor.”

Do ma te ri al apre en di do, tam bém se pode in fe rir
que Be ne di to fal si fi ca va car te i ras de ha bi li ta ção, já
que pos su ía o pa pel e os ca rim bos uti li za dos para a
emis são do do cu men to. Be ne di to ne gou as acu sa -
ções. sem, con tu do, ex pli car a ori gem ou o des ti no do
ma te ri al apre en di do:

“O SR. CABO JÚLIO Ó, aqui, ó, pa pel-mo e da é
usa do para:

1) fal si fi car do cu men to de ve í cu los;
2) Car te i ra Na ci o nal  –  ah, ago ra tá ex pli ca do  – 

de Ha bi li ta ção.
Então, o se nhor ti nha que, se o pa pel-mo e da é

usa do pra car te i ra de ha bi li ta ção, o se nhor ti nha um
ca rim bo “Não plas ti fi que”, o ca rim bo que tem na car -
te i ra de ha bi li ta ção e dois do Si re tran. O se nhor fal si fi -
ca va car te i ra?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não,
se nhor.

O SR. CABO JÚLIO  –  Então pra que es ses ca -
rim bos e pra que o pa pel-mo e da?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL  –  Eu já
res pon di essa per gun ta pro se nhor.

O SR. CABO JÚLIO  –  Não, não res pon deu.
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL  –  Eu

não lem bro de ter esse ca rim bo...
O SR. CABO JÚLIO  –  Se o se nhor tem... se eu

te nho de um lado o pa pel-mo e da, eu te nho aqui o ca -
rim bo do Si re tran, eu te nho aqui o ca rim bo de “Não
plas ti fi que”, o se nhor en tão tá que ren do me con ven cer
de que o se nhor não usa va esse pa pel, com es ses ca -
rim bos que o se nhor tem, para fal si fi car car te i ra?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL  –  Esse
pa pel que foi en con tra do lá em casa ele cha ma gra ni -
to, pa pel-gra ni to. Pode ser pro va do a qual quer mo -
men to. É só pe gar o ca tá lo go de ven da de pa pel...

O SR. CABO JÚLIO  –  Tá bom. Então quem é
que pas sou pro se nhor o ca rim bo do Si re tran?
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O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não,
des se ca rim bo já res pon di para o se nhor. Não lem bro
dele.”

Com re la ção à fal si fi ca ção de no tas fis ca is, Be -
ne di to re co nhe ce que ti nha mo de los de nota fis cal em 
sua casa, mas afir ma que não eram mais im pres sas,
já que não ti nha mais au to ri za ção da Re ce i ta Esta du -
al para pro du zir tais do cu men tos:

“O SR.CABO JÚLIO –  O se nhor ti nha au to ri za -
ção da Re ce i ta para im pri mir nota fis cal?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  É ina -
bi li ta da.

O SR. CABO JÚLIO –  Ah?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  A grá -

fi ca, já fa zia cin co me ses, que es ta va ina bi li ta da. Não
es tá va mos mais fa zen do do cu men tos.

O SR. CABO JÚLIO –  Então, o se nhor não ti -
nha au to ri za ção da Re ce i ta para im pri mir nota fis cal?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Fa zia
cin co me ses que nós es tá va mos ina bi li ta dos.

O SR. CABO JÚLIO –  No com pu ta dor do se -
nhor exis tia ma triz de nota fis cal?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Ma triz 
não, se nhor.

O SR. CABO JULIO –  Vou re pe tir a per gun ta:
no com pu ta dor se nhor, ma triz... Vou mu dar a per gun -
ta. Exis tia al gu ma nota fis cal em bran co para ser im -
pres sa?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Mo -
de los de no tas fis ca is...

O SR. CABO JÚLIO –  Exis tia?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Exis tia.
O SR. CABO JÚLIO –  Para quê?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Na

épo ca, a (?) com isso.
O SR. CABO JÚLIO –  Então o se nhor me res -

pon da: o se nhor tem aqui um mo de lo para ser im pres -
so. O se nhor po de ria pe gar aque le mo de lo e im pri mir,
ba ter o ca rim bo de nu me ra ção?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não,
se nhor.

O SR. CABO JÚLIO –  Exis tia essa con di ção?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Sem

au to ri za ção não.
O SR. CABO JÚLIO –  O se nhor es ta va há cin co 

me ses já sem au to ri za ção, por que o se nhor foi des -
cre den ci a do?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Até
hoje não sei, por que eu pedi ao Artur para ele me in -
for mar..

O SR. CABO JULIO –  A quem?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Ao

Artur. O Artur é o Di re tor da Re ce i ta es ta du al, que au -
to ri za fa zer nota fis cal, que au to ri za a IDE. Eu ti nha
pe di do para ele e todo dia ele ia me in for mar por quê e 
não me in for mou.”

Be ne di to, no de po i men to dado à Po lí cia Ci vil
quan do de sua pri são, dis se que “es quen tou” uma
nota para uma car ga. Na CPMI. po rém, de cla rou que
tal de po i men to não es pe lha va a ver da de, por es tar
aba la do na oca sião, sem con di ções de ra ci o ci nar.

Não re co nhe ce a fal si fi ca ção. mas cu ri o sa men te
con fes sa que fez uma “arte fi nal” na nota fis cal. Ve ja mos:

“O SR. CABO JÚLIO –  Ini ci al men te, Sr. Re la -
tor, que ro pro por que, no Re la tó rio de V. Exa, esse se -
nhor seja in di ci a do por que exis tem in dí ci os de que ele 
fal si fi ca va no tas fis ca is e de que es sas no tas fis ca is
fal si fi ca das po de ri am ser usa das para “es quen tar”
mer ca do ria rou ba da. Por isso, pro po nho a V. Exa que
ele seja in di ci a do.

Estou mos tran do para o se nhor que seu nome
não caiu do céu para que lhe con vo cás se mos. Nós
lhe cha ma mos por que tí nha mos in dí ci os.

O se nhor dis se na de le ga cia que “es quen tou”
uma nota para uma car ga?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  No
dia em que pres tei de po i men to na de le ga cia, es ta va
tão aba la do que, re al men te, es ta va sem con di ção ne -
nhu ma de ra ci o cí nio. Mi nha casa foi to ma da por um
man da do e me trou xe ram para a de le ga cia. Foi uma
si tu a ção, re al men te, mu i to...

O SR. CABO JULIO  –  Já pedi a oi ti va do se -
nhor. Qu e ro que o se nhor me res pon da o se guin te: o
se nhor de cla rou que fal si fi cou nota fis cal para uma
mer ca do ria?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não.
Para uma mer ca do ria, não.

O SR. CABO JULIO  –  Para que o se nhor “es -
quen tou” a nota fis cal?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Foi fe -
i ta foi uma ... Como é que cha ma?

O SR. CABO JULIO –  A nota fria era para quê?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não

foi fe i ta nota fria.
O SR. CABO JULIO  –  Então, era para quê?

Que nota era essa?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Foi fe -

i ta uma arte fi nal.
O SR. CABO JÚLIO  –  Em nome de qual em -

pre sa?
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O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não
me lem bro, no mo men to.

O SR. CABO JÚLIO  –  Para quem foi?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não

me lem bro.
O SR. CABO JÚLIO  –  Vou pe gar a oi ti va do se -

nhor. O se nhor dis se na de le ga cia. O se nhor quer que 
eu pro ve que está men tin do para se com pli car mais
ain da? O que o se nhor dis se na de le ga cia a res pe i to
de nota fis cal?

O SR. BENEDITO A INDRADE MACIEL – 
Nada.

O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor aca bou de di -
zer para mim que a sua casa foi to ma da por po li ci a is,
es ta va ner vo so e dis se isso, isso e isso. Qu e ro que o
se nhor me diga, no va men te, o que dis se lá. Vou-lhe
mos trar a oi ti va da qui a pou co, as sim que che gar.

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Na ín -
te gra, não me lem bro di re i ti nho. Não lem bro o que fa -
lei.

O SR. CABO JÚLIO  –  Mas, do que o se nhor
dis se lá, lem bra-se de quê?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Eu não
sei o que de cla rei. Não te nho con di ções de me lem brar,
re al men te, o que de cla rei. Pre fi ro não de cla rar.

O SR. CABO JÚLIO  –  Não tem um mês que o
se nhor está pre so, e não se lem bra por que e o que o
se nhor de cla rou?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não.
Não lem bro.

O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor de cla rou que
fez uma nota fis cal que não era au to ri za da. O se nhor
lem bra dis so? O se nhor está há cin co me ses sem au -
to ri za ção para fa zer nota fis cal. Há cin co me ses o se -
nhor não faz nota fis cal?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Há
cin co me ses, não faço nota fis cal.

O SR. CABO JÚLIO  –  Então, o se nhor fez nota
fis cal para quem?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  No
mo men to, eu não lem bro.”

No cur so de de po i men to, Be ne di to con fes sa ter
in ter me di a do a re cep ta cão de uma car ga de bo ti jões
de gás, apre sen tan do os la drões da car ga ao re cep ta -
dor, pes soa de nome Orlan do, do Su per mer ca do Gra -
ma dão. Be ne di to foi pre so, vis to que tal com por ta -
men to con fi gu ra par ti ci pa ção em re cep ta ção qua li fi -
ca da. Eis o tre cho re le van te:

“O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor es quen tou
uma car ga de bo ti jão de gás para um su per mer ca do?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não,
se nhor.

O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor foi pre so pela
Po lí cia Ci vil, an tes des sa pri são?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Já
sim, Se nhor.

O SR. CABO JÚLIO –  Por que?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL Por que

in for mei um com pra dor para uma car ga de bo ti jão de
gás.

O SR. CABO JÚLIO  –  Então, o Se nhor está
achan do que...

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL  –  Não
hou ve nota fis cal a res pe i to dis so.

O SR. CABO JÚLIO  –  Está bem. O Se nhor o
quê? Expli que-me o que é in for mar?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Eu in -
for mei da se guin te for ma: co nhe cia o dono do su per -
mer ca do e o dono, am bos eram cli en tes da grá fi ca.

O SR. CABO JÚLIO  –  Va mos de va gar. O Se nhor 
co nhe cia o dono do su per mer ca do e o dono do de pó si -
to de gás. Aí o dono do su per mer ca do per gun tou: “Aon -
de você con se gui ria ven der uns bo ti jões de gás?”

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL  –  Fa lei
com eles que po de ria ser com fu la no. Foi só nis so que 
me en vol vi.

O SR. CABO JÚLIO  –  Por isso que o Se nhor foi 
pre so? Só por que deu essa in for ma ção zi nha.

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  O
meu en vol vi men to foi esse.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Está bem. Mas
é bom es cla re cer: Qual é o su per mer ca do?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Su -
per mer ca do Gra ma do.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Su per mer ca do?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Gra -

ma dão.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Gra ma dão.

Aon de é?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Lá no

Gra ma do mes mo.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  É aqui em

Uber lân dia?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  É aqui 

em Uber lân dia.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  É um ba ir ro?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  É
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Não co nhe ce -

mos. Quem é o dono?
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O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Na
épo ca, era o Orlan do.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Não é mais
esse Orlan do?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não é 
mais o pro pri e tá rio.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  E a po lí cia
pren deu esse Orlan do?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Foi
pre so.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  E o dono do
de pó si to de gás?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Tam -
bém foi pre so.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  E o Se nhor foi
pre so?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Nós
to dos fo mos pre sos.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Qu an tos bo ti -
jões ele que ria ven der?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Um
ca mi nhão.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  E era rou ba do?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL  –  A ori -

gem eu não sa bia. Na épo ca, não sa bia. Não co nhe -
cia.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Mas fi cou sa -
ben do de po is?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  De po -
is fi quei sa ben do.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  O que é que
era? Era um ca mi nhão de bo ti jão rou ba do. Mas essa
é nova! Não ti nha vis to nin guém rou bar bo ti jão de gás. 
Para nós, da CPI, é nova. Não tí nha mos vis to rou bar
bo ti jão de gás ain da. Pa ra béns! O Se nhor par ti ci pou.
O Se nhor fez ou não a nota?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não,
Se nhor.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Qual foi a sua
par ti ci pa ção?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Foi só 
de in for mar o dono.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Como é que
ele che gou no Se nhor?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL  –  Pelo
dono do su per mer ca do e pelo dono do de pó si to de
gás. Eles pren de ram o dono do de pó si to de gás, ele
me li gou, eu fui lá, e eles me pren de ram.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Esse dono do
su per mer ca do era la drão de car ga, era com pra dor de
car ga?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não,
Se nhor. Ne nhum dos dois era. Todo mun do foi en vol -
vi do. Nós en tra mos como la ran jas.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Mas como a
car ga che gou até ele?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL  –  Por -
que o ra paz ofe re ceu para o dono do su per mer ca do,
e ele não quis. Per gun tou-me e eu dis se que só quem
com pra va gás lá era fu la no. Aí, in for mei o ou tro. Ter mi -
nou que des co bri ram tudo, e todo mun do foi en vol vi do 
no pro ces so.”

Por fim, sur gi ram sus pe i tas de que Be ne di to
tam bém co mer ci a li za va ce lu la res rou ba dos, con for -
me acu sa ções de la drões de car ga. que afir ma ram
co nhe cê-lo. Be ne di to, que já ha via de cla ra do que ven -
dia ce lu la res, ne gou que o fi zes se e. logo de po is, con -
tra dis se-se. ne gan do ape nas que fal si fi ca va as no tas
fis ca is:

“O SR. CABO JÚLIO  –  Vou só aju dá-lo a se
lem brar que o Se nhor está in di ci a do: 1) por uso de do -
cu men to fal so; 2) fal si fi ca ção de do cu men to: 3) re cep -
ta ção. O in qué ri to do Se nhor já foi re me ti do para a 3ª
Vara Cri mi nal. O se nhor sabe dis so?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Sei, sim.
O SR. CABO JULIO  –  O se nhor co nhe ce Nil -

son Mar tins da Sil va? To ma ra que o se nhor min ta.
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Nil -

son... (Pa u sa.)
O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor co nhe ce Nil -

son Mar tins da Sil va?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL  –  Pelo

nome não es tou lem bra do de quem seja.
O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor co nhe ce Lin -

dol fo José Si que i ra? Me lho rou ago ra para lem brar?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL  –  Lin -

dol fo José Si que i ra? Não, se nhor. Não lem bro.
O SR. CABO JULIO  –  O se nhor co nhe ce o Rui

Mil ton Pa trí cio?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não,

se nhor, não co nhe ço.
O SR. CABO JÚLIO –  Algu mas das pes so as

das qua dri lhas que fo ram pre sas nos in for ma ram que
ad qui ri am te le fo ne ce lu lar com o se nhor. O se nhor
sabe dis so? O se nhor ven dia ce lu lar para os ou tros?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não.
O SR. CABO JÚLIO –  O se nhor ti nha loja de

co mér cio de ce lu lar?
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O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não,
se nhor.

O SR. CABO JÚLIO –  Por que o se nhor ti nha
14 ce lu la res?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  E
um...

O SR.CABO JÚLIO- Um o quê?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Um

meio de se ad qui rir di nhe i ro hoje. Com pra-se ce lu lar.
Se o ven de dor trou xer a nota fis cal, com pra mos ele e
o re ven de mos.

O SR. CABO JÚLIO  –  Então, o se nhor ti nha
nota fis cal dos 14?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  A
nota fis cal de les está na CTBC.

O SR. OSCAR ANDRADE –  O ce lu lar é ca pe ta?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não,

se nhor.
O SR. CABO JÚLIO –  O se nhor fa zia, no com -

pu ta dor, nota fis cal para o ce lu lar ser ha bi li ta do? Se
isso pas sar por pe rí cia, é cla ro que va mos des co brir.

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não,
se nhor.

O SR. CABO JÚLIO –  Não?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não,

se nhor.
O SR. CABO JÚLIO  –  O se nhor sabe que, na pe -

rí cia, se de tec tar mos que o se nhor fa zia nota fis cal, o se -
nhor está, mais uma vez, com pli ca do. O se nhor im pri miu
al gu ma nota fis cal para ha bi li tar al gum ce lu lar?

O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não
me lem bro.

O SR. CABO JÚLIO –  Não se lem bra?
O SR. BENEDITO ANDRADE MACIEL –  Não,

se nhor.”
O con jun to das de cla ra ções e in for ma ções ob ti -

das, bem como o com por ta men to de Be ne di to Si mão
de Andra de Ma ci el. não per mi tem se não con clu ir que
há in dí ci os ve e men tes de sua par ti ci pa ção em di ver -
sos cri mes, in clu si ve na re cep ta ção de car tas rou ba -
das e na fal si fi ca ção de no tas fis ca is para o mes mo
fim. Sua pa la vra não me re ce o cré di to des ta CPMI.
Suas de cla ra ções fo ram fla gran te men te eva si vas e
pou co ve ros sí me is, por ve zes con tra di tó ria e não raro
de i xa ram trans pa re cer cer to ci nis mo da par te do de -
po en te. Em to dos os mo men tos, Be ne di to de mons -
trou a in ten ção de di fi cul tar os tra ba lhos de in ves ti ga -
ção da CPMI.

Assim, o ma te ri al apu ra do deve ser en vi a do ao
Mi nis té rio Pú bli co de Mi nas Ge ra is, para que dê con ti -

nu i da de às in ves ti ga ções, re co men dan do-se, des de
logo e se tal pro vi dên cia ain da não ti ver sido to ma da,
o in di ci a men to de Be ne di to Si mão de Andra de Ma ci el
por re cep ta ção qua li fi ca da, fal si da de de do cu men to
pú bli co e for ma ção de qua dri lha, sem pre ju í zo de ou -
tras me di das a ser to ma das.

Emer son Ara ú jo Fa brí cio
Emer son Ara ú jo Fa brí cio, tam bém co nhe ci do

como No i nha ou Po che ca. ex-em pre ga do da em pre sa 
Au to trac, es pe ci a li za da em ras tre a men to de ve í cu los
via sa té li te, pres tou de po i men to à CPMI em
14-11-2001 e de cla rou ter de i xa do a em pre sa de uma 
ano e meio a dois anos an tes.

Emer son con fir mou as acu sa ções fe i tas. De cla -
rou co nhe cer os la drões de car ta Mo i sés, Cle ver son
Pe re i ra da Cruz, vul to Pa u li nho Se ve ri no, e Ja si el Ro -
dri gues da Sil va:

“O SR. OSCAR ANDRADE –  Você co nhe ce o
Clé ver son Pe re i ra da Cruz?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Co nhe ço, já mo -
ra mos jun tos na mes ma casa.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Mo ra ram jun tos? É 
o Pa u li nho Se ve ri no, né?

O SR. EMERSON ARAUJO –  Pa u li nho Se ve ri -
no. Co nhe ço.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Des de quan do
você co nhe ce ele?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Des de quan do?
Não tem mu i to tem po não, co nhe ci ele de po is que saí
da Au to trac. De po is que eu saí que eu co nhe ci ele.

O SR. OSCAR ANDRADE –  E o Ja si el, você
co nhe ce?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Ja si el? Co nhe ço.
O SR. OSCAR ANDRADE –  É seu ami go?
O SR. EMERSON ARAUJO  –  Não, ami go meu, 

não. Co nhe ci ele atra vés do Pa u li nho.
O SR. OSCAR ANDRADE   –  Tam bém já tem al -

gum tem po, né? E o Mo i sés?
O SR. EMERSON ARAÚJO –  O Mo i sés? Co -

nhe ço tam bém. Co nhe ço as sim de vis ta, não te nho
ami za de, não, mas co nhe ço de vis ta.

O SR. OSCAR ANDRADE –  É mais ou me nos
des se tem po aí tam bém, né?”

O de po en te con fes sa que par ti ci pou de rou bos
de car ga com a qua dri lha, des li gan do sis te mas de
ras tre a men to via sa té li te:

“O SR. OSCAR ANDRADE –  Você já par ti ci pou 
de rou bo com es ses...?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Eu já des li guei
al guns ca mi nhões.
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O SR. OSCAR ANDRADE –  Já “des li gou”?
Como era esse des li ga men to? Con ta pra gen te.

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Ah, eu usa va um
pe da ço de fio e um ali ca te. A fer ra men ta que eu usa va 
era um pe da ço de fio, um ali ca te. Às ve zes, de pen -
den do do mo de lo do ca mi nhão, pa pel alu mí nio tam -
bém.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Você anu la va o si -
nal.

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Blo que a va o si -
nal.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Isso você apren -
deu como pro fis si o nal da...?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Apren di como
pro fis si o nal.”

Escla re ce que des li ga va os sis te mas de ras tre a -
men to pela pro mes sa de que re ce be ria par te do pro -
ve i to da ven da dos pro du tos, mas de cla ra que nun ca
re ce beu o pa ga men to acer ta do. Em cer ta oca sião, diz 
ter re ce bi do um au to mó vel Pa lio:

“O SR. OSCAR ANDRADE  –  Como fun ci o na va 
o es que ma, a qua dri lha te con tra ta va, te cha ma va?

O SR. EMERSON ARAÚJO  –  Che ga vam. Igual 
co nhe ci o Pa u li nho, co nhe cia o Se ve ri no. Eu fui mo rar
com ele. A gen te ia, sabe...

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Eles abor da vam o
ca mi nhão? Como é que era.

O SR EMERSON ARAÚJO  –  Eles abor da vam
o ca mi nhão, pa ra vam o ca mi nhão, eu su bia e des li ga -
va.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Ra pi di nho?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Ra pi di nho. Uns
dois mi nu tos.

O SR. OSCAR ANDRADE –  O que você ga nha -
va para isso?

O SR EMERSON AIRAÚJO –  Não ga nhei
nada. Só a pro mes sa de que iam me pa gar.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Nun ca re ce beu
nada?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Nun ca...

O SR. OSCAR ANDRADE –  Qu an tos ca mi -
nhões você des li gou?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Pri me i ro que eu
des li guei foi em Ara ca ju, Ser gi pe, cer to? O ca mi nhão
es ta va pa ra do no pos to, eu fui lá e des li guei.

Não re ce bi nada. Re ce bi um car ro. Me de ram
um car ro para mim. Eu vim em bo ra nes se car ro...

O SR. CABO JULIO- Que car ro era?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Era um Pá lio.

O SR. CABO JÚLIO –  Você ga nhou esse Pá -
lio?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Me de ram ele. Fi -
cou de ar ru mar os pa péis e tudo.”

Emer son re ve la que vi a jou mu i tas ve zes com
os la drões de car ga e, em al gu mas des sas vi a -
gens, des li gou os sis te mas de ras tre a men to para
que Cle ver son, Mo i sés e Assis to mas sem a car ga
dos ca mi nhões. Eis o tre cho re le van te de seu de -
po i men to:

“O SR. OSCAR ANDRADE –  Com quem você
rou bou?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Das ve zes que eu 
rou bei foi com o Clé ver son, Pa u li nho

Se ve ri no...

O SR. OSCAR ANDRADE –  Pa u li nho Se ve ri -
no...

O SR EMERSON ARAÚJO –  Pa u li nho, Se ve ri -
no, Clé ver son... Esse Assis, tam bém com ele.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Com o Ja si el,
não?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Com o Ja si el, car -
ga eu nun ca rou bei com ele.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Qual era a sua re -
la ção com o Ja si el?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Co nhe cia ele de
vis ta.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Só de ami za de.
Você não ti nha ne nhu ma re la ção com ele?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Não tive ami za de. 
Já vi ele jun to com o Pa u li nho.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Você par ti ci pa va
da abor da gem dos ca mi nhões?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Se eu dava voz
de as sal to? Não. Eles pa ra vam os ca mi nhões. Eu só
su bia no ca mi nhão para des li gar ele...

O SR. OSCAR ANDRADE –  Só en tra va para
des li gar e acom pa nha va. Qual se ria a sua par ti ci pa -
ção no lu cro?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Não tem...
O SR. OSCAR ANDRADE –  Qual se ria (...) pro -

me ti do na sua par ti ci pa ção no lu cro?
O SR EMERSON ARAÚJO –  Di vi dir em par tes

igua is.
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O SR. OSCAR ANDRADE –  Você nun ca re ce -
beu?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Nun ca re ce bi
Nun ca re ce bi.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Você fa lou uma de
Ser gi pe. Qual mais? Qu an do foi essa de Ser gi pe?
Você lem bra?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Eu não lem bro
cer ti nho a data. Foi ela, um ca mi nhão que a gen te tra -
tou em ...eu acho que é Pi ra po ra, Mi nas Ge ra is, e a ou -
tra em que eu par ti ci pei tam bém, por que eles só me
cha ma va para rou bar car ga ras tre a da, só ci gar ro. Eu
nun ca rou bei ou tro tipo de car ga a não ser o ci gar ro.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Expli que como
você não re ce bia nada. Além de la drão você era bobo?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Como é? Eu não
en ten di.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Você não re ce -
bia nada?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Não me pa ga ram.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  E você ia de

novo?
O SR EMERSON ARAÚJO –  Só pro mes sa. Eu

fui pou cas ve zes.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Qu an tas?
O SR EMERSON ARAÚJO –  Que eu fui, que

pa rou. Eu vi a ja va com eles di re to, mas que pa rou o
ca mi nhão e que eu des li guei, foi lá em Pi ra po ra...

O SR. OSCAR ANDRADE –  Ser gi pe e qual
mais?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Ser gi pe, uma vez
eles pa ra ram duas car re tas de ci gar ro acho que da
Dica(?). Tam bém eu não lem bro o nome da ci da de...

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Eles pa ra ram
ou eles as sal ta ram?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Eles pa ra ram, as -
sal ta ram.”

O de po en te es cla re ce tam bém que so men te
par ti ci pou de as sal tos a car gas de ci gar ros, por que,
nes ses ca sos, os ca mi nhões con tam sem pre com o
sis te ma de ras tre a men to via sa té li te:

“O SR. EMERSON ARAÚJO –  Ah, fui vá ri as ve -
zes. Mu i tas ve zes. Não te nho quan tas ve zes...

O SR. POMPEO DE MATTOS –  E al gu mas ve -
zes não dava, ou aca so deu, de o ca mi nhão não ter o
sa té li te?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Car re ta que puxa 
ci ga no, to das são ras tre a das. Isso é nor ma da Sou za
Cruz.

O SR. POMPEO DE MATTOS –  Não teve caso
que você foi, que foi fe i to o as sal to e não ti nha sa té li te?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Não...
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Você pre sen ci -

ou al gum as sal to sem sa té li te?
O SR. EMERSON ARAÚJO –  Não, não par ti ci -

pei de ne nhum as sal to de car ga sem sa té li te. As car -
gas que eu par ti ci pei... Eles só me le va vam quan do
era ras tre a do.

O SR. CABO JÚLIO –  O se nhor por ta va qual
arma?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Eu não usa va ne -
nhu ma. Eu ia com um pe da ço de fio e um ali ca te.

O SR. CABO JÚLIO –  E se o “bi cho pe gas se”
como fi ca va? Não ti nha que ren der a es col ta pri me i ro?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Ti nha, mas quem 
ren dia era eles. Não eu. Eu che ga va até os ca mi -
nhões, de po is que o ca mi nhão já es ta va pa ra do, tudo
fe i to. De po is que eles fa zi am a par te de les, eu che ga -
va atrás em um car ro...

Emer son des cre ve com de ta lhes a for ma de
abor da gem dos ca mi nhões ou com bo i os a se rem
rou ba dos, evi den ci an do o ta ma nho e a so fis ti ca ção
das qua dri lhas. De cla ra, po rém, que ja ma is pre sen -
ci ou a mor te de mo to ris ta e que, das ve zes que par -
ti ci pou do as sal to, os mo to ris tas não es ta vam en -
vol vi dos. Eis:

“O SR. CABO JÚLIO –  Algu ma des sas que os
Se nho res sa í ram para fa zer um ca mi nhão ma ta ram o
mo to ris ta?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Ne nhu ma.
O SR. CABO JÚLIO –  Ti nha al gu ma des sas

acer tos com o mo to ris ta?
O SR. EMERSON ARAÚJO –  Não eu nun ca fui

em ne nhu ma que o mo to ris ta par ti ci pou.
O SR. CABO JÚLIO –  Como é que vo cês fa zi -

am? Vo cês que vo cês fa zi am? Vo cês ba ti am no ca mi -
nhão a hora que ele, para ele pa ra va vo cês ren di am
ele? Como é que era fe i to?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Não. Ca ta va a
es col ta da fren te e a de traz e o ou tro car ro pa ra va o
ca mi nhão.

O SR. CABO JÚLIO –  Espe ra aí, va mos de va -
gar, va mos lá. Ca ta va a es col ta como?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  E o ca mi nhão de
ci ga no é es col ta do.

O SR. CABO JÚLIO –  E como é que vai fa zer
um ca mi nhão de ci gar ro que está es col ta do. Como é
que é?
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O SR. EMERSON ARAÚJO –  Ué. Tem que ca -
tar a es col ta da fren te.

O SR. CABO JÚLIO –  Como é que cata a es col -
ta?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Ah, eles mos -
tram a arma.

O SR. CABO JÚLIO –  Ren de?
O SR. EMERSON ARAÚJO –  É. Ren de a es -

col ta da Fren te e a de traz e en qua dra o ca mi nhão e
pede para o ca mi nhão pa rar.

O SR. CABO JÚLIO –  Então, é o se guin te: ren -
de a es col ta. Então, va mos lá.

 –  Pri me i ro ren de a es col ta da fren te, de po is
ren de a es col ta de traz e ren de o ca mi nhão. Então a
ope ra ção des sa tem que ser mu i ta gen te. Não é?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  É. Na ma i o ria
das ve zes era mu i ta gen te.

O SR. CABO JÚLIO –  Eram quan tas as pes so -
as que par ti ci pa vam? Dez, doze, quin ze?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Ah. Já teve ve zes 
de eu con tar na pis ta uns oito car ros.

O SR. CABO JÚLIO –  Oito car ros de vo cês?
É oito car ros para ren der um ca mi nhão?
O SR. EMERSON ARAUJO –  Para ren der duas 

car re tas de ci gar ros e a mes ma es col ta.
O SR. CABO JÚLIO –  As duas car re tas na

mes ma es col ta?
O SR. EMERSON ARAÚJO –  Isso. E mais um

car ro fur gão atrás para co lo car os mo to ris tas e os es -
col tas até eles guar da rem a car ga.”

E de cla ra não sa ber quem o subs ti tu iu na fun -
ção de des li gar os ras tre a do res dos ca mi nhões. Dis se 
que só co nhe ceu uma pes soa que fa zia o mes mo: Pe -
dri nho. já fa le ci do. Assim se pro nun ci ou:

“O SR. OSCAR ANDRADE –  Quem mais faz o
que você fa zia?

O SR EMERSON ARAÚJO –  O fi na do Pe dri nho.
O SR. OSCAR ANDRADE –  Fi na do? Então ele

não faz.
O SR. EMERSON ARAÚJO –  Como?
O SR. OSCAR ANDRADE –  É fi na do? Mor reu?
O SR. EMERSON ARAÚJO –  Ele mor reu.
O SR. OSCAR ANDRADE –  Quem mais faz?
O SR. OSCAR ANDRADE –  É fi na do? Mor reu?
O SR. EMERSON ARAÚJO –  Não co nhe ço.
O SR.CABO JÚLIO –  Pe dri nho é Pe dro Eva ris -

to da Sil va?
O SR. EMERSON ARAÚJO –  É.
O SR.POMPEO DE MATTOS –  Mor reu de quê?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Foi mor to em
São Pa u lo. Não sei.

(...)
O SR. POMPEO DE MATTOS –  E tu sabe se al -

gum de les con ti nua ain da na ati vi da de. Quem eles
usam hoje pra des li gar sa té li te no seu lu gar? Tu
sabe?

O SR EMERSON ARAÚJO –  Se exis te ou tro
que des li gue? Eu não co nhe ço. Eu co nhe ci o Pe dri -
nho só. Não co nhe ci mais nin guém que des li gue.

O SR POMPEO DE MATTOS –  O que mor reu?
E esse que as sal ta vam os ca mi nhões, es sas qua dri -
lhas, tu co nhe ces al gum de les que ain da está em ati -
vi da de?

O SR. EMERSON ARAÚJO –  Não, por que os
que eu co nhe ci, que co nhe ço, que sei que mexe com
car ga, a ma i o ria, a ma i o ria não, to dos es tão pre sos,
que são es ses que eu fa lei, os que não es tão pre sos
es tão mor tos.”

Di an te da con fis são de Emer son, su fi ci en te de -
mons tra da está sua par ti ci pa ção nos as sal tos a car -
gas de que to mou par te, a con fi gu rar a prá ti ca dos cri -
me de rou bo e for ma ção de qua dri lha.

Assim, o ma te ri al deve ser re me ti do ao Mi nis té -
rio Pú bli co de Mi nas Ge ra is para pros se gui men to das
in ves ti ga ções. com a re co men da ção de in di ci a men to
de Emer son Ara ú jo Fa brí cio por rou bo e for ma ção de
qua dri lha, sem pre ju í zo de ou tras me di das ne ces sá ri -
as para a pu ni ção dos cri mes ve ri fi ca dos.

José Jus ti no de Sou za Vi e i ra Jú ni or e Mar ce lo
So a res de Sou za

José Jus ti no de Sou za Vi e i ra Jú ni or, ou sim ples -
men te Jú ni or, pro pri e tá rio da JM Ve í cu los foi ou vi do
pela CPMI em 13.11.2001 a res pe i to da acu sa ção de
que es ta ria em pres tan do ve í cu los para la drões de
car gas pro mo ve rem as sal tos.

Jú ni or dis se que co nhe cia Cle ver son Pe re i ra da
Cruz. Vul go Pa u li nho Se ve ri no, Ja si el Ro dri gues da
Sil va e Mo i sés, to dos la drões de car ga per ten cen tes
à mes ma qua dri lha. Ne gou co nhe cer Mar cos Pa u lo
Aran tes de Fre i tas, Mar qui nhos, Ro nan, Wen del e Pa -
u lo Di vi no.

Jú ni or re co nhe ceu ter fe i to ne gó ci os com Cle -
ver son e Ja si el, mas ne gou a acu sa ção de em pres tar
ve í cu los aos la drões de car ga. As ne go ci a ções que
des cre veu di zi am res pe i to a ope ra ções de com pra e
ven da de au to mó ve is. Atri bu iu as acu sa ções à in ve ja.
Ja si el, em seu de po i men to em 12.11.2001, de cla rou
não ter co nhe ci men to dos ne gó ci os de Jú ni or, não
obs tan te ter na mo ra do sua irmã.
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Jú ni or foi tes te mu nha-cha ve no que diz res pe i to
aos cri mes de cor rup ção pas si va pra ti ca dos por po li -
ci a is ci vis da re gião. Tais acu sa ções, no en tan to, se -
rão tra ta das opor tu na men te, em tó pi co re ser va do ao
as sun to.

Mar ce lo So a res de Sou za, co mer ci an te de au to -
mó ve is em Uber lân dia, tam bém foi acu sa do de em -
pres tar au to mó ve is a la drões de car ga e pres tou de -
po i men to à CPMI em 14.11.2001.

Mar ce lo dis se que co nhe ceu Cle ver son cer ca
de um ano an tes du ran te a ne go ci a ção de um au to -
mó vel. Ne gou, con tu do, ter em pres ta do qual quer ve í -
cu lo para o la drão de car gas. Eis o tre cho do de po i -
men to que des cre ve a ope ra ção e seus des do bra -
men tos:

“O SR. CABO JULIO  –  V.Sª co nhe ce o Clé ver -
son?

O SR. MARCELO DE SOUZA –  Co nhe ci-o há
um ano.

O SR. CABO JULIO –  Onde e como?
O SR. MARCELO DE SOUZA  –  Ele es te ve na

mi nha ga ra gem que ren do com prar um ve í cu lo.
O SR. CABO JÚLIO –  Qual?
O SR. MARCELO DE SOUZA –  Um Prê mio.
O SR. CABO JÚLIO –  Ele pa gou como?
O SR. MARCELO DE SOUZA  –  O ve í cu lo es ta -

va co mi go em con sig na ção. Ven di para ele da se guin -
te for ma: ele pos su ía duas cor ren tes de ouro de bra -
ço, dois anéis de ouro, uma cor ren te de pes co ço,
mais R$300. E pe diu pra zo para o res to.

O SR. CABO JÚLIO –  Qual o pra zo?
O SR. MARCELO DE SOUZA –  Vin te dias de

pra zo para pa gar.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  E quan to foi?
O SR. CABO JÚLIO –  O que V. Sª fez?
O SR. MARCELO DE SOUZA  –  O car ro na mi -

nha mão es ta va por R$2.500 de cus to. Ven di para ele
por R$3.500. Assim, com pen sou “pe gar”.

O SR CABO JULIO- O ris co?
O SR. MARCELO DE SOUZA  –  Exa ta men te.

Dei um pra zo para ele e se gu rei o re ci bo, que es ta va
com o an ti go pro pri e tá rio.

O SR. CABO JÚLIO  –  V. Sª co nhe ce o Ja si el?
O SR. MARCELO DE SOUZA –  Ja si el? Não.

Não sei.
O SR. CABO JÚLIO  –  V. Sª es te ve com o Clé -

ver son ape nas nes sa oca sião?
O SR. MARCELO DE SOUZA  –  Não. Ele le vou

o car ro. Li guei para ele, por que o ven ci men to do car ro
es ta va pró xi mo e o dono do car ro es ta va co bran do de

mim. Então, pe nho rei as jói as para pa gar um pou co o
ra paz, dono do car ro. Per di cer ca de R$700, por que
as jói as não va li am. De po is, ele li gou-me para di zer
que não fi ca ria mais com o car ro e que era para eu pe -
gar o car ro in clu si ve o capô es ta va todo amas sa do e
tive de ar ru mar. Em se gui da, ele me pro cu ra ria para
com prar car ro de mim. Ele dis se: “De po is eu pego o
tro co com você”. Res pon di: “Te nho de pa gar o dono
do car ro”. Ele fa lou: “Você me dá o que eu te dei”. Eu
dis se: “Não pos so, pois te nho de pa gar o ra paz do
car ro”. Ele fa lou: “Então, de po is eu te pro cu ro e você
me paga”.

De po is, ele li gou para mim. Foi lá umas três ve -
zes, mas eu não ti nha o di nhe i ro para pagá-lo. Então,
após dois me ses, pa guei a ele por que ele che gou lá
mais ner vo so e jul guei me lhor pa gar.

O SR. CABO JÚLIO  –  V. Sª já em pres tou al -
gum car ro para ele?

O SR. MARCELO DE SOUZA –  Não, Exce lên -
cia.”

So bre a acu sa ção de que alu gou um car ro para
o tra fi can te Wen del. Mar ce lo de cla rou que lhe ven deu 
um au to mó vel Uno e que, pos te ri or men te. fi cou sa -
ben do que Wen del foi pre so nela Po lí cia Fe de ral.
Assim se pro nun ci ou du ran te o de po i men to:

“O SR.POMPEO DE MATTOS  –  Per mi ta-me
fa zer uma per gun ta: V. Sª alu ga car ro para tra fi can te?

O SR MARCELO DE SOUZA –  Não, Exce lên cia.
O SR. POMPEO DE MATTOS  –  V. Sª co nhe ce

al guém que, de po is de ter alu ga do um car ro, fi cou sa -
ben do que era tra fi can te?

O SR. MARCELO DE SOUZA  –  Não, fi quei sa -
ben do de um ra paz que foi pre so há pou co tem po. Fui
à Po lí cia Fe de ral, que me in ti mou. Inclu si ve, ven di um
Uno para ele. A es po sa dele até já me pa gou.

O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Não hou ve o
caso de um tra fi can te que foi apa nha do há pou cos
dias?

O SR. MARCELO DE SOUZA –  E esse.
O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Esta va em seu

po der dois ou três dos seus car ros?
O SR. MARCELO DE SOUZA –  Ven di um Uno

para esse ra paz.
O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Mas quan tos

car ros seus ele ti nha lá?
O SR. MARCELO DE SOUZA –  Ape nas o Uno.
O SR. POMPEO DE MATTOS –  Só o Uno?
O SR. POMPEO DE MATTOS –  V. Sª ha via ven -

di do?
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O SR. MARCELO DE SOUZA  –  Ven di para ele. 
Inclu si ve, já ven di car ro para o pai dele, para o ir mão
dele e para ele. Já fiz vá ri os ne gó ci os em Uber lân dia.
Ele sem pre com prou e pa gou cor re ta men te.

So bre o epi só dio no qual Wen del e Ti ri ri ca te ri -
am sido pre sos em um car ro de Mar ce lo, este de cla -
rou que o ve í cu lo não era seu, mas que sim ples men te 
in ter me di ou a ven da do car ro do an ti go pro pri e tá rio
para Wen del. não sa ben do pre ci sar se foi re gis tra do
em nome de Wen del ou de Wil li am. Eis:

“O SR. POMPEO DE MATTOS  –  Cal ma. Escu -
te o que eu es tou di zen do, de po is res pon da em re la -
ção ao que a CPI re ce beu de de nún ci as so bre a sua
pes soa. Diz-se que V. Sª alu ga, em pres ta e cede.
Enfim, dá apo io lo gís ti co, por meio dos seus car ros,
para as sal tan tes, tra fi can tes e la drões de car ga. Eles
usam os seus ve í cu los me di an te alu guel ou em prés ti -
mo e com pram de modo fa ci li ta do. V. Sª sabe que são
ban di dos e nor mal men te te ri am di fi cul da de em com -
prar car ros de ou tra agên cia. Com pram e fa zem ne gó -
cio com V. Sª, que sabe com quem está ne go ci an do.
Eles usam es ses ve í cu los exa ta men te para as sal tar e 
rou bar car ga, para tra fi car, para nar co tra fi car, en fim,
para co me ter cri me.

O SR. MARCELO DE SOUZA  –  O úni co car ro
que te nho co nhe ci men to de que foi en vol vi do  –  esse
que eu ven di, mas que não era meu  –  era esse Prê -
mio de que fa lei para V. Exª.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Sr. Mar ce lo, V. Sª
sabe que, no dia 10, fo ram pre sos o Wen del e o Ti ri ri -
ca com um car ro seu.

O SR MARCELO DE SOUZA  –  Não era meu.
Eu cor re tei o car ro, com prei o car ro de um ra paz.

O SR OSCAR ANDRADE –  Cor re tou?
O SR. MARCELO DE SOUZA –  De i xe-me ex -

pli car a V. Exª. Com prei um car ro de um ra paz por R$7 
mil. Ele es te ve na mi nha ga ra gem e eu ven di para ele
por R$8 mil. O car ro era dele. Eu ven di para ele, que
me deu R$4 mil e um che que cru za do de R$4 mil,
com pra zo.

O SR. OSCAR ANDRADE – V. Sª. tem esse
che que?

O SR MARCELO DE SOUZA – Fa lei para o De -
le ga do da Po lí cia Fe de ral, quan do pres tei o de po i -
men to, e ele dis se: “Mar ce lo, não que ro ver o che que”. 
Inclu si ve, de vol vi o che que para a es po sa dele. Fui
atrás para re ce ber e ela já me pa gou.

O SR. OSCAR ANDRADE – Tra ta-se do Wen -
del?

O SR. MARCELO DE SOUZA – Exa ta men te.

O SR. OSCAR ANDRADE – V.Sª está fa lan do
do Wen del?

O SR. MARCELO DE SOUZA – Cor re to. Mas
não sei se o car ro era do Wen del ou se era de mais
um ra paz lá.

O SR.CABO JÚLIO – O car ro e a moto?
SR MARCELO DE SOUZA – Só o car ro
O SR.CABO JÚLIO – E a moto?
O SR. MARCELO DE SOUZA – A moto, não.
O SR. CABO JÚLIO – Ele não com prou a moto

de V. Sª? Mas o car ro, sim?
O SR. MARCELO DE SOUZA – Com prou de

mim.
O SR CABO JÚLIO – Com prou e pa gou?
O SR. MARCELO DE SOUZA – Com prou e pa -

gou.
O SR. CABO JÚLIO – Já pa gou?
O SR. MARCELO DE SOUZA – Já pa gou.
O SR. CABO JÚLIO – Então, o car ro é do Wen -

del?
O SR. MARCELO DE SOUZA – Não sei se é do

Wen del ou do Wil li am.
O SR. CABO JÚLIO – Quem lhe pa gou?
O SR. MARCELO DE SOUZA – A es po sa do

Wen del.
O SR. CABO JÚLIO – Do Wen del?
O SR. MARCELO DE SOUZA – É.
O SR. CABO JÚLIO – Então, o car ro é do Wen del.
O SR MARCELO DE SOUZA – Mas eu não sei

se ela está tra tan do de ne gó ci os para ele.
O SR CABO JÚLIO – Qual era car ro que a Po lí -

cia Fe de ral apre en deu?
O SR MARCELO DE SOUZA – Um Uno.”

Inda ga do a res pe i to da ca mi nho ne te Sil ve ra do,
Mar ce lo de cla rou que o ve í cu lo não fora com pra do dele.

Mar ce lo ne gou co nhe cer Ja si el, Pe dri nho. Mar -
qui nho ou Ca bral. Re fu tou ter alu ga do ou em pres ta do 
ve í cu los, res sal tan do que seu ne gó cio é ex clu si va -
men te a ven da de au to mó ve is.

Na tu ral men te as re la ções co mer ci a is de José
Jus ti no de Sou za Vi e i ra Jú ni or e Mar ce lo So a res de
Sou za com la drões de car ta e tra fi can tes le van ta sus -
pe i tas acer ca de seu en vol vi men to com os cri mes
pra ti ca dos. Entre tan to, esta CPMI não pode con clu ir
que cri mes. Pode, isto sim, re co men dar que seja dada 
con ti nu i da de às haja in dí ci os su fi ci en tes para in di -
ciá-los por par ti ci pa ção nes ses in ves ti ga ções, para
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que se apu rem com mais pro fun di da de as acu sa ções
fe i tas a Jú ni or e Mar ce lo.

Des sa for ma, o ma te ri al per ti nen te deve ser en -
vi a do ao Mi nis té rio Pú bli co do Esta do de Mi nas Ge ra -

is, para que dê pros se gui men to aos tra ba lhos de in -
ves ti ga ção e, en con tran do ele men tos su fi ci en tes

para a ve ri fi ca ção da res pon sa bi li da de cri mi nal dos
sus pe i tos, tome as me di das ne ces sá ri as para a re -

pres são da con du ta cri mi no sa.

CORRUPCÃO E TORTURA NA POLÍCIA

Du ran te os tra ba lhos da CPMI, sur gi ram acu sa -
ções con tra po li ci a is ci vis da re gião de Uber lân dia.
Tais acu sa ções fo ram fe i tas por la drões de car ga que
de cla ra ram pa gar, não sem cer ta ha bi tu a li da de, pro -
pi nas aos po li ci a is para li vrar–se da pri são e da res -
pon sa bi li za ção cri mi nal. Na ver da de. se gun do os de -
po i men tos to ma dos, as pro pi nas eram exi gi das pe los
po li ci a is, que fo ram acu sa dos de im pin gir tor tu ra aos
mar gi na is para de les ob ter di nhe i ro. Pas sa re mos a
ana li sar as acu sa ções fe i tas aos po lí ci a is ci vis José
Apa re ci do Alves da Sil va. vul go Ze zi nho, Ma ri o van
Pe re i ra da Sil va, Clay ton Do ni ze te dos Reis, João Ge -
ral do So a res. vul go João Zebu, e Ja el son Se ra fim e
ao De le ga do Ade o val do Ri be i ro Ne ves.

Em se gui da. exa mi nar-se-á o epi só dio da fusa
do pre so Val de nir Bu e no. in ti ma do a pres tar de po i -
men to à CPMI em Uber lân dia. e que, após con du zi do
pelo De le ga do Ail ton Pe re i ra à ci da de de Pa tos de Mi -
nas pou cos dias an tes da data mar ca da para sua ou -
vi da. fu giu da pri são na mes ma no i te, in ci den te a su -
ge rir a par ti ci pa ção a po lí cia na di fi cul ta ção dos tra ba -
lhos in ves ti ga ti vos des ta Co mis são.

POLICIAIS DA DELEGACIA ESPECIALIZADA
DE ROUBO DE CARGAS DE

UBERLÂNDIA. MG

O pri me i ro de po i men to to ma do foi do la drão de
car tas Ja si el Ro dri gues da Sil va, em 12-11-2001. Ja -
si el fez duas acu sa ções: a pri me i ra aos po li ci a is da
De le ga cia Espe ci a li za da de Rou bo de Car gas em
Uber lân dia João Zebu, Ma ri o van, Se ra fim, Ze zi nho e
Clay ton, acu sa dos por Ja si el de es pan ca men tos, bor -
ra cha das nas so las de seus pés, cho ques elé tri cos e
afo ga men tos. tudo para ex tor quir-lhe di nhe i ro. Na se -
gun da acu sa ção, Ja si el im pu ta aos mes mos po li ci a is
a exi gên cia de R$10 mil para ces sar os es pan ca men -
tos e li vrá-lo de pri são de cor ren te de sen ten ça pe nal,
sen do que R$5 mil fo ram pa gos por meio da ven da de 
um au to mó vel a José Jus ti no de Sou za Vi e i ra Jr., ou

sim ples men te Jú ni or, e a ou tra me ta de não foi paga
em ra zão da pri são de Ja si el em Belo Ho ri zon te.

Ja si el nar ra que, cer ca de 30 dias an tes do de -
po i men to, foi pre so na ci da de de Cen tra li na pela Po lí -
cia Mi li tar em ra zão de man da do de pri são. Con ta ta do 
João Zebu na De le ga cia de Rou bo de Car ga em
Uber lân dia, este foi bus car o pre so e o trou xe a Uber -
lân dia. Já na de le ga cia, Ja si el afir ma que foi tor tu ra -
do, es pan ca do e obri ga do a as si nar do cu men tos en -
vol ven do pes so as que nem co nhe cia, em ra zão de
ter-se re cu sa do a pa gar os R$15 mil exi gi dos pe los
po li ci a is. Eis o tre cho re le van te do de po i men to dado à 
CPMI:

“O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Daí por
di an te eu não te nho paz mais. De po is des sa car ga em
Belo Ho ri zon te eu não es tou ten do paz mais. As po li ci as
ci vis de Uber lân dia não po dem me ver na rua. Ou ar ru -
mam man da to de pri são para mim a tor to e a di re i to.

O SR. OSCAR ANDRADE – Os po li ci a is ci vis
de Uber lân dia?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  – Isso.
O SR. OSCAR ANDRADE – Qu a is po li ci a is?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – O

João Zebu...
O SR. OSCAR ANDRADE – Quem?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  O

João Zebu.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  João Zebu?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  Isso.

Ma ri o vam, Se ra fim, en fim, toda a Car ga, não pode
me ver na rua que já quer dar um pulo e me es pan car
para mim as si nar co i sas que eu não devo.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  João Zebu. Re pe -
te os ou tros no mes de va gar.

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Ma ri -
o vam, Se ra fim.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Se ra fim. O ou tro
nome eu per di.

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – 
Ma ri o vam.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Ma ri o vam?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  Isto.

Enfim, toda a car ga, até o pró prio de le ga do.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Qual de le ga do?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Na

épo ca aí que eles ar ru ma ram o man da do de pri são
para mim era o Ade val do.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Ade val do?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Ade -

val do.
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O SR. OSCAR ANDRADE  –  E aí essa sua pri -
são, en tão, foi ar ma da?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Foi ar -
ma da.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Essa que você
está ago ra?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  Isto.
Foi por ca u sa do car ro.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  E como foi fe i to
isso?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  Me
pe ga ram lá em Cen tra li na, que eu es ta va tra ba lhan do 
numa ofi ci na de fu ni la ria, pin tu ra, me pe ga ram por ca -
u sa de um man da do des se car ro. Logo após, eu sem
ad vo ga do, pedi ad vo ga do e tal, por que eu não sa bia
des se car ro, eles me pen du ra ram num ca va le te e me
de ram uma ses são de pau lá, que fi quei com medo de 
mor rer e tive que as si nar es sas fo lhas que eles me
de ram para as si nar.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Que são es ses
que você ci tou aqui?

O SR JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Isto.
O SR. OSCAR ANDRADE –  Que te ba te ram?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  Isto.

Fal ta o ins pe tor Ze zi nho tam bém, que me pen du rou lá 
num ca va le te e en ro lou uns co ber to res no meu bra ço
e nas mi nhas per nas, e me de ram cho que e bor ra cha -
da nos pé e afo ga men to.

    (...)
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Os po li ci a is ci vis

que vo cês ar ro lou ain da há pou co, João Zebu, Se ra -
fim, Ma ri o van, Ze zi nho, que te es pan ca ram, que te
tor tu ra ram, o que eles que ri am?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  É o
se guin te, me pe ga ram lá, fa la ram que para de i xar qui -
e to que ri am R$15.000,00

O SR. OSCAR ANDRADE –  Qu in ze mil re a is.
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  E eu

fa lei que não de via nada, que ti nha pa ra do, es ta va tra -
ba lhan do para cu i dar da mi nha fa mí lia, que eu não
es ta va me xen do com isso mais. Des de quan do fiz
esse des vio de car ga que fui en vol vi do em Di vi nó po lis 
eu não te nho paz de an dar na rua. Tive de sair da qui
de Uber lân dia, mu dar para Cen tra li na, mo rei Qu i ri nó -
po lis, tra ba lhei numa ofi ci na em Qu i ri nó po lis, Go iás,
nes se tem po. Por que aqui não. 

O SR. ROMEU TUMA  –  Eles es ta vam que ren -
do te ex tor quir ou que ri am te ca lar por ca u sa de en -
vol vi men to com al gum rou bo de car ga, al gu ma co i sa
as sim?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  É mu -
i to fá cil para a po lí cia ci vil hoje pe gar um man da do.
Eles vão para ca be ça do cara, jo gam lá, dão um pau
no cara....

O SR. ROMUE TUMA  –  Esque ça, es tou te per -
gun tan do uma ou tra co i sa, por fa vor, não é para dar
pau nem. Só que ria sa ber qual era o ob je ti vo des se in -
ter ro ga tó rio.

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  Com
cer te za ex tor quir, que rer di nhe i ro.

O SR. ROMUE TUMA –  Como?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Com

cer te za que rer di nhe i ro, não?
O SR. ROMUE TUMA  –  Não ti nha nada para te

ca lar por ca u sa de al gu ma in for ma ção so bre rou bo de 
car ga, nada?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Na di -
nha, na di nha.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Con te-me, eles
que ri am R$15.000,00. Eles che ga ram na ofi ci na e te
pe ga ram? E isso?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Isso.
O SR.OSCAR ANDRADE –  Arma ram para

cima de você?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Arma -

ram o ne gó cio do car ro.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Já com do cu men -

to, já com or dem de pri são? Essa co i sa toda?
O SR. JASIEL RODRIGUES DÁ SILVA  – 

Quem me pe gou foi a po lí cia mi li tar, por que es ta va
com o man da do do car ro, que eu não sa bia, a po lí cia
mi li tar que me pe gou e logo após, den tro da vi a tu ra
mes mo, os po li ci a is de Cen tra li na já li ga ram para
João Zebu e dis se ram: já pe guei a sua cri an ça aqui.
Aí ele fa lou: se gu ra ele que eu já es tou indo bus car.
Ain da o po lí cia per gun tou se ele ti nha man da do, ele
fa lou que na hora, no mo men to ele não ti nha, mas
que po dia ar ru mar qual quer hora. Já para mim re tor -
nar para cá, para Uber lân dia.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Ai ele foi te bus car?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Fo -

ram me bus car.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Trou xe você para

cá?
O SR. JASIEL RODRIGIJES DA SILVA  –  Che -

gou na Espe ci a li za da de Car ga eles fa la ram o se guin -
te: tem uma pa ra da sua der ru ba da e que ro no mes.
Fa lou no mes de pes so as que eu nun ca ti nha co nhe ci -
do e tive de fa lar no mes de co le gas meus tam bém
para pa rar de apa nhar, se não ia mor rer.
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O SR. OSCAR ANDRADE  –  Então va mos por
par tes. Che gou na Espe ci a li za da de Car ga? Na De le -
ga cia Espe ci a li za da de Rou bo de Car gas?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Isso.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Isso foi quan do?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  vai fa -

zer 30 dias.
O SR. OSCAR ANDRADE  –   Vin te dias?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  Vai

fa zer 30 dias que es tou pre so.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Pode con ti nu ar.
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA Che -

gan do lá, eles fa la ram que era para eu as si nar aque -
les do cu men tos, en vol ver pes so as que eu não co nhe -
ço, fa lar nome de pes so as que não co nhe ço e, para
de i xar qui e to, que ri am R$15 mil. Eu fa lei que não de -
via nada e que não ti nha di nhe i ro para dar para a po lí -
cia, quan do me es pan ca ram e me le va ram para a de -
le ga cia.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Além do João
Zebu fo ram aque les ou tros que você ci tou. To dos par -
ti ci pa ram?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  To -
dos par ti ci pa ram.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Fale os no mes no -
va men te.

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA Esta va
o João Zebu, o Ma ri o van, o Se ra fim e o ins pe tor “Ze zi -
nho”.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  E o de le ga do?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  E o

Cle i ton.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Cle i ton?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  Isso.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Po li ci al tam bém?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA Po li ci al

tam bém.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Ha via de le ga do

ou não?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  Não

ha via de le ga do.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Nem quan do você 

che gou.
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  Não,

só os po li ci a is.
O SR. OSCAR ANDRADE  –  Não hou ve par ti ci -

pa ção de ne nhum?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA Ne -

nhum.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Você dis se que
não ti nha o di nhe i ro?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Eu fa -
lei que não ti nha di nhe i ro para dar para a po lí cia por -
que eu não devo nada, não es ta va de ven do nada.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Não che gou nem a 
com bi nar o pa ga men to, ten tar acer tar de uma for ma?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Não
ten tei. Por isso que eles me pen du ra ram lá, por que eu 
fa lei que não de via nada. Eles fa la ram que iri am
dar-me cho que e me tor tu rar. Eu dis se que po di am
me pen du rar, por que eu não de via nada da qui lo.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Você to mou cho -
que?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –   To -
mei cho que.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Lá na de le ga cia?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Isso.
O SR. OSCAR ANDRADE –  Como eles dão

cho que lá.
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Há

um fer ro lá, no pri me i ro an dar, na par te de ba i xo. Eles
pen du ram lá e uma má qui na dá cho que na pes soa.
Fa zem afo ga men tos e dão com bor ra chas nos pés.

O SR. OSCAR ANDRADE –  Não con se gui ram
acer tar nada e você foi en tão fla gran te a do?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Isso.
Le va ram-me para a 16ª e me co lo ca ram lá. Todo dia
me ti ra ram e me ba te ram.”

Em ou tra oca sião, Ja si el con ta que foi en vol vi do
em um pro ces so ju di ci al e con de na do à re ve lia. De po -
is de pre so, os po li ci a is da De le ga cia Espe ci a li za de
Rou bo de Car gas de Uber lân dia exi gi ram R$10 mil
para que fos se sol to na hora. Como não ti nha o di nhe -
i ro. Ja si el ven deu um car ro na ga ra gem de José Jus ti -
no de Sou za Vi e i ra Jú ni or e apu rou R$5 mil e foi a
Belo Ho ri zon te le van tar o res to do va lor, onde foi pre -
so. Eis o re la to:

“O SR. OSCAR ANDRADE –  Em ou tras cir -
cuns tân ci as você já pa gou ou gas tou al gum di nhe i ro
com es ses po li ci a is?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA  –  Em
ou tra cir cuns tân cia sim. Envol ve ram-me jun ta men te
com o Pa u li nho Se ve ri no. Sem eu ter en vol vi men to,
en vol ve ram-me num pro ces so, fui con de na do, à re ve -
lia, a sete anos e qua tro me ses de ca de ia fe cha da,
por que eu não sa bia que es ta va em an da men to esse
pro ces so. Qu an to a esse pro ces so, para eles me li be -
ra rem e pa ra rem de me ba ter, por que eles es ta vam
apon tan do uma arma para mim per to da Ca gil(??) e
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man dan do eu cor rer para ati rar, eles me pe di ram
R$10 mil para eles me sol ta rem na hora. Eu es ta va
com medo de ma is e nun ca ti nha vis to algo tão hor rí -
vel, ven di um car ro que eu ti nha e dei R$5 mil para os
po li ci a is. Era para dar R$5 mil den tro de quin ze dias.
Por isso fui a Belo Ho ri zon te ten tar le van tar esse di -
nhe i ro para pagá-los.

O SR. ROMEU TUMA  –  Seu ad vo ga do, se gun -
do V.Sª ex pli cou no iní cio, so li ci tou exa me de cor po de 
de li to?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Isso.
O SR. ROMEU TUMA  –  E fez a co mu ni ca ção

ao juiz da sus pe i ta de maus tra tos que você so freu.
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –  Fez a

co mu ni ca ção.
O SR. ROMEU TUMA  –  Então a apu ra ção está

sen do fe i ta por lá so bre esse caso. A CPI não vai po -
der apu rar esse caso. Como você já co mu ni cou, por
meio de um ad vo ga do, ao juiz com pe ten te, acre di to
que está sen do apu ra do lá, por meio da co mu ni ca ção
ao juiz.

O SR. OSCAR ANDRADE – Des sa vez fo ram
R$5.400,00. O que mais você já pa gou?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Só
des sa vez.

O SR. OSCAR ANDRADE – Não hou ve uma
vez em que você pa gou com car ro?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Não,
foi nes sa vez em que ven di o car ro na ga ra gem do Jú -
ni or para dar R$5 mil para eles. Fi quei de ven do R$5
mil e fui pre so em Belo Ho ri zon te, não deu tem po nem 
de pa gar os R$5 mil.

O SR. OSCAR ANDRADE – Onde é a ga ra gem
do Jú ni or?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Era na 
ave ni da do Bra sil, ago ra é na João Pi nhe i ro.

O SR. OSCAR ANDRADE – Aqui?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Em

Uber lân dia.
O SR. OSCAR ANDRADE – E o Jú ni or sa bia a

ori gem do car ro?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Sa bia, 

o car ro era quen te. Fui lá para ven der para ele. E fa lei
para ele o que eu ti nha que pa gar tam bém. Ele já sa -
bia.”

Em aca re a ção com José Apa re ci do Alves da
Sil va, ou Ze zi nho, dá de ta lhes da ne go ci a ção e des -
cre ve que o va lor foi le van ta do com a ven da de um
Ôme ga a Jú ni or, que pas sou o di nhe i ro di re ta men te
aos po li ci a is en vol vi dos:

“O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Isto.
Por que foi o se guin te: eu es ta va em po der dos po li ci a -
is, do João Zebu, Ma ri o vam e Se ra fim, no meio do
mato, per to do Ca gil, eles es ta vam me tor tu ran do lá
no mato, dan do cho que e, logo após que eles de i xa -
ram eu fa lar com o ad vo ga do, que foi jus ta men te o Dr.
André, e eles me pe di ram os R$15 mil. Só que eu não
ti nha o di nhe i ro todo, por que o Jú ni or não ia li be rar o
di nhe i ro todo do car ro, os R$15 mil. Assim, en tão, pe -
guei R$5 mil e man dei en tre gar para eles, por que eles 
me de ram dez dias de pra zo para mim pa gar, onde
saí da qui para ten tar fa zer aque le ne gó cio, esse des -
vio de car ga que fui en vol vi do lá em Belo Ho ri zon te,
para res ga tar o di nhe i ro para mim pas sar para eles.

O SR. CABO JÚLIO – Quem en tre gou o car ro
da ga ra gem foi a sua es po sa?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Mi nha
es po sa.

O SR. CABO JÚLIO – Qu e ro sa ber o se guin te:
a sua es po sa en tre gou o car ro lá com re ci bo e não re -
ce beu nada?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – E fa -
lou que eu es ta va em po der do João Zebu, dos po li ci -
a is, ti nha que pas sar os R$5 mil, para eles me li be ra -
rem; que, por tan to, o Ome ga che gou a fi car dez dias
na car ga, apre en di do, se gu ran do o ne gó cio.

O SR. CABO JÚLIO – Qu e ro en ten der o se guin -
te: a sua es po sa pas sou o car ro e o re ci bo, mas não
le vou o di nhe i ro. O di nhe i ro foi re pas sa do do Jú ni or di -
re ta men te para al guém.

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Fi cou
pas sa do para al guém. Aí quem sabe te con tar quem...”

Res sal te-se, en tre tan to, que, em aca re a ção
com o po li ci al Clay ton Do ni ze te dos Reis em
13-11-2001. Ja si el ne gou ter fe i to qual quer ne go ci a -
ção com este, em bo ra te nha dito que Clay ton par ti ci -
pou ati va men te da tor tu ra re a li za da com o ob je ti vo de
ob ter a as si na tu ra de Ja si el em do cu men tos in cri mi -
na do res de ter ce i ros. Assim se pro nun ci ou o la drão
de car gas:

“O SR. OSCAR ANDRADE – Co nhe ce esse ci -
da dão?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Sim,
se nhor.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Co nhe ce?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Sim,
se nhor.
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O SR. POMPEO DE MATTOS – Quem é ele?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – É o
Clay ton(?).

O SR. POMPEO DE MATTOS – O que o se nhor
sabe dele?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Oi?

O SR. POMPEO DE MATTOS – O que o se nhor
tem a apon tar dele?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Eu te -
nho a apon tar dele que, no dia da pri são, ele aju dou a
me es pan car.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Ele aju dou a
ba ter no se nhor. Ele abriu ne go ci a ção com o se nhor?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Não,
não hou ve ne go ci a ção com o Clay ton.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor ten -
tou ne go ci ar com ele?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Oi?

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor ten -
tou fa zer ne gó cio com ele?

O SR. RODRIGUES DA SILVA JASIEL – Não,
não ten tei.

O SR. OSCAR ANDRADE – Da par te do Clay -
ton(?), não hou ve ne nhu ma pro pos ta, nem nada?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Não.
Com o Clay ton, não. Só es pan ca men to mes mo.

O SR. OSCAR ANDRADE – Ele aju dou a ba ter
no se nhor?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Ele
es ta va lá no meio, no dia em que me pren de ram, ele
es ta va me tor tu ran do.

O SR. OSCAR ANDRADE – Onde foi?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Na

Car ga.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Lá den tro da

de le ga cia?
O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Isso.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O que ele fez ao 

se nhor?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –
Como?

O SR. POMPEO DE MATTOS – O que ele fez ao 
se nhor? Tor tu rou com o (ina u dí vel).

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Eles
me tor tu ra ram para as si nar umas fo lhas lá e co lo car
pes so as que não ti nham nada a ver com...

O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas como foi a
tor tu ra?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – A tor -
tu ra?

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim, des cre -
va-a para nós.

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – E um
fer ro que tem lá na Car ga, um fer ro ala ran ja do, e en ro -
la ram uns co ber to res no meu bra ço e na mi nha per -
na, amar ra ram-me e co lo ca ram uns fer ros no meio
das per nas, bor ra cha das nos pés, tem o la u do mé di -
co para com pro var – até hoje os meus pés es tão com
mar cas pre tas e o tes tí cu lo in cha do tam bém, tal vez
pre ci se até de ci rur gia –, cho que tam bém e afo ga -
men to com água.

O SR. OSCAR ANDRADE – E o Clay ton par ti ci -
pou ati va men te dis so?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Sim,
se nhor.”

O pre so Cle ver son Pe re i ra da Cruz, co nhe ci do
como Pa u li nho Se ve ri no, tam bém fez acu sa ções aos
po li ci a is da De le ga cia Espe ci a li za da de Rou bo de Car -
gas de Uber lân dia José Apa re ci do Alves da Sil va, vul -
go Ze zi nho, Ma ri o van Pe re i ra da Sil va, João Ge ral do
So a res, vul go João Zebu, e Ja el son Se ra fim. Cle ver -
son con tou como ha bi tu al men te era li ber ta do pou co
tem po após a pri são me di an te pa ra men to de pro pi nas
aos po li ci a is. De cla rou que os va lo res eram pa gos por
meio de au to mó ve is, que eram ven di dos na ga ra gem
de Jú ni or e cujo va lor era en tre gue aos po li ci a is.

Em seu de po i men to em 13-11-2001, Cle ver son
men ci o nou, pri me i ra men te, epi só dio em que pa gou
R$60 mil e, pou cas ho ras de po is de pre so, foi li ber ta -
do. Nes se pon to, seu de po i men to su pe re que o de le -
ga do Dr. Cân di do foi, no mí ni mo co ni ven te com o es -
que ma de pro pi nas de seus su bor di na dos, o que se
de duz da con ver sa en tre Ma u ri van e Dr. Cân di do, em
que aque le te ria che ga do com Cle ver son na de le ga -
cia e dito ao de le ga do: “este é do nos so”, “fala a nos sa 
lín gua”. Assim se ma ni fes tou:

“O SR. OSCAR ANDRADE – E a re la ção des se
Jú ni or com os po li ci a is aqui?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – A
re la ção de les, to dos os car ros que a po lí cia toma da
gen te ven de para ele. Lá só ven de car ro para ban di -
do, só com pra car ro de ban di do.

O SR. OSCAR ANDRADE – Car ro que a po lí cia
to ma va?
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O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
R$60 mil o va lor para mim sair. O va lor da car ga era
um mi lhão e pou co cada car re ta.

O SR. OSCAR ANDRADE – Esse R$60 mil era
di nhe i ro?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
caí de po is de um mês. Fui na casa da mi nha so gra,
deu tiro lá , não sei para que aqui lo. Me trou xe ram, eu
cha mei para ne go ci ar. Foi na hora que ele fa lou: Você
tem a ter ra para che gar no nos so pé, né? Na hora que 
che guei lá, ele já ba teu no ho mem, do De le ga do, Dr.
Cân di do. Ele fa lou: Esse é do nos so...

O SR. OSCAR ANDRADE – Qual De le ga do?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Dr.

Cân di do.
O SR. OSCAR ANDRADE – Cân di do?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – É.

Fa lou: o Pa u li nho aqui é do nos so, fala nos sa lín gua.
Eu ia pa gar para eles. Fa lou que na hora que o di nhe i -
ro ca ís se na con ta, me li be ra va.

O SR. OSCAR ANDRADE – Isso foi quan do?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Deve ter uns dois anos, dois anos e pou co.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Como é todo o

nome do Dr. Cân di do?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – O

nome de quem?
O SR. OSCAR ANDRADE – Era o de le ga do

res pon sá vel na épo ca?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Sei

que ele cha ma Dr. Cân di do. Não sei o nome dele todo.
O SR. POMPEO DE MATTOS – É de le ga do da

onde?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Da

rou bo de car ga. Da De le ga cia Rou bo de Car ga. Hoje
não é da Rou bo de Car ga mais. Não sei nem qual de -
le ga cia.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Da Rou bo de
car ga da onde? Da qui de Uber lân dia?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Da -
qui de Uber lân dia. Então, nes se tem po, eu dei o car ro
para eles.

O SR. POMPEO DE MATTOS – E você fa zia ne -
gó cio com esse de le ga do?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Fa -
zia.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Fazia negócios
com ele?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Eles me le va ram para o mato, já vem...

O SR. POMPEO DE MATTOS – Fala de va ga ri -
nho por que não con si go ou vir di re i to. Fala de va gar.

O SR. OSCAR ANDRADE – Está ruim a au di -
ção.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Não 
es tou en ten den do.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Fala um pou -
qui nho mais de va gar. Como é que é?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
es tou fa lan do as sim: quan do eles me le va ram para o
cer ra do, a gen te ne go ci ou no mato, eu ne go ci ei com
os po li ci a is so bre o acer to. Ai quan do eu che guei na
de le ga cia, já ti nha fe i to o acer to.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Quem ti nha fe i -
to o acer to?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
já ti nha fe i to o acer to com eles, com os po li ci a is. Eles
só pas sou para o de le ga do que eu era gen te boa e fa -
la va a lín gua de les.

O SR. OSCAR ANDRADE – Só foi lá dar uma
sa tis fa ção?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Exa ta men te. Aí des sa hora para cá eu não fi quei al ge -
ma do mais, já ti nha ca fe zi nho, des se je i to. Fa lou em
di nhe i ro, né?”

Cle ver son afir mou co nhe cer ou tros ca sos em
que os po li ci a is re ce be ram pro pi na para as se gu rar a
li ber da de de la drões de car ga. Con tou que, cer ta vez,
man dou R$50 mil, dos qua is R$33 mil em di nhe i ro e
um Tem pra pre to, para os po li ci a is e ga ran tiu a li ber -
da de de toda a sua qua dri lha (seis pes so as) fla gra da
rou ban do três ca mi nhões da Trans por ta do ra Arcon:

“O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – (..) 
Vá ri as ou tras pes so as. Inclu si ve o Ja si el já fez acer to
com ele, o Mo i sés, o Pe dri nho já fez vá ri as. Eu caí
com a car ga da Arcon, eu não che guei a ser pre so,
nem eu nem o Pe dri nho, aqui no ca mi nho do Pra ta.
Nós pe gou três ca mi nhão da Arcon e, à no i te, nós fo -
mos fa zer o trans bor do e aí caiu uma tur ma nos sa,
caiu seis. Inclu si ve até a mu lher que era a dona da
trans por ta do ra caiu. Eu va zei, fui em bo ra para São
Pa u lo, eu e o Pe dri nho. Aí de lá nós man dou R$50 mil
para ele, foi da vez que eu man dei o tem pra pre to e o
res to nós man dou em di nhe i ro, o tem pra no va lor de
17 mil e o res to em di nhe i ro. Então, aí, che gou aqui, fi -
ze ram ou tro ofí cio e man da ram para o juiz e li be ra ram 
to dos os pre sos nos sos que es ta va lá e par ti ci pa va da 
qua dri lha, né, seis pes so as. E eu vol tei para Uber lân -
dia, vol tei tran qüi lo. Nin guém me abu sou mais. Só que 
da qui para cá, eles não po di am me ver na rua, eles já
me pa ra vam na rua, mos tran do: Pa u li nho, cadê o di -
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nhe i ro? Eu fa la va: vo cês não de i xam eu tra ba lhar,
como é que vo cês que rem di nhe i ro?

O SR. POMPEO DE MATTOS – Fa zen do acha -
que, que ren do pe dá gio.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – E.
Eles che ga vam em mim, nem me (?) e pa ra va as sim
na rua: Pa u li nho, cadê o di nhe i ro? Eu fa la va: vo cês
não de i xam eu tra ba lhar. Tô pa ra do. Aqui, em Uber -
lân dia, nin guém rou ba se não bo tar os ho mens na fita
não.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Tá. Se o se -
nhor, se o Dr. Cân di do, esse Dr. Cân di do, de le ga do de 
po lí cia, vi es se aqui, tu fa ria uma aca re a ção com ele?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
falo na cara dele o que foi que fa lou. Eu não te nho
medo de po lí cia, não te nho medo de nada. Então, eu
já en trei foi nis so aqui. E por que eu que ro pa rar.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Qu an tas ve zes
tu ne go ci as te com ele?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
ne go ci ei com ele só foi uma vez.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Só uma vez?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Se

eu fa lar que foi duas, eu tô men tin do.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Só uma vez?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Só

essa vez. Ai eu caí as ou tras ve zes, mas não era ele
que era o de le ga do e os ou tros de le ga dos não fez co -
mi go. Quem fez foi os po li ci a is. Então, essa vez, eu
sa bia que ele es ta va por den tro é por que o Ma u ro
Ivan che gou e fa lou com ele, ba teu no om bro dele:
olha, dou tor, esse aqui é dos nos sos, fala a nos sa lín -
gua.”

Além dis so, já em aca re a ção com o po li ci al José 
Apa re ci do Alves Sil va, ou Ze zi nho, Cle ver son des cre -
veu como te ria sido es pan ca do e tor tu ra do após ser
pre so pela equi pe de po li ci a is em 1999. Tra tar-se-ia
do pri me i ro acha que que so fre ria dos po li ci a is. Con -
tou que foi pre so na casa de seu so gro, no Jar dim das
Pal me i ras, em ra zão de uma car ga de ci gar ros rou ba -
da. De po is de pre so. Cle ver son dis se que foi le va do
para o mato, onde foi pen du ra do em um pau-de-ara ra, 
al ge ma do e le vou cho ques elé tri cos. So men te te ria
ces sa do a vi o lên cia após Cle ver son con cor dar em
en tre gar di nhe i ro e um au to mó vel Maz da MX-3, que
pos te ri or men te se ria ven di do pe los po li ci a is a Jú ni or.
De po is do pa ga men to, Cle ver son não de cla rou não
mais ter sido im por tu na do em ra zão do in ci den te,
nem em in qué ri to po li ci al nem em pro ces so ju di ci al.
Eis as de cla ra ções de Cle ver son:

“O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Se
eu for fa lar aqui, re al men te, já pas sei por mu i tos mo -
men tos di fí ce is na fren te des ses po li ci a is. Não te nho
medo de fa lar. Estou aqui para fa lar a ver da de. E isso
eu vou fa lar com cer te za. Então, es ses po li ci a is, o Ze -
zi nho, o ?, o Ma u ri van, já me ba te ram, já me tor tu ra -
ram bas tan te e já to ma ram mu i tas co i sas mi nhas que
ga nhei rou ban do. Não nego o que já fiz.

O SR. OSCAR ANDRADE – O que já to ma ram
de você?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Já
to ma ram car ro, di nhe i ro, vá ri as ve zes. Não foi só uma
vez.

O SR. OSCAR ANDRADE – Então, va mos co -
me çar lá de trás. Qual foi a pri me i ra vez? Va mos bus -
car lá no fun do da me mó ria.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – A
pri me i ra vez foi aque la que eles me pren de ram na
casa do meu so gro, lá no Jar dim das Pal me i ras. Inclu -
si ve, ha via sa í do com rou bo da car ga de ci gar ro, em
que, até hoje, nem me cha ma ram no fó rum. Esta va
com essa car ga, e eles che ga ram lá e pe ga ram um
Maz da, um Tem pra meu, a mi nha 1.100, e eu saí no
ou tro dia, por que fi ze mos um acer to com ele.

O SR. OSCAR ANDRADE  – Qual foi a par ti ci pa -
ção do José Apa re ci do Sil va?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Ele
es ta va jun to e me le va ram para o mato, co me ça ram a
me dar cho que, pen du ra ram-me num pau-de-ara ra e
me al ge ma ram. Eu so fri mu i to. Se eu não des se di -
nhe i ro, acho iam até me ma tar. Qu an do che guei à De -
le ga cia...

O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an do foi isso?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Já

deve ter uns dois anos.
O SR. POMPEO DE MATTOS – De po is que o

Se nhor deu o di nhe i ro, eles li be ra ram o Se nhor?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Aí

eles me li be ra ram.
O SR. CABO JÚLIO – Você não foi para o fó -

rum? Então, não teve nem in qué ri to?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Não 

fui para o fó rum, e até hoje não me cha ma ram.
O SR. CABO JÚLIO – De i xe-me fa zer uma per -

gun ta. O Se nhor deu o di nhe i ro mais os car ros, para
não fi car pre so?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Foi.
Um Maz da MX-3.

O SR. OSCAR ANDRADE – Qual o car ro que
foi?
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O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Um
Maz da MX-3.

O SR. CABO JÚLIO – Eles fi ze ram o Se nhor as -
si nar o re ci bo?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – O
re ci bo já es ta va as si na do no nome de ou tro. Então,
não es ta va no meu nome.

O SR. OSCAR ANDRADE – Aon de eles ven de -
ram o car ro?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Ven de ram na ga ra gem do Jú ni or.

O SR. OSCAR ANDRADE – Do Jú ni or?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Exa ta men te.
O SR. CARO JÚLIO – E le va ram no mes mo dia.
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Inclu si ve já pas sei a có pia dos do cu men tos des ses
car ros to dos.

O SR. OSCAR ANDRADE – Como é que foi en -
tre gue o car ro? Foi lá na hora?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Foi
lá na De le ga cia mes mo. Entre guei para eles, que o le -
va ram e ven de ram. Só fi quei sa ben do que ven de ram
lá na ga ra gem do Jú ni or.

O SR. OSCAR ANDRADE – Mas você foi pre so
com o car ro?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Não, eu fui pre so com man da do de pri são do rou bo de 
car ga de...

O SR. OSCAR ANDRADE – Como você foi para 
a de le ga cia?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Fui
le va do para a de le ga cia na vi a tu ra. Não fui le va do
para a de le ga cia. De lá, quan do eles me pe ga ram, fui
le va do para o mato, na sa í da de Ube ra ba e me pen du -
ra ram no pau-de-ara ra, ba te ram-me e me de ram cho -
que para ca ram ba.”

Cle ver son de cla rou que, quan do che gou à de le -
ga cia, seu ad vo ga do, Dr. André, quis sa ber por que ti -
nha apa nha do, ao que Cle ver son res pon deu já ter fe i -
to o “acer to” com os po li ci a is. So bre o car ro, Cle ver -
son es cla re ceu que não se en con tra va re gis tra do em
seu nome, mas no de Mar cos, co nhe ci do como Mar -
cão Ro bo cop, tam bém la drão de car gas. Cle ver son
pos su ía um re ci bo as si na do por Mar cos, que en tre -
gou di re ta men te a Jú ni or, ad qui ren te do car ro dado
como pro pi na aos po li ci a is.

“O SR. CABO JÚLIO – Cle ver son, quan do V.Sª.
pas sou os car ros dos po li ci a is, como esse fato ocor -

reu? V.Sª. ven deu e deu o di nhe i ro a eles ou pas sou
para eles, que ven de ram?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu
pas sei para eles, e eles mes mos ven de ram.

O SR. CABO JÚLIO – Quem era o seu ad vo ga -
do na épo ca?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Meus ad vo ga dos na épo ca eram o Dr. André e o Dr.
José Ro ber to.

O SR. CABO JÚLIO – O Dr. André sa bia?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Não. Eu ne go ci ei com eles no cer ra do, no meio do
mato, por que eu es ta va apa nhan do mu i to. Inclu si ve,
na hora em que eu che guei à de le ga cia, o ad vo ga do
fa lou que um acer to da que les não exis tia. Era mu i to
di nhe i ro.

O SR. CABO JÚLIO – Não en ten di. Fale mais
de va gar, por fa vor.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Quando eles chegaram comigo à delegacia, meu
advogado perguntou por que eu tinha apanhado. Falei 
que havia apanhado, mas que já tinha feito um acerto
e que estava tudo certo.

O SR. CABO JÚLIO – Gos ta ria que V. Sª. fa las -
se um pou co mais de va gar para que eu pos sa en ten -
der me lhor.

O ad vo ga do per gun tou se V.Sª es ta va ma chu -
ca do?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Per -
gun tou se eu es ta va ma chu ca do: “O que vo cês fi ze -
ram com meu cli en te?” Eu es ta va todo ar re ben ta do.
Então, eu fa lei que eles ha vi am ba ti do em mim, que
me ti nham cha ma do para um acer to e que, na hora
em que eles co me ça ram a me ba ter, me pe di ram
R$150 mil. Fa lei: “Esse di nhe i ro eu não te nho.” Re al -
men te, eu não ti nha. Eu dis se a ele que já ha via fe i to o 
acer to com os po li ci a is de R$60 mil e ele me fa lou que 
isso não exis tia.

O SR. CABO JÚLIO – V. Sª con ver sou com o Dr. 
André que ti nha fe i to o acer to?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Sim, com o meu ad vo ga do, o Dr. André.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O ad vo ga do,
en tão, foi quem in ter me di ou o acer to?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Foi.
O meu ad vo ga do, o Dr. André.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O ad vo ga do in -
ter me di ou o acer to?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Não. Quem in ter me di ou o acer to re al men te fui eu
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mes mo no cer ra do. Não vou pre ju di car o ad vo ga do
num con to des se, por que não foi ele que fez o acer to
na hora. Quem fez o acer to fui eu, só que ele sa bia do
acer to.

O SR. OSCAR ANDRADE – Quem é que en tre -
gou o car ro para o Jú ni or?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Para o Jú ni or não sei se fo ram os po li ci a is ou se foi o
ad vo ga do. Isto eu não pos so con fir mar por que não fui
jun to à ga ra gem. Só sei que foi pas sa do para o Jú ni or
e, de po is, pas sei o re ci bo di re to para o Jú ni or que fi -
cou de pe gar co mi go por que não es ta va na de le ga cia
na hora.

O SR. CABO JÚLIO – Ele pe gou com você?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Pe -

gou co mi go, o Jú ni or.
O SR. CABO JÚLIO – Com você?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ ––

Co mi go.
O SR. CABO JÚLIO – Se o Jú ni or vier aqui ele

vai fa lar que pe gou o re ci bo com você?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Tem que fa lar.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas o car ro es -

ta va no teu nome?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Não 

es ta va no meu nome.
O SR. POMPEO DE MATTOS – E como é que ia 

dar re ci bo se não es ta va no teu nome?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Por -

que o re ci bo a gen te de i xa guar da do em casa.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Tu en tre gas te o

re ci bo para ele? Tu não as si nas te, tu en tre gas te?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Eu

só en tre guei.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Só en tre gou,

mas não as si nou?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Só

en tre guei por que não es ta va no meu nome e eu não
ti nha pro cu ra ção.

O SR. POMPEO DE MATTOS – É pre ci so es cla -
re cer por que dá a im pres são que tu te ri as as si na do o
re ci bo.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Não.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Tu não as si nas -
te o re ci bo?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Não 
as si nei.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Tu ti nhas guar -
da do o re ci bo, o do cu men to de trans fe rên cia e en tre -
gou para ele por que quem ia as si nar o re ci bo era o
ver da de i ro...

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Exa ta men te, o ver da de i ro Mar cos, mas o Mar cos Ro -
bo cop era um la drão de car gas, es ta va pe di do...

O SR. POMPEO DE MATTOS –– Como é o
nome?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Mar cos, Mar cão, co nhe ci do como Mar cão Ro bo cop.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Ele
es ta va pe di do no tem po e não pôde vir para cá para
po der trans fe rir o car ro para o Jú ni or da ga ra gem.
Então, o Jú ni or foi di re to em São Pa u lo onde está o
ver da de i ro dono que é um che fe do De tran e fez a
trans fe rên cia.”

É pre ci so res sal tar que Cle ver son não fez ne -
nhu ma acu sa ção ao po li ci al Clay ton Do ni ze te dos
Reis. Eis o tre cho da aca re a ção en tre os dois:

“O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – O
Clay ton da po lí cia, da Rou bos e Fur tos.

O SR. OSCAR ANDRADE  – Ele par ti ci pou das
ações con tra o se nhor?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Esse aqui, para fa lar a ver da de, não.

O SR. OSCAR ANDRADE – Não?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Estou aqui para fa lar a ver da de e ele não par ti ci pou.
O SR. OSCAR ANDRADE – Ló gi co. Ne nhu ma

ação?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Não.”
As acu sa ções não se res trin gem à exi gên cia de

pro pi nas para li be ra ção de cri mi no sos. Cle ver son
men ci o na epi só dio em que a po lí cia se apro pria de
par te da car ga rou ba da, que é ven di da pe los pró pri os
po li ci a is:

O SR. OSCAR ANDRADE –– Cle ver son, em al -
gum des ses rou bos que você pra ti cou, em al gu ma
oca sião, par ti ci pou com você po li ci al ou ex-po li ci al?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Não. Par ti ci par mes mo, di re ta men te, não. Já hou ve,
como, por exem plo, eu vou pe gar uma car ga e ele
está sa ben do que nós va mos pe gar uma car ga.

Que nem aqui, fo mos e pe ga mos uma car ga de
ci gar ro aqui e le va mos pra fa zen da de um tal de Fer -
nan do, em Ara gua ri. Gu ar da mos a car ga de ci gar ro lá
na car re ta da Dica. Era umas 7h da ma nhã. Qu an do
foi 9h da ma nhã que nós fo mos lá, o pes so al, os po lí -
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cia já es ta vam ti ran do os ci gar ros to di nhos. Apre sen -
ta ram só 70 ca i xas pra Jus ti ça, e as ou tras eles pe ga -
ram tudo pra eles e fa la ram que os la drões já ti nham
le va do os ci gar ros em bo ra. Mas quem pe gou os ci gar -
ros foi os po lí cia. Inclu si ve, ti nha um po lí cia lá jun to
com a gen te que o nome dele é Ri car do, lá de Ara gua -
ri. A gen te cha ma va ele de Ga ro ti nho.

E nes se pe río do, e vim no Luiz e o ca mi nhão
dele es ta va che gan do car re ga do de ci gar ro. Eu fa lei:
Você com prou esse ci gar ro de quem? Ele fa lou: Com -
prei do Ce za ri no, um po lí cia da qui de Uber lân dia. Aí
eles fo ram lá e... Por que nós fi ze mos a fita en vol vi dos
os po lí cia. Eles mes mos já fo ram lá e en go li ram o ci -
gar ro e apre sen ta ram para a Jus ti ça só 70 ca i xas,
sen do que ti nha qua se 2000 ca i xas lá den tro.

Em ou tro tre cho do de po i men to de Cle ver son,
fica evi den te a pro mis cu i da de en tre as qua dri lhas e a
po lí cia ci vil da re gião. O de po en te con ta que che gou a 
par ti ci par de rou bo de car ga em que po li ci a is fi ze ram
es col ta para os la drões, a fim de ga ran tir a se gu ran ça
da qua dri lha caso abor da da por ou tra po lí cia. Eis:

“O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Inclu si ve, eu le vei o ma i or pau por ca u sa de uma car -
ga que eu ven di pra ele, que eu não ti nha nada a ver.
A car ga era do Ro dri go, e eu só ... o Ro dri go che gou
aon de ‘tá eu: Cê tem al gum com pra dor...

O SR. OSCAR ANDRADE – Ro dri gues?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –

Não, é Ro dri go. É lá de... diz ele que é de Ara gua ri,
mas acho que ele é de Go iâ nia. Inclu si ve, esse tem po
foi o tem po que o Dr. Cel so me bus cou aqui so bre o
ne gó cio do rou bo do ouro. E eu ven di a car ga pra ele.
E ele é um de se nhis ta da po lí cia ci vil aqui. Ele, en tão,
an da va nas vi a tu ras fa lan do que era po lí cia. Então, eu 
ven dia pra ele. Eu não sa bia se ele era um dos po lí cia. 
Aí, ele pe gou, com prou a car ga, des car re ga mos a
car ga pra ele.

No dia que ele foi pa gar nóis aqui no Cen ter
Shop ping, no shop ping aqui do lado do Car re four,
ele trou xe o Ze zi nho, o Ma u ri van.

Um dia, eu fui re ce ber na casa dele, che guei e vi 
o golf pre to pa ra do na por ta da casa dele. E na casa
dele tem um bar ra cão nos fun dos, onde nóis des car -
re gou.

Aí, eu vi o golf e fa lei “Esse ne gó cio está er ra do.
A po lí cia está na casa do cara!” Vi rei meu ôme ga e fui
em bo ra.

Li guei pra ele. Aí, ele pe gou e fa lou: “Não, mas o
cara é ami go meu, mas não tem nada a ver, não.”

Aí, no dia em que ele foi pa gar pra nóis, lá no
Shop ping, nóis vi mos o Ze zi nho de lon ge. Eu e ou tro

ami go meu. Ai, eu ‘ta va de moto, pe guei o di nhe i ro e
saí va za do.

Aí, no ou tro dia, os ho mens me ga nhou, que foi
da vez que me ga nhou jun to com o Cabo Sil va, que foi 
aque le ou tro caso que fa lei, que o Cabo “tava a fim de
me mos trar um car ro pu xa do do Cabo Sil va. Aí, eles
me pe ga ram jun to com ele. Aí, pe ga ram eu, jo ga ram
essa car ga em cima de eu, sem eu ter nada a ver. Eu
não ti nha nada a ver com essa car ga, sou ape nas...
apre sen tei o com pra dor, sabe? Aí, eu ia ga nhar uma
mi xa ria com isso aí, não vou fa lar que eu não ia ga -
nhar, por que eu ia ga nhar uma mi xa ria, por que eu ti -
nha apre sen ta do, tipo in ter me di ei o com pra dor, né?

Aí, ele pe gou e bo tou os ho mens para pu lar em
mim para to mar o di nhe i ro pra trás. “Pula nele que eu
com prei a car ga.”

Os ho mens pu lou em mim, não pren deu a car -
ga. A car ga “tava toda no bar ra cão dele. Os ho mens
não pren deu a car ga. Só que ria to mar o di nhe i ro meu. 
Eu fa lei “Não dou, a car ga não era mi nha, não ti nha
nada a ver.” Os cara que eram re al men te dono da car -
ga va za ram. E só eu fi quei.

O SR. OSCAR ANDRADE – Le va ram seu di -
nhe i ro?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Não 
le va ram des sa vez por que não dei. O Dr. Cel so veio
aqui e me bus cou por que es ta va me in ves ti gan do no
caso do rou bo em Bra sí lia. Ele ha via me pro me ti do
aju dar a sair des sa e che gou e cum priu o que pro me -
teu e me li be rou. Ago ra, está cor ren do o pro ces so e
in clu si ve es ta va com um man da do de pri são nes se
tem po e es tão me aju dan do para sair des sa.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Nes se dia que o 
Sr. foi na casa dele e que a po lí cia es ta va lá o Sr. fu giu
por que achou que a po lí cia es ta va lá.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – A
po lí cia es ta va en vol vi da.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas a po lí cia
es ta va lá de ban di da.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ  – 
Esta va lá de ban di da e sa bia de tudo. Ele ain da fa lou
que se qui sés se mos fa zer uma car ga ele co lo ca ria a
po lí cia no pen te e uma car ga gran de não se faz sem a 
po lí cia es tar en vol vi da. Re al men te, se fi zer mos uma
car ga sem a po lí cia ci vil es tar jun to cai.

O SR. OSCAR ANDRADE  –  Ou seja...
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – A

Po lí cia Ci vil já fez es col ta para re ti rar car ga de den tro
de um bar ra cão em Uber lân dia. Fez es col ta até eu
car re gar a car ga e man dar para São Pa u lo para evi tar
da PM ou ou tra po lí cia che gar e ques ti o nar.”
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Ou vi das as acu sa ções, fo ram to ma dos os de po -
i men tos dos po li ci a is José Apa re ci do Alves da Sil va,
vul go Ze zi nho, Ma ri o van Pe re i ra da Sil va, Clay ton Do -
ni ze te dos Reis, João Ge ral do So a res, vul go João
Zebu, e Ja el son Se ra fim. To dos ne ga ram as acu sa -
ções fe i tas por Cle ver son e Ja si el. As de cla ra ções fo -
ram bem uni for mes e nar ra ram de for ma mu i to se me -
lhan te as pri sões de Cle ver son e Ja si el. Os po li ci a is
ne ga ram ter tor tu ra do ou ex tor qui do di nhe i ro dos
ban di dos. No en tan to, de po is das in da ga ções dos
mem bros da CPMI, ve ri fi cou – se que os de po i men tos 
apre sen ta vam al guns pon tos con fli tan tes, que com -
pro me tem a cre di bi li da de do dis cur so.

Os po li ci a is nar ram que, na pri me i ra pri são de
Cle ver son, este foi en con tra do na casa do so gro e,
como era con si de ra do um ban di do vi o len to e ha via o
co men tá rio de que não se en tre ga ria fa cil men te, duas 
equi pes fo ram en vi a das ao lo cal e ti ros fo ram dis pa ra -
dos. A equi pe prin ci pal era com pos ta dos po li ci as Ma -
ri o van, João Zebu e Se ra fim. Ze zi nho e Clay ton de -
ram apo io para a equi pe prin ci pal. Após a pri são, to -
dos os po li ci a is de cla ra ram que Cle ver son foi con du -
zi do di re ta men te à de le ga cia. Cle ver son, ao con trá rio, 
de cla ra que foi le va do pe los po li ci a is Ma ri o van, João
Zebu, Se ra fim e ou tro, cha ma do Ro gé rio, para o
mato, onde foi agre di do e tor tu ra do e ne go ci ou o pa -
ga men to de R$60 mil aos po li ci a is.

A pri me i ra con tra di ção en tre os de po i men tos
dos po li ci a is diz res pe i to ao tra je to até a de le ga cia.
Clay ton afir mou que ha via acom pa nha do o car ro em
que Cle ver son es ta va sen do con du zi do, um Ve ro na
azul des ca rac te ri za do, em bo ra não es ti ves se den tro
do ve í cu lo. Mais tar de, dis se que não os acom pa -
nhou, mas que saiu logo atrás, foi para ou tro lu gar,
mas viu Cle ver son in có lu me na de le ga cia cer ca de 30 
mi nu tos de po is. Eis os tre chos re le van tes:

“O SR. CABO JÚLIO – Quem con du ziu o pre -
so?

O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS – Foi a
equi pe do Ma ri o van, do João Ge ral do.

O SR. CABO JÚLIO – O se nhor o acom pa -
nhou?

O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  –  Não. 
Nós não o pren de mos na que le mo men to, quem con ti -
nu ou o ser vi ço foi a equi pe do Ma ri o van e do João Ge -
ral do.

O SR. CABO JÚLIO – O se nhor não o acom pa -
nhou?

O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  – 
Não.

O SR. CABO JÚLIO – O se nhor sabe para onde 
o le va ram?

O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  – 
Para a de le ga cia.

O SR. CABO JÚLIO  –  Di re to?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  – 

Para a De le ga cia de Fur tos e Rou bo de Car gas.
O SR. CABO JÚLIO – Como o se nhor sabe se o 

se nhor não o acom pa nhou?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  –  Não. 

Eu acom pa nhei até a de le ga cia.
O SR. CABO JÚLIO – Então o se nhor acom pa -

nhou até a de le ga cia?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  –  Cer -

to.
O SR. CABO JÚLIO – Do lo cal, o se nhor acom -

pa nhou até a de le ga cia?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  –  Pos -

te ri or men te nós fo mos fa zer ou tro ser vi ço, por que tra -
ba lhá va mos em ou tra equi pe.

O SR. CABO JÚLIO – Qu an to tem po, do mo -
men to da pri são...

O SR. OSCAR ANDRADE – Se nhor Clay ton,
che ga um pou co para a fren te, por fa vor. Não, você
che ga para a fren te.

O SR. CABO JÚLIO – De quan to tem po foi o in -
ter va lo en tre o mo men to da pri são e a che ga da na de -
le ga cia? Qu an to tem po de mo rou? O se nhor acom pa -
nhou todo o tra je to, não foi?

O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS – Acho 
que uns vin te ou trin ta mi nu tos mais ou me nos.

(...)
O SR. CABO JÚLIO – Em que car ro os se nho -

res es ta vam?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  – 

Num Po in ter.
O SR. CABO JÚLIO  –  Po in ter?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  –  Po -

in ter azul.
O SR. CARO JÚLIO – E a ou tra equi pe, em qual 

car ro?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  – 

Uma equi pe num Ve ro na e ou tra num Golf.
O SR. CABO JÚLIO – Ve ro na azul qua tro por -

tas?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  –  Sim, 

se nhor. To dos os car ros eram qua tro por tas.
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O SR. CABO JÚLIO – E os três car ros sa í ram
da casa do so gro dele e fo ram em com bo io até a de le -
ga cia? Foi as sim?

O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  – 
Não.

O SR. CABO JÚLIO  –  Como foi?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS – Pa re -

ce que fi cou um ve í cu lo. Não sa í mos to dos jun tos,
não. Não sa í mos to dos jun tos. Sa í mos se pa ra dos.

O SR. CABO JÚLIO  –  Quem fi cou para trás?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  – 

Para trás?
O SR. CABO JÚLIO – Eram três car ros. Eram

três equi pes?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  –  Três 

equi pes.
O SR. CABO JÚLIO – Três equi pes efe tu a ram a

pri são. Mi nha per gun ta é: as três equi pes se gui ram
jun tas para a de le ga cia?

O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS – Fo -
mos para a de le ga cia. Uma equi pe não en trou, fi cou
do lado ex ter no.

O SR. CABO JÚLIO – Então, as três fo ram até a 
de le ga cia?

O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  –  Pro -
va vel men te, sim. Não re cor do exa ta men te se fo ram
as três.

(...)
O SR. CLAYTON DONIIZETE DOS REIS  – 

Não, se nhor. Nós vol ta mos se pa ra dos.
O SR. CABO JÚLIO – Os três car ros não se gui -

ram jun tos para a de le ga cia?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  – 

Não, se nhor.
O SR. CABO JÚLIO  –  Como é que foi?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS – Teve

uma mo to ci cle ta que foi apre en di da, pa re ce que teve
um ve í cu lo, teve um de te ti ve que le vou uma mo to ci -
cle ta, ou tro le vou um ve í cu lo. Nós nos des lo ca mos se -
pa ra do. Até a se nho ra so gra dele pas sou mal, ti ve mos 
de acal má-la, con ver sar com ela.

O SR. CABO JÚLIO – O se nhor vol tou com
quem?

O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  –  Vol -
tei eu, o Ge nil ton e o Fran ça, a nos sa equi pe.

O SR. CABO JÚLIO  –  Em qual car ro?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  –  No

Po in ter azul.

O SR. CABO JÚLIO – Então, o se nhor não o se -
guiu, o acom pa nhou. Então, como o se nhor pode me
di zer que eles fo ram di re to para a de le ga cia?

O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  –  Na
hora em que eu che guei, eles es ta vam na de le ga cia.

O SR. CABO JÚLIO – O se nhor che gou e eles
es ta vam lá?

O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  –  Sim, 
se nhor.

O SR. CABO JÚLIO – Qu an to tem po de po is?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  – 

Acho que uma meia hora, no má xi mo, ima gi no.
O SR. CABO JÚLIO – Dava tem po de les pas sa -

rem em ou tro lu gar?
O SR. CLAYTON DONIZETE DOS REIS  –  Só

se foi mu i to rá pi do.”
João Zebu, no en tan to, afir mou que as de ma is

equi pes não acom pa nha ram o Ve ro na azul em que
Cle ver son era con du zi do à de le ga cia, em evi den te
con tra di ção com o de po i men to de Clay ton. Tal con fli to 
de i xa cla ro que Clay ton, em bo ra não te nha par ti ci pa -
do di re ta men te do epi só dio, ten tou pro te ger os co le -
gas, o que mina a cre di bi li da de de suas de cla ra ções.
Esta foi a de cla ra ção de João Zebu:

“O SR. CABO JÚLIO – Então, o se nhor que o
con du ziu. O se nhor con du ziu dali di re to para a De le -
ga cia ou pas sou em al gum lu gar?

O SR. JAELSON ELIAS SERAFIM – Não. Di re -
to para a De le ga cia.

O SR. CABO JÚLIO – Qual é a dis tân cia do lo -
cal da pri são até a De le ga cia?

O SR. JAELSON ELIAS SERAFIM – Deve dar
em tor no de seis a sete qui lô me tros.

O SR. CABO JÚLIO – Per to, não é?
O SR. JAELSON ELIAS SERAFIM – Não. Do

ba ir ro...
O SR. CABO JÚLIO – É per to, não é?
O SR. JAELSON ELIAS SERAFIM – É. Deve

dar uns quin ze a vin te, não é?
O SR. CABO JÚLIO – Os se nho res não pas sa -

ram em ne nhum ou tro lu gar?
O SR. JAELSON ELIAS SERAFIM – Não. Nós

não.
O SR. CABO JÚLIO – O se nhor es ta va no car ro

que con du ziu.
O SR. JAELSON ELIAS SERAFIM – Sim, se -

nhor.
O SR. CABO JÚLIO – E as ou tras equi pes se -

gui ram?
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O SR. JAELSON ELIAS SERAFIM – Não. As
ou tras equi pes es ta vam nou tros ser vi ços. Eles só de -
ram apo io na hora de efe tu ar a pri são.”

Cle ver son ha via de cla ra do que, no tra je to até o
lo cal em que foi tor tu ra do, o ve í cu lo foi abor da do pela
Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, o que evi den ci a ria que
não foi le va do di re ta men te à de le ga cia, já que não há
ne ces si da de de se tra fe gar por ro do vi as fe de ra is no
ca mi nho. Assim se ma ni fes tou:

“O SR. OSCAR ANDRADE – Qual o lo cal que
eles te le va ram, Clé ver son?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – No
ca mi nho que vai para Ube ra ba, in clu si ve o po lí cia ro -
do viá ria no dia pa rou nós, que dis se que ele... So mos
po li ci al aqui. Olha bem para ele aqui que é la drão de
car ga no dia que pas sar aqui...

O SR. CABO JÚLIO – Espe ra aí. De i xa eu pe -
gar essa... Vo cês es ta vam indo para o mato?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Exa ta men te.

O SR. CABO JÚLIO – E uma vi a tu ra da po lí cia
ro do viá ria fe de ral abor dou o car ro de vo cês?

O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Não 
abor dou. Man dou nós pa rar no pos to ro do viá ria. Ele
fa lou: mas vo cês po lí cia não po dem an dar na fa i xa.
Ele fa lou: não, não, va mos le van do um pre so aqui, é
uma di li gên cia. Ele co men tou as sim. Daí me le va ram
para o meio do mato. Lá pe ga ram, amar ra ram uma
cor da no meu pes co ço. O Ro gé rio, que é um al tão, fi -
cou se gu ran do essa cor da. Vi e ram, co la ram um mon -
te de pano no meu bra ço e me amar ra ram de ca be ça
para ba i xo. Co lo ca ram um fio de cho que nos meus
de dos, nos meus de dos de pé, eles me co lo ca ram de
ca be ça para ba i xo e me co me ça ram a me dar cho que. 
Aí, fa lou que eu ti nha de as si nar o rou bo de Pa tro cí -
nio, que era o rou bo do ci gar ro. Eu cha mei para um
acor do e dis se: Seu Ma u ri van, gen te boa. Ain da fa lei
as sim para ele no dia. Aí, ele pe gou e fa lou: Você tem
uma ter ri nha para che gar no nos so pé, não é? Ele
ain da co men tou as sim. Aí, eu dis se: quan to que é?
Ele fa lou: cen to e cin qüen ta mil re a is. Isso foi ele mes -
mo que fa lou para mim, o Ma u ri van. Cen to e cin qüen -
ta mil re a is. Aí, eu fa lei: esse di nhe i ro, eu não te nho.”

Os po li ci a is dis se ram que ja ma is fo ram abor da -
dos pela Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, com ex ce ção de
Ma ri o van, que, em bo ra te nha ini ci al men te dito que
nun ca foi abor da do, re co nhe ceu-o em re u nião re ser -
va da da CPMI, di zen do, con tu do, que a abor da gem
se deu em ou tra oca sião. Se ra fim tam bém foi con fu so
em seu de po i men to acer ca do epi só dio:

“O SR. POMPEO DE MATTOS – O Ma u ri van
che gou aqui e dis se que ele fa lou que a po lí cia, os se -
nho res, quan do o pren de ram na casa do so gro, não o
le va ram para a de le ga cia, mas para o mato, onde o
tor tu ram para ne go ci ar di nhe i ro. O Ma u ri van dis se
que era men ti ra e esse aqui dis se que a Po lí cia Fe de -
ral ata cou, na oca sião, e que os se nho res es ta vam
jun tos.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Era
ele quem es ta va di ri gin do.

O SR. POMPEO DE MATTOS – A po lí cia fe de ral 
ata cou os se nho res, e ele de cla rou isso.

O Ma u ri van ti tu be ou, não sa bia se era ver da de
ou se era men ti ra. De po is, ga nhou fô le go e dis se
“Não. É ver da de. A po lí cia nos ata cou, sim.” Dis se isso 
pu bli ca men te. “Mas só que foi em ou tro mo men to que
a po lí cia nos ata cou” e, co in ci den te men te, ele es ta va
jun to. Ago ra, o se nhor já dis se que era ver da de tam -
bém, não é?

O SR. JAELSON ELIAS SERAFIM – Pas sa mos 
para Ara gua ri na ou tra se qüên cia. Ele foi mos trar a
casa do Ro dri go, uma fa zen da, uma chá ca ra, onde
ven de café. Até pas sa mos per to do pos to da Po lí cia
Ro do viá ria Fe de ral, mas não hou ve, como o se nhor
quer di zer, ata que.

O SR. OSCAR DE ANDRADE – Ata car é for ça
de ex pres são.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Isso 
foi ou tra oca sião. Foi a vez da car ga do bin go. Foi ou -
tra oca sião.

O SR. POMPEO DE MATTOS – É uma pena
que nós dis pen sa mos o Ma u ri van. Mas mu i tas co i sas
vão acon te cen do, e a men ti ra tem per nas cur tas. Ele,
Ma u ri van, dis se que ata ca ram, abor da ram e dis se -
ram para o po lí cia... Ele dis se isso aqui. A po pu la ção é 
tes te mu nha. Está gra va do. Ele dis se “nos ata ca ram,
num ou tro mo men to”. Ele in ven tou esse ou tro mo -
men to, mas es tou fa zen do de con ta que é ver da de, e
o se nhor está di zen do que não hou ve.”

Ou tra im por tan te con tra di ção diz res pe i to ao
des ti no de Cle ver son após sua pri são. Cle ver son diz
que foi li ber ta do no iní cio da tar de se guin te à no i te em 
que foi pre so. A de mons tra ção de tal fato cons ti tui in -
dí cio ve e men te de que re al men te os po li ci a is re ce be -
ram di nhe i ro para li ber tá-lo. No en tan to, por par te dos
po li ci a is, hou ve de po i men to se gun do o qual o pre so
foi en tre gue ao Exér ci to para ave ri gua ção de um rou -
bo de car ga de ar mas; em ou tro, foi dito que per ma ne -
ceu na ca de ia; em ou tro ain da, de cla rou-se que Cle -
ver son foi le va do à co lô nia pe nal.
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O pri me i ro a ma ni fes tar-se foi Ze zi nho, em aca -
re a ção com Cle ver son. O po li ci al dis se que Cle ver son 
foi pre so e en ca mi nha do para a ca de ia:

“O SR. POMPEO DE MATTOS – De i xe-me es -
cla re cer, Ze zi nho. O se nhor en ca mi nhou esse in qué -
ri to para o juiz?

O SR. JOSÉ APARECIDO ALVES DA SILVA –
O se nhor está fa lan do de qual?

O SR. POMPEO DE MATTOS – Des se in qué ri to 
que ele está fa lan do que o se nhor pren deu ele na
casa dele.

O SR. JOSÉ APARECIDO ALVES DA SILVA –
Fo ram os meus co le gas que tra ba lha ram nes se ser vi -
ço. Só dei co ber tu ra na hora da pri são.

O SR. CABO JÚLIO – Qual o de le ga do que es -
ta va lá?

O SR. JOSÉ APARECIDO ALVES DA SILVA –
Dr. Ade o val do?

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor sabe
se o in qué ri to foi en ca mi nha do à Jus ti ça?

O SR. JOSÉ APARECIDO ALVES DA SILVA –
Foi. Ele in clu si ve es ta va com man da do de pri são. Ele
ale ga que não ti nha man da do de pri são, mas ti nha.

O SR. CABO JÚLIO – Ele fi cou pre so ou foi sol -
to?

O SR. JOSÉ APARECIDO ALVES DA SILVA –
Fi cou pre so.

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – Fui
sol to no ou tro dia.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Qu an do?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – No

ou tro dia, fui sol to por que pa guei.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Qu an tos dias?
O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ – No

ou tro dia, fui sol to. Fui pre so pas san do de 9 ho ras da
ma nhã, e, no ou tro dia, às 2 ho ras da tar de, es ta va em 
casa. Po dem per gun tar para to dos os vi zi nhos. Eles
me vi ram che gan do com a 1.100. Os ou tros car ros
eles ti nham apa nha do.

O SR. POMPEO DE MATTOS – É ver da de? Ele
foi pre so num dia e sol to no dia se guin te?

O SR. JOSÉ APARECIDO ALVES DA SILVA –
Não, Dou tor. Ele foi pre so por man da do de pri são. A
ou tra equi pe que tra ba lhou com ele, cor re to? Mas ele
foi pre so com man da do de pri são e en ca mi nha do
para a ca de ia lá em cima.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor che -
gou a ir para a ca de ia?

O SR. CLEVERSON PEREIRA DA CRUZ –
Não. Fui, dor mi uma no i te só e, no ou tro dia, 2 ho ras

da tar de, saí. Eles fa la ram para mim: “Na hora que o
di nhe i ro cair na con ta, eu sol to você”. Então, re al men -
te, no ou tro dia, en tre guei o car ro e me li be rei.”

De po is dis so, Ma ri o van dis se que, nes se mes -
mo epi só dio, Cle ver son foi li be ra do pelo Exér ci to:

“O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor o le vou
para onde?

O SR. MARIOVAN PEREIRA DA SILVA – Nós
le va mos para a de le ga cia de rou bo a car gas.

O SR. OSCAR ANDRADE – Abriu in qué ri to?...
O SR. MARIOVAN PEREIRA DA SILVA – Foi...
O SR. OSCAR ANDRADE – Tudo de pra xe?

Tudo cer ti nho?
O SR. CLÉVERSON PEREIRA DA CRUZ – Pri -

me i ro me le vou pro mato.
O SR. MARIOVAN PEREIRA DA SILVA – Ele le -

vou...
O SR. OSCAR ANDRADE – Só um mi nu to Clé -

ver son. O se nhor o le vou di re to para de le ga cia?
O SR. MARIOVAN PEREIRA DA SILVA – Isso.
O SR. OSCAR ANDRADE – E na de le ga cia ele

fi cou pre so?
O SR. MARIOVAN PEREIRA DA SILVA – Fi cou.
O SR. OSCAR ANDRADE – Fi cou quan to tem -

po pre so?
O SR. MARIOVAN PEREIRA DA SILVA – De po -

is ele foi li be ra do o pes so al do Exér ci to, que le vou ele
para apu rar um as sal to a um ôni bus de mi li ta res...

O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an to tem po de -
po is?

O SR. MARIOVAN PEREIRA DA SILVA – Não
me re cor do.”

Cle ver son es cla re ceu que re al men te hou ve
oca sião em que foi li be ra do para in ves ti ga ções do
Exér ci to, mas não na opor tu ni da de em ques tão. Cle -
ver son de cla rou: “não fui li be ra do para pes so al de
Exér ci to. Fui li be ra do re al men te para pes so al de
Exér ci to mas isso foi em ou tra oca sião, em ou tro man -
da do de pri são meu. Essa vez fui li be ra do no ou tro dia 
por ca u sa que hou ve um acer to...”. Mais adi an te, re -
pe tiu: “E uma co i sa eu falo de novo: eu não fui li be ra do 
pelo pes so al do Exér ci to. Eu fui li be ra do pelo pes so al
do Exér ci to por ou tra oca sião em que cai com um
man da do de pri são de uma car ga da Mer cú rio. Foi ou -
tra pri são e, nes sa vez, eles me pren de ra na casa da
mi nha so gra. E eu fui li be ra do por ca u sa de um acer to
– fui li be ra do no ou tro dia. Assim que o di nhe i ro caiu e
eles con se gui ram ven der o cano, aí, eles me li be ra -
ram no outro dia .”
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João Zebu, di fe ren te men te de Ma ri o van, dis se
que Cle ver son, de po is de pre so, foi le va do à co lô nia
pe nal, a cer ca de 10 Km da de le ga cia:

“O SR. OSCAR ANDRADE – Da pri me i ra vez
que o pe ga ram, na casa do so gro dele, ele fi cou pre so 
onde?

O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Na de le ga -
cia há uma cela. À tar di nha, cos tu ma-se le var para a
co lô nia pe nal ou para a re gi o nal.

O SR. OSCAR ANDRADE – Para onde é que
ele foi?

O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Não lem -
bro.

O SR. OSCAR ANDRADE – Como o Se nhor
não lem bra?

O SR POMPEO DE MATTOS – A co lô nia pe nal
fica no ca mi nho de Ube ra ba?

O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Dá aces so
ao tre vo de Ube ra ba, mas em di re ção à sa í da de Ara -
xá.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Pas sa na fren te
da Po lí cia Fe de ral?

O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Não.
O SR. OSCAR ANDRADE – Ro do viá ria?
O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Não.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas a Po lí cia

Ro do viá ria pode es tar no ca mi nho para abor dar?
O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Não.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Não pas sa na

ro do via fe de ral?
O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Se pas sa

pela João Na ves, pas sa por de ba i xo do tú nel e do vi a -
du to.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O Se nhor tem
cer te za de que ele foi para o pre sí dio da co lô nia pe -
nal?

O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Se não me
fa lha a me mó ria foi.

O SR. OSCAR ANDRADE – E qual é a dis tân -
cia, em qui lô me tros, da de le ga cia à co lô nia pe nal?

O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Deve dar
uns 10km.

O SR. OSCAR ANDRADE – Então, é es tra da.
O SR. JOÃO GERALDO SOARES – É.
O SR. OSCAR ANDRADE – No ca mi nho, vo cês 

pa ra ram onde?
O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Não pa ra -

mos.

O SR. OSCAR ANDRADE – João, con ta para a
gen te onde vo cês pa ram. Nós sa be mos.

O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Não pa ra -
mos em lu gar ne nhum. Não te nho lem bran ça dis so.
Não te nho lem bran ça se fui eu quem le vou ele para a
co lô nia pe nal.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você está em dú vi -
da?

O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Na épo ca,
éra mos 12 in ves ti ga do res. Não te nho lem bran ça de
tê-lo le va do.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você ba teu no Cle -
ver son?

O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Não, Se -
nhor.”

Já Se ra fim de cla rou que Cle ver son per ma ne ceu 
por vol ta de qua tro dias na De le ga cia Espe ci a li za da
de Rou bo de Car gas de Uber lân dia, re pe tin do que foi
li be ra do em ra zão de re qui si ção fe i ta pelo Exér ci to ao
Ju di ciá rio:

“O SR. POMPEO DE MATTOS – E ele fi cou
quan to tem po pre so?

O SR. JAELSON ELIAS SERAFIM – Ele fi cou,
nós o ou vi mos a res pe i to do rou bo de ci gar ro lá em
Pa tro cí nio. Fi cou um cer to tem po, de po is veio o pes -
so al do Exér ci to, fez uma re qui si ção ao Ju di ciá rio e o
le vou para apu rar o rou bo de umas ar mas.

“O SR. POMPEO DE MATTOS – Qu an to tem po
ele fi cou

O SR. JAELSON ELIAS SERAFIM – Não me
lem bro quan to tem po ele fi cou pre so a nos sa dis po si -
ção, co i sa de uns qua tro, cin co dias, por que ele es ta -
va de pri são tem po rá ria de cin co dias.”

Di an te da mul ti pli ci da de de ver sões apre sen ta -
das pe los po li ci a is que par ti ci pa ram do caso, é ra zoá -
vel dar cré di to ao de po i men to de Cle ver son, por ter fi -
ca do pa ten te que os de po i men tos dos po li ci a is não
cor res pon dem à ver da de.

Além dis so, é de se res sal tar o de po i men to de
Emer son Ara ú jo Fa brí cio, pres ta do à CPMI em
14-11-01, que con fir ma que Cle ver son era pre so em
Uber lân dia e, no dia se guin te, saía da ca de ia e vol ta -
va para casa sem seu au to mó vel:

“O SR. POMPEO DE MATTOS – O Se nhor fez
al gum acer to, par ti ci pou ou to mou co nhe ci men to de
al gum acer to do Cle ver son ou dos ou tros com a po lí -
cia?

O SR. EMERSON ARÁÚJO FARRICIO – Não
pos so afir mar com cer te za, mas que ele era pre so e
saía ime di a ta men te e se ele ti nha um car ro ou al gu ma 
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co i sa ele saía a pé. Isso aí eu ti nha co nhe ci men to,
que eu mo rei den tro da casa dele.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Como é que ele
fa zia? Ele pa ga va à Po lí cia?

O SR. EMERSON ARAÚJO FARRICIO – Eu
não pos so afir mar que ele pa ga va. Eu só sei que eles
pren di am ele...

O SR. CABO JÚLIO – Ti nha aces so...
O SR. EMERSON ARAÚJO FABRICIO – ... e

que ele saia, ele saía. Eu não pos so fa lar que ele deu
o di nhe i ro...

O SR. POMPEO DE MATTOS – Ele deu al gum
car ro para a Po lí cia que o Se nhor te nha co nhe ci men -
to?

O SR. EMERSON ARAÚJO FARRICIO – Ele
saía e ele fi ca va sem os car ros dele.

O SR. POMPEO DE MATTOS – De i xa va o car ro
e ia a pé.

O SR. EMERSON ARÁÚJO FARRICIO – Ele
che ga va em caso sem os car ros.

O SR. POMPEO DE MATTOS – E os car ros fi ca -
vam para a po lí cia.

O SR. EMERSON ARAÚJO FARRICIO – É eu
ima gi no que sim.”

Qu an to às acu sa ções de tor tu ra e ex tor são pra -
ti ca das con tra Ja si el, os po li ci a is tam bém as ne ga -
ram. No en tan to, in da ga dos a res pe i to do exa me de
cor po de de li to que cons ta tou que Ja si el efe ti va men te 
fora fe ri do na ca de ia, João Zebu de cla rou que Ja si el
pro vo cou os fe ri men tos em si mes mo para in cri mi nar
os po li ci a is. Eis o tre cho da aca re a ção:

“O SR. OSCAR ANDRADE – Mas des sa vez já
há um exa me de cor po de de li to e ele re al men te foi
ma chu ca do. Você sabe dis so não?

O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Sua Exce -
lên cia, o pre so quan do quer in cri mi nar o po li ci al, ele
bate numa gra de, numa pa re de. Isso já acon te ceu co -
mi go vá ri as ve zes.

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Bate
tan to que eu es tou com o pe i xi nho pen te a do(?) de um 
lado, pre ci san do de ci rur gia e o meu pé roxo que te -
nho mar ca até ago ra. Eu tiro o sa pa to e mos tro na
fren te das au to ri da des.

O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Sua Exce -
lên cia, esse ele men to, vou res pon der só para o se -
nhor.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você acha que ele
se auto-imo lou?

O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Se nhor?

O SR. OSCAR ANDRADE – Você acha que ele
se auto-imo lou? Ele se ma chu cou?

O SR. JOÃO GERALDO SOARES – Pro va vel -
men te.”

Ou tro fa tor de ci si vo para a bus ca da ver da de
nes te caso foi o de po i men to do co mer ci an te de au to -
mó ve is José Jus ti no de Sou za Vi e i ra Jú ni or, men ci o -
na do por Cle ver son e Ja si el como com pra dor dos car -
ros nos ca sos em que fo ram ven di dos para en tre ga
do va lor como pro pi na à po lí cia. Suas de cla ra ções co -
a du nam-se às de Cle ver son e Ja si el quan to aos car -
ros ne go ci a dos e às cir cuns tân ci as que en vol ve ram
tal ne go ci a ção.

Qu an to ao Maz da azul, que Cle ver son afir ma ter 
sido ob je to de pro pi na à po lí cia, Jú ni or con fir ma a ne -
go ci a ção do ve í cu lo, di zen do que Cle ver son, quan do
da com pra, in for mou ter “per di do o car ro em um ne gó -
cio er ra do”. Eis:

“O SR. CABO JÚLIO – O se nhor co nhe ce o Cle -
ver son?

O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Cle ver -
son, sim, co nhe ço.

O SR. CABO JÚLIO – O se nhor co nhe ce ele de
onde?

O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Eu co -
nhe ço ele de ele ter ido na ga ra gem e iden ti fi ca do
como pro pri e tá rio de um ve í cu lo que ele ti nha com -
pro.

O SR. CABO JÚLIO – O Maz da?
O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – O Maz -

da.
O SR. CABO JÚLIO – O Maz da azul?
O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – O Maz da 

azul.
O SR. CABO JULIO – E que ele dis se para o se -

nhor?
O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Ele dis se 

que era o úl ti mo dono do car ro, do ve í cu lo.
O SR. CABO JÚLIO – Ele che gou e fa lou: “Olha, 

esse car ro é meu, eu ven di para fu la no”. Ele fa lou que
ti nha ven di do para quem?

O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Não, ele
não fa lou que ti nha ven di do.

O SR. CABO JÚLIO – Fa lou que ti nha dado
para quem?

O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Ele fa lou
que, na ver da de... O que ele fa lou eu não pos so pro -
var, mas pos so di zer.

O SR. CABO JÚLIO – Não pedi para o se nhor
pro var. Vou re pe tir, de i xe-me re for mu lar. Vou re for mu -
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lar a per gun ta. Eu gos ta ria que o se nhor me dis ses se,
pa la vra por pa la vra, da qui lo que o se nhor lem brar, da -
qui lo que o Cle ver son dis se quan do che gou na ga ra -
gem do se nhor. Ele dis se: “Esse car ro foi meu”, e aí o
que ele fa lou?

O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Eu per di
esse car ro.

O SR. CABO JÚLIO – Ele fa lou: “Eu per di esse
car ro”?

O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Eu per di
esse car ro.

O SR. CABO JÚLIO – Ele fa lou que per deu
como?

O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Per deu
num ne gó cio er ra do para lá.

O SR. CABO JÚLIO – Va mos vol tar. Ele dis se
para o se nhor: “Eu per di esse car ro”, não foi isso?

O SR. OSCAR ANDRADE – Jú ni or, ‘cê sabe
como é. Como foi que ele dis se?

O SR. CABO JÚLIO – Aí, ele dis se: “Per deu
como?” Ele fa lou para o se nhor as sim? Olha, esse
car ro eu dei para o po li ci al ci vil, por que ele me pren -
deu?

O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Não, ele
não dis se isso.

O SR. CABO JÚLIO – Sim ou não?
O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Não, ele

fa lou que ti nha per di do o car ro.
O SR. CABO JÚLIO – Mas por que per der o car -

ro?
O SR. OSCAR ANDRADE – Per deu na rua?
O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Não,

não, de i xe eu ex pli car.
O SR. OSCAR ANDRADE – Ne gó cio? Jogo?
O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Ele dis se 

que per deu o car ro. Se per deu o car ro, aí, ele que se
ex pli que. Ele dis se isso.”

Em re la ção ao car ro dado por Ja si el à po lí cia, o
de po i men to de Jú ni or é ain da mais cla ro e di re to. As
in for ma ções pres ta das con fe rem per fe i ta men te com
as in for ma ções do la drão de car gas, in clu si ve quan to
à in ter me di a ção de sua mu lher. Jú ni or afir mou que a
mu lher de Ja si el lhe dis se que o di nhe i ro ob ti do com a 
ven da do au to mó vel se ria en tre gue à po lí cia. Ve ja -
mos:

“O SR. CABO JÚLIO – Sr. Jus ti no, quan do ela –
pres te aten ção na per gun ta que vou lhe fa zer – o se -
nhor deu para ela R$5 mil? Foi isso? quan do o se nhor 
en tre gou o di nhe i ro pra ele, o que foi que ela dis se
para o se nhor?

O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Eu não
vou men tir, não.

O SR. CABO JÚLIO – Então, re pi ta, por fa vor.
Vou re pe tir.

O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Eu não
vou men tir, não. Ela fa lou que ‘ta va dan do o di nhe i ro
para a po lí cia. Mas ela dis se.

O SR. CABO JÚLIO – Ela fa lou que o di nhe i ro
se ria para a Po lí cia?

O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – É, mas
eu não pos so pro var tam bém, não.

O SR. CABO JÚLIO – Tá. Eu não ‘tô pe din do o
se nhor para pro var. Ela dis se para o se nhor...

O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Ela dis -
se. Aí é com ela.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Ela po dia es tar
men tin do, mas ela dis se.

O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Ela dis -
se.

O SR. OSCAR ANDRADE – Pra qual po lí cia?
O SR. CABO JÚLIO – Ela dis se que o di nhe i ro

se ria pra po lí cia?
O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – É.
O SR. CABO JÚLIO – Ela dis se: “Estou ven den -

do um car ro pra pe gar esse di nhe i ro e dar para a po lí -
cia? Foi isso?

O SR. JUSTINO DE SOUZA VIEIRA – Eu fa lei:
“Ven de esse car ro pra ou tro. Estou sem di nhe i ro. Ela
fa lou: “Não, eu pre ci so ven der o car ro.””

Sa li en te-se que Ja si el tam bém de cla rou que,
quan do foi agre di do no mato, os po li ci a is lhes dis se -
ram que a pro pi na não se des ti na ria so men te a eles,
mas tam bém ao de le ga do, Sr. Ade o val do Ri be i ro Ne -
ves. Além dis so, de cla rou que o de le ga do viu seus
agen tes le van do o pre so Ja si el para fora de le ga cia e
de po is re tor nan do com ele mo lha do. Eis:

“O SR. POMPEO DE MATTOS – Ja si el, você
co nhe ce o dou tor?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Co -
nhe ço sim, se nhor.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O que o se nhor
sabe do dou tor?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Na pri -
me i ra vez que fui pre so, ele es ta va na car ga, sen ta do
na pri me i ra sa li nha, do lado as sim, na en tra da, eles
me le va ram lá para den tro e, logo após, já veio me tra -
zen do de vol ta, e o João pas sou per to dele e fa lou: –
Aqui, dou tor, esse aqui é o fa mo so Ja si el. Ele pe gou,
deu uma olha da para mim, uma ri sa di nha e fa lou: –
Você tem mu i ta co i sa para me fa lar, ba ca na. Pode ir
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abrin do des de já e re fres ca sua me mó ria. E, lá no
mato, na hora do acer to de R$ 15 mil, per gun tei a ele
se fi ca va para os três. Ele fa lou – Não, o Dr. Ade o val do 
vai en trar nes se acer to, por que ele não vai te li be rar
fá cil as sim. E eu to mei a per gun tar: – Tem man da do
de pri são para mim, João? Ele fa lou: – Não tem ain da, 
mas ar ru mo ago ri nha para você. Você quer quan tos?

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim. Mas ele foi
jun to lá no mato?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Não.
Ele fi cou na car ga, es pe ran do. Ele viu eu sa in do, e me 
le va ram para ti rar para o mato.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Tá. Qu an do tu
es ta vas pre so, quem te li be rou para sair lá para o
mato?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA –
Como?

O SR. POMPEO DE MATTOS – Tu es ta vas pre -
so, es ta vas na de le ga cia, não es ta vas?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Eu es -
ta va lá pre so, lá na car ga. Eles me pe ga ram no se -
qües tro e me le vou para a car ga.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Ele viu tu sa í res 
de lá?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Viu,
viu me ti ran do e le van do para o mato. E, logo após,
che guei todo mo lha do lá, e ele es ta va lá tam bém. E,
na hora, por que fi quei duas ho ras e pou qui nho em po -
der de les. De po is che gou o di nhe i ro – não sei quem
pe gou esse di nhe i ro – e me li be ra ram.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Qu an to tem po
o se nhor fi cou pre so?

O SR. JASIEL RODRIGUES DA SILVA – Duas
ho ras e uns que bra dos.”

Assim, te mos vá ri os fa to res que con tri bu em
para as con clu sões des ta CPMI: a ri que za de de ta -
lhes e a se gu ran ça dos de po i men tos dos la drões de
car ga Cle ver son Pe re i ra da Cruz e Ja si el Ro dri gues
da Sil va; as res pos tas eva si vas e as con tra di ções nos
de po i men tos dos po li ci a is José Apa re ci do Alves da
Sil va, vul go Ze zi nho, Ma ri o van Pe re i ra da Sil va, Clay -
ton Do ni ze te dos Reis, João Ge ral do So a res, vul go
João Zebu, e Ja el son Se ra fim; a con fir ma ção das de -
cla ra ções dos la drões de car ga pe los de po i men tos de 
Emer son Ara ú jo Fa brí cio e José Jus ti no de Sou za Vi -
e i ra Jú ni or. Na ver da de, as de cla ra ções dos po li ci a is
não des to am to tal men te das de cla ra ções dos ban di -
dos; ao con trá rio, as in for ma ções qua se se con fir -
mam, ex ce to no que tan ge à prá ti ca de cri mes, que os 
po li ci a is, como era de se es pe rar, ne ga ram.

Por tan to, con clui-se que há in dí ci os ve e men tes
dos cri mes pra ti ca dos pe los po li ci a is men ci o na dos,
ra zão pela qual re co men da-se se jam in di ci a dos por
cri me de cor rup ção pas si va, ex tor são e tor tu ra, pros -
se guin do-se as in ves ti ga ções para que se te nha no -
ção mais pre ci sa de sua par ti ci pa ção nas ati vi da des
cri mi no sas de rou bo de car ga na re gião, po den do-se
che gar até mes mo à cons ta ta ção de sua par ti ci pa ção
em cri mes de fur to, rou bo e es te li o na to.

Qu an to ao De le ga do Ade o va do Ri be i ro Ne ves,
de vem-se apro fun dar as in ves ti ga ções, vis to que é ra -
zoá vel in fe rir que o de le ga do, res pon sá vel por aque le
equi pe de po li ci a is, te nha tido co nhe ci men to e sido,
no mí ni mo, co ni ven te com o com por ta men to de seus
agen tes. No en tan to, não hou ve opor tu ni da de para se 
apu ra rem as pro vas de sua par ti ci pa ção nos cri mes, e 
a de cla ra ção de Ja si el de que os po li ci a is co men ta -
ram que par te da pro pi na se des ti na ria ao de le ga do
pa re ce in su fi ci en te para re co men dar, des de logo, o
in di ci a men to de Ade o val do. Para evi tar tan to a in jus ti -
ça quan to a im pu ni da de, as in ves ti ga ções de vem
con ti nu ar e a Cor re ge do ria de Po lí cia deve ser ins ta -
da a pro mo ver as apu ra ções ne ces sá ri as.

Em con clu são, o ma te ri al deve ser en vi a do ao
Mi nis té rio Pú bli co do Esta do de Mi nas Ge ra is, para
que tome as de vi das pro vi dên ci as e dê con ti nu i da de
às in ves ti ga ções. Ade ma is, deve ser re co men da do à
Cor re ge do ria de Po lí cia Ci vil de Mi nas Ge ra is que
afas te os re fe ri dos po li ci a is de suas fun ções ou, se tal
pro vi dên cia já ti ver sido to ma da, que man te nha o
afas ta men to, re co men dan do, ain da, ri gor na apu ra -
ção e na pu ni ção das in fra ções ve ri fi ca das.

Fuga do Pre so Val de nir Bu e no

O pre so Val de nir Bu e no foi in ti ma do a com pa re -
cer em 12-11-2001 e pres tar de po i men to a esta Co -
mis são, na re u nião re a li za da na ci da de de Uber lân -
dia. Val de nir, con for me in for ma ções de que teve co -
nhe ci men to a CPMI, era apon ta do como o prin ci pal
re cep ta dor de de fen si vos agrí co las, com atu a ção em
to dos os Esta dos e res pon sá vel por pre ju í zo de al -
guns mi lhões de re a is aos trans por ta do res. Du ran te
os de ba tes, Val de nir Bu e no che gou a ser men ci o na do 
como “o ma i or la drão de car ga que exis te nes te País”.

Ocor re que, no iní cio a re u nião da CPMI, che -
gou a in for ma ção de que Val de nir Bu e no fora trans fe -
ri do vin te dias an tes para a ci da de de Pa tos de Mi nas,
a pe di do do de le ga do Ail ton Pe re i ra, que man dou sua
equi pe bus cá-lo em Uber lân dia. Na no i te se guin te a
sua che ga da à ca de ia da que la ci da de, Val de nir fu giu.

Em sua co la bo ra ção à CPMI, dada na re u nião
de 13-11-2001. O Dr. Pa u lo Pe re i ra de Sou za, De le -
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ga do de Ri be i rão Pre to, que com gran de es for ço con -
se guiu pren der Val de nir, re la ta acer ca de suas ati vi -
da des cri mi no sas, evi den ci an do seu alto grau de pe ri -
cu lo si da de. Per ce be-se de seu de po i men to a di fi cul -
da de na cap tu ra do ban di do. Assim se pro nun ci ou o
de le ga do:

“Sou de le ga do de po lí cia em Ri be i rão
Pre to, da De le ga cia de Inves ti ga ções Ge ra -
is. Tra ba lho lá há apro xi ma da men te 7 anos.
Fui en car re ga do, ini ci al men te, pelo Se tor de 
Fur to de Au to mó ve is. Pos te ri or men te, fui en -
car re ga do pelo Se tor de Des vio de Car gas.

Fa la rei es pe ci fi ca men te so bre o que
con cer ne a Val de nir Bu e no. Em 1993, foi fe i -
to um gran de rou bo em uma co o pe ra ti va
pró xi ma a Ri be i rão Pre to, em Ser tão zi nho.
Ho mens ar ma dos in va di ram aque le es ta be -
le ci men to e sub tra í ram gran de quan ti da de
de de fen si vo agrí co la. Nós in ves ti ga mos o
caso na que le opor tu ni da de e che ga mos a
um re cep ta dor da ci da de de Paço Fun do
que se cha ma Max well Gon çal ves. Fo mos
até lá, re pre sen ta mos pela pri são tem po rá -
ria, aque le ci da dão foi pre so, re cam bi a do
para Ri be i rão Pre to, con se gui mos apre en -
der al gu ma quan ti da de do pro du to rou ba do,
en tão, na que la opor tu ni da de, ao ser in ter ro -
ga do, in for mou que o man dan te da que le cri -
me se ria Val de nir Bu e no. Ten ta mos a sua lo -
ca li za ção, in clu si ve foi ou vi do no in qué ri to e
esse in qué ri to re me ti do à Jus ti ça. Esse foi o
pri me i ro con ta to que tive com essa pes soa
e to mei co nhe ci men to que se tra ta va de um
re cep ta dor, de um Che fe de qua dri lha es pe -
ci a li za do em rou bo de ve ne no, de de fen si -
vos agrí co las.

Pas sa ram-se dois anos e novo rou bo
acon te ceu; des sa vez, den tro de Ri be i rão
Pre to, em uma ou tra co o pe ra ti va. Pas sa mos 
a in ves ti gar esse rou bo e che ga mos a um
ou tro au tor, que re si de na ci da de de Go iâ -
nia, que se cha ma Ro mil do Ro dri gues Mar -
tins. O Ro mil do Ro dri gues Mar tins é ami go
de Val de nir Bu e no e in te gra a qua dri lha de
Val de nir Bu e no. Foi re co nhe ci do por vá ri as
pes so as como sen do um dos in te gran tes da 
qua dri lha. Na opor tu ni da de, a in va são na -
que la co o pe ra ti va se deu por ho mens ar ma -
dos, in clu si ve um de les fa zen do uso de far -
da men to da Po lí cia Mi li tar do Esta do de São 
Pa u lo. Che ga mos em al guns re cep ta do res.
Qu a is são? Um de les é da ci da de de To le -

do, pro pri e tá rio de uma em pre sa de ven da
de de fen si vo agrí co la, cha ma do Osni Zim -
mer man. A em pre sa que ele é pro pri e tá rio
se cha ma Nu tri tol. Osni Zim mer man te ria
sido en tão o re cep ta dor do pro du to rou ba do
em Ri be i rão Pre to, jun ta men te com ou tro ci -
da dão da ci da de de Leme, que fica a uma
dis tân cia de 150 km. de Ri be i rão Pre to, de
nome Má rio Alber to Mar que. Re pre sen ta -
mos à Jus ti ça lo cal pela pri são tem po rá ria
de am bos. Nos des lo ca mos até To le do e de -
mos cum pri men to ao man da do de pri são de 
Osni, bem como até a ci da de de Leme, dan -
do cum pri men to tam bém ao man da do de
pri são de Má rio Alber to Mar que.

E no va men te sur ge a fi gu ra de Val de -
nir Bu e no, como sen do man dan te des te cri -
me. Ten ta mos a sua pri são, con tu do sem
su ces so, mas foi in di ci a do de for ma in di re ta
e re pre sen ta mos pela sua pri são pre ven ti va. 
O tem po pas sou e hou ve re cen te men te um
ou tro rou bo gran de na ci da de de Mi gue ló po -
lis, que per ten ce à re gião ad mi nis tra ti va do
De Inter III, rou bo com re féns, oito pes so as
fo ram ví ti mas e uma gran de quan ti da de de
ve ne no fora rou ba do. No va men te, pas sa mos 
a in ves ti gar esse caso e che ga mos à pes -
soa de Val de nir Bu e no de for ma in di re ta.

Os au to res des se rou bo, se gun do in -
ves ti ga ções pre li mi na res, se ri am os mes -
mos que fo ram pre sos re cen te men te numa
das ci da des da Ba i xa da San tis ta, se não me 
fa lha a me mó ria, no Gu a ru já. Foi ve i cu la do
pela mí dia, ten do em vis ta o fato de um dos
in te gran tes da qua dri lha ser ex-Pre fe i to da -
que la ci da de, ou de uma ci da de vi zi nha ali.
Esses fo ram os ho mens que te ri am rou ba do 
a co o pe ra ti va, em Mi gue ló po lis com a par ti -
ci pa ção de Val de nir Bu e no. Di an te des se
qua dro, en vi da mos es for ços no sen ti do de
dar cum pri men to aos man da dos de pri são
de Val de nir Bu e no, até que no dia 24 de
agos to, ob ti ve uma in for ma ção de que ele
es ta ria na ci da de de Mon tes Cla ros, Mi nas
Ge ra is, onde te ria uma dis tri bu i do ra de ve -
ne no. Des lo ca mo-nos para lá e acre di tá va -
mos que a sua iden ti fi ca ção se ria fá cil pois
es ta ria usan do um ve í cu lo do tipo Mit su bish
Pa je ro, com as pla cas de Uber lân dia. Ti ve -
mos su ces so e en con tra mos Val de nir Bu e -
no, com a mu lher, em uma casa no tur na,
em um res ta u ran te.
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Ele foi pre so, foi re cam bi a do para Ri be i rão
Pre to, foi in ter ro ga do, in for mou ou tros cri mes que
ocor re ram na que la re gião e, pos te ri or men te, ten do
em vis ta um man da do de pri são, pela ter ce i ra Vara
Cri mi nal des ta ci da de foi re cam bi a do para cá, à dis -
po si ção da Jus ti ça des ta ci da de, e hoje, para mi nha
sur pre sa, to mei co nhe ci men to de que ele te ria fu gi -
do.”

Após a cons ta ta ção da fuga do pre so, a CPMI
re ce beu um ofi cio da ju í za de Uber lân dia, Drª Ma ria
das Gra ças Ro cha dos San tos, com o se guin te teor:

“Uber lân dia, em 12 de no vem bro de 2001.
Sr. Se na dor, ten do re qui si ta do es col ta para o

pre so Val de nir Bu e no apre sen tar-se para de por na
CPI do Rou bo de Car ga aten den do so li ci ta ção de V.
Exª re ce bi no tí ci as de que ain da não ha via re to ma do
da ci da de de Pa tos de Mi nas para onde fora re cam bi -
a do, em 22-10-2001, a pe di do do Dr. Ve ní cio de Ávi la
Le i te, Juiz Cri mi nal da que la Co mar ca.

Em con ta to te le fô ni co com o De le ga do Dr. Air -
ton Pe re i ra, este co mu ni cou-me que o pre so, na mes -
ma no i te em que che gou a Pa tos de Mi nas, em pre en -
deu fuga da de le ga cia, sen do cer to que até a pre sen -
te data ne nhu ma co mu ni ca ção ofi ci al foi fe i ta a este
ju í zo so bre a re fe ri da fuga.

Se guem em ane xo có pi as cons tan tes dos au tos
re fe ren tes ao re cam bi a men to do pre so.

Ao en se jo, en vio meus pro tes tos de es ti ma e
con si de ra ção.

Drª Ma ria das Gra ças Ro cha dos San tos.
Ju í za de Di re i to “.
Vê-se, as sim, que o pre so, de al tís si ma pe ri cu lo -

si da de, in ti ma do por esta CPMI a pres tar de po i men to
na úni ca oca sião em que seus mem bros es ta ri am em
Uber lân dia, con si de ra do peça-cha ve para o es cla re -
ci men to das ati vi da des das qua dri lhas de rou bo de
car ga na re gião, foi trans fe ri do para ou tra ci da de e, na 
no i te se guin te, fu giu. Além dis so, tal fato já ocor re ra
ha via mais de vin te dias e, con for me o teor do ofí cio
re ce bi do, o juiz res pon sá vel por sua pri são ain da não
ha via sido co mu ni ca do.

Di an te de tal si tu a ção, ine vi tá ve is fo ram as
sus pe i tas so bre os po li ci a is res pon sá ve is pelo re -
que ri men to e pela efe ti va ção da re ti ra da do pre so
da ca de ia de Uber lân dia, bem como por sua guar da
na ci da de de Pa tos de Mi nas. Assim, fo ram in ti ma -
dos a pres tar de po i men to o De le ga do Ail ton Pe re i ra
e o car ce re i ro Ander son Luiz Cha ves.

Ail ton dis se que não sa bia que o pre so ha via
sido in ti ma do para ser ou vi do pela CPMI. Dis se, ain -
da, que só pe diu sua con du ção à co mar ca de Pa tos

de Mi nas por que pre ci sa va, além de to mar seu de -
po i men to, pro ce der ao auto de re co nhe ci men to. O
de le ga do já ha via fe i to um ofí cio pe din do o re cam bi -
a men to do pre so, que foi re cu sa do em ra zão de sua
ou vi da ter sido mar ca da para o dia 19 em Uber lân -
dia. De po is des sa data, o pre so es ta ria à dis po si ção 
da de le ga cia em Pa tos de Mi nas. Este é o tre cho do
de po i men to:

“O SR. AILTON PEREIRA – Pri me i ra men te, eu
gos ta ria de pe dir des cul pas a esta egré gia CPI por -
que eu gos ta ria de es tar aqui em ou tra si tu a ção, re -
cam bi an do um pre so para pres tar de po i men to, para
es cla re cer a V. Exas Mas, in fe liz men te, por obra do
azar, esse in di ví duo veio a con se guir fuga da mi nha
de le ga cia, con for me V. Exª dis se. A bem da ver da de,
con for me está nos au tos de in qué ri to, ins ta u ra mos o
in qué ri to po li ci al em ju nho de 2000. Hou ve um as sal to 
na em pre sa Agro cer ra do, em Pa tos de Mi nas, em que 
14 fun ci o ná ri os fo ram ren di dos e co lo ca dos den tro do 
ba nhe i ro. Fo ram to dos to ma dos de sur pre sa e co lo ca -
dos den tro do ba nhe i ro, quan do fo ram rou ba dos vá ri -
os pro du tos de fen si vos agrí co las. Ape sar de pou cos
re cur sos, mas a em pre sa nos au xi li ou, fi ze mos vá ri as
di li gên ci as para ten tar che gar à au to ria des se rou bo.
Con se gui mos che gar a al guns ele men tos, en tre eles
esse in di ví duo, Val de nir Bu e no. Inclu si ve, con se gui -
mos, nes sas di li gên ci as nos sas, fo to gra fi as dele e de
um par ce i ro dele, um tal de “Mi dão”, co nhe ci do como
“Mi dão”. Le va mos es sas fo to gra fi as à em pre sa, e eles 
fo ram re co nhe ci dos, con for me a co mu ni ca ção que os 
mes mos in ves ti ga do res pas sa ram para mim, como
um dos pro vá ve is au to res do as sal to. Tudo bem. Os
au tos fo ram en ca mi nha dos ao fó rum, re to ma ram e
con se gui mos a ex pe di ção de al gu mas pri sões jun to à
Jus ti ça, pri sões tem po rá ri as, en tre elas des se “Mi -
dão” e des se Val de nir Bu e no.

O SR. OSCAR ANDRADE – Mas ele já não ti -
nha pri são de cre ta da?

O SR. AILTON PEREIRA – V. Exª fala an tes?
O SR. CABO JÚLIO – O Val de nir.
O SR.OSCAR ANDRADE  – Sim. Ele não es ta va 

pre so?
O SR. AILTON PEREIRA – Não. De po is do re -

co nhe ci men to, pe di mos, jun to à Jus ti ça, a pri são tem -
po rá ria dele, con se gui mos pa re cer fa vo rá vel do Mi -
nis té rio Pú bli co e o juiz de cre tou a pri são dele. Pas -
sou, con ti nu a mos as in ves ti ga ções e não con se gui -
mos che gar mais a ne nhum des ses en vol vi dos. Re -
cen te men te, ago ra no mês de ou tu bro, os in ves ti ga -
do res ob ti ve ram in for ma ções de que o Val de nir es ta -
ria pre so aqui em Uber lân dia. So li ci tei, jun to ao juiz
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cri mi nal de Pa tos de Mi nas, au to ri za ção para re cam -
biá-lo de Uber lân dia para Pa tos de Mi nas, no sen ti do
não só da oi ti va dele, mas tam bém por que era im por -
tan te que ele fos se sub me ti do ao auto de re co nhe ci -
men to, por que ele já ti nha sido re co nhe ci do, por fo to -
gra fia, por vá ri os fun ci o ná ri os que fo ram ren di dos na -
que le dia, 6 de ju nho, em que foi ins ta u ra do o in qué ri -
to, o dia do as sal to. Fiz um ofí cio, en ca mi nhei à ju í za,
que achou por bem não li be rá-lo na que le dia em que
fiz o ofí cio...

(...)
O SR. AILTON PEREIRA – Então, a ju í za deu

um des pa cho de que pre ci sa va dele, po de ria li be rá-lo, 
mas no mo men to ela in de fe ria por que ele es ta va com
au diên cia mar ca da para o dia 19, aqui em Uber lân dia. 
Após esse dia 19, ele es ta ria à mi nha dis po si ção para 
as di li gên ci as ne ces sá ri as do meu in qué ri to, que es -
ta va pa ra do, aguar dan do a pri são des se in di ví duo.
Antes do dia 19, re ce be mos uma in cum bên cia su pe ri -
or, do nos so che fe, do nos so De le ga do Re gi o nal, de
que a ca de ia em Tiro, na ci da de de Tiro, es ta va su per -
lo ta da, e ha via um pre so de Uber lân dia com man da -
do de pri são. Apro ve i tan do, que te ria de ser re cam bi a -
do esse pre so, para Uber lân dia, eu de ter mi nei aos
meus in ves ti ga do res que, no dia 19, eles, além de tra -
ze rem o pre so de Uber lân dia, que es ta va com pri são
pre ven ti va de cre ta da pela Jus ti ça de Uber lân dia, já
apro ve i tas sem e re cam bi as sem o pre so Val de nir Bu -
e no. Então, não fi ze mos so men te uma di li gên cia para
levá-lo. Nós trou xe mos um pre so, que foi co lo ca do na
co lô nia pe nal e le va mos o Val de nir Bu e no.

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor par ti ci -
pou da ope ra ção?

O SR. AILTON PEREIRA – Não, in clu si ve, eu
gos ta ria, ape nas, de es cla re cer a V. Exª que, se nós
sou bés se mos, se ao me nos se ven ti las se que esse
in di ví duo era tes te mu nha des sa egré gia CPI, em hi -
pó te se al gu ma, nós pen sa ría mos em trans fe ri-lo para
Pa tos de Mi nas. Nós ja ma is fa ría mos isso. Nós es pe -
ra ría mos, con for me es pe ra mos a Drª ter mi nar de co -
lher as de cla ra ções dele no in qué ri to dela, em um
pro ces so cri mi nal que move a Jus ti ça Cri mi nal de
Uber lân dia con tra ele. Nós fa ría mos a mes ma co i sa.
Nós iría mos aguar dar o tra ba lho da CPI e, de po is,
que aca bas se o tra ba lho, aí, sim, po de ría mos pe dir
au to ri za ção à Jus ti ça para re cam biá-lo. Mas, in fe liz -
men te, não era do nos so co nhe ci men to. Nós não sa -
bía mos que esse in di ví duo era tes te mu nha des sa
egré gia CPI. Então, no dia 19, ele foi re cam bi a do por
três in ves ti ga do res. Está a co mu ni ca ção de les aqui,
sob o nú me ro(?) 144. O se nhor pode ver.

O SR.OSCAR ANDRADE – Foi no dia 19 ou no
dia 22?

O SR. AILTON PEREIRA – Não, foi dia 22. Foi
no dia 22 que ele foi re cam bi a do. Cer to? Veja bem, a
au diên cia era dia 19.

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor par ti ci -
pou des sa di li gên cia?

O SR. AILTON PEREIRA – Da di li gên cia? Não,
se nhor. So men te de ter mi nei aos in ves ti ga do res que
trou xes sem um pre so para cá.

O SR.OSCAR ANDRADE – E ele che gou a Pa -
tos de Mi nas?

O SR. AILTON PEREIRA – O Val de nir Bu e no?
Che gou a Pa tos de Mi nas.

O SR. OSCAR ANDRADE – Che gou a en trar na 
de le ga cia?

O SR. AILTON PEREIRA – Che gou à no i te zi -
nha. Entrou na de le ga cia.

O SR.OSCAR ANDRADE – Ele fi cou pre so?
O SR. AILTON PEREIRA – Como, se nhor?
O SR.OSCAR ANDRADE – Ele fi cou pre so na

de le ga cia?
O SR. AILTON PEREIRA – Fi cou pre so na cela.

No dia 22 ele fi cou pre so.”
Ail ton afir mou que Val de nir Bu e no foi pre so na

cela mais se gu ra de sua de le ga cia. No en tan to, o de -
le ga do afir ma que, se gun do in for ma ções de seu car -
ce re i ro, Val de nir co me çou a pas sar mal e, com a aju -
da de ou tros pre sos, foi re ti ra do da cela. Qu an do o
car ce re i ro, que es ta va so zi nho na de le ga cia, foi bus -
car ál co ol ou cha mar a po lí cia, o pre so fu giu. Eis:

“O SR.OSCAR ANDRADE – Como se deu a
fuga dele?

O SR. AILTON PEREIRA – Exce lên cia, ocor reu
o se gum te: ele che gou à tar de zi nha, por vol ta de
umas sete ho ras da no i te e foi co lo ca do em uma cela.
Era a mais se gu ra que ti nha. Te mos qua tro ce las na
de le ga cia. Três de fren te e uma no fun do, no cor re dor -
zi nho. Ele foi co lo ca do nes ta cela. No dia se guin te, eu
e o meu es cri vão co me ça mos a ler o in qué ri to e co -
me ça mos a in ter ro gá-lo. Então, na par te da tar de, ele
foi ou vi do. Ele pres tou de cla ra ções.

O SR.OSCAR ANDRADE – No dia 23?
O SR. AILTON PEREIRA  – No dia 23. Exa ta -

men te. Mas, ele ne gou tudo. Ele é mu i to es per to. Ele é 
um ban di do es per to. Daí, eu pen sei: “o úni co je i to que
eu te nho de der ru bar ele é por meio do re co nhe ci -
men to”. Então, eu mar quei o re co nhe ci men to para o
dia se guin te. Logo após esse re co nhe ci men to, sen do
re co nhe ci do ou não, ele se ria re cam bi a do para cá.
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Isso é de pra xe em de le ga cia. Já fi ze mos isso vá ri as
ve zes e nun ca teve pro ble ma. Infe liz men te, após ele
pres tar de cla ra ções e re to mar à cela, à no i te, por vol -
ta de 20:3Oh, con for me a co mu ni ca ção do car ce re i ro, 
ele con se guiu fu gir. Se gun do o car ce re i ro...”

O SR. OSCAR ANDRADE – Como ele fu giu?
O SR. MILTON PEREIRA – Se gun do o car ce re i -

ro...Eu não es ta va lá, eu não era o de le ga do de plan -
tão. Eu fui aci o na do pelo car ce re i ro por meio do de le -
ga do de plan tão, que de ter mi nou ao car ce re i ro para
se co mu ni car com o de le ga do de plan tão para que ele 
se co mu ni cas se co mi go e com a mi nha equi pe, ur -
gen te. Foi quan do nós to ma mos co nhe ci men to da
fuga. Se gun do o car ce re i ro, ele co me çou a se de ba ter 
e a gri tar, por que es ta ria pas san do mal. Ele foi à cela
e os ou tros pre sos tam bém. Ha via até tes te mu nhas.
Há três pre sos que são tes te mu nhas. Inclu si ve, um
me nor e dois ma i o res, que es ta vam em ce las se pa ra -
das. O car ce re i ro viu. Ele es ta va com a boca es pu -
man do, como se es ti ves se ten do um ata que epi lép ti -
co e tre men do. O car ce re i ro – não sei por que, in clu si -
ve há a mi nha re co men da ção. Eu sou de le ga do da
Fur tos e Rou bos, Tó xi cos e Entor pe cen tes e do plan -
tão. Sou eu que faço as es ca las do plan tão – abriu a
cela de um dos pre sos que es ta va com pri são pre ven -
ti va em fren te, con for me eu dis se an te ri or men te para
o se nhor, pe diu au xí lio a esse pre so, abriu a cela onde 
es ta va o Val de nir, pu xou ele para fora da cela, co lo -
cou ele no cor re dor e tran cou o pre so, ra pi da men te,
sem pas sar o ca de a do, tran cou o ou tro pre so que es -
ta va com a pre ven ti va, cor reu para bus car um ál co ol
ou aci o nar a po lí cia, eu não sei e, quan do ele vol tou, o 
Val de nir já não es ta va mais lá. Essa é a ver são do car -
ce re i ro.

Ail ton afir mou que co nhe cia os an te ce den tes
cri mi na is de Val de nir e que aler tou o car ce re i ro
Ander son acer ca de sua pe ri cu lo si da de, afir man do
que a ele foi dada or dem ex pres sa de não per mi tir vi -
si tas e não abrir a cela du ran te a no i te. Mes mo as sim,
de i xou o car ce re i ro so zi nho com o pre so na de le ga -
cia. No que tan ge à ne ces si da de no re cam bi a men to
do pre so, o de le ga do de cla rou que é co mum ex pe -
dir-se pre ca tó ria para que o pre so seja ou vi do em ou -
tra co mar ca, mas re pe tiu que, nes se caso, em ra zão
da ne ces si da de do auto de re co nhe ci men to, achou
im por tan te a pre sen ça do pre so em sua de le ga cia.
Assim se ma ni fes tou:

“O SR. CABO JÚLIO – O car ce re i ro es ta va so -
zi nho.

O SR. CABO JÚLIO – É nor mal isso?

O SR. AILTON PEREIRA – É nor mal. Lá é uma
es ca la de plan tão. São três po li ci a is: um, du ran te o dia 
de oito às seis e o plan to nis ta en tra de oito ho ras da
no i te as oito ho ras da ma nhã. São três.

O SR. CABO JÚLIO – Qu an tos pre sos o se nhor
tem lá?

O SR. AILTON PEREIRA – Não, pre so lá, na mi -
nha ca de ia... Só para ex pli car para o se nhor: na mi -
nha ca de ia, é tipo uma tri a gem: se for au tu ar, en ca mi -
nha para a co lô nia; se for li be rar, li be ra dali mes mo.

O SR. CABO JULIO – Nes ta no i te da fuga,
quan tos pre sos exis ti am lá?

O SR. AILTON PEREIRA – Exis tia, além do Val -
de nir, um pre so com pri são pre ven ti va de fur to de ca -
mi o ne te, que es ta mos apu ran do; exis tia dois me no -
res por la tro cí nio, co me te ram la tro cí nio; e uma pes -
soa que es ta va na sala ao lado, que era pri são de
pen são ali men tí cia, pri são cí vel, en tão ele não pode
ser co lo ca do, a pri são cí vel não pode ser co lo ca da
com os de ma is pre sos, por isso que ele es ta va numa
sela ao lado, esse da pri são de pen são ali men tí cia.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Dois in qué ri tos,
mais o seu in qué ri to, mais os dois que es ta vam ali.
Então são seis. Só para o se nhor ter uma idéia – é a
isso que que ro che gar – um ban di do que tem dois in -
qué ri tos, qua tro man da dos de pri são, in clu si ve, um
seu, está pre so numa ca de ia que tem se gu ran ça. O
se nhor, em vez de vir aqui para ouvi-lo, o se nhor pre -
fe riu le var para lá?

O SR AILTON PEREIRA – Para efe i to...
O SR.POMPEO DE MATTOS – E aí o cara per -

gun ta: to dos os pre sos que es tão pre sos em ou tras
de le ga ci as, em ou tras ca de i as, o se nhor re qui si ta
para a sua?

O SR. AILTON PEREIRA – Qu an do tem que ser 
sub me ti do ao auto de re co nhe ci men to, é ne ces sá rio.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Não foi a per -
gun ta que lhe fiz. Eu que ro que o se nhor res pon da só
o que eu lhe per gun tar. To dos os pre sos que o se nhor
pre ci sa ou vir, se nhor os re qui si ta para irem para a sua 
de le ga cia para o se nhor ou vir?

O SR. AILTON PEREIRA – Se eu achar ne ces -
sá rio e ti ver uma au to ri za ção ju di ci al, eu re qui si to.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Não me res pon -
deu à per gun ta. Acho que não es tou fa lan do por tu -
guês. Tem que ser di re to. O se nhor é de le ga do de po -
lí cia e sabe como são fe i tos os ques ti o na men tos. O
se nhor não pode me res pon der o que não lhe per gun -
tei. Eu vou re for mu lar a per gun ta: o se nhor nun ca
man dou car ta pre ca tó ria para ou vir nou tra de le ga cia?
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O SR AILTON PEREIRA – Já man dei, sim, se -
nhor.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Quer di zer que
nem to dos os pre sos que pre ci sam ser ou vi dos, o se -
nhor cha ma para a de le ga cia, é isso?

O SR. AILTON PEREIRA – Nem to dos. Exa ta -
men te. De pen de do caso. Então, nem to dos o se nhor
cha ma? Nes se o se nhor en ten deu que era im por tan -
te?

O SR. AILTON PEREIRA – Que era im por tan te
por ca u sa do auto de re co nhe ci men to.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas o se nhor
sa bia que se tra ta va de um as sal tan te?

O SR. AILTON PEREIRA – Sa bia, sim, se nhor.
Ti nha ple na cons ciên cia dis so.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Que era pe ri go -
so?

O SR. AILTON PEREIRA – Um as sal tan te é pe -
ri go so, né? É ló gi co.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor ti nha
cer te za de que era pe ri go so?

O SR. AILTON PEREIRA – Ti nha cer te za dis so.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Como o se nhor

sa bia que ele era pe ri go so?
O SR. AILTON PEREIRA – Ora, é pe ri go so, pois 

ele é as sal tan te. É o prin ci pal sus pe i to de ter pra ti ca -
do um as sal to. Ti nha qua tro man da dos de pri são con -
tra ele...

O SR. POMPEO DE MATTOS – Era pe ri go so?
O SR. AILTON PEREIRA – Pe ri go so.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Aí, o se nhor o

de i xou so zi nho com um car ce re i ro seu. O se nhor não
foi lá e avi sou o car ce re i ro?

O SR. AILTON PEREIRA – Avi sei, sim, se nhor.
To dos os de te ti ves de plan tão e o car ce re i ro de plan -
tão têm a or dem ex pres sa mi nha de que, du ran te a
no i te, é pro i bi da vi si ta, que não abram cela, que co -
mu ni quem ao de le ga do de plan tão. Isso é re co men -
da do. Infe liz men te, ex ce lên cia...”

Qu an to à fuga, Ail ton dis se que não era o de le -
ga do de plan tão e que o car ce re i ro avi sou à de le ga da
Drª Di na me ne, que o ori en tou a pro cu rar o de le ga do
Ail ton. Após a fuga, vá ri os po li ci a is, in clu si ve o car ce -
re i ro, sa í ram ao en cal ço do fu gi ti vo, sem su ces so. Ne -
nhu ma pro vi dên cia foi to ma da ime di a ta men te con tra
o car ce re i ro:

“O SR. AILTON PEREIRA – Bom, o de le ga do
de plan tão é a Drª Di na me ne. O car ce re i ro, após a
fuga, co mu ni cou com ela os fa tos. Ela de ter mi nou que 
ele en tras se em con ta to co mi go para mim... e en tras -

se em con ta to com os in ves ti ga do res para to mar as
pro vi dên ci as. De ime di a to, to dos com pa re ce ram à de -
le ga cia e, fi ze ram a di li gên cia.

O SR. OSCAR ANDRADE – Mas ela não era a
de le ga da de plan tão?

O SR. AILTON PEREIRA – Era a de le ga da, é a
Drª Di na me ne.

O SR.OSCAR ANDRADE – A obri ga ção não
era dela.

O SR. CARLOS DUNGA – Qual foi a ati tu de que 
ela to mou?

O SR. AILTON PEREIRA – Não en ten di, Exª.
O SR. OSCAR ANDRADE – A obri ga ção de to -

mar as pro vi dên ci as não era dela?
O SR. AILTON PEREIRA – Se ria da de le ga da

de plan tão, mas eu fui à fren te, por que eu que re cam -
bi ei o pre so, a res pon sa bi li da de era mi nha.

O SR. CARLOS DUNGA – Sim, mas, há pou cos 
ins tan tes, o se nhor fa zia re fe rên cia à de le ga da de
plan tão. Então, que ro sa ber qual o pro ce di men to que
ela to mou. O se nhor não es ta va na de le ga cia. O se -
nhor não sa bia nada do que es ta va ocor ren do. Então,
tudo isso era ta re fa do de le ga do de plan tão.

O SR AILTON PEREIRA – Cer to.
O SR. CARLOS DUNGA – Então, o que o se -

nhor tem a di zer so bre o pro ce di men to.
O SR. AILTON PEREIRA  – A de ter mi na ção

dela, se gun do o car ce re i ro, foi para que ele en tras se
em con ta to co mi go e com a mi nha equi pe, in clu si ve
com a equi pe de apo io. Há uma equi pe de apo io tam -
bém. Tem a co mu ni ca ção tam bém.

O SR.CARLOS DUNGA – Mas ela não to mou
ne nhu ma ati tu de quan to ao car ce re i ro?

O SR. AILTON PEREIRA – A ati tu de que o car -
ce re i ro me dis se foi essa.

O SR. CARLOS DUNGA – Digo, a de le ga da de
plan tão não to mou ne nhu ma ati tu de quan to ao car ce -
re i ro?

O SR. AILTON PEREIRA – Qu an to ao car ce re i -
ro, foi ins ta u ra do um in qué ri to, mas não é ela quem
está pre si din do.

O SR. CARLOS DLJNGA – No mo men to, ela
não to mou ne nhu ma ati tu de?

O SR. AILTON PEREIRA – No mo men to, cre io
que não.

O SR. CARLOS DUNGA – Era só isso, Sr. Pre si -
den te.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Só para con clu -
ir: a de le ga da não to mou pro vi dên cia e man dou o car -
ce re i ro fa lar com o se nhor?
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O SR. AILTON PEREIRA – Man dou o car ce re i ro 
to mar a fren te.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Então, o pri me i -
ro de le ga do que to mou co nhe ci men to pes so al men te
do as sun to, que con ver sou, o car ce re i ro fa lou por te -
le fo ne com a de le ga da?

O SR. AILTON PEREIRA – Exa ta men te.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Então, quem

teve o con ta to pes so al com o car ce re i ro, que re ce beu
a his tó ria, foi o se nhor?

O SR. AILTON PEREIRA – Fui eu, sim se nhor.
O SR. POMPEO DE MATTOS – E o se nhor não

deu a pri são em fla gran te para ele?
O SR. AILTON PEREIRA – Na hora não, por que 

ele saiu tam bém.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor não

deu a pri são em fla gran te para ele?
O SR. AILTON PEREIRA – Não.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Ele fu giu tam -

bém?
O SR. AILTON PEREIRA – Não dei voz de pri -

são para ele, por que ele tam bém es ta va no en cla us -
tro do ele men to, não é? Então, não dei voz de pri são
para ele. Isso fi cou a car go de um de le ga do su pe ri or.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Que ho ras ele
fu giu?

O SR AILTON PEREIRA – Foi por vol ta das
20h30min.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Que ho ras o se -
nhor fi cou sa ben do?

O SR. AILTON PEREIRA – Dez, quin ze mi nu tos 
após.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Ra pi di nho. Mas
aí era só fa zer um cer co.

O SR. AILTON PEREIRA – Qu in ze mi nu tos. Foi
fe i to. A Po lí cia Mi li tar foi co mu ni ca da. Se gun do o car -
ce re i ro, to dos fo ram co mu ni ca dos, to das as pro vi dên -
ci as fo ram to ma das. Se gun do o car ce re i ro, não é? Eu
fiz a mi nha par te.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Se gun do o car -
ce re i ro.

O SR. AILTON PEREIRA – Eu fiz a mi nha par te.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Qual era a sua

par te?
O SR. AILTON PEREIRA – Che quei a in te li gên -

cia, che quei to das as evi dên ci as. No ou tro dia, in clu si -
ve, ouvi os de ten tos que es ta vam lá, no dia se guin te.
Mas na no i te fi ca mos até al tas ho ras nas es tra das,
nas vi zi nhan ças.

O SR. CARLOS DUNGA  – E a de le ga da de
plan tão a úni ca co i sa que fez foi pe dir para o car ce re i -
ro co mu ni car ao se nhor?

O SR. AILTON PEREIRA  – Per fe i to! Foi isso
que o car ce re i ro me dis se.”

De po is dis so, o de le ga do afir ma que foi aber to
in qué ri to e sin di cân cia in ter na para apu rar o in ci den -
te, ten do o car ce re i ro sido afas ta do de suas fun ções.
Assim res pon deu às per gun tas da Co mis são:

“O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor acre di ta 
no seu car ce re i ro?

O SR. AILTON PEREIRA – A par tir de ago ra, fi -
cou di fí cil a si tu a ção dele, por que – até vol tan do à
per gun ta aqui – foi ins ta u ra do um pro ce di men to pelo
De le ga do Re gi o nal e, de ime di a to, foi ins ta u ra do um
in qué ri to. Está sen do fe i ta re cons ti tu i ção des sa fuga,
por que, con for me o De pu ta do dis se, não dá para
acre di tar...

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor abriu in -
qué ri to em ra zão?...

O SR. AILTON PEREIRA – Foi aber to.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Sin di cân cia in -

ter na?
O SR. AILTON PEREIRA – Inclu si ve...
O SR.POMPEO DE MATTOS – Ele foi afas ta do

do pre sí dio?
O SR. AILTON PEREIRA – Ele está afas ta do.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Não está tra ba -

lhan do?
O SR. AILTON PEREIRA – Não está tra ba lhan -

do, está à dis po si ção do De le ga do Re gi o nal, pro va -
vel men te vai pas sar à dis po si ção da Cor re ge do ria,
por que, con for me eu dis se an te ri or men te, Exce lên cia 
– se me per mi te só um pou qui nho –, não tí nha mos
co nhe ci men to de que esse in di ví duo era tes te mu nha
da CPI.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Não, mas isso
não é re le van te. Te nho cer te za de que se fos se, tal vez 
o se nhor pen sas se duas ve zes, Dou tor, por que da for -
ma como o se nhor está dan do ex pli ca ções, ga gue jan -
do no lu gar dele... Se ele es ti ves se aí ele iria ga gue jar
como o se nhor está fa zen do e o se nhor não tem que
dar ex pli ca ções. O se nhor como che fe de ve ria ser o
pri me i ro a che gar pela ma nhã e pu nir ele, afas tan -
do-o. Ouvi a ma ni fes ta ção do se nhor ten tan do ex pli -
car como ele agiu, en fim, jus ti fi can do-se por ele.

O SR. AILTON PEREIRA – Ja ma is fa ria uma co -
i sa des sa.”

Ou tro tre cho cu ri o so do de po i men to do de le ga -
do Ail ton re la ta que, no dia se guin te àque la re u nião
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da CPMI, se ria fe i ta a re cons ti tu i ção da fuga, 23 dias
de po is do acon te ci men to do fato. O de le ga do de fen -
de-se sob a ale ga ção de que não é res pon sá vel pelo
in qué ri to con tra o car ce re i ro:

“O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor dis se
que ama nhã ha ve rá re cons ti tu i ção?

O SR. AILTON – Pa re ce-me que está mar ca da
uma re cons ti tu i ção da fuga.

O SR. OSCAR ANDRADE – Vin te e três dias
de po is.

O SR. AILTON PEREIRA – in clu si ve vi al guns
pre sos que es ta vam no dia da fuga.

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor acha
esse caso gra ve?

O SR. AILTON PEREIRA – Gra vís si mo.
O SR. OSCAR ANDRADE – E es pe ra-se 22 a

23 dias para se fa zer a re cons ti tu i ção!
O SR. AILTON PEREIRA – Eu sou o che fe do

plan tão. As in ves ti ga ções es tão a car go do de le ga do
de plan tão no dia da fuga, do de le ga do re gi o nal e da
cor re ge do ria. Não é mi nha essa in ves ti ga ção. Não
sou pre si den te do in qué ri to con tra ele, por que tam -
bém es tou sob sus pe i ta.”

O car ce re i ro Ander son Luiz Cha ves con fir mou a 
nar ra ção do de le ga do Ail ton. Ander son, no de po i -
men to dado à CPMI em 13-11-2001, apre sen tou a
ver são mais de ta lha da do in ci den te, de cla ran do que
re ti rou o pre so da cela, co lo cou em uma sala na de le -
ga cia que fi ca va aber ta du ran te todo o dia e foi à co zi -
nha bus car ál co ol para pres tar so cor ro ao pre so:

“O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor lem -
bra des se caso en vol ven do o pre so Val de nir Bu e no?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Sim se -
nhor.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor nos
re la ta como acon te ceu, quan do ele che gou lá, en fim,
a hora em que o se nhor en trou em ser vi ço, nos dá,
co me ça bem...

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Eu pe guei
o plan tão às 18 ho ras.

O SR. POMPEO DE MATTOS – De zo i to ho ras?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Sim se -

nhor. Qu an do eu pe guei o plan tão, já re ce bi com qua -
tro pre sos da Jus ti ça, que se en con tra vam na De le ga -
cia.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim.
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Por vol ta

de vin te ho ras, esse pre so co me çou a sen tir-se mal.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O Val de nir?
O SR ANDERSON LUIZ CHAVES – O Vald nir.

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Ele di zia
que sen tia ton tu ras, es ta va ba ban do mu i to e quan do
eu che guei na cela ele es ta va semi-ca í do, pró xi mo à
cela. Pre o cu pa do com a si tu a ção, pedi a um pre so,
tam bém da Jus ti ça, o João Gon çal ves, que me au xi li -
as se a re ti rá-lo da cela.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor pe diu
au xí lio de um ou tro pre so?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Sim se -
nhor.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas um pre so
vai aju dar o se nhor numa ta re fa?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Pelo por te
fí si co avan ta ja do do Val de nir.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim, mas o se -
nhor ti rou um pre so da ca de ia pra...

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Não, lá é
uma De le ga cia, né...

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim, mas é De -
le ga cia, são gra des, ele es ta va atrás das gra des, não
es ta va?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Esta va nas 
gra des; se pa ra do.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor abriu
as gra des e ti rou o pre so?

O SR. ANDERSON LUJZ CHAVES – Ti rei ele,
ele me au xi li ou e eu vol tei ele pra cela.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas o se nhor
não pode re gu lar bem.

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Se nhor?
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor não

pode re gu lar bem. Daí en trou o se nhor e ele den tro da 
cela do Val de nir

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES. – Na por ta.
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Aí ele veio, 

de bru çou em cima de mim e do ou tro pre so.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Como é que é?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Ele de bru -

çou... Não sei se ele for jou um des ma io.
O SR. OSCAR ANDRADE – Ele es ta va em pé?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Se nhor?
O SR. OSCAR ANDRADE – Ele es ta va em pé?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Na hora

que fui ti rar ele, ele le van tou. Le van tou e apo i ou em
mim e no ou tro pre so.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor abriu
a cela dele?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Abri a cela
dele.
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O SR. POMPEO DE MATTOS – E aí bo tou ele
nas cos tas?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Não, é...
Ele apo i ou em mim e no ou tro pre so.

O SR. OSCAR ANDRADE – Para le var para
onde o se nhor pôs ele nas cos tas?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Co lo quei
ele na ante-sala, num ban co que se en con tra lá.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Bo ta ram ele
num ban co?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – No ban co.
O SR. POMPEO DE MATTOS – E daí?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Inclu si ve a

hora que eu co lo quei ele até caiu pra trás, ba teu a ca -
be ça e fi cou qui e to.

O SR. POMPEO DE MATTOS – E daí?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Aí cor ri até 

co zi nha, que fica...
O SR. POMPEO DE MATTOS – Atrás do quê?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Tem uma

co zi nha. Tem essa ante-sala, tem a sala que dá en tra -
da para onde é o plan tão, onde são fe i tos os au tos de
pri são em fla gran te, e a co zi nha. Cor ri lá para pe gar
um ál co ol para ten tar al gum pri me i ro so cor ro...

O SR. POMPEO DE MATTOS – Pe gar o quê?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Um ál co ol,

um vi dro de ál co ol, para ten tar fa zer al gum pri me i ro
so cor ro nele. Qu an do re tor nei ele já não es ta va. Vol -
tei, per gun tei aos pre sos se ele ti nha en tra da de vol ta, 
dis se ram eles que não. Cor ri, des ci até lá em ba i xo,
não vi, en trei em con ta to com a de le ga da de plan tão,
a Drª Di na me ne...

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim, mas a por -
ta da de le ga cia tam bém es ta va aber ta?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – As por tas
são aber tas, lá é 24 ho ras.

O SR. POMPEO DE MATTOS – E a por ta por
onde os pre sos sa íam tam bém não ti nha uma par te
fe cha da?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Não, os
pre sos não. Essa ante-sala fica aber ta.

O SR. OSCAR ANDRADE – Espe re aí? O se -
nhor ti rou o pre so de den tro da ca de ia, pôs ele do lado 
de fora...

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – E ele fi cou
de i ta do no ban co, como se es ti ves se des ma i a do.

O SR. POMPEO DE MATTOS – De i xa eu per -
gun tar uma co i sa.

O SR. OSCAR ANDRADE – Pri me i ro ele an dou
jun to com você, car re ga do?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Se nhor?
O SR. OSCAR ANDRADE – Ele an dou se gu -

ran do em você, é isso?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Ele sol tou

o peso em cima da gen te.
O SR. OSCAR ANDRADE – Vo cês dois car re -

ga ram ele?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Isso.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Até sair da gra de, e 

le vou para mais... Qual é o es pa ço, qual é a dis tân cia?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – É pró xi mo, 

é uns. Da cela lá é uns dez pas sos.
O SR. OSCAR ANDRADE  – Uns dez pas sos. Aí 

lá você de i xou ele, qui e to.
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Isso.
O SR. OSCAR ANDRADE – Para fa zer o quê?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Fui pe gar

um ál co ol para ten tar um pri me i ro so cor ro nele, para
ver se ele vol ta va.

O SR. OSCAR ANDRADE – Álco ol?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Álco ol.
O SR. POMPEO DE MATTOS – De i xa eu fa zer

uma per gun ta.
O SR. OSCAR ANDRADE – Onde você foi bus -

car o ál co ol?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Na co zi -

nha da de le ga cia. Lá tem uma co zi nha.
O SR. OSCAR ANDRADE – E é lon ge?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Dá uns 30

pas sos, mais ou me nos.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor tem

cons ciên cia des se ato que o se nhor... Como pro fis si o -
nal, faz 12 anos que o se nhor está tra ba lhan do, o se -
nhor tem cons ciên cia des sa ato que o se nhor co me -
teu?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Olha, Dou -
tor, pen sei mais na vida dele.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Como na vida
dele?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Pen sei
que ele es ti ves se já qua se mor to, por que hou ve um
fato lá que um...

O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas mor rer do
quê?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Como?
O SR. POMPEO DE MATTOS – Mor rer do quê?
O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Eu pen sei

que ele es ti ves se mor ren do.”
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Hou ve, en tre tan to, uma dis pa ri da de en tre o de -
po i men to do de le ga do e o do car ce re i ro: en quan to
aque le de cla rou que ha via in for ma do a este da pe ri -
cu lo si da de do pre so, este dis se que não o co nhe cia e
só sa bia o que es ta va lan ça do na gra de, ou seja, que
se tra ta va de um es te li o na tá rio. Eis a de cla ra ção do
car ce re i ro:

“O SR. CABO JÚLIO – Se nhor Ander son, eu
que ria que o se nhor fos se mu i to cla ro, su cin to, rá pi do.
O que o se nhor tem a nos di zer a res pe i to da fuga
des se moço? Que jus ti fi ca ti va o se nhor tem para dar
para o Bra sil, que nos as sis te ago ra, a res pe i to da
fuga des se moço?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Exce lên -
cia, eu não co nhe cia esse pre so, não o co nhe ço,
quan do re ce bi o plan tão ele já es ta va lá. Na gra de ele
es ta va lan ça do como es te li o na tá rio.”

Ou tro as pec to cu ri o so nar ra do pelo car ce re i ro
foi a jus ti fi ca ti va para de i xar o pre so so zi nho e ir à co -
zi nha bus car ál co ol. Ander son de cla rou que o ál co ol
ser vi ria para mas sa ge ar o pe i to e os pul sos de Val de -
nir. Ve ja mos:

“O SR. CARLOS DUNGA – Pro cu rou al gum
mé di co na hora? Pen sou em me di cá-lo?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Pois é, an -
tes dis so, hou ve a fuga dele, por que eu ia aci o nar o
de le ga do para eles

O SR. OSCAR ANDRADE – O que você ia fa zer 
com ál co ol?

O SR. ANDERSON LUIZ  CHAVES – Ten tar fa -
zer uma mas sa gem nele, um pri me i ro so cor ro para
ver se ele vol ta va.

O SR. OSCAR ANDRADE – Como faz a mas sa -
gem de pri me i ro so cor ro com ál co ol?

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – A si tu a ção
dele lá, eu de ses pe rei. Eu nun ca ha via pas sa do por
uma si tu a ção des sa.

O SR. OSCAR ANDRADE – Como faz mas sa -
gem de pri me i ros so cor ros com ál co ol

O SR. ANDERSON LUIZ CHAVES – Eu ia ten -
tar mas sa gens nos pul sos e pró xi mo ao pe i to.”

Enfim, tra ta-se de uma nar ra ção fan tás ti ca, che -
ia de pro ce di men tos ir re gu la res e co in ci dên ci as pou -
co crí ve is. Enten der sim ples men te ne gli gen te a con -
du ta dos po li ci a is se ria re fe ren dar seu pro ce di men to
e per mi tir que, em si tu a ções se me lhan tes, tal jus ti fi -
ca ti va pu des se ate nu ar boa par te da res pon sa bi li da -
de dos aten tes pú bli cos. Não é ra zoá vel acre di tar que
os acon te ci men tos pos sam ter ocor ri do da for ma des -
cri ta pe los de po en tes, pou cos dias an tes da che ga da
da co mis são à ci da de de Uber lân dia. Tam pou co é ra -

zoá vel que o car ce re i ro te nha de ci do agir so zi nho na
fa ci li ta ção da fuga do pre so, sem con tar com o aco -
ber ta men to do de le ga do res pon sá vel pela pri são.

Do con jun to dos tra ba lhos da CPMI, já se ve ri fi -
cou que a par ti ci pa ção da po lí cia é es sen ci al para o
su ces so das em pre i ta das das or ga ni za ções cri mi no -
sas, em es pe ci al quan do se tra ta de rou bo de car ga.
O epi só dio da fusa do pre so Val de nir Bu e no é mais
um in dí cio se ri ís si mo des sa par ti ci pa ção, já que tudo
in di ca en vol ver a ocul ta ção de uma tes te mu nha im -
por tan te de todo o es que ma para obs ta cu li zar os tra -
ba lhos da co mis são e a des co ber ta da ver da de.

Assim, o ma te ri al apu ra do deve ser en vi a do ao
Se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca do Esta do de Mi nas
e à res pec ti va Cor re ge do ria de Po lí cia, re co men dan -
do-se ri gor na apu ra ção e na pu ni ção dos fa tos, bem
como o afas ta men to dos po li ci a is Ail ton Pe re i ra e
Ander son Luiz Cha ves até que seja fi nal men te de ci di -
do o pro ces so dis ci pli nar ins ta u ra do.

O ma te ri al tam bém deve ser en vi a do ao Mi nis té -
rio Pú bli co do Esta do de Mi nas Ge ra is, para que dê
pros se gui men to às in ves ti ga ções, a fim de apu rar a
par ti ci pa ção dos po li ci a is em ou tros ca sos en vol ven -
do rou bo de car tas. Tam bém deve ser ofi ci a do o Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral, em face da cons ta ta ção, em
tese, da prá ti ca do cri me do art. 4º, I, da Lei nº 1.579,
de 1952, de cor ren te das sus pe i tas de que a fuga foi
fa ci li ta da para pre ju di car os tra ba lhos da CPMI, re co -
men dan do-se o in di ci a men to dos dois po li ci a is, caso
tal pro vi dên cia ain da não te nha sido to ma da.

Con vém res sal tar que re cen te men te che gou a
esta CPMI ofí cio da ju í za Drª Ma ria das Gra ças Ro -
cha San tos, in for man do que Val de nir Bu e no foi re cap -
tu ra do e en con tra-se pre so na Co lô nia Pe nal Pro fes -
sor Jacy de Assis. Não há mais tem po para que esta
CPMI pos sa ouvi-lo, mas seu de po i men to será mu i to
re le van te à au to ri da de que der con ti nu i da de às in ves -
ti ga ções.

PROVIDÊNCIAS E INDICIAMENTOS

Em re su mo e ten do em vis ta todo o ex pos to, su -
ge re-se que o ma te ri al apu ra do seja en vi a do para o
Mi nis té rio Pú bli co, re co men dan do-se o in di ci a men to
das se guin tes pes so as, sem pre ju í zo de ou tras pro vi -
dên ci as ne ces sá ri as à apu ra ção e pu ni ção dos cri -
mes ve ri fi ca dos:

• José Francisco Cabral, por es te li o na to, re -
cep ta ção qua li fi ca da e for ma ção de qua dri lha;

• José Jorge Skaff, vul go Jor jão Co rint hi a no,
por re cep ta ção qua li fi ca da e for ma ção de qua dri lha,
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sem pre ju í zo de ou tras me di das e da pu ni ção do cri -
me ti pi fi ca do no art. 4º, II, da Lei nº 1579, de 1952;

• Francisco de Assis Da Silva, vul go Chi qui -
nho, por es te li o na to, rou bo e for ma ção de qua dri lha;

• Benedito Simão de Andrade Maciel, por re -
cep ta ção qua li fi ca da, fal si da de de do cu men to pú bli co 
e for ma ção de qua dri lha;

• Emerson Araújo Fabrício, por rou bo e for ma -
ção de qua dri lha;

• José Apa re ci do Alves da Sil va, vul go Ze zi nho,
• Ma ri o van Pe re i ra da Sil va,
• João Ge ral do So a res, vul go João Zebu,
• Ja el son Se ra fim e
• Clay ton Do ni ze te dos Reis, en tão po li ci a is da 

De le ga cia Espe ci a li za da de Rou bo de Car gas de
Uber lân dia, os qua tro pri me i ros por ex tor são e cor -
rup ção pas si va e to dos pela prá ti ca de tor tu ra.

Além dis so, deve ser re co men da do à Cor re ge -
do ria de Po li cia Ci vil do Esta do de Mi nas Ge ra is que
afas te ou man te nha afas ta dos os po li ci a is in di ci a dos,
re co men dan do, ain da, ri gor na apu ra ção e na pu ni -
ção das in fra ções pra ti ca das.

As in ves ti ga ções de vem con ti nu ar em re la ção
ao de le ga do Ade o val do Ri be i ro Ne ves, já que não
hou ve tem po de apu rar as acu sa ções fe i tas a ele, re -
co men dan do-se a Cor re ge do ria de Po lí cia de Mi nas
Ge ra is que pro mo va as apu ra ções ne ces sá ri as.

Em re la ção ao de le ga do Ail ton Pe re i ra e ao car -
ce re i ro Ander son Luiz Cha ves, as in ves ti ga ções de -
vem con ti nu ar para se ave ri guar sua par ti ci pa ção no
rou bo de car gas na re gião. Ade ma is, o pro du to das
apu ra ções deve ser en vi a do ao Se cre tá rio de Se gu -
ran ça Pú bli ca de Mi nas Ge ra is e à res pec ti va Cor re -
ge do ria de Po lí cia, re co men dan do-se o afas ta men to
dos re fe ri dos po li ci a is até a de ci são fi nal do pro ces so
dis ci pli nar. Por fim, se tal pro vi den cia ain da não ti ver
sido to ma da, deve ser ofi ci a do o Pro cu ra dor Ge ral da
Re pú bli ca, re co men dan do-se que re qui si te a ins ta u -
ra ção de in qué ri to con tra os po li ci a is por prá ti ca, em
tese, do cri me de obs tru ção aos tra ba lhos da CPMI,
ti pi fi ca do no art. 4º,I, da Lei nº 1.579, de 1952.

Qu an to a Ale xan dre Gon ti jo da Sil va, con si de -
ran do que já foi pre so pe los fa tos apu ra dos, re co men -
da-se a re mes sa do ma te ri al apu ra do ao ju í zo com pe -
ten te, como sub sí dio para a pu ni ção dos cri mes de re -
cep ta ção qua li fi ca da, rou bo ou es te li o na to e for ma -
ção de qua dri lha.

Em re la ção a José Jus ti no de Sou za Vi e i ra Jú ni -
or e Mar ce lo So a res da Cruz, esta CPMI en ten de que
ain da não há ele men tos su fi ci en tes para re co men dar, 

des de logo, seu in di ci a men to, mas su ge re que as in -
ves ti ga ções con ti nu em para que, se en con tra das os
in dí ci os ne ces sá ri os para se con clu ir por sua res pon -
sa bi li da de, se jam in di ci a dos e pu ni dos pe los cri mes
even tu al men te co me ti dos.

Recomenda-se. ainda, a continuação das
investigações, a fim de se conhecer com mais exatidão 
e profundidade as atividades das quadrilhas de roubo
de carta na região do Triângulo Mineiro e, em especial,
dos cujo indiciamento se recomenda e das seguintes
pessoas, mencionadas nos depoimentos tomados,
mas não ouvidas por esta CPMI: Júnior, de Goiânia,
Jonas, de São Paulo, Juca, Célio, Mário, de Ribeirão
Preto, Chiro, de São Paulo, Luiz Antônio da Silva,
César, de Franca, Orlando, ex-propietário do
Supermercado Gramado, em Uberlândia, todos
apontados como receptadores de carga; Albuguerque
(se estiver vivo). Marcos, da Transportadora NSR,
Cláudio, Ene, dono de caminhão e motorista,
Sebastião, todos apontados como motoristas
envolvidos no desvio de carga; Beto e Ferreira, citados
no depoimento de Francisco de Assis da Silva como
integrantes de quadrilha de receptação de carga; Arara 
e Paulinho, empregados das tranportadoras Arcon e
Martins, respectivamente, e apontados como
informantes das quadrilhas; Rogério, policial,
supostamente com participação nos crimes imputados 
aos policiais da Delegacia Especializada de Roubo de
Cargas de Uberlândia; Átila e o inspetor Cesarino,
policiais mencionados em fita gravada com
autorização judicial, que podem ter praticado
corrupção passiva e outros crimes; além dos ladrões
de carga Pedrinho (se vivo), Marquinhos, Rodrigo, de
Goiânia, Renato, supostamente preso em Jundiaí e
Valdenir Bueno, supostamente preso na Colônia Penal 
Prof. Jacy de Assis, citados reiteradas vezes nos
depoimentos.

7. MANAUS – RECEPTADORES

A CPMI es te ve em 7-6-2002 na ci da de de Ma -
na us, Ama zo nas, onde foi re a li za da re u nião na
Assem bléia Le gis la ti va da que le Esta do.

As ir re gu la ri da des apu ra das pela Co mis são não 
di zem res pe i to exa ta men te ao rou bo de car ga, mas à
im por ta ção ir re gu lar de pro du tos in dus tri a li za dos
pron tos como se fos sem in su mos para a pro du ção in -
dus tri al da Zona Fran ca de Ma na us.

Fo ram ou vi dos os De le ga dos da Po lí cia Fe de ral
Sér gio Lú cio Mar ques For tes e San ti a go Ama ral Men -
des Fer nan des, res pon sá ve is pela in ves ti ga ção, que
de ram im por tan te con tri bu i ção para o es cla re ci men to 
da ques tão. Fo ram ou vi dos, ain da, Ma ria Eli za Alves
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de Andra de, Inspe to ra da Alfân de ga em Ma na us, Ma -
ris te la San tos de Ara ú jo Lo pez, Au di to ra da Re ce i ta
Fe de ral em Ma na us e Mar cos Fa briz zio, Téc ni co da
Re ce i ta Fe de ral de Ma na us.

Uma das ir re gu la ri da des que se in ves ti ga ram foi 
a en tra da de pro du tos aca ba dos como in su mos para
a pro du ção em in dús tri as bra si le i ras, a fim de ga ran tir
in cen ti vos fis ca is a es sas im por ta ções, cor res pon -
den tes à re du ção de 80% do im pos to so bre pro du tos
in dus tri a li za dos (IPI) e do im pos to de im por ta ção (II)
para pro du tos in dus tri a is fa bri ca dos na Zona Fran ca
de Ma na us.

Se gun do in for ma o De le ga do Sér gio Lú cio Mar -
ques For tes, as apu ra ções co me ça ram em face de
de nún cia anô ni ma dan do con ta da par ti ci pa ção de
em pre sá ri os da Zona Fran ca de Ma na us em con lu io
com fi ca is da Re ce i ta Fe de ral e ou tros fun ci o ná ri os,
que aca ba ram por se con fir mar nos pri me i ros quin ze
dias de in ves ti ga ção.

Os pre ten sos in su mos eram com pra dos de em -
pre sas asiá ti cas, se di a das em lo ca is na Chi na, Co -
réia, Hong Kong, Indo né sia e Cin ga pu ra. Não era ne -
ces sá rio que a em pre sa im por ta do ra ti ves se fi li al nes -
ses pa í ses. No en tan to, se gun do o de le ga do, a do cu -
men ta ção era ide o lo gi ca men te fal sa, por que des cre -
via um tipo de mer ca do ria per mi ti da, que go za va de
be ne fí ci os fis ca is, e, na ver da de, tra ta va-se de ou tro
tipo de mer ca do ria, que de ve ria re co lher os im pos tos
in te gral men te, uma vez que não aten dia aos re qui si -
tos pre vis to em lei e tra zia es tí mu lo ne nhum à in dús -
tria lo cal.

Na pri me i ra gran de apre en são, fo ram des co ber -
tos mais de vin te con têi ne res, apre en di dos já fora da
Zona Alfan de gá ria. Os res pon sá ve is, da em pre sa
DM, fo ram pre sos em fla gran te. Nes se epi só dio, o fis -
cal da Re ce i ta Fe de ral as si na ra como se a mer ca do -
ria es ti ves se con for me com a de cla ra ção de im por ta -
ção (DI), sen do que, ape sar de des cri tos como in su -
mos, os pro du tos já es ta vam pron tos e aca ba dos.

O Dr. Sér gio Lú cio de cla rou que “quem ca pi ta -
ne a va todo o es que ma de fra u de, na Re ce i ta Fe de ral,
era a Su per vi so ra do Por to, a fis cal Ma ris te la, au xi li a -
da por ou tros fis ca is que fo ram de nun ci a dos pelo Mi -
nis té rio Pú bli co, fis ca is e téc ni cos da Re ce i ta Fe de -
ral”. Dis se, ain da, que Ma ris te la foi pre sa pre ven ti va -
men te, mas en con tra-se em li ber da de. Ain da se gun -
do as in for ma ções pres ta das pelo de le ga do, Ma ris te -
la “ti nha o po der, na Alfân de ga do por to, de de sig nar
fis ca is para re a li zar ações es pe cí fi cas. Então, na po -
si ção em que se en con tra va, ela po de ria de sig nar o
fis cal que qui ses se para fis ca li zar a car ga que ela qui -
ses se.”

Além des sa, fo ram fe i tas apre en sões em São
Pa u lo e Be lém, e em ou tras em pre sas, na se qüên cia
das in ves ti ga ções so bre a DM.

O De le ga do San ti a go Ama ral Fer nan des nar ra
ou tro tipo fra u de de tec ta da pela Po lí cia Fe de ral. No
caso in ves ti ga do, uma gran de em pre sa co mer ci al da
Ama zô nia, com fi li a is no Nor te e Nor des te do País,
im por tou nove to ne la das de rou pas da Indo né sia, que 
che ga ram ao Bra sil com in di ca ti vo de pro du ção na ci -
o nal bra si le i ra, com o nome e o CNPJ de uma em pre -
sa bra si le i ra se di a da no Ce a rá.

Nes se novo de se nho, a mer ca do ria não vem
mais como in su mo, mas iden ti fi ca da como pro du to
na ci o nal. Des sa for ma, não há di fi cul da de em re ti rá-lo 
da Zona Fran ca. Além dis so, fica cla ro que as em pre -
sas no ex te ri or, que já fa bri cam os pro du tos com iden -
ti fi ca ção de em pre sas bra si le i ras, têm co nhe ci men to
da fra u de e par ti ci pam dela, como já ti nha afir ma do o
De le ga do Sér gio Lú cio em suas de cla ra ções à CPMI.

Ou tra for ma de se apro ve i tar in de vi da men te dos 
in cen ti vos fis ca is é a cons ti tu i ção de em pre sas no ex -
te ri or com a mes ma com po si ção so ci e tá ria da em pre -
sa im por ta do ra se di a da no Bra sil. Assim, im por ta dor
e ex por ta dor se con fun dem.

Tam bém foi apu ra do que, de po is de ini ci a das as
in ves ti ga ções so bre a em pre sa DM e de po is das
apre en sões e pri sões re a li za das, os res pon sá ve is
pela DM de ter mi na ram o re to mo dos car re ga men tos
que es ta vam em trân si to para Ma na us, pois sa bi am
que a car ga es ta va com pro me ti da e, se des car re ga -
da, se ria apre en di da. A Po lí cia Fe de ral, to man do co -
nhe ci men to des ses fa tos, jun ta men te com a Re ce i ta
Fe de ral, in ter cep tou qua tro con têi ne res em Ma na us e 
mais de vin te con têi ne res do na vio em Be lém do
Pará.

Si tu a ção se me lhan te foi des cri ta pelo De le ga do
Sér gio Lú cio:

“O SR. SÉRGIO LÚCIO MARQUES FONTES –
Ago ra es tou en ten den do a sua per gun ta. O se nhor
está fa lan do da que la car ga que veio do ex te ri or e ten -
tou re to mar para fora do País? Ah, sim. Ela foi des car -
re ga da no por to de Ma na us por aci den te, ape nas por
uma ques tão de mo vi men ta ção de con têi ne res. Nes -
se mo men to, dois fis ca is da Re ce i ta Fe de ral que atu -
a vam na Ope ra ção Rio Ne gro acha ram es tra nha
aque la car ga e a re ti ve ram, só que, no tem po que eles 
le va ram para abrir a car ga, para fa zer os pro ce di men -
tos fis ca is, o na vio saiu. Então, des co briu-se que
aque les qua tro con têi ne res eram par te de um to tal
mu i to ma i or que es ta va re tor nan do para o ex te ri or. Os 
fis ca is e os agen tes fo ram à em pre sa Pi loyd, se não
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me en ga no, e ob ti ve ram o do cu men to ori gi nal. Na ver -
da de, a em pre sa de trans por te ser ve para isso.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Por que
es ta va re tor nan do? Já es ta va o es que ma des co ber to
e para evi tar no vas apre en sões...

O SR. SÉRGIO LÚCIO MARQUES FONTES –
Exa ta men te. A car ga es ta va ile gal.

O SR. MARIO NEGROMONTE (PSDB – BA) –
Era mais ba ra to re to mar para o ex te ri or do que ele
per der a car ga. É isso?

O SR. SÉRGIO LÚCIO MARQUES FONTES –
Exa ta men te. A car ga era ile gal e se ria toda apre en di -
da como, de fato, foi. Então, eles man da ram vol tar
para o ex te ri or.”

Res sal te-se, ain da, que os re pre sen tan tes de
uma das prin ci pa is em pre sas in ves ti ga das, a CCE
Ama zô nia, em bo ra in ti ma dos, não com pa re ce ram á
re u nião da CPMI, jus ti fi can do sua au sên cia por seu
ad vo ga do. A CCE e a ADM fo ram e con ti nu am sen do
ob je to de in ves ti ga ção, na cha ma da Ope ra ção Rio
Ne gro. A Ope ra ção Rio Ne gro, fe i ta pela Po lí cia Fe de -
ral em con jun to com a Re ce i ta Fe de ral, deu ca u sa à
ins ta u ra ção de 30 in qué ri tos po li ci a is que in ves ti gam
esse tipo de fra u de.

Os de le ga dos que co la bo ra ram com os tra ba -
lhos da CPMI apon ta ram al gu mas fa lhas no pro ces so
de fis ca li za ção, que di fi cul tam a apu ra ção das ir re gu -
la ri da des. Uma de las, apon ta da pelo Dr. Sér gio Lú cio,
é o fato de so men te se co nhe cer o des ti na tá rio da car -
ga com a DI, o que pos si bi li ta a in ter po si ção de “la ran -
jas” nas ne go ci a ções.

Ou tra di fi cul da de apon ta da tan to pelo De le ga do 
Sér gio Lú cio quan to pelo De le ga do San ti a go foi a óp -
ti ca ex clu si va men te ar re ca da tó ria da Re ce i ta Fe de ral
em suas fis ca li za ções, se gun do a qual se a mer ca do -
ria não está con for me com as de cla ra ções pres ta das
na do cu men ta ção para en tra da no País, a em pre sa
paga o im pos to e o cri me não é apu ra do. Tal pro ce di -
men to ser ve de in cen ti vo a esse tipo de prá ti ca, já.
que a ma i o ria das car gas pas sa pelo ca nal ver de e
se quer so fre fis ca li za ção. O De le ga do San ti a go nar ra
que uma das gran des em pre sas da re gião en trou com 
gran de quan ti da de de re ti fi ca ções. Tal em pre sa de ve -
ria fa bri car de ter mi na do mo de lo para a Su fra ma e,
após a re ti fi ca ção da im por ta ção, ve ri fi cou-se que o
pro du to de cla ra do era o mes mo que a em pre sa se
pro pu nha fa bri car.

Tam bém hou ve re cla ma ções dos de le ga dos
acer ca da im pos si bi li da de de a Re ce i ta Fe de ral in ter -
cam bi ar in for ma ções com a Po lí cia Fe de ral.

Como me lho ra men tos do sis te ma de fis ca li za -
ção em vi gor em vi gor, os de le ga dos apre sen ta ram
al gu mas su ges tões: a pri me i ra se ria con fe rir ma i or
ce le ri da de aos in qué ri tos po li ci a is, pro por ci o nan do
mais agi li da de às que bras de si gi lo. Em se gun do lu -
gar, su ge ri ram re a li za ção de con vê ni os en tre as se -
cre ta ri as da fa zen da dos es ta dos, não só na Ama zô -
nia, mas em todo o País. Por fim, men ci o na ram a ne -
ces si da de de atu a ção con jun ta en tre Po lí cia Fe de ral
e a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, fran que an do-se
aces so ao Si co mex à di vi são de po li cia fa zen dá ria da
Po lí cia Fe de ral, a fim de que dis po nha de da dos re la ti -
vos ao co mér cio ex te ri or sem ne ces si da de de so li ci ta -
ção es pe cí fi ca.

To das as ir re gu la res aqui des cri tas cons ti tu em
des vir tu a men to do pro gra ma de in cen ti vos fis ca is da -
dos à Zona Fran ca de Ma na us a fim de atra ir em pre -
sas, pro du zir em pre gos, en fim, tra zer pros pe ri da de à
re gião ama zô ni ca. As fra u des co lo cam em ris co a efi -
ciên cia des se im por tan te me ca nis mo de di mi nu i ção
das de si gual da des re gi o na is. Além dis so, as in for ma -
ções for ne ci das em Ma na us de mons tram a já an te ri -
or men te ve ri fi ca da pro mis cu i da de en tre cer tos mem -
bros do Po der Pú bli co e os em pre sá ri os de so nes tos
do se tor.

Como os fa tos tra zi dos ao co nhe ci men to des ta
Co mis são já são ob je to de pro ces so ju di ci al, res ta, no 
caso con cre to, re co men dar ao ju í zo com pe ten te que
haja com ri gor na pu ni ção des ses cri mes e às au to ri -
da des pú bli cas que con ti nu em as in ves ti gaç ci es para
a re pres são des se tipo de con du ta. Qu an to às al te ra -
ções le gis la ti vas e su ges tões ao Exe cu ti vo para mo di -
fi ca ção do sis te ma de fis ca li za ção, se rão ana li sa das
nas con clu sões fi na is des te re la tó rio.

8. RIO GRANDE DO SUL – QUADRILHAS e
RECEPTADORES

As in ves ti ga ções da CPMI no Rio Gran de do
Sul fo ram oca si o na das por ru mo ro sos ca sos de
apre en são de car gas rou ba das, prin ci pal men te cou -
ro e de ri va dos, ocor ri das no es ta do, bem como de -
nún ci as de fra u des en vol ven do ca mi nhões rou ba dos 
e adul te ra dos.

Fran cis co de Assis Pe re i ra
O de po en te é ir mão de um ca mi nho ne i ro as sas -

si na do em Re ci fe, em 1996. Em seu de po i men to,
pres tou in for ma ções que in cri mi na vam os pro pri e tá ri -
os da em pre sa Trans pil, de Bra sí lia, como in te res sa -
dos ou man dan tes do cri me.

Vol mar Vi e i ra
Asses sor par la men tar do De pu ta do Fran cis co

Áppio. Foi res pon sá vel pela co le ta de in for ma ções
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que cor ro bo ra ram e re for ça ram o de po i men to de
Fran cis co de Assis Pe re i ra.

Arlin do Man froi
Ven de dor au tô no mo. Encon tra va-se res pon den -

do a in qué ri to por re cep ta ção de ca mi nhões rou ba -
dos. Ale gou ino cên cia e afir mou que des co nhe cia
qual quer in for ma ção so bre Pe dro Arlin do Pre to. Se -
gui da men te a di ver sas aca re a ções (vide aba i xo) e
apa nha do em di ver sas con tra di ções, re ce beu voz de
pri são em fla gran te com base no dis pos to na Lei nº
1.579, de 18 de mar ço de 1952.

O SR. OSCAR ANDRADE – Sr. Pre si den te, fo -
ram da das to das as opor tu ni da des ao Sr. Arlin do
Man froi. Insis ten te men te, en ten de mos que pe cou vá -
ri as ve zes, men tin do, fal se an do, sem in ten ção de aju -
dar, ou até obs tru in do os tra ba lhos da CPI.

Em fun ção da Lei nº 1.579, peço que seja dada
voz de pri são ao mes mo.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Sr. Arlin -
do, por fa vor. Peço que a Po lí cia Fe de ral de le gue au -
to ri da de po li ci al ba se a do na Lei nº 1.579, de 18 de
mar ço de 1952, que dis põe so bre as Co mis sões Par -
la men ta res de in qué ri to, no art. 4º: “Cons ti tui cri me:

II – Fa zer afir ma ções fal sas, ou ne gar, ou ca lar a 
ver da de como tes te mu nha, pe ri to, tra du tor ou in tér -
pre te pe ran te a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.
Pena do art. 342 do Có di go Pe nal”, que pas so a ler.

“Art. 342. Fa zer afir ma ção fal sa ou ne gar, ou ca -
lar a ver da de como tes te mu nha, pe ri to, tra du tor, in tér -
pre te em pro ces so ju di ci al, po li ci al, ad mi nis tra ti vo ou
em ju í zo ar bi tral. Pena: re clu são de 1 a 3 anos e mul -
ta.”

O SR. OSCAR ANDRADE – Sr. Pre si den te,
peço que se jam dis pen sa das as al ge mas, pois não
éne ces sá rio.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Sr. Po li -
ci al, de ter mi no que con du za o Sr. Arlin do Man froi, a
quem dou voz de pri são em fla gran te por fal se ar a
CPI, por ca lar a ver da de e to das as ou tras con si de ra -
ções e im pli ca ções que a lei das CPIs rege nes te mo -
men to.

No me io como con du tor o no bre De pu ta do Ca -
bral, que con du zi rá o pre so, Sr. Arlin do, à sede da Po -
lí cia Fe de ral, a fim de que seja la vra do o fla gran te do
Sr. Arlin do Mon froi, por fa vor.

Antes de dis pen sar, sex ta-fe i ra ha ve rá um jul ga -
men to do Sr. Vol mir Ros se ti em que o Sr. Arlin do Mon -
froi é tes te mu nha.

A CPI, com esta pri são, nes te caso, não con si -
de ra o Sr. Arlin do Mon froi inap to a tes te mu nhar con tra 
o Sr. Vol mi ro Ros se ti pelo cri me de as sas si na to. A

CPI, em mo men to al gum, com a pri são em fla gran te
por fal so tes te mu nho, con si de ra o Sr. Arlin do Mon froi
des qua li fi ca do a pres tar tal tes te mu nho.

A CPI en ten de que, como réu con fes so, o Sr.
Vol mir Ros se ti deve pa gar, den tro das leis bra si le i ras,
pe los er ros que co me teu. Peço que es sas con si de ra -
ções se jam en ca mi nha das jun to com a pri são em fla -
gran te do Sr. Arlin do Mon froi ao Mi nis té rio Pú bli co
para que na sex ta-fe i ra o ad vo ga do de de fe sa não
use des ta pri são para des qua li fi car tal tes te mu nho,
não im pu tan do à CPI algo que ela não pen sa. Ou
seja, que use isso para ab sol ver o seu cli en te pe ran te
o Tri bu nal de Júri. Esta é uma de ci são da Jus ti ça, dos
seus ju ra dos atra vés do Tri bu nal de Júri na qual esta
CPI não pode e não po de rá opi nar nem in ter fe rir, a
não ser di zen do que nes te ato o Sr. Alin do fal se ou a
res pe i to da re cep ta ção e co mer ci a li za ção de ca mi -
nhões, o que não sig ni fi ca que irá fal se ar a res pe i to
do Sr. Vol mir Ros se ti, mes mo por que tal é réu con fes -
so do cri me de as sas si na to.

Vag ner Fon ta na
Po li ci al ci vil, atu al men te é es cri vão de po lí cia.

De 1996 a maio de 2000 re a li za va vis to ri as em ca mi -
nhões para em pla ca men to ou re em pla ca men to.

Em seu de po i men to, re pe ti das ve zes cha mou a
aten ção para o fato de não ter fe i to “cur so ne nhum”
que o ca pa ci tas se a de tec tar adul te ra ções nos ca mi -
nhões vis to ri a dos, ex ce to as mais gros se i ras

Vi ta li no Fa va ret to
Co mer ci an te em Ta pe ja ra. Encon tra va-se res -

pon den do a in qué ri to, acu sa do de re cep tar ca mi -
nhões rou ba dos. Ale gou que não sa bia que eram ca -
mi nhões rou ba dos e que os mes mos eram vis to ri a -
dos pelo po li ci al Vag ner Fon ta na.

Em re in qui ri ção, o sr. Vi ta li no Fa va ret to foi in ter -
pe la do pelo De pu ta do Pom peo de Mat tos a pro pó si to
de de cla ra ções in sul tu o sas que te ria fe i to so bre a
CPMI.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor não
dis se ou re ti ra o que fa lou?

O SR. VITALINO FAVARETTO – Re ti ro.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Acho bom o se -

nhor re ti rar. O se nhor dis se a vá ri as pes so as que a
CPI era um cir co, uma pa lha ça da, e que, in clu si ve,
este De pu ta do era um pa lha ço. O se nhor acha que te -
nho cara de pa lha ço?

O SR. VITALINO FAVARETTO – Não, se nhor.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – De pu ta -

do Pom peo de Mat tos, se dis se está su je i to à san ção
pe nal. Qu e ro que V. Exª tra ga, ago ra, uma tes te mu -
nha para es cla re cer o fato.
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O SR. VITALINO FAVARETTO – Não fa lei isso.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Qu e ro

es cla re cer. Estou pe din do que o De pu ta do Pom peo
de Mat tos me aju de. Se re al men te hou ve esse fato,
não era do meu co nhe ci men to.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. De pu ta do,
não que ro cri ar uma ce le u ma, mas que ro que ele re -
co nhe ça e re ti re o que dis se. Vá ri as pes so as me dis -
se ram. Não que ro cri ar mais ce le u ma na CPI. Vá ri as
pes so as ou vi ram o se nhor di zen do, lá fora. O se nhor
não es con deu. Se re ti rar o que dis se, re con si de ra rei.

O SR. VITALINO FAVARETTO – Mas não fa lei
nada dis so.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Vá ri as pes so as
me dis se ram. Ele sabe que dis se. Se qui ser, tra rei as
pes so as até aqui. Se o se nhor ad mi tir e re ti rar o que
dis se, vol ta rei atrás.

O SR. VITALINO FAVARETTO – Não fa lei isso.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor quer

que eu tra ga pes so as que o ou vi ram di zer?
O SR. VITALINO FAVARETTO – Mas não fa lei.

Como vou di zer?
O SR. POMPEO DE MATTOS – As pes so as in -

ven ta ram, en tão?
O SR. VITALINO FAVARETTO – Não fa lei isso.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – De vem

vir duas pes so as. Pe di rei ao De pu ta do Pom peo de
Mat tos que, en tão, con ver se com as tes te mu nhas.
De ve mos es cla re cer já por que não te mos tem po.

O SR. VITALINO FAVARETTO – A úni ca co i sa
que fa lei... acho que es tão me for çan do a di zer uma
co i sa para me fa zer men tir. Estou fa lan do toda a ver -
da de.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – De pu ta -
do Pom peo de Mat tos, não vou ace i tar esse mo men to 
cons tran ge dor. V. Exª tra rá duas pes so as, caso con -
trá rio vou pas sar à oi ti va.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O que mais o
se nhor fa lou?

O SR. VITALINO FAVARETTO – Só isso. Estou
fa lan do toda a ver da de.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor não
fa lou que a CPI era um cir co.

O SR. VITALINO FAVARETTO – Não, se nhor.
Sou in ca paz de fa lar isso.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Pre si den te,
siga com o de po i men to. Vou che car. Te nho cer te za
por que não fo ram uma ou duas pes so as, vá ri as pes -
so as vi e ram até aqui. Vou fa zer uma che ca gem. Até o
fi nal do de po i men to vou exa mi nar.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Sr. Vi ta li -
no Fa va ret to, o se nhor con fir ma o que o De pu ta do
Pom peu de Mat tos...

O SR. VITALINO FAVARETTO – Ontem, quan -
do eu saí da qui, fi quei meio ner vo so, achei que fi quei
meio pres si o na do, ten tei de sa ba far al gu ma co i sa. Se
fa lei al gu ma co i sa de ma is, peço des cul pa e re ti ro o
que fa lei.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Pre si den te,
co lo quei isso por que es ta mos aqui tra ba lhan do, Sr.
Vi ta li no, com res pe i to ao se nhor. De re pen te, tal vez
todo esse tra ba lho até re ver ta em seu fa vor. Nós es ta -
mos tra ba lhan do com se ri e da de, com sa cri fí cio aqui,
cor ren do ris cos.

O SR. VITALINO FAVARETTO – Eu fico as sim,
que nem on tem, pres si o na do; eu fi quei mu i to ner vo -
so.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Não, eu sei. O
se nhor é gen te hu mil de, do in te ri or. Eu o com pre en do
e ace i to a sua des cul pa, ace i to que o se nhor re ti re.
Acho que tudo bem, dá para con ti nu ar mos o tra ba lho,
para mim não é esse o pro ble ma. Eu só que ro que o
se nhor sa i ba que as sim como o se nhor é um ci da dão
que pre za pela co i sas sé ri as, tam bém es ta mos tra ba -
lhan do com se ri e da de. Esta mos in ves ti gan do fa tos.
Se os fa tos es tão nas pes so as, as pes so as se mis tu -
ram com os fa tos. Nós não te mos nada con tra a pes -
soa do Sr. Vi ta li no; te mos em fun ção de fa tos que
acon te ce ram. Se es ses fa tos, di ga mos as sim, fo rem
com pro va dos que não são ver da de i ros, está tudo
bem. Então, para mim, Sr. Pre si den te, é as sun to en -
cer ra do.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Essa
Co mis são é um co le gi a do e to das as de ci sões são fe i -
tas por um co le gi a do. Eu vou, em nome da CPI, des -
cul par o se nhor, mes mo não sen do a mi nha von ta de,
e di zer-lhe que nós não es ta mos brin can do. Se o se -
nhor ou quem qui ser des res pe i tar ou ten tar des qua li -
fi car a Co mis são, não con se gui rá. Nós bri ga mos e va -
mos bri gar com ban di dos mu i to pi o res do que aque -
les que es tão vin do na Co mis são.

Re a li zou-se aca re a ção en tre o sr. Vi ta li no Fa va -
ret to e o sr. Vag ner Fon ta na e este con fir mou as afir -
ma ções do de po en te.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Ontem,
o se nhor fa lou que o po li ci al Vag ner Fon ta na fa zia a
vis to ria. Por isso, con se guia fa zer a trans fe rên cia de
car ros rou ba dos. Gos ta ria que o se nhor fi cas se de
fren te para ele, não para mim, e re pe tis se o que fa lou.

O SR. VITALINO FAVARETTO – Ele fa zia vis to -
ria.
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O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – O se -
nhor con fir ma que o co nhe ce há uns dez anos? No
mi cro fo ne, por fa vor.

O SR. VAGNER FONTANA – Co nhe ço.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Há uns

dez anos?
O SR. VAGNER FONTANA – Há mais anos.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Há

mais?
O SR. VAGNER FONTANA – Sem pre mo ra mos

lá.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – E qual

era a re la ção de ami za de?
O SR. VAGNER FONTANA – Estri ta men te pro -

fis si o nal. Como Escri vão de Po lí cia, ami za de ín ti ma
não tem. Só como co nhe ci do, na ci da de pe que na. Co -
nhe ce, cum pri men ta, tudo bem, nada mais.

Vol mir Ros set ti
Mo to ris ta em Ca xi as do Sul. Encon tra va-se res -

pon den do a pro ces so por ho mi cí dio de Geni Rui, an -
tes só cio de Arlin do Man froi. Ale gou que o ma ta ra em
le gí ti ma de fe sa e que am bos o ha vi am lo gra do na
ven da de um ca mi nhão, ven den do-lhe um ca mi nhão
rou ba do.

O SR. VOLMIR ROSSETI – Bom, foi as sim: o
pri me i ro ne gó cio que eu fiz com eles, eu com prei uma 
608, Mer ce des 608. Qu an do eu ter mi nei de pa gar
ela...

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – O pri me -
i ro ne gó cio que você com ele?

O SR. VOLMIR ROSSETI – Com eles.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Mas fala

eles quem, por fa vor.
O SR. VOLMIR ROSSETI – Com o Arlin do Man -

froi e o Geni Rui. Aí, quan do eu ter mi nei de pa gar a
608, eu fui lá e tro quei pelo um 1214, Mer ce des, 91. Aí 
eu vi a jei seis me ses com o ca mi nhão. Qu an do eu fui
trans fe rir para o meu nome, apa re ceu que era rou ba -
do. E daí, de lá pra fren te, co me çou. Eu en tre guei o
ca mi nhão na ga ra gem. Espe rei um ano para eles me
de vol ve rem o di nhe i ro, não me de vol ve ram, só me en -
ro la ram. Daí acon te ceu o que acon te ceu, o fato da...

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Con ta,
por fa vor...

O SR. POMPEO DE MATTOS – No se gun do ne -
gó cio?

O SR. VOLMIR ROSSETI – É, no se gun do ne -
gó cio. No pri me i ro, da 608, foi tudo cer to. O que eu fui
lo gra do mes mo foi no 1214, que era um Mer ce des.

O SR. POMPEO DE MATTOS – E aí?

O SR. VOLMIR ROSSETI – Daí que eu per di
tudo.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Tu foi lo gra do
no ca mi nhão. Tu teve que de vol ver o ca mi nhão?

O SR. VOLMIR ROSSETI – De vol vi na ga ra gem
de les.

O SR. POMPEO DE MATTOS – De vol veu na
ga ra gem dele. E ele não te deu o di nhe i ro?

O SR. VOLMIR ROSSETI – Não deu o di nhe i ro.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Por que tu de -

vol veu o ca mi nhão?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Por que nós fo mos

para trans fe rir ele e es ta va a pla ca na de le ga cia que
ti nha bus ca e apre en são, que era um ca mi nhão rou -
ba do de São Pa u lo.

O SR. POMPEO DE MATTOS – E daí?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Daí nós fo mos lá na

ga ra gem e de vol ve mos para eles.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Tu nem de vol -

veu na de le ga cia?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Não. Eu fui en tre gar

na ga ra gem de les.
O SR. POMPEO DE MATTOS – E o que ele fez

com o ca mi nhão?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Ah, não sei. Daí eu

não sei. Su miu, o ca mi nhão su miu. De um dia para
ou tro, não es ta va mais em lu gar ne nhum.

O SR. POMPEO DE MATTOS – E eles não en -
tre ga ram na de le ga cia?

O SR. VOLMIR ROSSETI – Não sei. Daí eu não
sei. Diz eles que iam le var para São Pa u lo, mas daí...

O SR. POMPEO DE MATTOS – E por que tu
não en tre gou lá na de le ga cia?

O SR. VOLMIIR ROSSETI – Por que eu ti nha
medo de per der todo o di nhe i ro que eu ti nha dado,
né?

O SR. POMPEO DE MATTOS – Tu que ria des fa -
zer o ne gó cio?

O SR. VOLMIR ROSSETI – É, eu que ria des fa -
zer. Qu e ria pe gar o meu di nhe i ro de vol ta.

O SR. POMPEO DE MATTOS – E foi lá e, na
ver da de, des fez o ne gó cio?

O SR. VOLMIR ROSSETI – Sim, foi des man -
cha do, só que...

O SR. POMPEO DE MATTOS – Qu an to é que tu 
pa gou no ca mi nhão?

O SR. VOLMIR ROSSETI – Eu ti nha pa ga do 55
mi lhão.
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O SR. POMPEO DE MATTOS – Como é que tu
pa gou?

O SR. VOLMIR ROSSETI – Eu ti nha dado 25,
eu ti nha dado a ca mi o ne ta...

O SR. POMPEO DE MATTOS – Por quan to?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Por 17 mil.
O SR. POMPEO DE MATTOS – A ca mi o ne ta

es ta va qui ta da?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Esta va. E daí o res -

to...
O SR. POMPEO DE MATTOS – Qu i ta da. E tu

pas sou o re ci bo da ca mi o ne ta e tudo?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Sim.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Por 17 mil?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Por 17 mil. E daí eu

ti nha dado mais 11 mil em di nhe i ro, que nós ti nha pe -
ga do no ban co. Fi ze mos fi nan ci a men to. E o res to nós
ti nha par ce la do.

O SR. POMPEO DE MATTOS – 25 mil?
O SR. VOLMIR ROSSETI – É.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Em quan tas ve -

zes?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Nós ti nha fe i to em

25 ve zes de mil.
O SR. POMPEO DE MATTOS – E já ti nha pago

al gu ma?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Ti nha pago oito

pres ta ção.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Oito? Mas ele

fi cou oito me ses... Qu an to tem po ele fi cou sem pas sar 
o do cu men to?

O SR. VOLMIR ROSSETI – Fi cou, fi ca mos oito
me ses sem trans fe rir o ca mi nhão.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Con ver san do,
con ver san do e con ver san do e não saía.

O SR. VOLMIR ROSSETI – Não saía o documento.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Qu an tas ve zes

o se nhor viu com ele?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Ih, mais de vin te ve -

zes.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Aon de?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Na ga ra gem de les.
O SR. POMPEO DE MÁTTOS – Sem pre?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Sem pre.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Onde era a ga -

ra gem de les?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Ali... Sabe onde tem 

o tre vo em Ben to?

O SR. POMPEO DE MATTOS – Um tre vo aqui
em ba i xo...

O SR. VOLMIR ROSSETI – É.
O SR. POMPEO DE MATTOS -... que vai para

Far rou pi lha?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Não, que vai tan to

para Far rou pi lha como Ben to Gon çal ves, bem no tre -
vo.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Ali per to do
Bas so?

O SR. VOLMIR ROSSETI  – Isso.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Sei.
O SR. VOLMIR ROSSETI – O Bas so é à es quer -

da, e eles eram à di re i ta.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Ah, tá. Era gran -

de a loja de les?
O SR. VOLMIR ROSSETI  – É mais ou me nos.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Me nor que o

Bas so? E aí tu foi vá ri as ve zes ali e nun ca... E eles
não te pro me te ram pa gar? Mas de po is fi ze ram um
acer to con ti go, não fi ze ram?

O SR. VOLMIR ROSSETI – Fi ze ram de po is que
acon te ceu o caso.

O SR. POMPEO DE MATTOS – De po is da mor -
te?

O SR. VOLMIR ROSSETI – É. Antes, não.
O SR. POMPEO DE MATTOS – E quem era o

che fe?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Era tan to o Arlin do

como o Geni Rui, os dois jun tos. Os dois eram só ci os,
né?

O SR. POMPEO DE MATTOS – Tan to o Man froi
quan to o ou tro.

O SR. VOLMIR ROSSETI – É, tan to um quan to
o ou tro.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Com quem tu
mais con ver sa va?

O SR. VOLMIR ROSSETI – A ma i o ria era com
os dois.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim.
O SR. VOLMIR ROSSETI – Só no dia do fato é

que tava só...
O SR. POMPEO DE MATTOS – E o que eles di -

zi am?
O SR. VOLMIR ROSSETI – Eles sem pre fa lou

que não ia pa gar...
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Você foi

lá para ma tar os dois?
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O SR. VOLMIR ROSSETI – Não. Eu fui lá para
pe gar o meu di nhe i ro.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Sim,
mas...

O SR. VOLMIR ROSSETI – Sem in ten ção de
ma tar nin guém.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Mas foi
ar ma do?

O SR. VOLMIR ROSSETI – Arma do eu es ta va,
mas ar ma do eu sem pre an dei, des de que co me cei a
vi a jar.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sem pre an da va 
ar ma do?

O SR. VOLMIR ROSSETI – Sem pre an da va ar -
ma do.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Aí dis se ram
que não mais te pa gar?

O SR. VOLMIR ROSSETI – Não.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Nes se dia ele

dis se que não ia mais te pa gar?
O SR. VOLMIR ROSSETI – É, ele fa lou que não

ia pa gar e se eu me bo be a va ele ia me ma tar, daí
quan do ele ame a çou de pu xar a arma eu ati rei pri me i -
ro.

O de po en te ain da in for mou que ti nha co nhe ci -
men to de ou tras ope ra ções ile ga is de Arlin do Man froi
e Geni Rui.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Tu sa bes de ou -
tros ne gó ci os que te nham fe i to, que te nha de vol vi do
ca mi nhão?

O SR. VOLMIR ROSSETI – Eu sei um, que eu
sa bia era esse tal de Pe dro Pre to.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O que hou ve
com o Pe dro Pre to?

O SR. VOLMIR ROSSETI – Mes mo caso que o
meu.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Ven de ram um
ca mi nhão rou ba do...

O SR. VOLMIR ROSSETI – Per deu tudo tam -
bém. Até ele era mi nha tes te mu nha.

Em aca re a ção com o Sr. Arlin do Man froi, este
caiu em vá ri as con tra di ções com res pe i to a seu de po -
i men to an te ri or.

Armin do Luiz Pre to
Agri cul tor em Flo res da Cu nha. Infor mou que ele 

e seu ir mão, Pe dro Pa u li no Pre to, ha vi am com pra do a 
Arlin do Mon froi um ca mi nhão que re ve lou-se ser fru to 
de rou bo. Pe dro Pre to se ria tes te mu nha de Vol mir
Ros set ti em seu pro ces so de ho mi cí dio, mas de sa pa -
re ceu al guns dias an tes da au diên cia.

O SR. DOMICIANO CABRAL – O ca mi nhão no
seu nome ou no nome do seu ir mão, não sabe quem
foi que fez, não?

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO  – Não. Era o
despachante que tinha na garagem que fazia a
documentação.

O SR. DOMICIANO CABRAL – Na ga ra gem do
pró prio que ven deu?

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – É.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Do pró prio

Arlin do?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Isso.
O SR. DOMICIANO CABRAL – Do Arlin do.

Você não se lem bra do nome dele não?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Não. Não me

lem bro por que quem cu i da va da par te de ca mi nhão
era o meu ir mão.

O SR. DOMICIANO CABRAL – É bom per gun -
tar a Arlin do quem era esse des pa chan te que fi ca va
na ga ra gem.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas o che fe era 
ele. Qu an do o se nhor cons ta tou... Foi lá em Ca xi as
que cons ta ta ram que era adul te ra do...

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – É.
O SR. POMPEO DE MATTOS – A po lí cia não

pren deu esse ca mi nhão ou o se nhor nem vol tou lá na
po li cia?

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Não, não fo -
mos atrás da po lí cia.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Vo cês fo ram na
ofi ci na?

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Fo mos na ofi -
ci na.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas por que na
ofi ci na?

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Por que nós ti -
nha ven di do o ca mi nhão pra ou tro cara, né? Daí ele
viu que o chas sis tava re mar ca do, ele dis se: não, não
que ro. Esse ca mi nhão pro va vel men te tem pro ble ma
de rou bo, es sas co i sas. Então meu ir mão foi lá, des -
ceu lá, con ver sou com Arlin do.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas quan do o
se nhor li gou pra ele e dis se: olha, o ca mi nhão está as -
sim... o que é que ele dis se?

O SR. ARLINDO LUIZ PRETO – Ele dis se: des -
ce aí que nós va mos fa zer acer to, va mos ver qual é o
pro ble ma. Fi que com o ca mi nhão, fi que tran qüi lo que
não tem pro ble ma. Daí meu ir mão não quis mais fi car
com o ca mi nhão, né? Daí ele ace i tou a de vo lu ção e
pa gou a di fe ren ça.
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O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas o se nhor
não che gou a di zer: olha, vou pra po lí cia, en fim, co i -
sas des sa or dem? Não che gou a fa lar pra ele isso?

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Qu an do ele
me li gou em casa eu fa lei.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Ele li gou?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Li gou.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Por que ele li -

gou?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Pra ver o que é 

que a gen te de ci dia do ne gó cio.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor já ti -

nha li ga do pra ele e ele li gou de vol ta?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Não. Por que

meu ir mão des ceu lá.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Seu ir mão li gou

pra ele?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – É. E ele li gou

pra mim em casa. Não, se o se nhor não ace i tar a de -
vo lu ção e fa zer um acer to numa boa, eu boto o se -
nhor na Po lí cia Fe de ral. Eu dis se: não, tu não faça
isso, de po is tu vai te in co mo dar, tu vai pra ca de ia. E aí
eu dis se: va mos os dois abra ça dos.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor dis se
pra ele?

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – E quan do o
acer to tem que ser fe i to numa boa e pron to. Eu não te -
nho que me in co mo dar. E ele fez acer to, no dia se -
guin te trou xe a di fe ren ça, o di nhe i ro.

(...)
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Você tra -

tou com quem, com o Arlin do ou com o só cio?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – O quê?
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – A com -

pra do ca mi nhão, a tro ca do ca mi nhão?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Foi com Arlin -

do.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – E seu ir -

mão su miu quan to tem po de po is?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Ah, ago ra o

tem po não... Acho que uns 4 anos de po is.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Ele tava

com o ca mi nhão?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Não, mas era

um ou tro ca mi nhão esse ali. Não era ca mi nhão da ga -
ra gem dele.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Não,
tudo bem. Mas ele es ta va...

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Esta va vol tan -
do de Vi tó ria com des ti no a Cu ri ti ba.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – E su miu
o ca mi nhão dele?

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Su miu o ho -
mem, o ca mi nhão e a car ga tam bém.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Até
hoje?

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Até hoje.
O SR. DOMICIANO CABRAL – Esse ou tro ca -

mi nhão quan do su miu, ele ti nha com pra do a quem?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Do Eva ris to

Fon ta na. Um cara de Flo res da Cu nha mes mo. Inclu -
si ve esse ca mi nhão não tava nem no nome do Pe dro
por que eles eram ami gos de es tra da, né?

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor não
co nhe cia a em pre sa Fro sa? Co nhe ceu a em pre sa
Fro sa Trans por tes ali na re gião, Fro sa Trans por tes?

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Não, eu não
conheci porque quem carregava era...

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor não
era do...

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – É.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor é tes -

te mu nha no pro ces so do Vol mir Ros se ti?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Não.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O seu ir mão o

se nhor sa bia que era?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Sa bia que era.

Ele ti nha fa la do para mim.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Que ele ti nha

sido in ti ma do para de por?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – E. E eu sa bia.
O SR. POMPEO DE MATTOS – E mor reu quan -

to tem po an tes? Uns dias an tes?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Mas não mu i -

tos dias.
Aca re a do com o sr. Arlin do Man froi, este dis se

não re cor dar-se do acon te ci do.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Por que de vol -

ve ram esse ca mi nhão que ele com prou?
O SR. ARLINDO MANFROI – Foi fe i to um ne gó -

cio. Ago ra que tipo de ne gó cio não me lem bro bem.
Faz mu i tos anos.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Qu an to
tem po de po is foi de vol vi do o ca mi nhão?

O SR. ARLINDO MANFROI – Não me lem bro
quan to tem po de po is.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – O se -
nhor não se lem bra exa ta men te. Então quer di zer se
eu te nho um ne gó cio, se eu es ti ver er ra do vo cês vão
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ter a opor tu ni da de de me cor ri gir, e nes se ne gó cio
acon te ce al gu ma co i sa que não é nor mal di a ri a men te 
a gen te di fi cil men te se es que ce. Se o se nhor não se
lem bra de um ca mi nhão que foi de vol vi do di zen do
que nun ca teve pro ble ma a não ser o ca mi nhão do ou -
tro ra paz que es ta va aqui e está con fir man do que foi
de vol vi do, en tão quer di zer que na sua em pre sa ha via 
sem pre esse pro ble ma?

O SR. ARLINDO MANFROI – No ramo de ca mi -
nhões o so nho de cada mo to ris ta é me lho rar de ca mi -
nhão, tro car de ca mi nhão, en tão sem pre há ne gó cio.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Então
ele foi lá, re fez o ne gó cio e com prou o quê?

O SR. ARLINDO MANFROI – Não me lem bro.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – O se -

nhor só se lem bro do que lhe in te res sa.
(...)
O SR. DOMICIANO CABRAL – Onde foi o en -

con tro?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Do di nhe i ro?
O SR. DOMICIANO CABRAL – É.
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Em fren te da

igre ja de Flo res da Cu nha.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Na rua?
O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Na rua mes -

mo.
O SR. DOMICIANO CABRAL – Lem brou, Arlin -

do?
O SR. POMPEO DE MATTOS – E Flo res da Cu -

nha dá quan tos qui lô me tros do es cri tó rio dele? Qu a -
ren ta, cin qüen ta?

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Por aí.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Quer di zer que

ele an dou cin qüen ta qui lô me tros com oito mil no bol -
so para ir lá le var e en tre gar para o se nhor.

O SR. ARMINDO LUIZ PRETO – Sim, se nhor.
O SR. DOMICIANO CABRAL – O Sr. Arlin do

não se lem bra dis so?
O SR. ARLINDO MANFROI – Eu me lem bro...

como fa lei an tes...
O SR. DOMICIANO CABRAL – Da igre ja, de

um de ta lhe na igre ja onde o se nhor de vol veu R$8 mil?
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Vou fa lar 

para os se nho res. A Lei das CPIs – vou re pe tir para fi -
car bem cla ro –, de nº 1.579,  de 18 de mar ço de 1952,
reza em seu art. 4º:

“Art. 4º Cons ti tui cri me:
II – fa zer afir ma ções fal sas ou ne gar ou ca lar a

ver da de como tes te mu nha, pe ri to, tra du tor ou in tér -
pre te pe ran te a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.”

A pena re fe re-se à do art. 342 do Có di go Pe nal.
O art. 342 do Có di go Pe nal pre ce i tua:
“Fa zer afir ma ção fal sa, so ne gar ou ca lar a ver -

da de como tes te mu nha, pe ri to, tra du tor ou in tér pre te
em pro ces so ju di ci al, po li ci al ou ad mi nis tra ti vo ou em
ju í zo ar bi tral.”

Nes se caso, a Lei das CPI tam bém fala nas CPI.
Pena: re clu são de um a três anos e mul ta.

O se nhor en ten deu?
O SR. ARLINDO MANFROI – Sim, se nhor.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Então,

al guém não está fa lan do a ver da de.
O SR. ARLINDO MANFROI – Eu po de ria ex -

por?
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Cla ro.
O SR. ARLINDO MANFROI – Se não me lem -

bro, não pos so in ven tar. Te nho de di zer. Se não me
lem bro, não pos so in ven tar di zen do que é um ver me -
lho, é um azul, é um pre to.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – O se -
nhor pode não se lem brar da cor.

O SR. ARLINDO MANFROI – Não me lem bro.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Mas do

fato de que era um ca mi nhão rou ba do e re mar ca do o
se nhor tem que se lem brar – a não ser que o se nhor
só ven da ca mi nhão rou ba do, que é algo tão co mum
que o se nhor não lem bra se ele tam bém com prou lá
ou não. Se é algo in co mum, ou seja, se eu com prar
um car ro rou ba do, nun ca mais es que ce rei na mi nha
vida, por que é algo que eu nun ca ima gi nei que pu des -
se acon te cer co mi go.

Se o se nhor é um em pre sá rio sé rio, cor re to, dig -
no, que age cor re ta men te e se pre o cu pa com o que
faz, com o que com pra, com o que ven de, como com -
pra e como ven de, o fato de ter um chas sis adul te ra do 
e de se con fir mar que é um car ro rou ba do ob vi a men te 
o se nhor não es que ce ria. Então, ou essa prá ti ca é co -
mum na sua em pre sa ou é evi den te que o se nhor
lem bre.

Per gun to-lhe ou tra vez: o se nhor se lem bra de
que ele e o Pre to fo ram lá e com pra ram o ca mi nhão e
de que hou ve uma re ne go ci a ção do ca mi nhão, mas
não se lem bra de qual e nem do mo ti vo. Dou tor, pelo
amor de Deus. O fato de o se nhor ter ven di do mais um 
ca mi nhão rou ba do não sig ni fi ca que o se nhor seja cri -
mi no so. Pode ser que o se nhor tam bém se te nha en -
ga na do em com prar ou tro ca mi nhão que tam bém era
rou ba do, adul te ra do.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Pre si den te,
está cla ro. Esta mos numa si tu a ção de que ele men te
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para a CPI. Des de que ele veio aqui, está men tin do
para a CPI. Ago ra, o fato se con su mou. Com pro va-se
aqui que o se nhor está fal tan do com a ver da de com a
CPI, o que gera um fla gran te. V. Sª pode ser pre so em
fla gran te e ser pro ces sa do exa ta men te por esse cri -
me. V. Sª está cla ra men te men ti do para a CPI, ten do
vin do até aqui e con ta do a his tó ria de um ca mi nhão –
de po is eram dois, três, qua tro. Essa his tó ria não se
con su ma va. Ago ra, es ta mos es cla re cen do os fa tos
por meio des sa aca re a ção.

(...)
O SR. POMPEO DE MATTOS – Não sabe qual

é a ne go ci a ção. Ele dis se que de vol veu o ca mi nhão e
re ve lou cla ra men te que se tra ta de chas sis adul te ra -
do. Ca mi nhão com chas sis adul te ra do não se re ne go -
cia – pega-se de vol ta e en tre ga-se para a po lí cia ou,
en tão, quem é do es que ma con ti nua fa zen do o es -
que ma. Ele foi bem cla ro e dis se in clu si ve que ame a -
çou en tre gar à V. Sª Po lí cia Fe de ral. Qu an do ele fa lou
nes se as sun to, le va ram ra pi da men te o di nhe i ro em
Flo res da Cu nha e pa ga ram-no. Por tan to, ele é cla ro,
cris ta li no, trans pa ren te e ob je ti vo em di zer os fa tos. V.
Sª es con de. Essa é a di fe ren ça.

O SR. DOMICIANO CABRAL – Sr. Arlin do, na
hora em que ele se sen tiu pre ju di ca do, foi a V. Sª, de
quem ad qui riu o ca mi nhão. Ele pe gou ou tro ca mi nhão 
e uma de vo lu ção de re cur sos, nu me rá rio. Acre di to
que V. Sª de ve ria ter fe i to o mes mo. Qu an to à pes soa
de quem V. Sª ad qui riu, deve ter de vol vi do e re vis to o
que pa gou pelo ca mi nhão. Não acre di to que V. Sª, um
ho mem es ta be le ci do, te nha re ce bi do o ca mi nhão, ig -
no ra do esse fato e ven di do a ou tra pes soa, fa zen do-a
de ví ti ma. Não acre di to nis so. V. Sª é um ho mem que
se está apre sen tan do, uma pes soa de bem.

O SR. ARLINDO MAINFROI – Se eu fos se uma
pes soa que sou bes se de al gum ca mi nhão, que fi zes -
se al gu ma co i sa de ca mi nhão rou ba do...

O SR. DOMICIANO CABRAL – Não es tou fa -
lan do que o ca mi nhão foi rou ba do, mas que o ca mi -
nhão es ta va adul te ra do. Então, ca bia a V. Sª to mar as
pro vi dên ci as, por que ele to mou as pro vi dên ci as
quan do se sen tiu pre ju di ca do – foi até V. Sª, que lhe
de vol veu ou tro ca mi nhão e tam bém uma im por tân cia. 
Então, se V. Sª pe gou esse ca mi nhão, tem de dar con -
ta dele. V. Sª pre ci sa lem brar para quem ven deu ou  se 
des man chou o ca mi nhão, se o de vol veu a quem com -
prou. Cre io que V. Sª está es con den do e se omi tin -
do-se até para não en vol ver ou tras pes so as. Se V. Sª
qui ser dar um de po i men to, como o Pre si den te tem
de i xa do bem cla ro aqui, a por tas fe cha das, ape nas
pe ran te à Co mis são, tem todo o di re i to de fazê-lo.

Mi guel Luiz Fa ria Lo pes
O Dr. Mi guel Fa ria Lo pes, ad vo ga do em Novo

Ham bur go, foi con vi da do a de por em ra zão de ter sido 
bre ve men te ad vo ga do de uma acu sa da de rou bo de
car ga em San ta Ca ta ri na.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Estão
re a ber tos os tra ba lhos. De pu ta do Pom peo, pedi para
cha má-lo por que o Dr. Mi guel está aqui, é um ad vo ga -
do. Antes per gun tei a ele se es ta va acom pa nha do de
um ad vo ga do tam bém. Ele dis se que vi ria aqui na
qua li da de de tes te mu nha. V. Exª pe diu o seu de po i -
men to. O que nos cons ta até o mo men to é que ele foi
ad vo ga do de uma ví ti ma de as sas si na to quan do es ta -
va sen do cons ti tu í do para ad vo gá-la em um ou tro
caso e aca bou sen do mor ta. Na que le mo men to, ele
foi cha ma do em ou tra CPI. Qu e ro sa ber se foi exa ta -
men te esse o mo ti vo que o le vou a con vo car o Dr. Mi -
guel para que ele pos sa nos es cla re cer, por que es ta -
mos às 12h45min e ain da te mos mais de 20 pes so as,
sem con tar às dez que fo ram con vo ca das pela ma -
nhã.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor já
pres tou um de po i men to, Dr. Mi guel, na CPI. So bre o
que o se nhor pres tou de po i men to?

O SR. MIGUEL LUIZ FARIAS LOPES – Pres tei
de po i men to so bre a mor te da D. Eli za beth, que era
es po sa do Sr. Ne e mi as. A épo ca dos fa tos, eu fui con -
tra ta do por essa se nho ra, com pa nhe i ra dele, para
atu ar num pro ces so dele em Voti, ali per to da ci da de.
E não che guei a fazê-lo, só ini ci ei os pre pa ra ti vos,
por que qua se 30 dias de po is essa se nho ra fa le ceu.
Em con ta to com ele no pre sí dio, fi cou bem es cla re ci -
do e ele con tra tou ou tro ad vo ga do.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim, ela foi as -
sas si na da?

O SR. MIGUEL LUIZ FARIAS LOPES – Sim, é o 
que cons ta. Foi mor ta com vá ri os ti ros.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim, e o se nhor
não sabe por que ela foi as sas si na da?

O SR. MIGUEL LUIZ FARIAS LOPES – Abso lu -
ta men te.

Além dis so, sua so bri nha, que tra ba lha va como
sua se cre tá ria em seu es cri tó rio, lá, foi as sas si na da.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Só pro fis si o -
nal? A sua se cre tá ria? A sua so bri nha era sua se cre -
tá ria?

O SR. MIGUEL LUIZ FARIAS LOPES – Sim.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Mor reu onde?
O SR. MIGUEL LUIZ FARIAS LOPES – Den tro

do meu es cri tó rio.
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O SR. POMPEO DE MATTOS – V. Sª es ta va
onde?

O SR. MIGUEL LUIZ FARIAS LOPES – Esta va
fora do es cri tó rio. No fó rum. Qu an do a po lí cia já fez to -
das as in ves ti ga ções, eu pas sei no INSS. Eu es ta va
no fó rum na que le mo men to. Saí do fó rum e es ta va no
INSS e re ce bi uma li ga ção da Bri ga da Mi li tar in for -
man do-me da mor te da me ni na.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Quem ma tou?
O SR. MIGUEL LUZ FARIAS LOPES – Não se

sabe até ago ra a au to ria. Foi ten ta do tudo que é pos -
sí vel para des co brir...

(...)
O SR. POMPEO DE MATTOS – A sua se cre tá -

ria mor re em cir cuns tân ci as mis te ri o sas. Obvi a men te, 
foi uma mor te sob en co men da. Alguém en co men dou
a mor te dela.

O SR. MIGUEL LUIZ FARIAS LOPES – Não.
Não se pode che gar a essa con clu são. Pelo me nos, a
Po lí cia diz isso.

O SR. POMPEO DE MATTOS – A Po lí cia não
che gou a essa con clu são?

O SR. MIGUEL LUIZ FARIAS LOPES – Não,
não che gou.

O SR. POMPEO DE MATTOS – A que con clu -
são ela che gou?

O SR. MIGUEL LUIZ FARIAS LOPES – Ela não
che gou à con clu são al gu ma. Ela não co nhe ce a au to -
ria. Po de mos ape nas sus pe i tar de uma sé rie de fa to -
res, mas, como eu era ben quis to, esse tipo de ati tu de
não é uma ati tu de nor mal de quem quer fa zer mal a
mim, pri me i ro, por que nin guém sa bia que ela era mi -
nha so bri nha. Se gun do, se eu ti ves se re ce bi do al gu -
ma ame a ça an te ri or, se ria pos sí vel se ter aque le cri -
me como en co men da do ou co i sa pa re ci da. Mas não
há re la ção ne nhu ma. A Po lí cia não des co briu ab so lu -
ta men te nada que se re la ci o ne. A nos sa es pe ran ça
era que apa re ces se al guém ou que al guém de nun ci -
as se e dis ses se... Nor mal men te, quan do acon te cem
es ses cri mes com me no res ou com gen te que não
está ha bi tu a da a esse tipo de de li to – vai para as sal tar 
e não para ma tar -, po de ria acon te cer que, como eles
nor mal men te es tão em dois, um cai na De le ga cia e o
ou tro dá. Isso tam bém não acon te ceu, pelo me nos
até hoje.

Lin do Con rat ti
Co mer ci an te de cou ros, em Estân cia Ve lha. Foi

acu sa do de en vol vi men to com re cep ta ção de car gas
rou ba das e de ven dê-las em seu es ta be le ci men to.

O SR. POMPEO DE MATTOS – va mos ten tar
en ten der todo esse pro ces so. Eu que ro di zer-lhe que

o cha ma men to que a CPI do Rou bo de Car gas fez em 
re la ção ao se nhor e ou tros co le gas seus da ati vi da de
do cou ro cru cal ça dis ta é em fun ção exa ta men te do
rou bo de car gas, de car gas que fo ram rou ba das, de
de nún ci as, in clu si ve de cou ro que foi re cu pe ra do pela 
po lí cia, de cou ro que es te ve em sua mão, cou ro que
com pro va da men te foi rou ba do. Não es tou di zen do
que foi o se nhor que rou bou, mas es ta va em suas
mãos. Alguém re cep tou esse ma te ri al. Tam bém não
es tou di zen do que foi o se nhor que re cep tou. Embo ra
o cou ro es te ja lá, nós te mos que co me çar por onde
ele está. Te mos pela pes soa que ti nha o cou ro. O se -
nhor não ti nha cou ro em sua pro pri e da de que era ob -
je to de rou bo?

O SR. LINDO CONRATTI – Se V. Exª pegar o
inquérito que está em Nova Hamburgo, vai ver bem
claro que há uma suspeita de roubo. Eu peguei, em (?)
esse couro, trezentos metros e a nota que ele me
mandou. Ele me mandou uma nota de remessa, certo,
doutor? Ele mandou para eu conferir e vender. Foi isso
que eu fiz. Quando a polícia... Não foi a polícia... O couro 
saiu do meu estabelecimento, ficou no acabamento que 
a indústria, acabamento Soba. Esse couro ficou
aproximadamente vinte dias lá dentro, meu. Veja bem,
quem pegou esse couro lá foi o próprio Soba com o
caminhão dele. Depois de aproximadamente vinte dias
ele achou a suspeita. Aí telefonou para a indústria da
calçados Cachieli, que é uma empresa muito honesta,
de primeira linha, envolvendo o nome dessa empresa,
essa empresa tem 1.500 funcionários.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Quem en vol -
veu?

O SR. LINDO CONRATTI – Quem en vol veu foi o 
Soba, por que ele sus pe i tou, nes sa tran sa ção, des sa
mer ca do ria. Sus pe i tan do des sa mer ca do ria, ele li gou
para o ra paz do Ca chi e li para que ele fos se lá e esse
Soba pres si o nou ele para que le vas se o cou ro em bo -
ra e ele, ino cen te, não li gou nem para a di re to ria da
em pre sa. Pe gou, car re gou o cou ro, qua tro cen tos e
pou cos me tros, na ca mi nho ne ti nha dele. Qu an do ele
saiu pelo por tão ti nha o pes so al da se gu ra do ra atrás
dele e ele fi cou apa vo ra do. Por que o cer to era ele ter
vol ta do para a in dús tria dele, por que a nota es ta va no
nome dele, o cou ro era dele, não era meu, ven di para
ele, fiz uma tran sa ção co mer ci al, uma ven da mer can -
til. Aí, ele se as sus tan do, foi lá, en trar nos nos sos por -
tões. Jun ta men te en trou o pes so al da se gu ra do ra
com a po lí cia, dan do or dem de pri são para todo mun -
do. Foi isso que hou ve. Aliás, nos in qué ri tos lá em
Nova Ham bur go está co lo ca do isso. Eu nem es ta va
na em pre sa, es ta va lá no in te ri or de Encan ta do.
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O SR. POMPEO DE MATTOS – Está bom. O se -
nhor pode sen tar lá. Então veja bem. Va mos as si mi lar. 
Você tem ou tra nota, mas não im por ta por que tem
essa nota. Va mos pe gar o que tem, va mos es que cer a 
ou tra nota. Va mos pe gar essa nota aqui. Nes sa nota o 
se nhor ven deu 426,81 me tros des te cou ro aqui.

O SR. LINDO CORATTI – Des te cou ro.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Como é o nome 

des te cou ro?
O SR. LINDO CONRATTI – Semi-aca ba do.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Semi-aca ba do.

Então o se nhor lê para mim o que diz esta nota aqui.
O SR. LINDO CONRATTI – Eu sei dis so.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O que o se nhor

sabe?
O SR. LINDO CONRATTI – Aqui foi fa tu ra do

como wet blue.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Então foi fra u -

da da a nota?
O SR. LINDO CONRATTI – Não sei se é as sim

que o se nhor pode di zer.
O SR. POMPEO DE MATTOS – A nota não é

ver da de i ra?
O SR. LINDO CONRATTI – É ver da de i ra, ló gi co. 

Ape nas a ca rac te rís ti ca do cou ro não é cer ta.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Não, eu que ro

sa ber se isso aqui é wet blue ou semi-aca ba do.
O SR. LINDO CONRATTI – Esse é semi-aca ba -

do.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor ven -

deu wet blue ou semi-aca ba do?
O SR. LINDO CONRATTI – Ven di esse aí.
O SR. POMPEO DE MATTOS – E ti rou nota do

quê?
O SR. LINDO CONRATTI – De cou ro wet blue.

Por que, dou tor, o se nhor deve en ten der que no meu
es to que eu não ti nha cou ro para ven der semi-aca ba -
do.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas como o se -
nhor não ti nha, se o se nhor re ce beu tre zen tos me tros
de cou ro...

O SR. LINDO CONRATTI – O se nhor olha que
essa nota foi de vol vi da no va men te para o Cou ro Nova 
Hart, onde a gen te ia fa zer o acer to des sa mer ca do ria 
toda, com os cou ros para (?) e ia emi tir uma nota de
ven da.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor aca ba 
de con fes sar cri me de so ne ga ção fis cal.

O SR. LINDO CONRATTI – Não, se nhor.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor aca ba 
de con fes sar, e vou di zer por quê, por que o se nhor
man dou, o se nhor re ce be uma nota e de po is de vol ve
a nota e de po is vem ou tra mer ca do ria com a mes ma
nota, e de po is vem ou tra mer ca do ria com a mes ma
nota. Tran si tam trin ta car gas de ou tras mer ca do ria
com a mes ma nota. Isso é cri me fis cal. O se nhor re ce -
beu...

O SR. LINDO CONRATTI – Não, se nhor. Por fa -
vor, a mi nha con ta bi li da de está lá, tem dez anos lá da
con ta bi li da de, o se nhor vai lá na mi nha con ta bi li da de
e o se nhor olha.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Estão na con ta -
bi li da de es ses tre zen tos me tros de cou ro semi-aca -
ba do?

O SR. LINDO CONRATTI – Não está na con ta -
bi li da de.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Não está?
O SR. LINDO CONRATTI – Não está.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Entra ram na

sua em pre sa os tre zen tos me tros?
O SR. LINDO CONRATTI – Entra ram.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Sa í ram da sua

em pre sa?
O SR. LINDO CONRATTI – Sa í ram.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Não ti nha como 

en trar e não ti nha como sair por que era pro du to rou -
ba do.

O SR. LINDO CONRATTI – Acho que é uma
afir ma ção... bom, pode ser. E uma in for ma ção mu i to
for te isso, não é dou tor?

O SR. POMPEO DE MATTOS – Eu tam bém
acho mu i to for te, mas co me ço a en ten der ago ra por
que é que não en trou na con ta bi li da de da sua em pre -
sa e por que as co i sas tran si ta ram por fora. E vou lhe
di zer mais...

O SR. LINDO CONRATTI – O se nhor vai per -
gun tar ago ra para o Ca che li, por que fui bem cla ro
com ele: “Você quer esse cou ro já? Eu não vou ter
nota para... se você qui ser, eu pos so fa tu rar”. Ele con -
cor dou. Se você pe gar o Ca che li, você... Ele con cor -
dou. Eu não pre ci sa va, eu es pe ro a nota.

O SR. POMPEO DE MATTOS – De po is va mos
ou vir o Ca che li.

Qu an do o se nhor com prou o cou ro, quan do o
se nhor re ce beu o cou ro, por que é que o cou ro veio
cor ta do as sim? O se nhor sabe o que sig ni fi ca esse
cor te no cou ro aqui?

O SR. LINDO CONRATTI – Dou tor, eu nem che -
guei per to des se cou ro.
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O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas o se nhor
sabe o que sig ni fi ca esse cor te no cou ro? O se nhor
tem ex pe riên cia, não é?

O SR. LINDO CONRATTI – Ago ra, dou tor, esse
cou ro não es que ça que ele fi cou vin te dias fora do
meu es ta be le ci men to.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Não, o se nhor
re co nhe ceu o cou ro que vol tou lá para o seu es ta be le -
ci men to, não es tou di zen do que foi o se nhor que cor -
tou, per gun to se o se nhor co nhe ce.

O SR. LINDO CONRATTI – Sim, foi idên ti co,
não sei se é esse.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim, mas o se -
nhor sabe o que sig ni fi ca um cor te des se no cou ro?

O SR. LINDO CONRATTI – Não, se nhor.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Não sabe? Qu -

an do mar cam um cou ro, o se nhor sabe onde é co lo -
ca da a mar ca no cou ro. O se nhor dis se, há pou co,
que uns mar cam e ou tras não mar cam. Então as que
não mar cam, não mar cam e as que mar cam, onde é
que mar ca?

O SR. LINDO CONRATTI – O Ca che li aí mar -
cou, no caso, a tin ta

O SR. POMPEO DE MATTOS – A tin ta? E a ou -
tra?

O SR. LINDO CONRATTI – Não sei, não vi, não
olhei.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Eu sei. A ou tra
mar cou com uma má qui na, que é im por ta da, e bem
pe que ni ni nha, que não apa re ce, tem que usar ócu los
aqui, de CM nº 8.005, é uma es pé cie de, é um có di go
que es pe ci fi ca a em pre sa, por esse có di go. Qual é a
em pre sa? Cal ça dos Ma i te, que era a em pre sa pro pri -
e tá ria do cou ro, que ti nha le va do o cou ro para ser
aca ba do, para ser be ne fi ci a do lá no Cur tu me BCH
Cou ros, de Novo Ham bur go, que foi rou ba do. Rou ba -
ram lá no cur tu me ó cou ro que nem era do cur tu me, o
cou ro era do Cal ça dos Ma i te e es ta va lá para ser aca -
ba do. Ele es ta va semi-aca ba do e foi le va do... Aí, uma
vez o cou ro aca ba do, sai tudo isso aqui, com ex ce ção
des se, que pode fi car, por que é mar ca do no pró prio
cou ro.

O SR. OSCAR ANDRADE – É como a mar ca
d’água no pa pel. O se nhor co nhe ce essa mar ca?.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Não, é mais que 
mar ca d’água, por que ele apro fun da o cou ro.

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor nun ca
viu? O se nhor, que tra ba lha no ramo de cou ros, não
co nhe ce essa mar ca pe que ni ni nha?

O SR. LINDO CONRATTI – Não.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Bom. Aí se ex -
pli ca por que eles cor ta ram o cou ro. Exa ta men te para
ti rar a mar ca, e o cou ro fi car sem mar cas. Olhe, o cou -
ro é re ti nho. Onde es ta va a mar ca? Só para você ter
uma idéia de qual é o pro ce di men to...

He le no Kuhn
Co mer ci an te de cou ros, em Pa ro bé. Foi acu sa -

do de par ti ci pa ção na mes ma ope ra ção com cou ros
rou ba dos na qual es ta va en vol vi do o Sr. Lin do Con rat -
ti.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor er rou
por 50%, Bota cál cu lo que o se nhor tem. O se nhor
ven deu por 300, man dou re me ter por 300 e eram 426. 
O se nhor er rou pra ti ca men te por 50% – 46%, só para
mos trar para o se nhor. O se nhor não po de ria me dir o
cou ro, por que já es ta va me di do. Não há como me dir
duas ve zes. E uma le i tu ra mi nha. Já es ta va me di do e
não po de ria emi tir nota, por que a me di da não era sua
e o cou ro não ti nha pro ce dên cia. O se nhor sabe que o 
cou ro tam bém é mar ca do. Qual era a mar ca do cou -
ro? O se nhor não mar ca o seu cou ro, o cou ro que o
se nhor com pra?

O SR. HELENO KUHN – Não.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Não mar ca?
O SR. HELENO KUHN – Não.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor com -

pra o cou ro sem mar ca?
O SR. OSCAR ANDRADE – Nun ca?
O SR. HELENO KUHN – Não, às ve zes, com pra 

cou ro com mar ca, mas nor mal men te sem.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Nor mal men te

sem, e o se nhor não mar ca quan do ven de?
O SR. HELENO KUHN – Não, só quan do meço

no ca rim bo da em pre sa, no Cou ros Pa ro bé.
O SR. OSCAR ANDRADE – Pois é, o se nhor

mar ca às ve zes.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Esse aqui o se -

nhor não mar cou, por que a mar ca já ha via. A me di da
já ha via, a mar ca já ha via e já ha via sido cor ta da. O
se nhor não po de ria ti rar nota por ca u sa dis so, man -
dou sem nota e o ou tro não po de ria ti rar nota dis so
tam bém, ti rou nota de ou tro ar ti go. Ven deu para o Ca -
che le, que mar cou do lado e que tam bém sa bia – de -
po is, ve re mos –, por que do lado es ta va adul te ra do o
cou ro.

Então, é um pro ce di men to ca sa do. O se nhor é
um ho mem ex pe ri en te e sabe bem. Nós des co bri mos, 
pois ve mos como os fa tos es tão acon te cen do. Nes se
as pec to, está mu i to cla ro: o cou ro veio mar ca do. Há
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ou tro as pec to que di rei e que o se nhor não sabe: o
cou ro foi para a pe rí cia. O se nhor sabe dis so?

O SR. HELENO KUHN – Não.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O cou ro foi para 

a pe rí cia e di rão se é uru gua io ou ar gen ti no. O se nhor
sabe que se pode di zer, não é? A pe rí cia sabe.

O SR. HELENO KUHN – Não é fá cil iden ti fi car,
mas pode ser pos sí vel.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Pode ser pos sí -
vel. E se é bra si le i ro?

O SR. OSCAR ANDRADE – Não é fá cil sa ber?
O SR. HELENO KUHN – O cou ro bra si le i ro é

mu i to mais fá cil sa ber.
O SR. POMPEO DE MATTOS – É mu i to mais fá -

cil? Di rei ao se nhor que o cou ro foi para a pe rí cia e
tem-se tudo para in di car que o cou ro não é nem do
Uru guai – que é ar gen ti no e que há lá 19 pe ças de
cou ro bra si le i ro. Nes se caso, o se nhor está en ras ca -
do de vez. Sin to mu i to. O se nhor diz que o cou ro é uru -
gua io e é ar gen ti no, fala que há só ar gen ti no, mas há
bra si le i ro. O se nhor dis se que são 300 me tros e exis -
tem 426. O se nhor man da sem nota, mas diz que en -
via com nota-re mes sa. Man da com nota-re mes sa e
pega esta para es con der o ne gó cio. O ou tro, por que
não pode emi tir nota, não re gis tra a en tra da e emi te
uma nota de blue, que nada tem a ver com o cou ro
semi-aca ba do. No cur tu me, este cons ta ta que o cou -
ro está adul te ra do e que ti ra ram as mar cas, por que,
jun to, exis te cou ro em que não foi ti ra da a mar ca. Esta 
fi cou, des cu i da ram-se no cor tar o can to, de i xa ram um 
can to e o cou ro veio lá da sua em pre sa.

Eli seu Jair Schaf fer
Re vi sor-pa ci fi ca dor de cou ro, em Igre ji nha. Tra -

ba lha va na em pre sa Ca che le, que ad qui riu o cou ro do 
sr. Lin do Con rat ti.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Por exem plo:
esse cou ro aqui é na ci o nal ou é ar gen ti no?

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Nes ta dis -
tân cia eu não con si go lhe di zer.

O SR. OSCAR ANDRADE – Pode vir aqui.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Então, por fa -

vor, ve nha aqui.
Esse é na ci o nal ou é ar gen ti no?
O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – A prin cí pio,

é ar gen ti no.
(...)
O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Essa pele

não é uma clas si fi ca ção boa de cou ro, por que vo cês
po dem ver de fe i tos. Isso são de fe i tos no cou ro.

O SR. OSCAR ANDRADE – Essas li nhas?

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Isso aqui. É
um de fe i to. Aqui tem mais um. Aqui é de fe i to.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim.
O SR. ELISEU JAIR SCHIAFFER – Cer to? Aqui 

tem mais de fe i to. Um de fe i to gra ve tam bém. Cer to?
O SR. POMPEO DE MATTOS – Cer to. Não é

uma clas si fi ca ção boa?
O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Não é um

cou ro com clas si fi ca ção boa.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Na clas si fi ca -

ção do cou ro ar gen ti no, se ria que clas si fi ca ção?
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – É de

onde? O se nhor acha que é de onde? Da Argen ti na
ou bra si le i ro?

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER  – A prin cí pio,
apa ren ta ser ar gen ti no.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Mes mo
sen do ar gen ti no de qua li fi ca ção ruim.

O SR. OSCAR ANDRADE – Ou mé dia.
O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – E mé dia

ruim.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Aque le é 

do mes mo je i to?
O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas você tem

um olho, heim? Eu não ti nha vis to.
(...)
O SR. POMPEO DE MATTOS – Está bom.

Então, tu tens co nhe ci men to de cou ro e pode fa zer
essa afir ma ção. Pois bem. Tu já co nhe ci as aque la
peça ali? Já ti nha tido con ta to com aque la peça ali?

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – É bem pro -
vá vel. Tem uma mar ca que co lo quei. E bem pro vá vel
que eu te nha to ca do nela. Tal vez não te nha ana li sa -
do...

(...)
O SR. POMPEO DE MATTOS – Está. E quan do

tu vais mar car o cou ro, na tu ral men te exa mi nas te bem 
o cou ro. E se o cou ro já tem uma mar ca.

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Não ob ser -
vo isso. Não pro cu ro uma mar ca num cou ro por que al -
gu ma vez, se eu che gar em um es ta be le ci men to e
pro cu rar uma mar ca num cou ro, es tou sus pe i tan do
do for ne ce dor.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim. Mas da qui
a pou co tu ca rim bas um cou ro que tem mar ca. Aí fica
com duas mar cas.

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Ás ve zes
vem cou ro mar ca do do cur tu me i ro que com pra o cou -
ro. Às ve zes mar ca de...
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O SR. POMPEO DE MATTOS – Então, por
exem plo, o se nhor ve nha cá. Pode tra zer o mi cro fo ne
na mão. Alcan ça o mi cro fo ne. Pode tra zer. Tira fora.
Essa aqui é sua mar ca?

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Essa aqui é.
O SR. POMPEO DE MATTOS – E essa aqui?
O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Essa mar ca

não vi.
O SR. OSCAR ANDRADE – Que mar ca?
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor não

viu. Eu sei que o se nhor não viu.
O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Não.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas é uma

mar ca, não é?
O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – É uma mar -

ca.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Mar ca de quê?
O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Mar ca de

um mar te lo, ou uma má qui na, ou um ali ca te, al gu ma
co i sa.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sim. Mas é a
mar ca de al guém a quem per ten ceu o cou ro, não é?

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Deve ser.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor tem

con vic ção dis so? Se o se nhor che gas se ao cou ro e
vis se essa mar ca aqui, ca rim ba ria com o seu?

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Não.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas o se nhor

ca rim bou.
O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Mas eu não

vi.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor ca -

rim bou por que não viu.
O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – O se nhor

per gun tou, se eu vis se, se eu ca rim ba ria. Não.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor ca -

rim bou por que não viu?
O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Por que não

vi.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Se vis se, não

ca rim ba va?
O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Com cer te -

za. Numa dú vi da, eu ia me cer ti fi car des se ca rim bo ou 
algo as sim, para daí ad qui rir o cou ro.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Então, o que
pa re ce ao se nhor, se o se nhor ca rim bou lá e ten do
aqui. O que sig ni fi ca essa pele?

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Que essa
pele ti nha uma pro ce dên cia, an te ri or men te.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Ante ri or men te?
O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Exa to. Ago -

ra, de quem é essa mar ca eu não sei.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor não

sabe por que... Mas, se o se nhor vis se, ia se in for mar.
O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Eu ia buscar 

com o vendedor.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Para ver se era

do vendedor ou se era de quem comprou. O senhor
não viu essa marca?

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Não.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Então,

deixe-me ver. O senhor compra um couro. E o senhor,
que é tão meticuloso ao olhar o defeito do couro, vê
um couro com esse corte aqui. O que significa?

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Esse corte
está estranho.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Eu sei que é
estranho, eu também acho. Para o senhor que é
quase um perito, o que pode significar um corte
desses?

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER  – Pode sig ni fi -
car que o cor te é uma mar ca fora, al gu ma co i sa as -
sim.

O SR. POMPEO DE MATTOS – E exatamente o
que foi feito. No entanto, o senhor carimbou com o
corte. Ou não tinha o corte quando o senhor
carimbou?

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Eu não vi o
corte. Esse aqui eu não vi.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Eu sei que o
senhor não viu o outro e concordo que o senhor não
visse, até porque é difícil de ver. Agora, era difícil
haver esse e não ver.

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER  – Mas eu tam -
bém não pro cu rei. No cou ro, eu olho se for pre ci so.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Tudo bem, tudo
bem, mas era de ver, não era? O se nhor é um bom
ob ser va dor.

O SR. ELISEU JAIR SCHAFFER – Eu não digo
as sim de ver, por que eu não olho a mar ca ou algo; eu
olho aqui a fa lha, o apro ve i ta men to do ma te ri al em si.

Durante o seu depoimento, o Sr. Presidente
(Robson Tuma) localizou no plenário um assistente,
identificado como Geraldo Schmidt, sócio da
Calçados Cachele, que usava o telefone celular para
dar contas do depoimento em curso para outros
depoentes. O sr. Geraldo Schmidt foi imediatamente
intimado a depor.
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Ge ral do Schmidt
O de po en te re co nhe ceu que usa va o seu ce lu lar 

para in for mar a seu só cio, con vo ca do a de por em se -
gui da, o que se pas sa va du ran te o de po i men to do sr.
Eli seu Jair Schaf fer.

O SR. OSCAR ANDRADE – São só ci os da Ca -
che le?

O SR. GERALDO JOSÉ SCHMIDT – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – É só cio

do que vai de por em se gui da.
O SR. GERALDO JOSÉ SCHMIDT – Exa ta -

men te.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – O se -

nhor é só cio dele?
O SR. GERALDO JOSÉ SCHMIDT – Sim, se -

nhor.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Então, o

se nhor vol tou para a sala...
O SR. GERALDO JOSÉ SCHMIDT – Qu an do

es ta va de pon do o...
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Mas in -

te res sa do no de po i men to de quem?
O SR. GERALDO JOSÉ SCHMIDT – Eu que ria

as sis tir ao de po i men to do Che fi nha...
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Quem é

Che fi nha?
O SR. GERALDO JOSÉ SCHMIDT – Esse Eli -

seu.
O SR. OSCAR ANDRADE – Esse que es ta va

aqui?
O SR. GERALDO JOSÉ SCHMIDT – Isso. Do

Eli seu e do Ha rald. Eu vim para as sis tir aos de po i -
men tos de les.

O SR. OSCAR ANDRADE – A que ho ras o se -
nhor li gou para o Che fi nha? Tem o ho rá rio no ce lu lar.

O SR. GERALDO JOSÉ SCHMIDT – Sim. Foi
quan do ele es ta va en tran do.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – E para o
seu só cio?

O SR. GERALDO JOSÉ SCHMIDT – Mas eu
não con se gui... com o Che fi nha.. .eu não fa lei...

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Mas,
com o seu só cio, o se nhor con se guiu?

O SR. GERALDO JOSÉ SCHMIDT – Sim, eu fa -
lei com ele, sim.

O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – Qu an tas 
ve zes o se nhor fa lou com ele?

O SR. GERALDO JOSÉ SCHMIDT – Devo ter
fa la do umas qua tro ou cin co ve zes com ele.

O SR. OSCAR ANDRADE – Da qui de den tro?
O SR. GERALDO JOSÉ SCHMIDT – Sim, da qui 

de den tro.
O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor es ta va

pas san do in for ma ções so bre os de po i men tos? O se -
nhor está sob ju ra men to.

O SR. GERALDO JOSÉ SCHMIDT – Sim, mas
foi mais eu que ren do sa ber como era o cli ma, por que
es ta mos aqui as sim, a pri me i ra vez. Não ti nha nada.

Ha rald Ocí rio Kap pel
Só cio da Cal ça dos Ca che le. Como seu só cio,

ale gou des co nhe cer qual quer ir re gu la ri da de na ope -
ra ção. Du ran te seu de po i men to foi re a li za da aca re a -
ção com os de ma is en vol vi dos no mes mo caso de
rou bo de cou ros, mas as pro vas ma te ri a is opõem-se
a to dos os pro tes tos de ino cên cia dos de po en tes.

Ru di mar Bas so
A CPMI ob te ve in for ma ções de que Ru di mar

Bas so usa va ca mi nhões rou ba dos na sua em pre sa
de trans por te e que ele se ria re cep ta dor de ca mi -
nhões rou ba dos. Em seu de po i men to, a tes te mu nha
en trou em con tra di ções so bre sua vida pre gres sa:

O SR. PRESIDENTE – (Rob son Tuma) – Há
quan tos anos o se nhor tem a sua em pre sa?

O SR. RUDIMAR BASSO – Há doze anos.
O SR. PRESIDENTE (Rob son Tuma) – O que o

se nhor fa zia an tes?
O SR. RUDIMAR BASSO – O que eu fa zia an -

tes? Eu era co mer ci an te e ti nha um mer ca di nho.
O SR. OSCAR ANDRADE – Mer ca di nho de

quê?
O SR. RUDIMAR BASSO – De fru tas e ver du -

ras.
O SR. OSCAR ANDRADE – A par tir daí, o se -

nhor ini ci ou a ati vi da de de com pra e ven da de ve í cu -
los?

O SR. RUDIMAR BASSO – Qu an do eu co me -
cei?

O SR. OSCAR ANDRADE – 1989?
O SR. RUDIMAR BASSO – 1987.
O SR. OSCAR ANDRADE – Antes dis so, o se -

nhor ti nha um mer ca di nho?
O SR. RUDIMAR BASSO – Ti nha um mer ca di -

nho na ter ra do Dr. Fran cis co Ápio.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Bas so, V. Sª.

diz que co me çou a tra ba lhar com ca mi nhões em que
ano?

O SR. RUDIMAR BASSO – Em 1987 ou em
1988. Não es tou bem lem bra do.
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O SR. POMPEO DE MATTOS – Em 1987 ou em
1988?

O SR. RUDIMAR BASSO  – Sim, se nhor.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Fa rei um cál cu -

lo. Antes, V. Sª ti nha um mer ca di nho?
O SR. RUDIMAR BASSO – Co me cei mi nha

vida no co mér cio de ca mi nhões.
Além dis so, o de po en te pro cu rou ocul tar o fato

de ter sido in di ci a do em in qué ri tos po li ci al e fis cal. Re -
ve lou que seu pa tri mô nio con sis te em duas re ven das
de ca mi nhões usa dos (Bas so Ve í cu los e Bas so Ca -
mi nhões), um apar ta men to em Ben to Gon çal ves (es -
ti ma do pelo de po en te em cer ca de R$200.000,00),
uma Che ro kee fi nan ci a da pelo Ban co do Bra sil, um
he li cóp te ro Rob son 44, e uma área ru ral com cer ca
de 3 ha. Infor mou ain da que foi mul ta do em 960 mil re -
a is por so ne ga ção do Impos to So bre Ser vi ços de Qu -
al quer Na tu re za (ISSQN), por fal ta de con ta bi li da de
de en tra da e sa í da em seus ne gó ci os.

O de po en te ale gou que “um de pu ta do da re -
gião” es ta va a di fa má-lo, mas re cu sou-se a de cli nar o
nome des te de pu ta do e mes mo a in di car se se tra ta va 
de de pu ta do fe de ral ou es ta du al.

Ade mir José Alba rel lo
O de po en te é fa bri can te de mó ve is em Foz do

Igua çu. Esta va pre so sob acu sa ção de re cep ta ção e
es te li o na to. Em seu de po i men to, re ve lou de ta lhes
ope ra ci o na is de um es que ma in te res ta du al de mo vi -
men ta ção de ve í cu los rou ba dos, no qual es ta ria im pli -
ca do o Sr. Vi ta li no Fa va ret to.

O SR. OSCAR ANDRADE – Mar ce na ria? O se -
nhor está pre so des de quan do?

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – De 25 de
maio de 2000.

O SR. OSCAR ANDRADE – Por que o se nhor
foi pre so?

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Por re -
cep ta ção e es te li o na to.

O SR. OSCAR ANDRADE – Por re cep ta ção
de?

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – De ve í -
cu lo, ca mi nhão.

(...)
O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Por que

eu co nhe ci um ci da dão cha ma do Ro ber to Vag ner da
Sil va, em São Pa u lo, no le i lão So dré  San tou ro.

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Ele fa lou
que ti nha uma fro ta de ca mi nhões para ven der, por -
que fa zia ser vi ço para o cor re io. Eu pe guei es ses ca -
mi nhões e fiz con ta to com quem eu co nhe cia, com Vi -

ta li no Fa va ret to, com o ou tro ra paz de Sa ran du va e o
cara de Fre de ri co, que eu ti nha fe i to ne gó ci os de car -
ro ba i xo com eles.

O SR. OSCAR ANDRADE – De car ro ba i xo?
O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – De au to -

mó ve is. Eles fa la ram que ti nham in te res se nes ses ca -
mi nhões. Pas sa ram...

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – E eu in -
ter me di ei as ven das. Pas sa ram-se trin ta dias, ele en -
trou em con ta to co mi go, eu en trei em con ta to com
quem co nhe cia, que in te res sa va.

Se ti ves se pre ço, eles fi ca ri am com os ve í cu los.
O SR. OSCAR ANDRADE – Se ti ves se pre ço...
O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Pre ço de

co mér cio.
O SR. OSCAR ANDRADE – Pre ço bom.
O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – De co -

mér cio. Pre ço de co mér cio para re ven da. Veio pri me i -
ro ca mi nhão. Foi fe i ta vis to ria no ca mi nhão na de le ga -
cia. Foi man da da a do cu men ta ção para o De tran, em
Por to Ale gre. Trans fe riu to dos os ve í cu los que vi e ram.
Fo ram to dos trans fe ri dos. To dos com vis to ria do mes -
mo sis te ma.

O SR. OSCAR ANDRADE  – Onde foi fe i ta a vis -
to ria?

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Em Ta -
pe ja ra.

O SR. OSCAR ANDRADE – Quem fez, o se -
nhor sabe?

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Não sei.
Che ga va o car ro, con fe ria a do cu men ta ção...

O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an tos ve í cu los
fo ram?

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Fo ram
oito para Vi ta li no.

O SR. OSCAR ANDRADE – Oito ca mi nhões,
tudo para o Vi ta li no.

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Isso.
O SR. OSCAR ANDRADE – E quan tos au to mó -

ve is?
O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Não, o

to tal... Oito ca mi nhões. O to tal para o Vi ta li no foi oito
ca mi nhões. O to tal de ca mi nhões é quin ze ca mi -
nhões.

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor ven deu
es ses ca mi nhões para quem?

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Para Ví -
ta li no Fa va ret to.

O SR. OSCAR ANDRADE – Os ca mi nhões
eram de fora e como se dava a trans fe rên cia?
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O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Trans fe -
rên cia?

O SR. OSCAR ANDRADE – É. Não tem que ter
o DUT, fir ma re co nhe ci da?

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Não.
Quanto à firma reconhecida, vinha a documentação que
era preenchida e mandada, pela Vaspex, para ele em
Salvador. Ele assinava, reconhecia e mandava de volta.

O SR. ROBSON TUMA – O es que ma é todo
mon ta do em Sal va dor?

O SR. OSCAR ANDRADE – É aí que que ro che -
gar. O do cu men to vi nha em bran co...

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Vi nha
para pre en cher e pre en chia atrás com os da dos de
quem ia trans fe rir. No caso de quem com pras se, pre -
en chia com o nome dele e man da va, pela Vas pex,
para o Ro ber to, em Sal va dor, para re co nhe cer fir ma.

O SR. OSCAR ANDRADE – Mas você afir mou
em ou tro de po i men to que es ses do cu men tos vi nham
com fir ma re co nhe ci da e em bran co.

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Alguns,
sim. Ou tros...

O SR. OSCAR ANDRADE – Vi nham com fir ma
re co nhe ci da de car tó rio e com ple ta men te bran co?

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Vi nham
um ou dois, não sei, as sim. Aí, ti nha que pre en cher e
man dar pre en chi do para re co nhe cer. Dois vi e ram em
bran co e re co nhe ci dos. Os ou tros eram pre en chi dos.

O SR. OSCAR ANDRADE – E vol ta vam lá para
re co nhe ce rem.

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Não dá
para sa ber se e...

O SR. ROBSON TUMA – O im por tan te é sa ber
que na Ba hia exis te um es que ma que com o do cu -
men to em bran co ou pre en chi do se re co nhe ce fir ma.

O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an to você ga -
nha va nes se ne gó cio?

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – R$l,5 mil.
O SR. OSCAR ANDRADE – Por ca mi nhão?
O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Por ca -

mi nhão. Não so bra va isso lí qui do por que eu fa zia as
li ga ções e me des lo ca va. Saia de Foz do Igua çu e vi -
nha até Ta pe ja ra, onde che ga va o mo to ris ta do Ro -
ber to, que en tre ga va o ca mi nhão. Acer ta va mos a ne -
go ci a ção e ía mos na de le ga cia fa zer o que ti nha de
ser fe i to para...

Ape sar de sua apa ren te dis po si ção para co la bo -
rar, seu de po i men to apre sen tou mu i tas con tra di ções,
apon ta das pelo de pu ta do Pom peo de Mat tos, com

base em in ves ti ga ções pré vi as da CPMI e dos ór gãos
po li ci a is.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Então, para o
ca mi nhão que o se nhor trou xe, vou dar os pa ra béns.
Pa ra béns para o ca mi nhão.

O Arthur, quan do es te ve lá em Sal va dor, con ver -
sou bas tan te com o se nhor e deu um de po i men to es -
cla re cen do tudo isso aí. O que ele dis se? Che gou al -
guém aqui em Ita pe ja ra e ame a çou ele, dis se que o
Vi ta li no já ti nha sido pego e que caso ele fos se pres tar 
de po i men to so bre os ca mi nhões de ve ria in for mar que 
ti nha le va do um des ses ca mi nhões a For ta le za, no
Ce a rá, e não a Sal va dor, que era exa ta men te para
des pis tar e di fi cul tar as in ves ti ga ções po li ci a is. Está aí 
a ex pli ca ção. Era exa ta men te isso: man da eles para
For ta le za en quan to da mos ri sa da aqui em Sal va dor.
Di zem que na Ba hia tudo é fes ta. Nem tudo.

Esse es tra nho ame a çou ele de mor te, ame a çou
a mãe dele, que de mons trou ter co nhe ci men to da
vida pes so al dele, en fim, toda uma his tó ria. E pon de -
rou que o tal ho mem que ha via men ti do à po lí cia – ele
fa lou que ti nha men ti do na po lí cia, por que já ti nha
dado um de po i men to – exa ta men te em fun ção des -
sas ques tões. Mes mo as sim, esse ho mem foi ca te gó -
ri co. Con fir mou as ame a ças à mãe dele. Por tan to,
men tiu so bre a en tre ga do ca mi nhão em For ta le za
tan to para a po lí cia, como em ju í zo e na CPI.

Ele men tiu na CPI do Rio Gran de, men tiu na po -
lí cia e men tiu para o juiz.

Aqui ele abriu o bico. Que o ca mi nhão foi le va do, 
a man do do Vi ta li no, a fim de ser de vol vi do ao Alba rel -
lo, até Sal va dor. De res to, a his tó ria já con ta da so bre
como se deu a en tre ga des se ve í cu lo é exa ta men te a
mes ma. O ca mi nhão fi cou no pos to de ga so li na, toda
aque la his tó ria.

Que car ro o se nhor ti nha lá?
O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Esta va

usan do uma ca mi nho ne te.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Que ca mi nho -

ne te?
O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Uma

F-l000, azul.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Está aqui. Que

o se nhor es ta va lá usan do uma F-1000 azul, que o se -
nhor le vou ele para o apar ta men to.

Onde era o apar ta men to?
O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Ita puã.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O que é Ita -

puã.?
O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Ita puã é

um ba ir ro, na be i ra da pra ia.

00288 Ter ça-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUPLEMENTO Mar ço de 2003



O SR. POMPEO DE MATTOS – Pra ia de Ita puã. 
Co nhe ço, é uns 100 me tros da fe i ra.

Que é ver da de que pode ter se tra ta do de um
des cu i do ou aci den te, pois Alba rel lo não no ti ci ou ao
in ter ro gan do que lhe man te ria pre so e nem es ta va
com es pí ri to de ani mo si da de. To da via, com cer te za,
as ale ga ções do Alba rel lo, no sen ti do de que es ta va
em Sal va dor, com o apar ta men to alu ga do, a fim de
con se guir com tal de Ro ber to Wag ner me i os de res -
sar cir os co mer ci an tes que ti ve ram pre ju í zo com os
ca mi nhões, são fal sas.

Que o in ter ro gan te per ma ne ceu em Sal va dor,
hos pe dou no apar ta men to de Alba rel lo, por qua tro
dias, oca sião que con vi veu com Alba rel lo, an dou por
vá ri os lo ca is da ci da de, além de ter man ti do con ta tos
com o ir mão de Alba rel lo, vul go “Dedo” – e o ape li do
de seu ir mão –, pro va vel men te de nome Val de mir,
que tam bém es ta va lá ins ta la do, as sim como Nego,
de ape li do “Trin ta”. Que Dedo e Trin ta che ga ram no
apar ta men to de po is que o in ter ro ga do já es ta va lá.
Que o in ter ro gan te pode apu rar: Ambos te ri am vin do
da ci da de Sal to, São Pa u lo – aí con tam umas his tó ri -
as de na mo ra da que não vêm ao caso. E que ele foi a
Sal va dor exa ta men te para en tre gar o car ro. Mas va -
mos se guir para che gar onde que ro che gar.

Pelo que cap tou das con ver sas en tre eles, am -
bos ti nham le va do ca mi nhão para Ala go as, pois co -
men ta ram que te ri am pas sa do em fren te à casa do
PC-Fa ri as  – até o PC-Fa ri as en trou na fes ta aqui.
Que eles fo ram em bo ra em se gui da. Fi cou pa re cen do 
ao in ter ro gan do que a mis são de les se ria ape nas a de 
le var ve í cu los de Sal va dor até ou tro lo cal, que se ria
Ala go as. O in ter ro gan do es cla re ce que fi cou sa ben do 
de tudo isso por que eles co men ta vam en tre eles, com 
Alba rel lo, na pre sen ça do in ter ro gan do, que não in ter -
vi nha, mas es cu ta va as his tó ri as – ele es cu tan do
tudo.

Essas his tó ri as, lem bra-se de ter ou vi do Dedo
di zer a Alba rel lo que na que le dia pre ci sa ri am en con -
trar dois ca mi nhões Mer ce des-Benz L1618 – olhe os
ca mi nhões apre en di dos – 8 ca mi nhões Mer ce -
des-Benz L1618, ca çam ba, bran co, a fim de co pi a rem 
as pla cas; que den tro por ta va uma pis to la 9mm, cha -
ma da de Ti a zi nha, e que di zia que era a me lhor pis to -
la que ha via, di zia até que era uma rou ger im por ta da.

Ago ra na de le ga cia, ven do al gu mas fo tos de um 
ir mão de Alba rel lo, cujo nome é Val de mir, acha que
deve ser esta a pes soa que es te ve lá em Sal va dor,
po rém não tem cer te za. Que o ape li do é Dedo por que
pos sui o dedo po le gar da mão di re i ta cor ta do. Ele tem
esse dedo cor ta do?

O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Tem.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Tam bém fa la -

vam mu i to em ci da des do in te ri or de São Pa u lo, de
So ro ca ba, Cam pi nas, Sal to, Itu. Qu an do a Trin ta e
Ama re lo, nun ca os avis tou ar ma dos. O in ter ro gan do
re la ta de que Alba rel lo dis se que trans for ma va ôni bus 
co le ti vos ur ba nos em ca mi nhões e que isso era fe i to
em Sal va dor em uma ofi ci na me câ ni ca per to do Pólo
de Ca ma ça ri; que tais ca mi nhões se ri am ne go ci a dos
no Rio Gran de do Sul. Ele nun ca fa lou que os ca mi -
nhões eram rou ba dos. Ele dava a en ten der que a
trans for ma ção do ôni bus era como se fos se co i sa lí ci -
ta.

O SR. OSCAR ANDRADE – Quem é Artur?
O SR. ADEMIR JOSÉ ALBARELLO – Artur é

fun ci o ná rio do Vi ta li no Fa va ret to.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor ti nha

te le fo ne, vai ver que ti nha... Inter ro gan do vá ri as ve -
zes, te le fo nan do... Ocor re que sem pre que fa la va ao
te le fo ne, Alba rel lo afas ta va-se. Ain da com re la ção ao
te le fo ne, o in ter ro gan do in for mou que Alba rel lo de ve -
ria sem pre uti li zar te le fo nes ce lu la res fri os ou la ran ja,
sem que o in ter ro gan do sou bes se o que ele que ria di -
zer com aqui lo.

Qu an to à his tó ria do che que e os da dos do mes -
mo, são exa ta men te como o in ter ro gan do já fa lou, in -
clu si ve foi ti ra do xe rox do che que, en fim. Entre tan to
Alba rel lo não su ge riu ti rar có pia para ga ran tia de que
ia apre sen tar para o Ro ber to, não era para pro var
para o Ro ber to que o che que ti nha sido pas sa do para
fren te, que se ria ape nas para mos trar para o Vi ta li no;
que o in ter ro gan do es cla re ce que o che que foi de po -
si ta do em en ve lo pe no aten di men to ele trô ni co do
Ban co do Bra sil, pelo que o Alba rel lo fa la va que o Ro -
ber to ti nha mu i ta li ga ção com Alba rel lo; que não te ria
di fi cul da de quan to à lo ca li za ção e iden ti fi ca ção do tal
Ro ber to. Eu lo ca li zo a hora que eu que ro, sei onde
está. Por isso acre di to que a xe rox do che que te ria
sido usa da para isso: Alba rel lo che gar em Ro ber to,
mas para con fir mar a Vi ta li no que o de pó si to ha via
sido fe i to.

Além dis so, re fe re o in ter ro gan do que du ran te
suas an dan ças em Sal va dor, jun ta men te com Alba -
rel lo, esse se mos tra va in te res sa do em alu gar um
bar ra cão ou gal pão para ele pró prio fa zer o tra ba lho
de trans for ma ção dos ôni bus, com isso de i xan do de
gas tar com mão-de-obra dos me câ ni cos. Ele fa la va
que Dedo, Trin ta e Go mes iri am tra ba lhar para ele, in -
clu si ve o in ter ro gan do e Alba rel lo pa ra vam em al guns
lo ca is onde Alba rel lo son da va so bre alu guéis. Que
Alba rel lo fa la va que ele e Ro ber to com pra vam os ôni -
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bus bem ba ra ti nho; que o in ter ro gan do dis se ter en -
tra do na ofi ci na onde eles fa zi am as trans for ma ções
em Ca ma ça ri em uma opor tu ni da de; que avis tou lá di -
ver sos ban cos de ôni bus; que re fe re que ti nha um ôni -
bus que es ta va sen do des man cha do, que era um ôni -
bus Sca nia com cer te za; que o in ter ro gan do viu bem
o mo tor e as de ma is pe ças; que num ou tro lu gar pró xi -
mo dali, um de pó si to de ma te ri al de cons tru ção, ha via 
um ca va li nho Sca nia, mo de lo 113, ano 93 ou 92, de
cor ver me lha, sem pla ca, o qual o in ter ro gan do tam -
bém viu, pois isso foi no de pó si to de ma te ri al de cons -
tru ção que o Alba rel lo pre ten dia mon tar em cima do
chas si dos ôni bus.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Tam bém não.
Bom, Sr. Pre si den te, só que ría mos mos trar... Sr. Pre -
si den te, eu que ria mos trar por que é im por tan te o de -
po i men to do Ade mir José Alba rel lo. Em fun ção dele,
en tra ram, no Rio Gran de do Sul, pelo me nos 30 car -
ros rou ba dos, adul te ra dos, en fim, car ros ile ga is que
ca u sa ram pre ju í zo a 30 fa mí li as no Esta do. Pelo me -
nos 30 fa mí li as. Aqui já te mos pro va dos 20; ele ad mi te 
16, lava as mãos, mas está en ro la do com o Sr. Ro ber -
to Wag ner da Sil va. E quem com pra va, por que era ca -
bri to, e ele, que ven dia, sa bia por ca u sa do pre ço. O
pre ço era lá em ba i xo, por isso eles com pra vam ca mi -
nhão as sim. Por que com prar 20 ca mi nhões só de Ro -
ber to Wag ner? Por que o pre ço era con ve ni en te, por -
que era um ne gó cio, era um es que ma. Se ele dis ses -
se: não, com prei do Ro ber to um; com prei do ou tro,
ou tro, mas, não, ele com prou só do Ro ber to. Ele tra zia 
só do Ro ber to. Mon tou um es que ma, pas sou pra ti ca -
men te a qua se mo rar lá em Sal va dor...

Antô nio Ros so ni
O de po en te é co mer ci an te de cou ros em Novo

Ham bur go e foi an te ri or men te con de na do por re cep -
ta ção. Seu de po i men to não teve ma i o res re per cus -
sões, ex ce to no sen ti do de in di car que o cou ro pode
ser uma das car gas mais vi sa das pe los cri mi no sos na 
re gião Sul do país.

Ita mar Antô nio Sbeg hen e Ju li a no Gros si Sbeg -
hen

O Sr. Ita mar Sbeg hen é co mer ci an te em Pas so
Fun do. Seu fi lho Ju li a no foi pre so em fla gran te por re -
cep ta ção de mer ca do ri as. Con quan to exis tam in dí cio
ca ba is de sua li ga ção com o cri me or ga ni za do, am -
bos re cu sa ram-se a re co nhe cê-lo.

O SR. OSCAR ANDRADE – E a sua re la ção
com o Tu li ca?

O SR. ITAMAR ANTONIO SBEGHEN – Não me 
lem bro des sa pes soa de que o se nhor fala.

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor co nhe ce
o Phill, Jú lio?

O SR. ITAMAR ANTONIO SBEGHEN – Não
lem bro, acho que não.

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor está sob
o ju ra men to que aca bou de fa zer aqui. Pres te bem
aten ção, não pode di zer que não co nhe ce uma pes -
soa se há cen te nas de gra va ções do se nhor con ver -
san do com ele, com to dos os dois, com o Phill e com o 
Tu li ca, dois la drões. Da rei a opor tu ni da de de o se nhor 
se re di mir, ou pe di rei a pri são ime di a ta do se nhor ao
Pre si den te. O se nhor não pode men tir numa CPI, não
pode tra ba lhar des sa for ma. Isso não é brin ca de i ra. O
se nhor fez um ju ra men to e está in frin gin do um ar ti go
mu i to gra ve. Então, da rei a chan ce de o se nhor se re -
di mir e di zer que co nhe ce. Como não co nhe ce uma
pes soa com a qual o se nhor está con ver san do? Te -
mos cen te nas de gra va ções.

O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an tas ve zes o
se nhor es te ve pes so al men te com o Tu li ca?

O SR. ITAMAR ANTONIO SBEGHEN – Acho
que, pes so al men te, fa lei duas ve zes com ele.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O que o se nhor
com prou dele?

O SR. ITAMAR ANTONIO SBEGHEN – Nada.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Nada? O se -

nhor po dia che gar aqui, Sr. Ita mar, e abrir o jogo. Nós
que re mos pe gar... O se nhor até, da qui a pou co, é ví ti -
ma. Foi ilu di do, in du zi do a en trar nes sa por um ma lu -
co des se que está aí. O se nhor sabe qual a prá ti ca
dele para as sal tar.

O SR. ITAMAR ANTONIO SBEGHEN – Não.
Ari Arman do Sbeg hen
Empre sá rio, em Pas so Fun do
O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – Lu ci a ne

Sbeg hen é mi nha fi lha.
O SR. ROBSON TUMA – Sua fi lha. Mu i to bem.

Tra ba lha com o se nhor?
O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – Não, ela

tem loja dela.
O SR. ROBSON TUMA – Tem uma loja dela. E é 

loja de quê que o se nhor tem?
O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – Loja de

cal ça dos, ja que tas, cin tos.
O SR. OSCAR ANDRADE – Qual o nome da

loja da sua fi lha?
O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – Ju lus bi

Indús tria e Co mér cio de Cou ros Ltda.
O SR. OSCAR ANDRADE – Em Pas so Fun do?
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O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – Em Pas so
Fun do.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O nome de fan -
ta sia da loja é “Via Cou ros”?

O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – Via Cou -
ros.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Via Cou ros. Se
o se nhor fos se ava li ar hoje o es to que de cal ça dos, em 
nú me ro de pa res, qual se ria a quan ti da de?

O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – Não te nho
idéia, mas não é mu i to.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Mais de mil,
mais de dois mil?

O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – Não, me -
nos. Cer ca de tre zen tos, qua tro cen tos pa res, acho
eu.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Tre zen tos, qua -
tro cen tos pa res?

O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – Acho eu;
não sei. Não te nho nem idéia.

O SR. POMPEO DE MATTOS – De quem o se -
nhor com pra os cal ça dos? De ata ca do, de ou tras lo -
jas?

O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – Com pro do 
ata ca do.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Qual é o ata ca -
do?

O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – Em ge ral,
Vi ner Impor ta ção e Expor ta ção.

O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – Mu i tos sa -
pa tos são para ex por ta ção, e fi cam no Bra sil.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Se ri am sa pa tos 
para ex por ta ção, mas são com pra dos aqui? Não há
sa pa to es tran ge i ro aqui.

O SR. ROBSON TUMA – De i xe-me fa zer ape -
nas uma per gun ta: se é um sa pa to de ex por ta ção,
mas fa bri ca do no Bra sil... Se é de ex por ta ção, sig ni fi -
ca que é bra si le i ro. cer to?

O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – Sim, é bra -
si le i ro.

O SR. ROBSON TUMA – Por que o se nhor não
com pra di re to da fá bri ca em vez de com prar de uma
im por ta do ra?

O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – Por que o
pre ço é ma i or, Exce lên cia.

O SR. ROBSON TUMA – O pre ço da fá bri ca é
ma i or do que o de uma im por ta do ra?

O SR. ARI ARMANDO SBEGHEN – O pre ço da
fá bri ca é ma i or do que o do ex por ta dor, do ata ca do.

Lu ci a ne Sbeg hen

Co mer ci an te em Pas so Fun do
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – A se -

nho ra pode di zer que pro ces so, qual mo ti vo e qual o
des fe cho dele?

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Sim.
Foi fe i ta bus ca e apre en são na mi nha loja, Pas so Fun -
do, pro cu ran do mar cas do sa pa to Via Uno. Nes sa
bus ca e apre en são não foi en con tra do ne nhum par de 
Via Uno, fo ram pe gos al guns pa res para a Po lí cia,
mas pa re ce que não teve an da men to o pro ces so.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – A se -
nho ra foi in di ci a da pes so al men te no pro ces so?

A SRA. LUCIANE SBEGHEN – Não.
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Não

foi?
A SRA. LUCIANE SBEGHEN – Não.
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Sabe

in for mar se es ses pa res de sa pa to fo ram le va dos pela 
Po lí cia?

A SRA. LUCIANE SBEGHEN – Sim, fo ram le -
va dos e de vol vi dos com um re la tó rio de que nada
cons ta va, eles têm pro ce dên cia.

Iro ni Alme i da da Cos ta
Po li ci al ci vil, mo ra dor em La je a do
O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor vi si tou a

loja Via Cou ro?
O SR. IRONI ALMEIDA DA COSTA – Re ce be -

mos a in for ma ção e fo mos até Pas so Fun do com pro -
var. Fui até à loja.

O SR. IRONI ALMEIDA DA COSTA – Ha via vá -
ri as pe ças de cal ça dos da Via Cou ro em ex po si ção.

O SR. OSCAR ANDRADE – Onde era a eti que -
ta, no cal ça do?

O SR. IRONI ALMEIDA DA COSTA – Esta va
nor mal.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – É uma 
eti que ta cos tu ra da na pal mi lha?

O SR. IRONI ALMEIDA DA COSTA – Ela é pró -
pria. Ela já vem acho que de fá bri ca. Não tem como.
Se ti rar, só ar ran ca do ou cor tan do.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você tem uma
idéia de quan tos pa res de sa pa to você viu des sa Via
Uno?

O SR. IRONI ALMEIDA DA COSTA – Em ex po -
si ção, ali, ha via para mais de 50 pa res em ex po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Re -
qui si tou al guns para pe rí cia?

O SR. IRONI ALMEIDA DA COSTA – Não, so li -
ci ta mos a bus ca e apre en são. Daí a al guns dias, a
gen te es ta va fa zen do vá ri as in ves ti ga ções. So li ci ta -
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mos a bus ca e apre en são, aí fo mos re a li zar a bus ca e
apre en são na loja e na re si dên cia, lá em Pas so Fun -
do, e en con tra mos cen te nas de cal ça dos sem eti que -
tas, cal ça dos da mar ca San dra, mas os da Via Uno
não ha via ne nhum par. nem na vi tri ne, nem em lu gar
ne nhum.

O SR. IRONI ALMEIDA DA COSTA – Ha via
cen te nas de pa res sem eti que ta.

O SR. OSCAR ANDRADE – E dava-se para
iden ti fi car cla ra men te que es sas eti que tas ti nham
sido ar ran ca das?

O SR. IRONI ALMEIDA DA COSTA – Fá cil.
O SR. OSCAR ANDRADE – Aque les ti nham su -

mi do. Quer di zer, os sa pa tos sem eti que ta, en tão, po -
de ri am não ser os mes mos, mas ha via lá mu i tos sa -
pa tos sem eti que ta.

O SR. IRONI ALMEIDA DA COSTA – Ha via mu -
i tos sem eti que ta.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Per fe i -
to. Dona Lu ci a na, a se nho ra quer es cla re cer?

A SRA. LUCIANE SBEGHIEN – Só com relação
a esses sapatos sem etiqueta. Esse atacado de onde a 
gente compra é de Novo Hamburgo, e eles compram
pontas que sobram da exportação. Muitas marcas não
podem ser comercializadas no mercado interno. A
própria fábrica já vende para o atacado sem etiqueta,
como é, no caso, como compro. E não são a maioria
deles sem etiqueta, como centenas, como ele falou.

Sor ris mar Kers tner
Co mer ci an te em Novo Ham bur go
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – O se -

nhor está in di ci a do no in qué ri to com uma de nún cia de 
que o se nhor te ria re cep ta do, com pra do mer ca do ria,
ob je to de rou bo de car ga da mar ca Aris co.

O SR PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – O se -
nhor já res pon deu al gum ou tro tipo de pro ces so, de
in qué ri to an tes des se?

O SR. SORRISMAR KERSTNER – Já res pon di.
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Foi

por que ra zão?
O SR. SORRISMAR KERSTNER – Por rou bo

ten ta do. Mas já fui ab sol vi do.
José Luiz Ro dri gues
Re pre sen tan te Co mer ci al, em Bom Re ti ro do

Sul
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Sr.

José, por que o se nhor está pre so?
O SR. JOSÉ LUIZ RODRIGUES – Eu saí em li -

ber da de ter ça-fe i ra, mas eu fui pre so por que es ta va
ne go ci an do um pré dio para lo car e, logo de po is, dis se 

que apa re ceu uma car ga den tro do pré dio. Mas eu
não che guei a con cre ti zar a lo ca ção do pré dio.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Mo rou em Ere -
xim. Sa bia que a po lí cia fez uma bus ca lá?

O SR. JOSÉ LUIZ RODRIGUES – Sim.
O SR. POMPEO DE MATTOS – O que ela

achou lá?
O SR. JOSÉ LUIZ RODRIGUES – Pelo que o

Inspe tor Alme i da fa lou, achou um par de cal ça do da
Via Una e um co le te.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Exa ta men te. O
par de cal ça do da car ga que foi rou ba da da Via Uno e
um par de co le te do quê? Expli ca.

O SR. JOSÉ LUIZ RODRIGUES – Ele dis se que 
era um co le te de po lí cia.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Ele dis se? Era
um co le te de po li cia. Qual era a po li cia?

O SR. JOSÉ LUIZ RODRIGUES – De po li cia ci -
vil.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Pois é, e é exa -
ta men te como vo cês con tam no te le fo ne ma, nas gra -
va ções, eu es cu tei que vo cês con tam como é que fa -
zi am os as sal tos. Ah! o co le te da po lí cia. Aí o su je i to
des ce e é como, os as sal ta dos, quan do di zem: olha,
des ce ram lá três, qua tro ves ti dos de po lí cia, nos ata -
ca ram, nos ren de ram, pen sa mos até que eram po li ci -
a is, e eram ban di dos. E aí vo cês ven di am a car ga, e
sa be mos onde vo cês ven di am a car ga, o dia. Aliás, foi 
pre sa a car ga lá em Pas so Fun do, sabe que foi pre sa
um tan to da car ga lá em Pas so Fun do. Tudo isso, sa -
be mos tudo. Aí você é que sabe: se qui ser abrir o jogo, 
abre, se não qui ser abrir, é pior para ti. A pa la vra está
con ti go. Se qui ser fa zer uma co i sa mais re ser va da,
até por que não quer di zer pu bli ca men te os no mes.
Sa be mos to dos os no mes, não dis se mos to dos aqui.

Sus pen sa a oi ti va para aguar dar a che ga da dos
advogados: 

Adelir Antô nio Ri be i ro Tran ce i ro de cur tu me, em
Novo Hamburgo.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Qual o 
mo ti vo da sua pri são?

O SR. ADELIR ANTÔNIO RIBEIRO – A mi nha
pri são foi que me pe ga ram jun to com uns pa co tes de
ve ne no que es ta vam no car ro.

O SR. ADELIR ANTÔNIO RIBEIRO – Estou
pre so, res pon den do o pro ces so.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – O se -
nhor já foi pre so al gu ma uma ou tra vez?

O SR. ADELIR ANTÔNIO RIBEIRO – Fui pre so
há uns sete me ses atrás como sus pe i to de rou bo de
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car gas, mas não teve ne nhu ma pro va quan to a isso e
eu fui em bo ra.

O SR. OSCAR ANDRADE – Não? Você ti nha
ou tro in qué ri to ou está res pon den do só a este? Já
teve al gum ou tro?

O SR. ADELIR ANTÔNIO RIBEIRO – Esse um
há al gu ma tem po atrás, em que eles me pren de rem
por sus pe i ta de rou bo. Eu fui bus car um cara que li gou 
para mim, fui dar uma cor ri da para ele. Eu fui bus car
ele e ele es ta va ar ma do e a po lí cia nos pe gou e ele
es ta va ar ma do.

Fran cis co Ápio, Vice-Pre si den te da Assem bléia
Le gis la ti va do RS.

O SR. FRANCISCO ÀPIO – Ilus tre Se na dor, no -
bres De pu ta dos, mi nhas se nho ras e meus se nho res,
te mos, no Rio Gran de do Sul, dez ca mi nho ne i ros ga -
ú chos de sa pa re ci dos, cu jos cor pos não fo ram res ga -
ta dos. Ontem e hoje, a CPI que V. Exª di ri ge já tra tou
de dois ca sos, do Da u ro Luís Fer re i ra e tam bém do
Pe dro Pa u li no Pre to. Com es sas di li gên ci as e oi ti vas
avan ça mos bas tan te no es cla re ci men to so bre o de -
sa pa re ci men to.

Te mos um ape lo a fa zer a V. Exª no sen ti do de
que in clua, por um bre ve ins tan te, sem pre ju di car o
an da men to dos tra ba lhos, o caso do San dro Ade mir
da Rosa, que de sa pa re ceu em 1996, a ca mi nho do
Rio de Ja ne i ro. Aqui está a sua irmã Nara e a sua
mãe. Há cin co anos, elas bus cam de ses pe ra da men te 
pelo ir mão e pelo fi lho.

Sr. Se na dor e Srs. Par la men ta res, aqui está a
de nún cia do Mi nis té rio Pú bli co do Rio de Ja ne i ro, a
de ci são do Juiz da Vara Cri mi nal do Rio de Ja ne i ro
de cre tan do a pri são pre ven ti va do Léo José Wolf gan
Che if, aqui está o che que que o sus pe i to pre en cheu –
e tem pro va pe ri ci al —aqui está o sus pe i to e este está 
em li ber da de con di ci o nal em Blu me nau, San ta Ca ta -
ri na, com toda de nún cia do ilus tre pro mo tor.

O ape lo que fa ze mos é que esta CPI dê gua ri da
a este caso, ou vin do ra pi da men te a irmã da ví ti ma
para que pos sa dar pros se gui men to às di li gên ci as
que, te mos ab so lu ta cer te za, per mi ti rão a elu ci da ção
do caso em cur to es pa ço de tem po.

Nara Cris ti na da Rosa Su dos ki, Au xi li ar de es -
cri tó rio em Mon te Ne gro, Rio Gran de do Sul.

A SRA. NARA CRISTINA DA ROSA SUDOSKI
– Obri ga da. Meu ir mão de sa pa re ceu em fe ve re i ro de
1996, car re gou em Pa ra na guá uma car ga de mar ga ri -
na, di re ção Rio de Ja ne i ro, mas, se gun do in for ma -
ções, não che gou ao Rio de Ja ne i ro. O cha pa, Ja i me
da Sil va, em seu de po i men to, no Rio, diz que quem
che gou com o ca mi nhão foi o Léo, e esse Léo en tre -

gou a ele um che que que o meu ir mão pos su ía para
des pe sas do ca mi nhão no va lor de R$300,00. Se gun -
do...

O SR. DOMICIANO CABRAL – Sr. Pre si den te,
acho que o in te res san te é que tem in for ma ção do
nos so de pu ta do aqui de que quan do o Léo rou bou o
ca mi nhão e a car ga de po is apa re ceu o ca mi nhão e a
car ga. Está ca rac te ri za do que re al men te é rou bo de
car gas, uma vez que eles não con se gui ram co lo car a
mer ca do ria, que se tra ta va de mar ga ri na. A mar ga ri -
na é um pro du to que tem o seu tem po de ter mi na do
para ser co mer ci a li za da, é pe re cí vel. Então, acho que
cabe a esta Co mis são, até re que i ro a esta Co mis são,
que pe ça mos au xí lio à Po lí cia Fe de ral para que seja
cum pri do esse man da do de pri são a fim de ver mos se 
o Léo tem al gu ma co i sa ain da a es cla re cer, fora o
caso dela.

O SR. ROBSON TUMA – Re que i ro, Sr. Pre si -
den te, nos ter mos re gi men ta is, que se jam con vo ca -
dos para se rem ou vi dos os Srs. Léo Jo seph Wolf gan
Cha if e Sr. Ja i me Cus tó dio da Sil va na Co mis são Par -
la men tar Mis ta de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar o
rou bo de car gas.

De po en te X
O de po i men to do Sr. X tem mais re le vân cia para

as ati vi da des in ves ti ga das no Ma ra nhão e no Pará.
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Qu e ro 

co mu ni car aos pre sen tes que va mos ou vir ago ra uma 
tes te mu nha que não va mos iden ti fi car. Por ra zões de
se gu ran ça, ele vai pres tar de po i men to en ca pu za do.

So li ci to ao Sr. Se cre tá rio que faça en trar no re -
cin to a tes te mu nha, que va mos de no mi nar de X.

O SR. OSCAR ANDRADE – Sr. X, o se nhor
pres tou de po i men to na Po lí cia Ci vil de São Pa u lo, em
19 de ja ne i ro de 2000, onde com pa re ceu es pon ta ne -
a men te ao no De pa tri, na 4ª De le ga cia da Di ve car,
quan do re la tou seu en vol vi men to com a qua dri lha
que des vi a va car ga e fra u da va o se gu ro de trans por te 
de mer ca do ri as. O se nhor con fir ma o que dis se na -
que le de po i men to?

O SR. X – Sim.
O SR. OSCAR ANDRADE – Qual a em pre sa a

que se re fe re na ques tão do rou bo de car gas?
O SR. X – Inco rel Indús tria e Co mér cio de Ali -

men tos Ltda.
O SR. OSCAR ANDRADE – Des de quan do o

se nhor tra ba lhou lá?
O SR. X – Em 1999.
O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor co me çou 

em 1999 e foi até quan do?
O SR. X – Fi quei lá por três, qua tro me ses.
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Con clu sões
Em vir tu de dos de po i men tos pres ta dos à CPMI,

re co men da-se o in di ci a men to por re cep ta ção de Vi ta -
li no Fa va ret to, Arlin do Man froi, Lin do Con rat ti, He le no 
Kuhn, Eli seu Jair Schaf fer, Ge ral do José Schmidt, Ha -
rald Ocí rio Kap pel, Ru di mar Bas so, Ade mir José
Alba re lio, José Luiz Ro dri gues e Ade lir Antô nio Ri be i -
ro. Além dis so, re co men da-se o en vio dos au tos e dos 
do cu men tos ob ti dos ao Mi nis té rio Pú bli co, para ins -
tru ção dos pro ces sos.

9. SANTA CATARINA – QUADRILHAS e
RCEPTADORES

Os de po en tes con vo ca dos fo ram pre sos em
uma ope ra ção de gran de en ver ga du ra da po lí cia de
San ta Ca ta ri na, que des ba ra tou uma qua dri lha de
rou bo de car gas que ope ra va em vá ri os es ta dos. A
for ma ção de pro vas em ju í zo está bem avan ça da,
mas qua se que una ni me men te os acu sa dos re cu sa -
ram-se a co la bo rar com os tra ba lhos des ta CPMI. Em
todo caso, den tre os es par sos de po i men tos ob ti dos e
com as pro vas co lo ca das à dis po si ção da CPMI pe las 
au to ri da des do Esta do, a atu a ção da qua dri lha re ve -
lou-se bem de li ne a da. Infe liz men te, os in dí ci os que
apon tem para os re cep ta do res das car gas não têm a
mes ma for ça e mes mo os de po en tes que co la bo ra -
ram com a CPMI nada re ve la ram que per mi ta iden ti fi -
cá-los e al can çá-los.

Adri a no José Da rós
O de po en te en con tra-se pre so, res pon den do a

in qué ri to sob acu sa ção de rou bo de car ga. Em seu
de po i men to, ale gou que nada ti nha a ver com o as -
sun to:

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor está pre -
so por quê?

O SR. ADRIANO JOSÉ DARÓS – Por acu sa -
ção de des vio de car ga.

O SR. OSCAR ANDRADE – E o se nhor não as -
su miu isso?

O SR. ADRIANO JOSÉ DARÓS – Não, se nhor.
O SR. OSCAR ANDRADE – Não con fes sa?
O SR. ADRIANO JOSÉ DARÓS – Não, se nhor.
O SR. OSCAR ANDRADE – E as mer ca do ri as

que fo ram pre sas na loja da sua es po sa, Ju li ta Mi -
chels?

O SR. ADRIANO JOSÉ DARÓS – São che ques
que já es tão com pro va dos com ca rim bo...

O SR. OSCAR ANDRADE – Mer ca do ri as.
O SR. ADRIANO JOSÉ DARÓS – São che ques

que tro quei para essa em pre sa, com pro va dos, e a

pes soa não me pa gou, e re to mou es sas mer ca do ri as
como ga ran tia.

Qu an do con fron ta do com a evi dên cia de gra va -
ções te le fô ni cas nas qua is apa re ce como ati vo par ti -
ci pan te de cri mes de rou bo de car gas e for ma ção de
qua dri lha, o de po en te per se ve rou em não co la bo rar e 
não pres tou qua is quer in for ma ções re le van tes em
seu de po i men to.

Alta ir da Sil va Dias
Co mer ci an te de ma de i ras em Cu ri ti ba, en con -

tra va-se pre so sob acu sa ção de re cep ta ção de car -
gas rou ba das. Re cu sou-se a co la bo rar com as in ves -
ti ga ções da CPMI.

O SR. ALTAIR DA SILVA DIAS – Eu fa lei para o
se nhor, Dou tor, que o que eu ti nha a di zer eu dis se em 
ju í zo. O se nhor tem pos se dis so.

O SR. ROBSON TUMA – Tudo bem, mas o se -
nhor vai di zer aqui ou tra vez, é cla ro.

O SR. ALTAIR DA SILVA DIAS – Não, pe ran te
o... Não vou di zer, não es tou em ju í zo.

   Antô nio Bru ner
Mo to ris ta, re si den te em Jo in vil le, en con tra va-se

pre so sob acu sa ção de par ti ci pa ção em rou bo de car -
gas. Em vá ri as gra va ções, apa re ce sob o ape li do “To -
nhão”. Re cu sou-se a co la bo rar com as in ves ti ga ções
da CPMI, mes mo ante as pro vas te le fô ni cas apre sen -
ta das.

San der lei Hen ri que Ou ri ques
Sol da dor em Jo in vil le, en con tra va-se pre so sob

acu sa ção de rou bo de car gas. Re cu sou-se a co la bo -
rar com a CPMI.

O SR. OSCAR ANDRADE – Como o se nhor ex -
pli ca que a Po lí cia Ci vil de San ta Ca ta ri na re u niu mu i -
tas pro vas, inú me ras, in clu si ve, apre en são de mer ca -
do ri as, es cu tas te le fô ni cas au to ri za das pela Jus ti ça, o 
que de mons tra a exis tên cia de uma das ma i o res qua -
dri lhas de rou bo a car ga no Sul do País, com a sua
par ti ci pa ção? O que o se nhor diz a res pe i to dis so?

O SR. SANDERLEI HENRIQUE OURIQUES –
Isso eu já fa lei em ju í zo.

O SR. OSCAR ANDRADE – Mas o se nhor pode 
fa lar aqui de novo, não há ne nhum pro ble ma.

O SR. SANDERLEI HENRIQUE OURIQUES –
Não te nho nada para fa lar. So bre isso aí não te nho
nada para fa lar.

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor não quer
fa lar?

O SR. SANDERLEI HENRIQUE OURIQUES –
Não, se nhor.

Da ni el Sil va
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Pre so sob acu sa ção de rou bo de car gas. Ao
con trá rio dos ou tros mem bros da qua dri lha, de pôs
sem res tri ções; suas de cla ra ções con fir ma ram as in -
for ma ções já pre sen tes no pro ces so cri mi nal em que
ele e os de ma is de po en tes es tão in di ci a dos.

O SR. DANIEL DA SILVA – Aí, con ver sa vai,
con ver sa vem. Ele: Ah! Sou cu nha do do Adri a no, a mi -
nha mu lher é irmã dele e tal. Aí, nou tro dia, nós se en -
con tre mos de vol ta, eu co me cei a con ver sar com o
Adri a no, onde que nós en tra mos no as sun to.

O SR. POMPEO DE MATTOS – No ne gó cio de
car ga?

O SR. DANIEL DA SILVA – E.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Aí tu dis se que

se tu pe gas se car ga...
O SR. DANIEL DA SILVA – Eu per gun tei pra ele

se eu ar ru mas se al guém que qui ses se fa zer o ne gó -
cio, se ele dava um je i to e tal.

O SR. POMPEO DE MATTOS – E ele?
O SR. DANIEL DA SILVA – Fa lou que dava um

je i to.
Da ni el Sil va era, em suas pa la vras, o “ali ci a dor”

de mo to ris tas para as ope ra ções.
O SR. DANIEL DA SILVA – Era o pre ço que a

car ga se ria ven di da.
O SR. ROBSON TUMA – R$16 ou 17 mil.
O SR. DANIEL DA SILVA – É.
O SR. OSCAR ANDRADE – Uma car ga des sa

vale quan to?
O SR. DANIEL DA SILVA – Na épo ca eu nem

me re cor do, mas, pelo pre ço, de via ser uma car ga de
ge la de i ra de cer to e o va lor dela era uma mé dia de
30%, no caso, se eu fos se ne go ci ar uma car ga.

O SR. OSCAR ANDRADE – Então ela va le ria
uns 50 mil?

O SR. DANIEL DA SILVA – Se a car ga era de
100 mil, era 30 mil. No caso para mim acer tar o mo to -
ris ta.

O SR. OSCAR ANDRADE – Se era 16 ou 17,
uns 50, 52.

O SR. DANIEL DA SILVA – Isso. O va lor...
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Quer

di zer que o pre ço de uma car ga des vi a da, no exem plo 
de ge la de i ra, é ven di da para o re cep ta dor por vol ta de 
30% do va lor.

O SR. DANIEL DA SILVA – E, no meu caso, o
ali ci a dor, por que eu ten ta ria pas sar para o Adri a no.
Não sei se ele te ria al gum lu cro.

O SR. OSCAR ANDRADE – Ha via ain da um in -
ter me diá rio. Po rém, che ga nor mal men te lá na fren te
com quan to? Com 50%?

O SR. DANIEL DA SILVA – Não pos so afir mar
nada em re la ção ao caso, por que nun ca tive esse co -
nhe ci men to. Se eu ti ves se...

Da ni el Sil va tam bém deu in di ca ções so bre as
ope ra ções de fra u de de se gu ro.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Apro -
ve i to a opor tu ni da de para lhe fa zer uma per gun ta, se -
guin do esse ra ci o cí nio. Do seu con tan to com esse
pes so al, com esse sub mun do, você sa be ria nos in for -
mar como es sas qua dri lhas es pe ci a li za das, es ses
gru pos de pes so as – não pre ci sa ne ces sa ri a men te
ser você – agem no caso da si mu la ção do rou bo de
car ga para des vio de mer ca do ria para efe i to de se gu -
ro? Como isso fun ci o na?

O SR. DANIEL DA SILVA – A si mu la ção?
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Exa to. 

Faz-se de con ta que hou ve o rou bo para re ce ber o se -
gu ro de po is.

O SR. DANIEL DA SILVA – Pri me i ro, a car ga é
des car re ga da num lu gar. De po is, vai-se à de le ga cia
para re gis trar que i xa de como essa car ga foi rou ba da.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – O pró -
prio mo to ris ta?

O SR. DANIEL DA SILVA – O pró prio mo to ris ta.
André Luiz Faé
Re pre sen tan te co mer ci al de mó ve is em Pato

Bran co, Pa ra ná. Encon tra-se tam bém pre so sob acu -
sa ção de rou bo de car gas. Embo ra re lu tan te, pres tou
de po i men to so bre al guns fa tos, mas ale gou que as
car gas que tran sa ci o na va eram sal va dos de se gu ra -
do ras e não car gas rou ba das.

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor era o
ven de dor do To nhão, va mos di zer as sim.

O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Eu re pre sen ta va o
To nhão, eu pe ga va a mer ca do ria, ci en te que era sal -
va dos de se gu ra do ra...

O SR. OSCAR ANDRADE – Pois é, você pe ga -
va mer ca do ria com o To nhão.

O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Não, eu não pe ga va
com o To nhão. O To nhão me en tre ga va mer ca do ria
com nota no cli en te, fa zia tudo. Eu só ia lá re ce bia do
cli en te e pa ga va o To nhão. Eu ga nha va uma co mis -
são de 3% a 5% con for me a qua li da de da ven da da
mer ca do ria.

(...)
O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas como o se -

nhor co nhe ceu o To nhão?
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O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Co nhe ci em Cu ri ti -
ba, numa con ver sa. Num pos to de ga so li na, co me ça -
mos a con ver sar. Fa lei que era re pre sen tan te co mer -
ci al e ele fa lou que tal vez ar ru mas se al gu ma co i sa
para eu ven der, que ele ti nha umas mer ca do ri as, sal -
va dos de se gu ra do ra.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sal va dos de
se gu ra do ra?

O SR. ANDRE LUIZ FAÉ – Isso. Daí, por te le fo -
ne, co me ça mos a en trar em con ta to. Ele me pas sa va
uma re la ção...

O SR. POMPEO DE MATTOS – O se nhor é um
ven de dor e um ven de dor, ob vi a men te, faz pro pa gan -
da do seu pro du to: “Olha, te nho um bom pro du to, um
pro du to de qua li da de”. Pro du tos sal va dos de se gu ra -
do ra, via de re gra, não são bons pro du tos, até por que
são sal va dos. Se fos se um pro du to bom...

O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Na mi nha idéia, sal -
va dos de se gu ra do ra ocor rem quan do um ca mi nhão
tom ba. Uma par te da mer ca do ria é es tra ga da e uma
par te fica boa. Eu acre di ta va que a mer ca do ria que
eles me man da vam é a par te boa da ca mi nhão.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sal va dos são a
par te ruim. A par te boa é a par te boa.

O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Isso, eu não sa bia.
Para mim, quan do eram sal va dos de se gu ra do ra, a
car ga toda era pos ta como sal va dos de se gu ra do ra.

A úni ca em pre sa re cep ta do ra in di ca da pelo de -
po en te foi a Ele tros hop ping, uma ca de ia de lo jas do
Pa ra ná hoje (se gun do o de po en te) fa li da.

O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Eu não era ci en te
que a mer ca do ria era des vi a da ou fur ta da.

O SR. OSCAR ANDRADE – Isso acon te ceu
com umas qua tro car gas?

O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Acre di to que com
umas qua tro car gas.

O SR. OSCAR ANDRADE – Sem pre para a Ele -
tros hop ping?

O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Sem pre para a Ele -
tros hop ping, por que a mer ca do ria que me pas sa va
era pou ca quan ti da de e a Ele tros hop ping con se guia
com prar tudo.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Que tipo de
mer ca do ria era?

O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Bi ci cle ta, ar con di ci -
o na do, que eu ven di para ele. Esse tipo de mer ca do -
ria.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Ele tro e le trô ni -
co?

O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Ele tro e le trô ni co não
ti nha. Som, es sas co i sas não ti nha.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Não ti nha som.
O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Não, som, te le vi são,

es sas co i sas não ti nham nao.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Era mer ca do ria

do ramo da loja?
O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Do ramo da loja.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Só do ramo da

loja. Espe cí fi co.
O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Nun ca ven di ou tro

tipo de co i sa a não ser do meu ramo.
O SR. POMPEO DE MATTOS – E gran de? E

essa loja é aqui?
O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Não, é no Pa ra ná.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Qual a ci da de?
O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Tem oito fi li a is. Ti -

nha, por que ago ra ele fa liu.
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Antes

dis so, que ro aqui fa zer uma per gun ta. Da para o se -
nhor de cli nar o nome des sa Ele tros hop ping? O nome
com ple to.

O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Olha, o nome só de
San dro. O nome com ple to eu não lem bro. Eu li o
nome com ple to dele, mas, no mo men to, eu não es tou
lem bran do não.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Ele -
tros hop ping é uma loja. O en de re ço?

O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Ele tros hop é uma
loja.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – O en -
de re ço?

O SR. ANDRE LUIZ FAÉ – Eu não te nho o en -
de re ço. Não me lem bro do en de re ço.

O SR. ROBSON TUMA – Ci da de?
O SR. ANDRE LUIZ FAÉ – Fran cis co Bel trão, a

ma triz. Ele ti nha uma loja em São Pa u lo, no in te ri or de 
São Pa u lo, uma em Cha pe có e as ou tras não sei onde 
era.

Aca re a dos o de po en te e o sr. Antô nio Bru ner,
este per sis tiu em ne gar to das as acu sa ções.

O SR. OSCAR ANDRADE – Sr. Antô nio, qual
era a sua re la ção, na ques tão das car gas, com o
André.

O SR. ANTÔNIO BRUNER – Co nhe ci-o, evi -
den te men te, num res ta u ran te. Só.

O SR. OSCAR ANDRADE – Só? Vou per gun tar
de novo, Sr. Antô nio. Qual era a sua re la ção com ele
na ques tão do rou bo de car ga, re cep ta ção e in ter me -
di a ção de qual quer sor te? Estou per gun tan do de
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novo, o se nhor está no tan do? O se nhor en ten deu por
que es tou per gun tan do de novo?

O SR. ANTÔNIO BRUNER – Sim.
O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor pode res -

pon der.
O SR. ANTÔNIO BRUNER – Co nhe ci-o num

res ta u ran te. Ele tra ba lha va de ven de dor, al mo ça mos
jun tos e nos co nhe ce mos por ali.

O SR. OSCAR ANDRADE – Não per gun tei se o
se nhor co nhe cia, não. Fa lei qual era a re la ção dos se -
nho res na tran sa ção, na co mer ci a li za ção.

O SR. ANTÔNIO BRUNER – Não, não exis tia
tran sa ção, não exis tia co mer ci a li za ção.

O SR. OSCAR ANDRADE – Ne nhu ma?
O SR. ANTÔNIO BRUNER – Ne nhu ma.
O SR. OSCAR ANDRADE – Sr. André, por fa -

vor, re pi ta o que o se nhor dis se, ain da há pou co, so -
bre a re la ção que o se nhor ti nha, na ven da das mer -
ca do ri as, na re la ção com o To nhão. Da ma ne i ra que o
se nhor dis se, por fa vor.

O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Mi nha re la ção com o 
To nhão era que eu ven dia mer ca do ri as da sal va dos
de se gu ra do ra para o San dro e para o Fran cis co Bel -
trão.

O SR . OSCAR ANDRADE – Mas in ter me di a do
por quem?

O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Inter me di a do pelo
To nhão.

O SR. OSCAR ANDRADE – To nhão é esta pes -
soa aqui.

O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Essa.
O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – O To nhão me pas sa -

va a re la ção.
O SR. OSCAR ANDRADE – O To nhão e mais

quem?
O SR. ANDRÉ LUIZ FAÉ – Só.
O SR. OSCAR ANDRADE – Só. Então, é ele; e

não, eles.
O SR . ANDRÉ LUIZ FAÉ – Aí, o que cli en te que -

ria, ele fa zia o pe di do, e eles en tre ga vam. Po dia ser
meio ca mi nhão, um ca mi nhão. E com nota fis cal isso.

O SR. OSCAR ANDRADE – Cer to. Sr. Antô nio,
o se nhor ou viu o que ele dis se.

O SR. ANTÔNIO BRUNER – Ouvi e des co nhe -
ço isso.

O SR. OSCAR ANDRADE – É men ti ra dele?
O SR. ANTÔNIO BRUNER – Des co nhe ço.

O SR. OSCAR ANDRADE – Olhe para ele, por
fa vor. Olhe para ele, por fa vor! Fi que olhan do para ele. 
Sus ten te o olhar, por fa vor, para ele.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Ago ra, res pon -
de, se co nhe ce ou não co nhe ce.

O SR. ANTÔNIO BRUNER – Não, des co nhe ço.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Ele ti rou os

olhos.
O SR. OSCAR ANDRADE – Olhe para ele, por fa -

vor, e fale olhan do para ele que o se nhor des co nhe ce.
O SR. ANTÔNIO BRUNER – Des co nhe ço.
O SR. OSCAR ANDRADE – E men ti ra dele?
O SR. ANTÔNIO BRUNER – Sim.
Gla u cir Iná cio Gra ve
Mo to ris ta, re si den te em Jo in vi le. Encon tra-se

pre so sob acu sa ção de rou bo de car gas. Foi an te ri or -
men te con de na do por rou bo de car ro. Re cu sou-se a
co la bo rar com a CPMI.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Mas a voz é tua, 
tua e do Adri a no.

O SR. OSCAR ANDRADE – Não achou pa re ci -
do essa voz?

O SR. GLAUCIR INÁCIO GRAVE – Não, des co -
nhe ço.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Des co nhe ce?
O SR. OSCAR ANDRADE – Foi gra va do de um

te le fo ne você fa lan do, do seu te le fo ne.
O SR. GLAUCIR INACIO GRAVE – Des co nhe ço.
O SR. OSCAR ANDRADE – Qual o seu te le fo ne?
O SR. GLAUCIR INÁCIO GRAVE – Não sei.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Você não tem te -

le fo ne?
O SR. GLAUCIR INÁCIO GRAVE – Não lem bro

mais o nú me ro.
Gi o va ni Sil ve i ra
Motorista, residente em Joinville. Encontra-se

preso sob acusação de roubo de cargas e de roubo a um 
posto de gasolina. Recusou-se a colaborar com a CPMI.

Con clu sões

Em ra zão dos de po i men tos, re co men da-se o in -
di ci a men to de Adri a no José Da rós, Alta ir da Sil va
Dias, Antô nio Bru ner, San der lei Hen ri que Ou ri ques,
Gla u cir Iná cio Gra ve e Gi o va ni Sil ve i ra nos ter mos da
Lei nº 1.579, de 18 de mar ço de 1952, por re cu sa -
rem-se a co la bo rar com os tra ba lhos da CPMI.

Re co men da-se ain da o en vio de to dos os do cu -
men tos co li gi dos pela CPMI e dos au tos dos de po i -
men tos ao Mi nis té rio Pú bli co, para au xi li ar na for ma -
ção dos pro ces sos con tra os de po en tes.
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10. RONDÔNIA – QUADRILHAS e
RECEPTADORES

As in ves ti ga ções em Ron dô nia fo ram mo ti va das 
por de nún ci as de que es ta ria ocor ren do es cam bo de
car gas rou ba das por en tor pe cen tes pro du zi dos nos
pa í ses vi zi nhos. Na ver da de, as in ves ti ga ções po li ci a -
is que vêm sen do le va das a cabo in di cam a Re gião
Nor te como um dos gran des des ti nos das car gas rou -
ba das em ou tras re giões do país.

Je re mi as Men des
De le ga do da Po li cia Ci vil, lo ta do em Ca co al. O

de po en te in ves ti ga uma sé rie de cri mes de re cep ta -
ção de car gas rou ba das; em seu de po i men to, men ci -
o nou a gran de im por tân cia de atu a ção con jun ta dos
ór gãos po li ci a is e fis ca is no com ba te ao cri me.

O SR. JEREMIAS MENDES – Só de fa cha da.
Isso tem di fi cul ta do as in ves ti ga ções.

Eu es ta va ou vin do V. Exª fa lar da par ti ci pa ção
de vá ri os ór gãos: Po lí cia Fe de ral, Se cre ta ria de Fa -
zen da.

Então, eu vol to a di zer que uma mer ca do ria é
ven di da para Ron dô nia e aqui é dis tri bu í da para os re -
cep ta do res. A Se faz vem em uma blitz vo lan te, sim -
ples men te mul ta o em pre sá rio e ele aca ba es quen -
tan do aque la mer ca do ria.

Ele já pode co lo cá-la no mer ca do e vai para as
pra te le i ras nor mal men te, por que a Se faz es te ve ali e
tudo cer ti nho.

A im por tân cia de a po lí cia tra ba lhar em con jun to 
com a Se faz aju da rá, e mu i to, nas in ves ti ga ções, por -
que a po lí cia fará uma bus ca e apre en são, con for me
foi fe i to a se ma na pas sa da em Ari que mes. Já a tra ba -
lho da CPI, eu es ti ve na que la ci da de e fi quei ali por 10 
dias. Fo ram fe i tos vá ri os cum pri men tos de man da dos
de bus ca, eu fiz a in ves ti ga ção, nos sa equi pe fez a in -
ves ti ga ção, fo ram le van ta dos os de pó si tos, o juiz de -
fe riu os pe di dos fe i tos por mim e con vi dei o pes so al
da Se faz, um au di tor fis cal, para acom pa nhar. E, na
opor tu ni da de, eu ex pli ca va para ele a im por tân cia de
a po li cia es tar jun to, por que ai ele fa lou: “Na se ma na
pas sa da mes mo, atu ei uma em pre sa aqui”. E fa lei:
“você já sa bia da ori gem?” “Não, eu sim ples men te...”
“Então você aca bou es quen tan do essa mer ca do ria;
ela pas sou a ser quen te.” Então con vi dei esse pes so -
al, e fi ze mos ali um bom tra ba lho: fo ram apre en di dos
al guns ma te ri a is, pro du tos ali men tí ci os, e esse ma te -
ri al foi en ca mi nha do para a Se faz, foi ins ta u ra do in -
qué ri to po li ci al.

As in ves ti ga ções re ve la ram os no mes de em -
pre sas re cep ta do ras.

O SR. OSCAR ANDRADE – E ha via o en vol vi -
men to de em pre sas como os su per mer ca dos Cor bé -
lia, Ya ma mo to, Dou glas, Ban de i ran tes, Di a ni que ses e 
tam bém as lo jas Ama zon Mó ve is de Ca cu au, Bu ri ti e
Ina puí Ama zo nas?

O SR. JEREMIAS MENDES – Exa ta men te,
com a pri são do..;

O SR. OSCAR ANDRADE – Os re cep ta do res?
O SR. JEREMIAS MENDES – Esses gran des

su per mer ca dos aí fo ram os re cep ta do res da mer ca -
do ria e par te da mer ca do ria tam bém foi apre en di da
em de pó si tos des sas em pre sas.

O SR. OSCAR ANDRADE – Os pro pri e tá ri os fo -
ram in di ci a dos?

O SR. JEREMIAS MENDES – To dos fo ram pre -
sos e in di ci a dos.

O SR. OSCAR ANDRADE – Que são: do Su per -
mer ca do Cor bé lia, Oswal do Alcân ta ra; do Su per mer -
ca do Ya ma mo to, Oda ir Ya ma mo to; do Su per mer ca do
Dou glas. Antô nio Isí dio de Oli ve i ra; do Ban de i ran tes e 
Ama zon Mó ve is. Rui Bar bo sa de Melo.

O de po en te re ve lou tam bém o mo dus ope ran -
di de um ex-fun ci o ná rio da Re ce i ta sob in ves ti ga ção,
sem de cli nar seu nome.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Dr. Je re mi as,
gos ta ria que o se nhor me fa las se mais so bre o ex–
fun ci o ná rio da Re ce i ta, ele está pre so atu al men te?

O SR. JEREMIAS MENDES – Não, ele já foi
iden ti fi ca do, es ta mos in ves ti gan do.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Onde ele se
en con tra?

O SR. JEREMIAS MENDES – Acho que pelo
fato de es tar em fase in ves ti ga tó ria ain da, não era
bom eu ci tar nome e lo cal onde ele se en con tra, para
não pre ju di car as in ves ti ga ções.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Fale-me mais
so bre como ele atu a va. O Sr. me fa lou que ele cri a va
fir ma fan tas ma em São Pa u lo.

O SR. JEREMINAS MENDES – É em São Paulo.
O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Ele ti nha li ga -

ção com al guém em São Pa u lo para fa zer isso?
O SR. JEREMIAS MENDES – As car gas ele

man tém con ta to com os re cep ta do res e pas sa fax da
car ga. Se in te res sar, ele ven de 50% mais ba ra to. Por
exem plo, o Su per mer ca do Cor bé lia em Ari que mes. O
agen ci a dor lá en tra em con ta to com o re cep ta dor da -
qui e fala: te nho uma car ga de ele tro do més ti cos, te in -
te res sa? Aí pas sa fax da car ga. Pas sa fax, vai ver o
pro du to se...
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O SR. MÁRIO NEGROMONTE – vai do cu men -
ta do isso?

O SR. JEREMIAS MENDES – Não, isso tudo
clan des ti no. Entre eles lá, pas sa fax. Ai, ele vê a mer -
ca do ria, se in te res sa para ele, ele pega, se não in te -
res sa...Às ve zes, eles di vi dem a mer ca do ria. Por
exem plo, ele não ven de ele tro do més ti co, ele ven de
pro du to ali men tí cio... Por que as agên ci as de car ga
faz o trans por te de  vá ri as em pre sas. Aí vem ele tro do -
més ti co, pro du to de lim pe za, pro du to ali men tí cio,
cho co la te, que é uma car ga bem ace i ta.

Gil va ni Fer re i ra Ro cha
Mo to ris ta, en con tra-se pre so cum prin do pena

por si mu la ção de rou bo de car ga, cri me que exe cu tou
con jun ta men te com Per son Pa che co. Pres tou in for -
ma ções à CPMI sob ca rá ter re ser va do.

Rui Bar bo sa de Melo
Ga rim pe i ro em Ca co al. No pas sa do, teve três lo -

jas e res pon de a in qué ri to por cri me de re cep ta ção de 
car gas rou ba das. Ale gou que acre di ta va tra tar-se de
car gas re cu pe ra das de se gu ra do ras. Infor mou que
uma de suas lo jas es ta va em nome de um tes -
ta-de-fer ro, Antô nio Cúr cio.

Apa re ci do Escor cio
Me câ ni co co mer ci an te em Ari que mes. Foi acu -

sa do de ser re cep ta dor de ca mi nhões rou ba dos, mas
ne gou qual quer par ti ci pa ção nes tas ati vi da des.

Lou ri val Cla u di no
Co mer ci an te em Ari que mes. Foi pre so, acu sa do 

de re cep tar car gas e pe ças de ca mi nhões rou ba dos,
mas re fu tou as acu sa ções.

Antô nio Cúr cio
Co mer ci an te em Bu ri tis. Man ti nha uma loja em

nome pró prio para Rui Bar bo sa de Melo. Ne gou ter
qual quer co nhe ci men to so bre car gas rou ba das, mes -
mo du ran te aca re a ção com Rui Bar bo sa de Melo.

Isra el Mo des to San tos
Apo sen ta do, re si de em Ari que mes. Era vi zi nho

a um de pó si to de pe ças, de pro pri e da de de Antô nio
Izi do de Oli ve i ra, no qual fo ram en con tra das pe ças de
ca mi nhões rou ba dos.

Alta ir Fran cis co da Sil va
Co mer ci an te de ce re a is em Pre si den te Mé di ci.

Foi con de na do por re cep tar uma car ga rou ba da de
sa cas de café, mas de cla rou-se ino cen te.

O SR. GERALDO CANDIDO – Alta ir, você pa -
gou quan to por cada saca de café?

O SR. ALTAIR FRANCISCO DA SILVA – R$
75,00 que eu com bi nei com ele, foi o que eu pa guei.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você não pa gou,
não.

O SR. ALTAIR FRANCISCO DA SILVA – Não,
não pa guei, está cer to.

O SR. OSCAR ANDRADE – Você pa gou R$8
mil; você pa gou 20% do que va lia a car ga.

O SR. ALTAIR FRANCISCO DA SILVA – 20%, e 
eu de vol vi...

O SR. OSCAR ANDRADE – Por que você fa lou
em pro mis só ria e em che que que caiu na con ta. você
só pa gou 20%, o que ca rac te ri za mu i to cla ra men te
para nós a re cep ta ção, por que é em tomo dis so aí
mes mo, che ga a 50%, no má xi mo.

  Mil ton Cé zar da Sil va
Mo to ris ta, em Ouro Pre to do Oes te. Encon tra-se 

cum prin do pena por par ti ci pa ção em rou bo de car -
gas, mas ale ga ino cên cia.

Ve ro ci Se ve ri no Adal ber to Fi lho
Téc ni co em in for má ti ca, em Ouro Pre to do Oes -

te. Está cum prin do pena por rou bo de car gas, na
mes ma ope ra ção em que Mil ton Cé zar da Sil va es te -
ve en vol vi do mas, como ele, ale ga ino cên cia.

O SR. MARIO NEGROMONTE _ E por que no
in ter ro ga tó rio você diz que sa bia.., quan to foi o va lor
ne go ci a do?

O SR. VEROCI SEVERINO ADALBERTO
FILHO – Eu não sei de va lor.

O SR. MARIO NEGROMONTE – você sabe, no
seu in ter ro ga tó rio você diz aqui. Va mos lá avi var a sua 
me mó ria.

O SR. VEROCI  SEVERINO ADALBERTO
FILHO – O que eu fa lei no in ter ro ga tó rio foi o que o
ad vo ga do man dou fa lar.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Sim, quan to
que o ad vo ga do man dou di zer?

O SR. VEROCI SEVERINO ADALBERTO
FILHO – Eu não lem bro.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Então você
era um bo ne co que o ad vo ga do man da va você di zer e 
você di zia. E isso?

O SR. VEROCI SEVERINO ADALBERTO
FILHO – Hoje eu não lem bro quan to foi que ele man -
dou di zer.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – você não lem -
bra, não?

O SR. VEROCI SEVERINO ADALBERTO
FILHO – Não.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – E a sua par te? 
Você diz aqui que le va ria à soma to tal de R$16 mil e
pela car ga no fi nal se ria di vi di da en tre cin co par ti ci -
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pan tes. Você diz aqui e as si na. No in ter ro ga tó rio, que
se ria di vi di do en tre cin co. O ad vo ga do man dou você
di zer isso tam bém?

O SR. VEROCI SEVERINO ADALBERTO
FILHO – Man dou eu di zer isso.

Além  dis so, afir mou que Alta ir Fran cis co da Sil -
va sa bia es tar ad qui rin do pro du to de rou bo, mas afir -
mou ca te go ri ca men te que Mil ton Cé zar da Sil va não
es ta va en vol vi do.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Há ou tro as -
sun to im por tan te. V. Sª afir mou e eu gos ta ria que fa -
las se se o Sr. Alta ir Fran cis co da Sil va, co mer ci an te,
ti nha co nhe ci men to de que a car ga era rou ba da.

O SR. VEROCI SEVERINO ADALBERTO
FILHO – Afir mo, por que o Alex me dis se e o Cleó bo lo
fa lou. Mas, em mo men to al gum, tive con ta to com
eles.

(...)
O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Sr. Pre si den te, 

é im por tan te que o Sr. Ve ro ci Se ve ri no Adal ber to Fi -
lho con fir me que o Sr. Mil ton Cé sar da Sil va não es ta -
va en vol vi do.

O SR. VEROCI SEVERINO ADALBERTO
FILHO – O Sr. Mil ton Cé sar não es ta va en vol vi do.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Ape nas foi en -
vol vi do por ori en ta ção do Alex, não é isso?

O SR. VEROCI SEVERINO ADALBERTO
FILHO – Exa ta men te, Exce lên cia.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Quem mais
tem co nhe ci men to de que o Sr. Mil ton não está en vol -
vi do?

O SR. VEROCI SEVERINO ADALBERTO
FILHO – Quem  mais  tem  co nhe ci men to?

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Sim.
O SR. VEROCI SEVERINO ADALBERTO

FILHO – To dos os que es ta vam pre sen te.
  Oswal do Alcân ta ra
Co mer ci an te de se cos e mo lha dos em Ari que -

mes. O de po en te foi con de na do em pri me i ra ins tân cia 
por re cep ta ção de rou bo de car gas. Ale ga ino cên cia e 
con si de ra nor mal ad qui rir bens sem nota fis cal.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Como o se -
nhor de cla ra as mer ca do ri as que com pra sem nota
fis cal?

O SR. OSWALDO ALCÂNTARA – Como sem
nota fis cal?

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Nes se ins tan -
te o se nhor fa lou que com prou mer ca do ria sem nota
fis cal. Como o se nhor de cla ra es sas mer ca do ri as?

O SR. OSWALDO ALCÂNTARA – Não é que
eu com pre mer ca do ria sem nota fis cal. Algu ma co i sa
acon te ce, como acon te ce com todo co mer ci an te,
com pra-se com uma nota mais ba i xa. Não sou só eu.
no caso. Todo co mer ci an te faz isso. Não com pra
100% com nota.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Quer di zer que 
o se nhor ge ne ra li za, todo mun do com pra mer ca do ria
sem nota?

O SR. OSWALDO ALCÂNTARA – Não exis te
100% com nota.

Per son Pa che co
Co mer ci an te em Ca co al. Encon tra va-se pre so

por re cep ta ção de um ca mi nhão rou ba do, mas pro -
tes ta va ino cên cia.

O SR. OSCAR ANDRADE – O se nhor está pre -
so há quan to tem po?

O SR PERSON PACHECO – Seis me ses, em
re gi me semi-aber to.

O SR. OSCAR ANDRADE – Semi-aber to?
O SR PERSON PACHECO – Semi-aber to, por

re cep ta ção de um... Na mi nha em pre sa, foi co lo ca da
uma ca çam ba de um ca mi nhão – só a ca çam ba, é um 
equi pa men to que vai em cima e cons ta tou-se, mais
tar de, que essa ca çam ba era pro du to de fur to.

O SR. OSCAR ANDRADE – Na sua em pre sa foi 
co lo ca da?

O SR PERSON PACHECO – Foi co lo ca da na
mi nha em pre sa.

O SR. OSCAR ANDRADE – Quem co lo cou?
O SR PERSON PACHECO – Meus fun ci o ná ri -

os. Ti rou de um ca mi nhão, fez um ser vi ço por car ro de 
alon ga men to de chas sis no ca mi nhão da pes soa.
Essa ca çam ba fi cou so bran do no meu pá tio. Eu ad -
qui ri ela des sa pes soa.

O SR. OSCAR ANDRADE – Quem era?
O SR PERSON PACHECO – Fa lei tan to no

nome do ho mem que... Já faz cin co anos isso, dou tor.
Além des ta con de na ção, está res pon den do a

ou tros três pro ces sos, to dos por re cep ta ção.
O SR. OSCAR ANDRADE – Então, o se nhor

tem três ou qua tro. Qu a tro: um con de na do e três que
você res pon deu.

O SR PERSON PACHECO – São três ao todo.
O SR. OSCAR ANDRADE – Estão em an da -

men to ain da?
O SR PERSON PACHECO – Não. Em fase de

re cur so. Foi sen ten ci a do.
O SR. OSCAR ANDRADE – Um, né?
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O SR PERSON PACHECO – Um foi pago e o
ou tro...

O SR. OSCAR ANDRADE – Um o se nhor cum -
priu pena?

O SR PERSON PACHECO – Eu cum pri a pena.
O SR. OSCAR ANDRADE – Qu an to tem po?
O SR PERSON PACHECO – Um sex to de três

anos e qua tro me ses, né, que foi na épo ca.
O SR. OSCAR ANDRADE – Uns qua tro me ses.
O SR PERSON PACHECO – Não, deu mais.
O SR. OSCAR ANDRADE – Mais um pou co.
O SR PERSON PACHECO – Deu uns dez me -

ses e pou co ao todo.
O SR. OSCAR ANDRADE – Uns dez me ses.

Então, esse você cum priu?
O SR. PERSON PACHECO – Cum pri.
O SR. OSCAR ANDRADE – Tem ou tros dois

em an da men to.
O SR. PERSON PACHECO – Ai eu fui.., por

esse, um, que o se nhor está per gun tan do para mim,
que eu fui de nun ci a do e cum pri uma par te. Aí fui sen -
ten ci a do acho que três anos e al gu ma co i sa em re gi -
me aber to...

José Adri a no Pe re i ra dos San tos
La bo ra to ris ta em Vi lhe na. Encon tra va-se pre so,

con de na do por par ti ci pa ção no rou bo de duas car re -
tas. Qu an do con fron ta do com acu sa ções de ter mon -
ta do qua dri lha para rou bo de ca mi nhões, ale gou ino -
cên cia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se sen tiu 
in ter ro ga do, que é o se nhor, vi nha pas san do por di fi -
cul da des fi nan ce i ras e por isso re sol veu mon tar um
gru po para rou bar ca mi nhões, ten do em vis ta que co -
nhe cia Dé cio, pro pri e tá rio de uma ofi ci na em Vár zea
Gran de que já ha via de mons tra do in te res se em com -
prar ca mi nhões rou ba dos e que pa ga ria por eles a
quan tia de 12 mil re a is.

O pri me i ro ca mi nhão a ser rou ba do foi o do Pos -
to Mí ri am, ten do na que la opor tu ni da de con ta do com
a par ti ci pa ção de Rone e Ivan, vul go Po la co.

Você se cha ma José Adri a ne Pe re i ra dos San -
tos?

O SR. JOSÉ ADRIANO PEREIRA DOS
SANTOS – Sou eu mes mo.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Como é
que você de cla rou isso e dis se que não co nhe cia o
Dé cio?

O SR. JOSÉ ADRIANO PEREIRA DOS
SANTOS – Fa lei isso aí por que apa nhei.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ver -
sa, ra paz, está aqui, você as si nou, está tudo di re i ti -
nho. Está o seu de po i men to.

O SR. JOSÉ ADRIANO PEREIRA DOS
SANTOS – Apa nhei bas tan te de um po li ci al.

O SR. OSCAR ANDRADE – Qual po li ci al?
O SR. JOSÉ ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS  

– Não sei o nome deles, só sei que apanhei muito.
Már cio Ro dri gues de Je sus
Mo to ris ta de Vár zea Gran de, Mato Gros so.

Encon tra va-se pre so, con de na do pelo rou bo de uma
car re ta. Como o de po en te an te ri or, ale gou des co nhe -
cer os fa tos re la ta dos em seu de po i men to às au to ri -
da des po li ci a is.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Sr. Re la tor, eu
gos ta ria ape nas de avi var a me mó ria dele e di zer-lhe
o que ele fa lou no in ter ro ga tó rio, só para ele se lem -
brar, pois acho que ele está men tin do des de o iní cio.

Para você pa rar de men tir, em pri me i ro lu gar,
você co nhe cia – isso foi dito aqui por você – o Adri a -
no, ir mão do Alde mir. Você co nhe cia o Alde mir há seis 
me ses, eram vi zi nhos e de po is co nhe ceu o Adri a no.

Pri me i ra men ti ra: você dis se que não co nhe cia.
Você afir ma isso aqui e foi con vi da do para rou -

bar ca mi nhões. Con fes sa que par ti ci pou do rou bo de
uma car re ta Sca nia 112, cor ver me lha, no tre cho en -
tre Pi men ta Bu e no e Vi lhe na. Ela foi aban do na da ho -
ras de po is, por que o Sr. Dé cio, que o se nhor não co -
nhe ce, pro pri e tá rio de uma ofi ci na em Vár zea Gran -
de, que ria uma Sca nia 113 e não 112, e duas Mer ce -
des Benz 1935, sub tra í das no dia 6 do cor ren te ano.
Que a qua dri lha era for ma da por Adri a no, Roni, Ro -
ber to, Nil son, Ra mon, Alde mir, co nhe ci do por Aldo, e
o in ter ro ga do.

  Con fes sa tam bém que no mês pas sa do rou ba -
ram duas car re tas Sca nia 113, en tre as ci da des de
Con xin e So no ra, ten do sido le va das para Cu i a bá, a
fim de se rem en tre gues a Dé cio, a quem o se nhor não 
co nhe cia. Escla re ceu ain da que uma foi con du zi da
pelo in ter ro ga do e ou tra pelo Ra mon. O se nhor con -
du ziu uma e o Ra mon ou tra.

Va mos ago ra ao Lo gus. O se nhor men tiu. Que
em re la ção aos ve í cu los usa dos nos as sal tos, tem a
es cla re cer que o Lo gus de cor pra ta e o Gol de cor
pre ta eram de Adri a no e que após o as sal to do dia 6
re ce beu o Lo gus como pa ga men to pela sua par ti ci pa -
ção nos três as sal tos aci ma des cri tos. O Gol foi en tre -
gue a Roni tam bém como for ma de pa ga men to.

O SR. OSCAR ANDRADE – Veja se a as si na tu -
ra é dele.
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O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Inter ro ga do:
Már cio Ro dri gues de Je sus.

O SR. OSCAR ANDRADE – Veja se ele re co -
nhe ce esta as si na tu ra aqui. Pega para ele, por fa vor.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – E sua?
O SR. MARCIO RODRIGUES DE JESUS – E

sim, Se nhor.
O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Tudo que você 

afir mou no in ter ro ga tó rio é men ti ra?
O SR. MÁRCIO RODRIGUES DE JESUS – Não 

par ti ci pei do rou bo des sas car re tas. Tan to é que fui...
O SR. OSCAR ANDRADE – Por que você fa -

lou?
O SR. MÁRCIO RODRIGUES DE JESUS – Isso 

po dem ter co lo ca do sem eu ter fa la do. Che gar com o
li vro e me dar para as si nar. Eu es ta va pre so...

Con clu sões Par ci a is para Ron dô nia

Em ra zão dos de po i men tos, re co men da-se o in -
di ci a men to de Rui Bar bo sa de Melo, Antô nio Cúr cio,
Oswal do Alcân ta ra e Per son Pa che co por re cep ta ção.

Re co men da-se ain da o en vio de to dos os do cu -
men tos co li gi dos pela CPMI e dos au tos dos de po i -
men tos ao Mi nis té rio Pú bli co, para au xi li ar na for ma -
ção dos pro ces sos con tra os de po en tes e, em par ti -
cu lar, para pos sí vel re vi são da pena de Mil ton Cé zar
da Sil va, que es ta ria ino cen te do cri me pelo qual foi
con de na do.

11. SANTOS – QUADRILHAS E RECEPTA–
DORES

Por re que ri men to da De pu ta da Te i ma de Sou za
a CPMI – Rou bo de Car gas re a li zou 2 (duas) au diên -
ci as pú bli cas na ci da de de San tos, pre ci sa men te nos
dias 9 e 10 de maio de 2002, no  Ple ná rio da Câ ma ra
dos Ve re a do res, pre sen tes nes tes even tos o Se na dor 
Ro meu Tuma (Pre si den te), os De pu ta dos Oscar
Andra de (Re la tor), Tel ma de Sou za e Cabo Jú lio
(Mem bros).

Fo ram ou vi das as se guin tes pes so as:
1 – He ral do Go mes Andra de – Pre si den te do

Sin di ca to dos Trans por ta do res Ro do viá ri os Au tô no -
mos.

2 – José Ca mar go Her nan des – Pre si den te do
Sin di ca to dos Pos tos de Ga so li na;

3 – Gu i lher me do Ama ral Tá vo ra – Se cre tá -
rio-Ge ral da Inter sin di cal Por tuá ria;

4 – Mar ce lo Mar ques da Ro cha – Pre si den te do
Sin di ca to das Empre sas de Trans por te Co mer ci al de
Car gas no Li to ral Pa u lis ta;

5 – Flá vio Be nat ti – Pre si den te da Fe de ra ção de
Empre sas de Trans por tes de Car gas;

6 – De le ga do Ja ber Saad da Po lí cia Fe de ral;
7 – Mar ce lo Bar bo sa Bar ros Vas con ce los – Des -

pa chan te Adu a ne i ro;
8 – Ro nal do de Sou za For tes – Di re tor da San -

tos Bra sil;
9 – Ma u ro San tos Sal ga do – Di re tor Su pe rin ten -

den te da LIBRA;
10 – Artur Koh ler – Trans por ta dor da ITL;
11 – Li be ra to Ca ri o ne – Di re tor da Rio-Cu ba tão;
12 – Rob son da Sil va Cor de i ro – Di re tor da

Trans por ta do ra Mar se lha;
13 – Eli as Car ne i ro – Sin di ca to dos Au di to res da 

Re ce i ta Fe de ral;
His tó ri co
Em San tos fo ram pres ta dos de po i men tos por

Pre si den tes de Sin di ca tos e Fe de ra ções, Se cre tá ri os
de Inter sin di cal, De le ga dos da Po lí cia Fe de ral, Des -
pa chan te Adu a ne i ro, Di re to res de Empre sas que atu -
am no Por to de San tos e Au di tor Fis cal, bem como
um pro pri e tá rio de trans por ta do ra en vol vi do com rou -
bo de car gas.

Den tro das in ves ti ga ções os prin ci pa is fa tos
apu ra dos cons ta ta mos:

HERALDO GOMES DE ANDRADE: Pre si den te
do Sin di ca to dos Trans por ta do res Ro do viá ri os Au tô -
no mos, re la tou so bre os pon tos crí ti cos que acon te -
ceu com rou bo de car gas na Ba i xa da San tis ta e apon -
tou como exem plo um im por ta dor fan tas ma que pos -
sui uma em pre sa cha ma da Tra de Soft, e que seu pro -
pri e tá rio se di zia cha mar-se José Car los e pos si vel -
men te tra ria dois con têi ne res de São Fran cis co em
San ta Ca ta ri na e o ou tro per ten ce a em pre sa Ro dri -
mar de Ri be i rão Pre to, acon te ceu que es tes su pos tos 
con têi ne res de sa pa re ce ram va zi os sen do que suas
car gas fo ram des vi a das para ou tro can to.

O de po en te ain da ci tou o mo dus ope ran di das
em pre sas Rio-Cu ba tão, e gru po Li bra, bem como
duas em pre sas de ge ren ci a men to de car gas que são
a Pan ca ri e Bu a ni, cha mou a aten ção para a Pan ca ri
di zen do “ ge ral men te, quan do se pres ta um ser vi ço
em que o ge ren ci a men to é fe i to pela Pan ca ri, tem-se
o ca mi nhão fur ta do ou rou ba do, o que se con fi gu ra  
em rou bo de car ga”, ale ga que a Pan ca ri não faz a
res pec ti va ocor rên cia. Ou tra de nún cia que nar rou foi
con tra um ter mi nal EDIMARCO que tam bém não cos -
tu ma fa zer as ocor rên ci as quan do os con têi ne res
des ti na dos a eles são rou ba dos. Dis se ain da, que
nem mes mo o ras tre a men to Via Sa té li te ini be a ação
dos me li an tes e o que mais sur pre en de nes tes fa tos é 
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que nin guém é pre so, e exis tem in for ma ções de que
su mi ram do gru po Li bra e da San tos Bra sil, mais de
80 con têi ne res e quan do se per gun ta so bre isso, o
pes so al não res pon de in clu si ve se fo ram fe i tas ocor -
rên ci as so bre o as sun to e tam bém nin guém fala
nada, e há de se es tra nhar que quan do se pro cu ra os
ope ra do res por tuá ri os os mes mos se ne gam a fa lar
com sin di ca lis tas. O De po en te apre sen tou um grá fi co
que em ses são re ser va da foi ana li sa do pelo mes mo e 
os Se nho res mem bros da CPMI, fi can do cons ta ta do
que as atu a ções dos ope ra do res da San tos-Bra sil,
Gru po Li bra, Denk mar, Edi mar co e Trans ca sa, de ve ri -
am pres tar de po i men to pe ran te a Co mis são.

JOSÉ CAMARGO HERNANDES: Pre si den te
Sin di ca to dos Pos tos de Ga so li na, que dis se que vi -
nha tra zer um fa cho de luz ao pro ble ma so bre o rou bo 
de car ga de com bus tí ve is na Ba i xa da San tis ta, pois
sabe-se que es tes com bus tí ve is são rou ba dos na re -
gião e de so va dos em ou tras re giões do es ta do. Nar ra
como são fe i tos os re tor nos dos com bus tí ve is rou ba -
dos que re tor nam aos pos tos adul te ra dos e que
quan do de sa pa re ce, por exem plo, um ca mi nhão com
15 mil li tros de ga so li na “C”, essa ga so li na vai para
um de pó si to e lá é trans for ma da em 35 ou 45 mil li tros
de com bus tí vel adul te ra do com a adi ção de sol ven tes
ou ou tros pro du tos e o que é mais es pan to so é que
de vi do a vo la ti li da de des tes pro du tos a ve lo ci da de
com que eles de sa pa re cem no mer ca do é mu i to gran -
de, pois uma car ga de 10 mil li tros de ga so li na, na ma -
i o ria das ve zes é ven di da em um dia.

Ci tou o caso do su mi ço de 1,2 mi lhão de li tros
de ál co ol no Por to de San tos, pre ci sa men te na Ilha de 
Bar na bé onde fi cam os tan ques de es to ca gem de
com bus tí vel e sabe-se que es ses pro du tos es ta vam
ar ma ze na dos nos tan ques que per ten cem a
CODESP, que é a es ta tal que ope ra o por to, e es ta -
vam su blo ca dos a uma em pre sa de nome Mi du es co,
e a fra u de só foi des co ber ta por que um dos tan ques
apre sen tou uma fis su ra e co me çou a va zar, e des co -
briu-se que o que ha via no tan que era água e não ál -
co ol, com o su mi ço des te ál co ol cal cu la-se que a Re -
ce i ta Fe de ral per deu R$ 1 mi lhão em ar re ca da ção e a
CALESP so freu o pre ju í zo de R$300 mil.

O de po en te fez uma su ges tão no sen ti do de que 
tam bém as Se cre ta ri as Esta du a is de Fa zen da pro ce -
dam com mais in ten si da de a fis ca li za ção nos pos tos
e nas dis tri bu i do ras, pois a Agên cia Na ci o nal do Pe -
tró leo não pos sui um nú me ro ne ces sá rio de fis ca is in -
cu bi dos des sa fis ca li za ção.

Ain da so bre o rou bo de car gas, mos trou que ou -
tro item tam bém mu i to pro cu ra do é o de car ne para
ex por ta ção, con tan do que as por tas dos con têi ne res

são aber tas sem me xe rem nos la cres e a car ga some
e quan do o im por ta dor vai fa zer a fis ca li za ção com a
sa ú de pú bli ca, cons ta ta que den tro do con têi ne re en -
con tram-se sa cos com are ia ou ti jo los, que é para
mas ca rar o peso.

GUILHERME AMARAL TAVORA: Se cre tá -
rio-Ge ral da Inter sin di cal Por tuá ria de San tos: Em seu 
de po i men to su ge riu que a CPMI, em seu re la tó rio fi -
nal, mos tras se a ne ces si da de de man ter no Por to de
San tos a pre sen ça da Gu ar da Por tuá ria que de ve rá
ser re es tru tu ra da, uma vez que com a pri va ti za ção
dos ter mi na is a mes ma fi cou iso la da em sua atu a ção
em ra zão do Ope ra dor Por tuá rio pos su ir uma guar da
par ti cu lar que se acha dona da atu a ção nos ter mi na -
is, e em li nhas ge ra is a ca te go ria que se acha pre ju di -
ca da den tro do por to é a da Gu ar da Por tuá ria, e sa -
ben do-se que os ter mi na is por es ta rem pri va ti za dos,
exis te uma gran de la cu na quan to a fis ca li za ção do
por to, haja vis to a pro ble má ti ca dos rou bos em con têi -
ne res que pas sou a ser mais cons tan te de po is des sa
pri va ti za ção e em ra zão da não atu a ção mais efi caz
da Gu ar da Por tuá ria que fica ali ja da do pro ces so de
fis ca li za ção e tudo in di ca que isso vem fa ci li tan do os
rou bos pra ti ca dos pe las qua dri lhas.

FLÁVIO BENATTI – Pre si den te da Fe de ra ção
das Empre sas de Trans por tes de Car gas: O de po en te 
por ser uma pes soa bem li ga da ao se tor do trans por te 
de car gas ex pli cou a sis te má ti ca de como ope ram
nos ter mi na is para a li be ra ção de con têi ners mos tran -
do, in clu si ve, como fun ci o na a li be ra ção dos mes mos
atra vés do sis te ma Sis co mex que dá os ca na is ver de,
ama re lo e ver me lho, sen do que o ca nal ver de não ne -
ces si ta de con fe rên cia fí si ca da mer ca do ria, ex pli cou
so bre a fal si fi ca ção da do cu men ta ção afir man do que
os con têi ners na ma i o ria das ve zes são mar ca dos e
quem vai rou bar a car ga sabe o que está rou ban do e
que os con tra tos De trans por te são fe i tos com os im -
por ta do res sen do que cada im por ta dor tem des pa -
chan tes e em pre sas con tra ta das que tra tam da li be ra -
ção da mer ca do ria o que di fi cul ta sa ber o que está
sen do trans por ta do é que exis tem cli en tes que di zem
es tar im por tan do com po nen tes in dus tri a is, ele trô ni -
cos, ma té ria-pri ma para in dús tria quí mi ca e não es pe -
ci fi cam que tipo de pro du to es tão nos con têi ne res.

Ain da, em sua ex pla na ção dis cor reu so bre a do -
cu men ta ção que é usa da na li be ra ção da mer ca do ria, 
como por exem plo a CI que é o Cer ti fi ca do de Impor -
ta ção, mos tran do que na Esta ção Adu a ne i ra do Inte ri -
or exis te um pro ces so de des pa cho de Trân si to Adu a -
ne i ro DTA ou DTAS que é o des pa cho sim pli fi ca do,
acre di ta o de po en te que o rou bo de car ga no Bra sil é
uma co i sa ex tre ma men te or ga ni za da, exis tin do uma
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ca de ia de in for ma ções mu i to gran de do tipo de mer -
ca do ria que che ga, e aqui lo que in te res sa ao mer ca -
do para ser rou ba do e dis tri bu í do.

Infor mou que sua Fe de ra ção esta pro pon do no
an ti go IRBI, na Fe na seg, que, no rou bo de car ga, a
res pon sa bi li da de fi que com o em bar ca dor. Mos trou
que es tão rou ban do me nos, mas co i sas mais va li o -
sas, haja vis to que as ocor rên ci as di mi nu í ram em
08% po rém au men tou em 15% o va lor da car ga rou -
ba da. Pro põe ain da que tem que ha ver um en vol vi -
men to dos Po li ci a is Fe de ra is e Esta du a is e das Se -
cre ta ri as da Fa zen da dos Esta dos pois as sim o cri me
do rou bo de car gas po de rá di mi nu ir ain da mais por -
que esta ques tão tem que ser tra ta da de ma ne i ra di fe -
ren te, não po den do mais ser tra ta do como um cri me
co mum, en fim o rou bo de car ga tem que ser fe de ra li -
za do.

MARCELO MARQUES DA ROCHA – Pre si -
den te do Sin di ca to das Empre sas de Trans por te Co -
mer ci al de Car gas no Li to ral Pa u lis ta: re la tou o de po -
en te so bre as em pre sas que ope ram em San tos, ci -
tan do a Trans car, Iso hol ding, Su per trans, So tran ge,
Vi tó ria Ré gia, Li bra, San tos B ra sil, Rio-Cu ba tão que
são as que fo ram apon ta das em grá fi co já mos tra do à
CPMI. Du ran te este de po i men to hou ve a in ter ven ção
do Dr. Ja ber Saad que é o De le ga do-Che fe da Po lí cia
Fe de ral em San tos, que ex pli cou es tar sen do apu ra do 
o de sa pa re ci men to dos 80 con têi ners ci ta dos nos de -
po i men tos an te ri o res.

MARCELO BARBOSA BARROS VASCON–
CELOS – Des pa chan te Adu a ne i ro: dis cor reu so bre
sua ati vi da de pro fis si o nal que é a de clas si fi car, for -
mu lar pa péis, do cu men tos tais como Dl, DTA e etc. e
apre sen tá-los para a Re ce i ta Fe de ral para li be ra ção
das mer ca do ri as, in da ga do se foi in di ci a do, pela Po lí -
cia Fe de ral em 1983 por fa ci li ta ção ao con tra ban do
de mer ca do ri as ou de pro du tos im por ta dos, in for mou
que em 92 es te ve en vol vi do em Cu ri ti ba e que em
1983 com pa re ceu pe ran te uma co mis são, na Alfân -
de ga que in ves ti ga va so bre pa ga men to de pro pi na,
como tes te mu nha de acu sa ção e que na que le pro -
ces so foi in di ci a do mas não foi pro nun ci a do no Ju di -
ciá rio, in for mou que tra ba lhou, como des pa chan te
para a em pre sa Acti on Impor ta do ra e Expor ta do ra,
na Bo lí via e que atu ou na li be ra ção de três con têi ners
que fo ram trans por ta dos pela em pre sa ITL e que
cons ta vam que con ti nham apa re lhos ele trô ni cos, re -
ló gi os e pe ças para com pu ta do res e que es tes con têi -
ners eram des ti na dos a Bo lí via es tan do com a DTA
re gu lar, ten do o de po en te re gu la ri za do toda do cu -
men ta ção para os três con têi ners.

Mos trou toda a sis te má ti ca de como fun ci o na os 
des pa chos adu a ne i ros e de como a Re ce i ta fis ca li za
os con têi ners in for man do de que quan do o peso não
bate o con têi ner é aber to pela Re ce i ta.

Fi nal men te ex pli cou que não sa bia in for mar so -
bre a ma ne i ra de como é re ti ra da pe los la drões as
car gas con ti das nos con têi ners que per ma ne cem
com o la cre ori gi nal.

RONALDO DE SOUZA FORTES: Di re tor da
San tos Bra sil AS.: O de po en te in for mou que a sua
em pre sa é a ope ra do ra e ar ren da tá ria do ter mi nal de
con têi ners no Gu a ru já. Inda ga do so bre o fato ocor ri do 
em de zem bro de 2000 dis se não ser de seu co nhe ci -
men to. De que a San tos_Bra sil pesa to dos os con têi -
ne res tan to na en tra da como na sa í da, e que é de seu
co nhe ci men to que a mes ma tem dois ca sos em que
os con têi ne res sa í ram com de cla ra ções fra u du len tas
que es tão sen do apu ra das pela Po lí cia e pela Re ce i -
ta, in clu si ve su ge riu que de vem sem pre tra ba lha rem
jun tos a Alfân de ga e a Po lí cia vi san do mo di fi ca rem as 
ro ti nas dos pro ce di men tos para que a co i sa fun ci o ne
mais efi caz men te, pois acha que uma das gran des
fra gi li da des que sen te é a gran de di fi cul da de que a
pró pria Alfân de ga tem em iden ti fi car o dono da car ga
e tem-se o co nhe ci men to com um con têi ner di zen do
con ter de ter mi na das mer ca do ri as e não iden ti fi ca-se
que é o im por ta dor, ele só se iden ti fi ca no ato do re ce -
bi men to quan do apre sen ta a Dl, en tão fica a su ges tão 
de que a iden ti fi ca ção do im por ta dor deve ser fe i ta no
mo men to em que re a li za essa im por ta ção.

MAURO SANTOS SALGADO – Di re tor Su pe -
rin ten den te da Li bra: tam bém este de po en te des cre -
veu os tra mi tes ope ra ci o na is da Li bra, in for man do
que os seus con têi ners não são pe sa dos por que essa 
de ter mi na ção não exis te no re gu la men to adu a ne i ro,
que só é pe sa do quan do exis te uma sus pe i ta da Re -
ce i ta Fe de ral; so bre de sa pa re ci men to de 80 con têi -
ners já ci ta dos e in for mou que os mes mos es ta vam
em po der da Li bra po rém fo ram re ti ra dos me di an te
ope ra ção fra u du len ta de na ci o na li za ção por vá ri as
em pre sas que ti nham to dos do cu men tos exi gi dos le -
gal men te, mas es tes do cu men tos eram “fri os” e que o 
in qué ri to a res pe i to está em an da men to. Expli cou
como fun ci o na a re ti ra da dos con têi ners em to dos os
ter mi na is des de a sa í da do na vio até o trans por te
para o im por ta dor.

LIBERATO CARIONE – Di re tor da Rio_Cu ba -
tão: Infor mou que a Rio_Cu ba tão ope ra nas áre as de
Alfân de gas em par ce ria com a Usi mi nas tam bém su -
ge riu a cri a ção de um ca das tro de im por ta do res.
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ROBSON DA SILVA CARDEJA – Di re tor da
Trans por ta do ra Mar se lha: re la tou que sua em pre sa
so freu cin co rou bos sen do re cu pe ra das três car gas,
per gun tan do se res pon deu al gum in qué ri to, afir mou
que só com pa re ceu a Po li cia Fe de ral em São Pa u lo
para pres tar es cla re ci men tos so bre uma em pre sa im -
por ta do ra que te ria pra ti ca do ato ilí ci to por pa gar me -
nos im pos tos do que era de vi do e que ape nas fez o
trans por te das mer ca do ri as apre en di das sen do que a 
Po lí cia Fe de ral lhe per gun tou se sa bia da ope ra ção
tem afir ma do que não, afir mou ain da que faz par te
das em pre sas Mar se lha Trans por tes, Ma se gru pe do
Bra sil, que im por ta mer ca do ri as do Ori en te e do Sul
da Afri ca, e a Mar se lha Ter mi nal de con têi ners e Ser -
vi com que é uma co mis sá ria.

ELIAS CARNEIRO – Sin di ca to dos Au di to res
da Re ce i ta Fe de ral: esse de po en te dis cor reu so bre a
atu a ção da Re ce i ta Fe de ral no por to de San tos, bem
como so bre como ope ram os ca na is ver de, ama re lo,
ver me lho e cin za, so bre o SISCOMEX que é o Sis te -
ma de Co mér cio Exte ri or ofe re ceu da dos da Uni fis co
so bre a mu dan ça do Sis te ma de Fis ca li za ção, co lo -
can do a re cla ma ção so bre a li mi ta ção do pes so al que 
atu am nas áre as por tuá ri as.

ARTUR KOHLER – Trans por ta do ra ITL: du ran te 
as in ves ti ga ções em de zem bro de 2000 o de po en te
foi acu sa do por in ter mé dio de sua em pre sa de trans -
por tes a ITL, para si mu lar o trans por te de três con têi -
ners que se ri am des car re ga dos em Co rum bá – MS,
com des ti no a Bo lí via. Na épo ca, se gun do sua ver são, 
foi pro cu ra do por uma pes soa, por meio de te le fo ne -
mas, que o co a giu a re a li zar a ope ra ção com os três
con têi ners. Re la ta que “em 10 de no vem bro a pes soa
li gou para mim e fa lou: Artur, você não é da ITL? Fa lei: 
Sou, você faz trans por tes? Fa lei: Faço, mi nha trans -
por ta do ra é aber ta, ha bi li ta da, tudo tem per mis são. E
tem uns con têi ne res para car re gar. Fa lei: Olha, meu
ami go, você pre ci sa fa zer todo um pro ce di men to, e
ex pli quei os pro ce di men tos. Não eu que ria con ver sar
com você, você pode fa lar, não te nho nada que es -
con der. É que te nho uns con têi ne res e que ro man dar
a mer ca do ria ago ra para Na tal, e que ro re ti rar essa
mer ca do ria. Fa lou que se cha ma va Beto, con ti nu an do 
em ou tra li ga ção ele dis se: “o ne gó cio é o se guin te: eu 
sei que vo cês tem seis ca mi nhões, eu vou man dar
uns con têi ners e você vai ter que ti rar para mim, você
vai ter que se vi rar, se não a co i sa vai fi car feia para o
seu lado, por que eu te nho um pes so al mu i to for te
atrás de mim. Olha, o ne gó cio é o se guin te: você vai
ter que fa zer, se você não fi zer nós va mos te apa gar,
va mos in cen di ar seu ca mi nhão, va mos co me çar a
rou bar suas car gas”.

Assim, em seu de po i men to, nar rou to das às
ame a ças que so freu com re la ção a sua pes soa, sua
es po sa e fi lho, in clu si ve que en con trou com a pes soa
de Beto, uma vez para re ce ber os do cu men tos, so bre
a mer ca do ria que de ve ria trans por tar nos três con têi -
ne res. Por me no ri zou to dos os atos e ações que te ri -
am acon te ci do en tre ele e o tal Beto. Dis se ter li ga do
para o des pa chan te, em San tos, para vi a bi li zar a do -
cu men ta ção das car gas. Fa lou so bre como re ce beu o
pa ga men to para a tran sa ção. Enfim, que car re gou
dois con têi ners em seus ca mi nhões e um em ou tro
ca mi nhão de uma ou tra pes soa, que os dois ca mi -
nhões de sua pro pri e da de fo ram aber tos em Co rum -
bá e es ta vam va zi os, não sa ben do do pa ra de i ro das
mer ca do ri as e nem do ter ce i ro ca mi nhão.

Com essa his tó ria cons ta tou-se que o de po en te
ar mou uma gran de “en glo ba ção”, fi can do a dú vi da se
sua his tó ria é ver da de i ra, tan to é que foi pre so, pro -
ces sa do e acre di ta mes mo que de ve rá ser con de na -
do, pois cer ta men te a Jus ti ça não acre di ta rá nes ta
his tó ria e o con de na rá por co-au to ria do rou bo.

Ain da no ca pí tu lo a que se re fe re a San tos, a
CPMI em 8 de maio de 2001, ou viu em Bra sí lia os Se -
nho res Gil ber to Luiz Hi dal go Gi me nez e Cla u di nor
San tos, que dias an tes fo ram pre sos em fla gran te por
es ta rem en vol vi dos com o rou bo de uma car re ta com
car ga de soja e uma ou tra des mon ta da, isto em pro -
pri e da de do Sr. Gil ber to na Ba i xa da San tis ta.

Em seus de po i men tos pe ran te a CPMI, es tas
pes so as não con ven ce ram de suas ino cên ci as, pois
são con tra di tó ri as suas de cla ra ções, ten do in clu si ve,
este caso, sido ob je to de no ti ciá rio na mí dia Na ci o nal.

Con clu são:
Dos 15 de po i men tos efe ti va dos so bre a ci da de

de San tos: 13 (tre ze em San tos e 2 (dois em Bra sí lia,
à vis ta dos ele men tos co lhi dos em pro va tes te mu -
nhal, como tam bém por exis tir in qué ri tos e pro ces sos
con tra es tas pes so as, de ci di mos in di ciá-las da se -
guin te for ma:

ARTUR KOHLER, CPF 481.326.831-53, em -
pre sá rio – teve com pro va do en vol vi men to no trans -
por te de três con têi ne res , que sa í ram da ci da de de
San tos com des ti no de tran si to para a Bo lí via, fi can do 
cons ta ta do que só dois con têi ne res che ga ram a ci da -
de de Co rum bá – MS, e quan do aber tos es ta vam va -
zi os e o ter ce i ro con têi ner foi rou ba do e en con tra-se
de sa pa re ci do, con cor ren do, des sa ma ne i ra, para
des ca mi nho ou con tra ban do e co-au to ria no rou bo.

GILBERTO LUIZ HIDALGO GIMENEZ, CPF
045329798-3 7, au tô no mo – foi en con tra do em sua
pro pri e da de na Ro do via Pres tes Maia, Km 247, uma
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car re ta com car ga de soja e uma ou tra com par te de
piso, bem como por oca sião de sua pri são ha vi am
cer ca de 40 ( qua ren ta) car re tas, al gu mas car re ga das 
e ou tras não, sen do 7 (sete) de las com pin tu ras tro ca -
das e adul te ra dos os chas sis e se gun do a Po lí cia de
São Pa u lo al gu mas ti nham tam bém re gis tros de ocor -
rên ci as de rou bo e ou tras ir re gu la ri da des, in cor ren do
as sim em ne gó ci os ir re gu la res de fal si da de ma te ri al
(des man che de ve í cu los e adul te ra ção de chas sis),
re cep ta ção de mer ca do ri as, fal si da de ide o ló gi ca, fal -
si da de do cu men tal e rou bo de car ga.

CLAUDIONOR SANTOS: CPF 92370 1604-20,
Me câ ni co – acu sa do de tra ba lhar para Gil ber to Hi dal -
go Gi me nez, con cor ren do para o fur to de car ga e
des man che de ca mi nhões bem como adul te ra ção de
chas sis, de ven do ser en qua dra do nos cri mes de fal si -
da de ma te ri al, fal si da de ide o ló gi ca, fal si da de do cu -
men tal e rou bo de car ga.

Há ain da de se re co men dar a po lí cia de Mato
Gros so do Sul para que pro ce da uma in ves ti ga ção na
pes soa de Már cio Lú cio San tos en vol vi do em ne gó ci -
os com Gil ber to Hi dal go.

À Po lí cia de São Pa u lo no mes mo sen ti do com
re la ção as pes so as de Ro ber to Lu cas Por ti lho, Cle -
ver son Mar ti ni a no, José Jar dim de Oli ve i ra, Man sa ou 
Ma ris te Fe liz de Lima e das Empre sas Re nas cer Co -
mu ni ca ção Vi su al, de Jun di aí e Ma fran Co mér cio de
Pe ças em São Pa u lo.

12. VITÓRIA – QUADRILHAS E RECEPTA–
DORES

A CPMI – Rou bo de Car tas re a li zou 3 au diên ci -
as pú bli cas na ci da de de Vi tó ria, Ca pi tal do Esta do do 
Espí ri to San to, nos dias 9 e 10 de se tem bro e 20 de
no vem bro de 2002. Tais au diên ci as fo ram re a li za das
no au di tó rio da Ca pi ta nia dos Por tos. Na oca sião fo -
ram ou vi das as se guin tes pes so as: Dr. Nil ton de Sou -
za Si que i ra – De le ga do da Po lí cia Fe de ral que jun ta -
men te com o Sr. Eze dir Enéas Go mes de mons tra ram
o mo dus ope ran di da ope ra ção “

Car ga Pe sa da” de sen vol vi do pela Po lí cia Fe de -
ral na que le Esta do. De iní cio mos trou-se que a ope ra -
ção teve iní cio em ou tu bro de 1999. sen do en vol vi dos: 
Cle ve land Mo re i ra Ju ni or e os ir mãos Ju a rez Gre chi,
Jair Gre chi e Pe dro Gre chi. A atu a cão da Qu a dri lha
es ten dia-se por ou tros es ta dos. a sa ber: São Pa u lo. o
DPF de tec tou e con se guiu iden ti fi car Ro nal do Te ru ya, 
Shi ro Na ru zi da Empre sa Gi rus Ra cing e ain da ou tras
ra mi fi ca ções no Ba ir ro do Brás e na ci da de de Cam pi -
nas. Em Mi nas Ge ra is há in ves ti ga ções em an da men -
to: Na Ba hia. Wit ney Cer que i ra da Sil va ( Nei), Pa u lo
Ro ber to Mal ta Ro dri gues Fi lho (Be tão) e ou tros en -

vol vi dos ain da sob in ves ti ga ções nas ci da des de Sal -
va dor. Fe i ra de San ta na e Eu ná po lis. No Rio de Ja ne i -
ro, en vol vi dos tam bém sob in ves ti ga ções nas ci da des 
de Cam pos dos Go i ta ca zes. No Ce a rá, en vol vi dos na
ci da de de For ta le za.

No ba lan co fi nal da ope ra ção fo ram efe tu a das
as se guin tes pri sões: no Espí ri to San to = 14; Na Ba -
hia = 02; Em São Pa u lo = 02, to ta li zan do 18 pri sões
com 33 man da dos de bus ca efe tu a dos.

As prin ci pa is mer ca do ri as e ma té ri as apre en di -
das fo ram: com pu ta do res, com po nen tes ele trô ni cos,
ma te ri al elé tri co, cos mé ti cos, ma te ri al de pa pe la ria,
óleo lu bri fi can te, ve í cu los rou ba dos, pe ças de ca mi -
nhões e ma te ri a is para adul te ra ção de chas sis, pla -
que tas de iden ti fi ca ção de ve í cu los au to mo to res. Fo -
ram in di ci a dos: Fer nan do Brás Mo re i ra. Cle ve land
Mo re i ra Ju ni or. Ju a rez Gre chi, Je fer son Fo ran ti ni Pe i -
xo to de Lima, Mar co Anto nio Ma li ni La me go, Ma ri na
Men des Gre chi, Da vid da Sil va Car va lho Fi lho, Jack -
son Ro dri gues Pin to, Gus ta vo Ma cha do Far di ni, Pa u -
lo Fer nan do Car va lho, Lu ci a na de Sou za Gou lart,
Xiro La ru se, João Ce sar Mar ques, Ge i la de Ro dri -
gues Mo re i ra, Ade mir Ade mar Vi di gal, Jâ nio Ja cin to
Ara u jo, Le o nar do Del ga do Mon te i ro, Ide ral do Wan -
der lei Pe re i ra, Gus ta vo Ma cha do Hi jar di ne, Wan der lei 
Da mas ce no Alves, Mar ce lo Ha as ha, Car los Zico Bal -
di ne, Re gi nal do Jú lio de Sou za, Pa u lo Ro ber to Ma tos
Ro dri gues Fi lho, Oda ir Sil va Mas ca re nhas, Wit ney
Cer que i ra da Sil va e Pe dro Gre chi, to ta li zan do 11 in -
qué ri tos, fo ram condenados;   Cle ve land Mo re i ra Ju ni -
or = 8 anos e 4 me ses e 60 dias mul ta; Jef fer son Fo ra -
ti ni de Lima = 2 anos e 6 me ses: Ri car do Va len ti ni Oli -
ve i ra = 5 anos e 4 me ses e 60 dias mul ta: Ju a rez Gre -
chi = 2 anos e 6 me ses: Mar co Anto nio Ma li ni La me 2o 
= 3 anos e 60 dias multa; Fer nan do Brás Mo re i ra = 3
anos e 60 dias mul ta: Lu ci a ne de Sou za Gou lart = 5
anos e 6 me ses e 60 dias mul ta; Fran co Jú lio Mo re i ra
= 2 anos e 6 me ses; Ju ci mar Re pos si = 8 anos e 60
dias mul ta; Jar bas de Lima Bon fim = 8 anos. 1 Mês e
97 dias mul ta; Ge i la Co e lho Ro dri gues Mo re i ra = 6
anos. 10 me ses e 82 dias mul ta.

Fo ram ou vi das ain da: Drª. Sel ma Cris ti na Sam -
pa io Pe re i ra Cou to, De le ga da de Po lí cia da SSP/ES;
Da ni lo Ba hi en se – De le ga do de Po lí cia; Cle ve land
Mo re i ra Ju ni or; João Ril do Sou za Agui ar; Dr. José Ma -
ria Ro dri gues de Oli ve i ra Fi lho – Pro cu ra dor Ge ral de
Jus ti ça: Dou tor Fa bio Velo Cor re ia – Pro mo tor de Jus -
ti ça; Je fer son Pe i xo to de Lima – Ex-Po li ci al; Ri car do
Va len tim de Oli ve i ra – Ana lis ta de Sis te mas; Fer nan -
do Brás Mo re i ra – Co mer ci an te; Ju a rez Gre chi – Mo -
to ris ta; Mar co Anto nio Ma li ne La me go – Co mer ci an te: 
Lu ci a ne de Sou za Gou lart – Co mer ci an te.
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EZENIR ENÉAS GOMES. Agen te de Po lí cia Fe -
de ral: Fez uma ex pla na ção e exi bi ção de pro je ções
so bre o mo dus ope ran di da Ope ra ção Car ga Pe sa -
da de sen vol vi do nela Po lí cia Fe de ral no Esta do do
Espí ri to San to, onde es ta vam en vol vi dos: Cle ve land
Mo re i ra Ju ni or, Ju a rez Gren chi, Jair Gren chi e Pe dro
Gren chi.

Du ran te a ope ra ção fo ram ins ta la dos 11 in qué ri -
tos com des do bra men tos e fla gran tes e man da dos de 
bus ca que to ta li za ram em 33, ha ven do ain da 18 pri -
sões.

NILTON SOUZA SIOUEIRA. De le ga do de Po lí -
cia Fe de ral – Re la tou so bre os pro ce di men tos re a li za -
dos nos vá ri os in Qu é ri tos po li ci a is que des ba ra tou a
qua dri lha que atu a va no Esta do do Espí ri to San to e
ou tros Esta dos, in clu si ve ci tou po li ci a is Ci vis en vol vi -
dos tais como Da vid da Sil va Car va lho e Ade mar Vi di -
gal.

SELMA CRISTINA SAMPAIO PEREIRA
COUTO, De le ga da de Po lí cia Ci vil – Nar rou so bre sua 
in ge rên cia na atu a ção de com ba te   ao rou bo de car -
ta. Qu an do era De le ga da-Che fe da Po lí cia Ci vil, mos -
tran do fa tos que en vol vi am Po li ci a is Ci vis e Mi li ta res
com Qu a dri lhas de rou bo: Inclu si ve pres tou de po i -
men to em ca rá ter re ser va do, ain da em seu de po i -
men to dis se que du ran te o pe río do em que exer ceu o
car go de Che fe de Po li cia, com re la ção ao as sun to de
fur to, rou bo de car ga e re cep ta ção teve co nhe ci men to 
de dois epi só di os de re per cus são, ten do de pa ra do
com in dí ci os de en vol vi men to de in te gran tes da Insti -
tu i ção Po li ci al Ci vil, sen do um dos ca sos a res pe i to do 
la tro cí nio que está re la ci o na do com a car ga de gra -
des de cer ve ja SKOL, o ou tro é so bre a Qu a dri lha in -
ves ti ga da pela Po lí cia Fe de ral na Ope ra ção Car ga
Pe sa da.

Re la tou por fim, que foi per se gui da, in clu si ve
de mi ti da tal vez pe los fa tos es cla re ci dos du ran te sua
ges tão: Nar rou tam bém que o De le ga do Isma el Fo ra -
ti ni fez qua tro re pre sen ta ções con tra sua pes soa e
tam bém uma con tra o De le ga do Da ni lo Ba hi en se Mo -
re i ra e con tra a atu al Che fe de Po li cia – Dr.a Alme rin -
da. ter mi nou afir man do acre di tar que exis tam or ga ni -
za ções cri mi no sas no Espí ri to San to, ci tou que Qu an -
do era Che fe de Po lí cia, vá ri os Po lí ti cos pe di ram al -
gum fa vor, por exem plo o Che fe da Casa Ci vil – José
Tas so e o De pu ta do Esta du al – Gil son Lo pes e o Sr.
Eni val do dos San tos.

DANILLO BAHIENSE MOREIRA. De le ga do de
Po lí cia -Dis cor reu so bre à apre en são do rou bo da
car re ta con ten do 840 gra des de cer ve ja SKOL, sen do 
re cu pe ra da a car re ta no lo cal Tim bui, e as cer ve jas na 
pro pri e da de do Sr. Fran cis co Cos ta Gu e des que é

em pre sá rio e se gun do de nún ci as um gran de re cep ta -
dor, foi ci ta do como en vol vi do nes se rou bo o Po li ci al
Derly Agui ar e fo ram au tu a dos em fla gran te os ir mãos 
Fran cis co e Bo li var Cos ta Gu e des. O de po en te ain da
dis cor reu so bre suas atu a ções fren te a vá ri as de le ga -
ci as no Espí ri to San to ci tan do in clu si ve no mes de
pes so as en vol vi das com o man do de cri mes no Esta -
do, bem como a in fluên cia des tas pes so as no meio
po li ci al.

CLEVELAIND MOREIRA JUNIOR, Empre sá rio
pre so – É Réu con fes so, se diz in jus ti ça do por ter sido 
con de na do a um cri me que não co me teu, ou seja, as -
sal to a mão ar ma da em rou bo de com pu ta do res da
Pre fe i tu ra de Vi tó ria, con fes sa que era re cep ta dor,
sen do a pes soa que in ter me di a va a ven da de mer ca -
do ri as rou ba das. Ci tou o ad vo ga do José Car los Ste in
Ju ni or, seu ex-ad vo ga do, de ter se apo de ra do de seus 
bens, prin ci pal men te de dez sa las em um pré dio aon -
de ti nha seu es cri tó rio, e uma casa na Ilha de Fra de e
que pas sou seus bens para a guar da de pes so as in di -
ca das pelo Dr. Ste in em ra zão de es tar de ven do di -
nhe i ro ao agi o ta Hé lio Pi men tel, e que foi con de na do
pelo Juiz Gu i lher me Riz zo in jus ta men te por que exis te 
uma in ge rên cia po lí ti ca con tra sua pes soa, prin ci pal -
men te pelo Dr. José Car los Ste in, que era Pro cu ra dor
da Pre fe i tu ra de Vi tó ria e es ta ria en vol vi do no des vio
de US$20 mi lhões (vin te mi lhões de dó la res). Afir mou 
ain da que onde era fe i ta a la va gem de di nhe i ro de
rou bo da Pre fe i tu ra era no es cri tó rio do Dr. Ste in, e em 
ra zão des tas de nún ci as o mes mo é con si de ra do
como o ma i or ban di do do es ta do, ape sar de ter sido
pes soa da so ci e da de Ca pi xa ba e ter sido alto co mer -
ci an te im por ta dor de pne us e ro das do Esta dos Uni -
dos, que al gu mas das pes so as ci ta das que res pon -
dem são co nhe ci das suas, in clu si ve man te ve ne gó ci -
os com as mes mas, que quan to a Ju a rez Gren chi alu -
ga va uma casa re si den ci al para o mes mo. Para Fer -
nan do Brás Mo re i ra ven deu com po nen tes de com pu -
ta do res, que para Mar co Anto nio Ma li ni La me go não
ven deu nada, ape nas ar ru mou nota fis cal para ele es -
quen tar mer ca do ri as e isto se deu seis me ses an tes
do rou bo da Pre fe i tu ra que para Lu ci a ne de Sou za
Gou lart ven deu tam bém com po nen tes para com pu ta -
dor, que sua em pre sa sem pre ven deu e com prou vá -
ri os pro du tos in clu si ve em cer ta épo ca im por tou oito
mil car ros para o Bra sil, bem como ve le i ros, que as
mer ca do ri as en con tra das em sua casa eram car gas
rou ba das e que re cep ta va es sas car gas de Re i nal do
Lo pes Pri mo por cer ca de 3 ou 4 ve zes, que as mer ca -
do ri as en con tra das em um de pó si to em Ca ra pi na
tam bém eram rou ba das e eram da mes ma car re ta
das mer ca do ri as que es ta vam em sua casa e que er -
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ro ne a men te a po lí cia lhe deu dois pro ces sos: um de
re cep ta ção e ou tro de cri me con ti nu a do. Que co nhe -
ce Jef fer son Fo ra ti ni sen do o mes mo um ex-po li ci al e
que o mes mo não ti nha par ti ci pa ção em sua qua dri -
lha, que sua es po sa Ge i la foi fla gran te a da por que es -
ta va em casa e por uma fra se que ele de cla ran te fa lou 
res pon den do ao Juiz, que foi ami go de Isma el Fo ra ti ni 
no co lé gio: Foi mos tra da vá ri as gra va ções que re co -
nhe ceu como sen do sua voz nas mes mas. Fi nal men -
te so li ci tou ser en ca mi nha do para o pre sí dio onde es -
ta va por que lá não cor ria ris co.

JOÃO RILDO SOUZA AGUIAR, Pre so acu sa do
de rou bo de car gas – Per gun ta do se co nhe cia Cle ve -
land res pon deu que não e que nun ca tra ba lhou para o 
mes mo que está res pon den do tam bém um in qué ri to
na Ba hia na ci da de de Ita pe ti por rou bo de car ga e
que tem co nhe ci men to só do pro ces so do Espí ri to
San to; afir mou que como mo to ris ta aju da va so men te
no des vio das car gas rou ba das trans por tan do ca mi -
nhão de um lu gar para o ou tro e que quem pa ga va
pelo seu tra ba lho era o Cle ve land que quem fa zia os
con tra tos com sua pes soa eram o Beto e o Jor ge; que
nega ter ma ta do al guém e que fa lou isso por brin ca -
de i ra e fa lou para se en gran de cer, por que apa nhou
mu i to da po lí cia de Mi nas Ge ra is, que so bre os fa tos
li ga dos ao rou bo dos com pu ta do res teve co nhe ci -
men to pela im pren sa; que foi pre so uma vez pelo
Cabo Ada u to e o Po li ci al Pica-pau e che gan do na de -
le ga cia ha via um ad vo ga do de nome Del son Mota
que pa gou de zes se te mil re a is para a po lí cia lhe sol tar 
o que foi fe i to e con ti nu a va a afir mar que não trans -
por tou o ca mi nhão com os com pu ta do res rou ba dos.
Aca re a do com Cle ve land este ne gou co nhe cê-lo pes -
so al men te, só por te le fo ne; Cle ve land ne gou ter pago
a Po lí cia, por meio do ad vo ga do Del son, para sol tá-lo: 
con ti nu ou o de po en te a ne gar sua par ti ci pa ção no
rou bo.

JOSÉ MA RIA RO DRI GUES DE OLI VE I RA FI -
LHO, Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça.

FÁ BIO VELO COR RE IA, Pro mo tor de Jus ti ça –
Estas au to ri da des pres ta ram es cla re ci men tos aos
mem bros da CPMI so bre as sun tos con ser nen tes a
CPI do nar co trá fi co.

JEFFERSON  PEIXOTO DE LIMA, Funcionário
Público Aposentado – Ex-Policial que so li ci tou ser
seu de po i men to re a li za do em si gi lo, o que foi aca ta do.

Em seu de po i men to nar rou fa tos que di zi am
res pe i to a pres são que so freu na po lí cia e so bre pro -
ces sos que ha via res pon di do e que os mes mos en -
con tram-se ar qui va dos no Tri bu na] de Jus ti ça do
Esta do. Per gun ta do se co nhe cia Cle ve land, res pon -
deu que sim des de o Co lé gio Sa le si a no e que teve

ne gó ci os com o mes mo e que es ta va sen do en vol vi do 
como re cep ta dor de car ga rou ba da com ele, e per -
gun ta do se co nhe cia as pes so as en vol vi das na qua -
dri lha de Cle ve land, co nhe ceu al gu mas no Fó rum du -
ran te au diên ci as, que foi a casa de Cle ve land quan do
a pri são das mer ca do ri as, por que foi cha ma do pela
es po sa do mes mo por se rem ami gos e con ti nua afir -
man do que não é en vol vi do em rou bo ou re cep ta ção.
Co lo ca da a gra va ção da fita com o diá lo go do de po -
en te e o Cle ve land o mes mo dis se nun ca ter ou vi do a
fita. Per gun ta do so bre o que con ti nha na fita era ver -
da de o mes mo ne gou e que nun ca viu as la tas de tin -
tas fa la das, aca re a do com Cle ve land o mes mo dis se
que co nhe cia o de po en te e que o úni co ne gó cio que
ti nha com o mes mo era que ele lhe em pres ta va di nhe -
i ro e que nun ca ven deu nada para o mes mo e que a
con ver sa so bre as tin tas era para ga nhar tem po para
a dí vi da que ti nha com ele e que não re a li za ram o ne -
gó cio das tin tas por que as mes mas nun ca vi e ram
para suas mãos e que fez essa con ver sa só para en -
ro lar ele de al gu ma ma ne i ra. Ter mi nou o de po en te in -
for man do que se apo sen tou por in va li dez por ter le va -
do um tiro na per na quan do re a li za va um ser vi ço.

RICARDO VALENTIN DE OLIVEIRA, Analista de 
Sistemas – Discorreu sobre o que sabia do assalto à
Prefeitura que culminou com o roubo de computadores 
e sobre suas atividades profissionais na Secretaria
Municipal de Educação, que teve conhecimento do
roubo e que conhecia Cleveland, porque dava
assistência de informática no escritório dele; que
conhecia Marco Antonio Maline Lamego, porque havia
trabalhado para a empresa dele; que conhecia
Fernando Braz Moreira em razão do mesmo trabalhar
na área de informática; que conheceu Luciane Goulart
de vista; que conhecia também Jefferson Foratini de
festas que freqüentaram juntos; que conheceu Juarez
Grenchi durante o processo que responderam juntos;
que conhecia Jarbas de Almeida Bomfim, porque o
mesmo era seu cunhado e que sabia que o mesmo foi
condenado em outro processo por receptação de
carga, sabendo afirmar que Reinaldo Bolshon era
motorista dele, bem como também eram motoristas
Roberto Bolshon, Geraldo Torres e Edvaldo Foratini
trabalhavam na firma dele, de distribuição de
cosméticos, as demais pessoas apontadas não as
conheciam.

Fi nal men te, de cla rou que era ino cen te e que foi
con de na do no rou bo dos com pu ta do res in jus ta men te 
e que não so freu ne nhu ma pres são du ran te o pro ces -
so que está em fase re cur ci o nal.

FER NAN DO BRAS MO RE I RA, Co mer ci an te –
Dis cor reu que com prou com pu ta do res de Cle ve land
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mas por atra so da en tre ga da Nota Fis cal, re sol veu
de vol ver tais mer ca do ri as e que as mes mas eram má -
qui nas para se rem re mon ta das e que as com prou
por que o Cle ve land es ta va lhe dan do um pra zo ma i or
para pa gar. Que co nhe ceu Mar co Ma li ni La me go por
meio do pro ces so que res pon dem e que em uma das
de vo lu ções das má qui nas foi ele quem foi bus car cer -
ca de 40 ou 50 pe ças, sen do cer to ain da que no pe río -
do de vol veu pe ças para ou tras cin co pes so as que o
Cle ve land in di ca va, que co nhe ce Lu i ca ne Gou lart por
in ter mé dio do ramo de in for má ti ca e é co nhe ci do
man ten do vín cu lo de ami za de com Jef fer son Fo ra ti ni, 
pois quan do mon tou sua em pre sa o mes mo tro ca va
che ques para ele co bran do-lhe 3% de ju ros ao mês,
que pode afir mar que os com pu ta do res que fi ca ram
con si go não ti nhas ca rac te rís ti cas que os iden ti fi cas -
sem como má qui nas es co la res; que co nhe cia Ri car -
do Va len tin ape nas no ramo de in for má ti ca, que in for -
ma que ten tou pe dir uma pe rí cia nos com pu ta do res,
mas essa foi ne ga da, aca re a do com Cle ve land o
mes mo dis se nun ca ter ven di do qual quer com pu ta dor 
para ele e que ape nas ven deu pe ri fé ri cos de com pu -
ta dor da mar ca Clo ne que era par te de uma car ga
rou ba da no Espí ri to San to e não dos com pu ta do res
rou ba dos da Pre fe i tu ra e que hou ve in ter fe rên cia de
uma pes soa que é ma çon e que no pro ces so apa re -
cem os ver da de i ros la drões mais os mes mos não fo -
ram pu ni dos e são réus con fes sos e re co nhe ci dos e
que ten tou pro var sua ino cên cia, que Mar co Ma li ne e
Fer nan do Mo re i ra são ape nas re cep ta do res e que
ven deu para Mar li uma nota fis cal de 25 com pu ta do -
res para o mes mo en tre gar essa mer ca do ria para o
Gru po Ron cet ti que eram do nos de uma ca de ia de
Su per mer ca dos que fo ram ven di dos para o gru po
Car re four. Cle ve land vol tou a acu sar o Dr. José Car los 
Ste in por ter usur pa do seus bens e o Sr. Hé lio Pi men -
tel que o fez fa zer uma con fis são de dí vi da das suas
sa las com a Empre sa Pi nhe i ro Paz, que mexe com
pe tró leo no Espí ri to San to sen do que o Dr, Ste in o de -
fen de com es ses ti pos de bur lar a so ne ga ção fis cal,
que é com subs ti tu i ção tri bu tá ria, etc., que quan do fez 
a con fis são de di vi da, fez um con tra to des sas sa las
com o Dr. Ste in, que de po is fez uma ma ra cu táia para
as sa las fi ca rem com ele e re a fir ma que é re cep ta dor
e não as sal tan te e ter co nhe ci men to que no in qué ri to
re a li za do pela Po li cia Ci vil ha vi am pes so as que ti -
nham sido re co nhe ci das como ver da de i ros as sal tan -
tes e que con fes sa ram o cri me.

JUAREZ GRENCHI, Motorista – Negou pertencer 
a quadrilha de roubo dos computadores inclusive que
não conhecia ninguém envolvido no processo, que
conheceu Cleveland por ter alugado uma casa sua há

dois anos e que alugou um galpão para servir de
garagem para seus caminhões, que conhece
Oriosvaldo por ter tido uma transação comercial com o
mesmo, que Alexandre Alves era seu motorista e que
sabe que Alexandre emprestou folhas de cheques em
branco para Cleveland que também emprestou folhas
de cheques para Cleveland, que conhecia Jefferson por
ter vendido uma motocicleta para o mesmo; que
comprou um caminhão do Cleveland, mas devolveu
pelo mesmo ser alienado, que conhecia Franco Júlio
que é mecânico e trabalhava para ele e que o mesmo
não foi escolhido para fazer nenhum serviço na ocasião.

MAR CO ANTO NIO MA LIM LA ME GO, Co mer ci -
an te – Que teve uma re la ção co mer ci al com Cle ve -
land onde com prou 25 com pu ta do res em ju nho de
2000, que em de zem bro do mes mo ano pac tu ou com -
prar mais de 45 e que com a pri são de Cle ve land foi à
po lí cia e fez a de vo lu ção es pon tâ nea des tas mer ca -
do ri as e foi en tão in di ci a do por re cep ta ção, mas que
com prou os equi pa men tos de boa fé e que irá re cor -
rer de sua sen ten ça em to das as es fe ras pos sí ve is,
quan to das en tre gas do equi pa men tos para a po lí cia,
a mes ma dis se não sa ber se os mes mos eram fru tos
de rou bo da Pre fe i tu ra ou do Por to de San tos. Aca re a -
do com Cle ve land, esse dis se ter ne go ci a do com o
de po en te ape nas a Nota Fis cal, ten do ven di do para
ele ape nas pe ri fé ri cos, nes ta aca re a ção hou ve con -
tro vér sia en tre os dois ten do Cle ve land afir ma do que
re al men te só ne go ci ou Nota Fis cal com Ma li ni.

LU CI A NE DE SOU ZA GOU LART, Co mer ci an te
– Que co nhe ceu Cle ve land há dois anos; que co nhe -
cia Jef fer son ten do o vis to só uma vez, que com prou
mer ca do ri as de Cle ve land tais como te cla do, mó ve is
e ca i xi nhas de som, afir mou que foi fe i ta uma pres são
psi co ló gi ca para seu de po i men to na Po lí cia Fe de ral
mais não foi co a gi da a as si nar o de po i men to que Jef -
fer son lhe ofe re ceu mer ca do ri as do ramo de in for má -
ti ca mas não quis; Que co nhe ce Fer nan do Mo re i ra
por meio do ramo de in for má ti ca que quan do foi a
casa de Cle ve land fi cou sa ben do da ori gem das mer -
ca do ri as ne go ci a das pelo mes mo atra vés de sua es -
po sa Ge i la, fi can do ci en te que as mes mas eram rou -
ba das, in for mou que não sa bia nada so bre o as sal to à 
Pre fe i tu ra, vol tan do a afir mar que só com prou de Cle -
ve land pe ri fé ri cos que a doze anos foi en vol vi da em
ou tro pro ces so por por tar mer ca do ri as sem Nota Fis -
cal e que não foi con de na da nes se pro ces so.

Na oca sião foi re a li za da uma di li gên cia com o
pre so Cle ve land es col ta do pela Po li cia Fe de ral, jun ta -
men te com o Asses sor des sa CPMI, De le ga do Mar co
Anto nio Ca va le i ro, que se des lo ca ram até o lo cal in di -
ca do por Cle ve land onde cons ta tou-se que lá, re al -
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men te, fun ci o nou a Empre sa do Sr. Cé sar Ron cet ti,
sen do Cle ve land in ter ro ga do no va men te, afir mou que 
ven deu no tas para Ma li ni para es quen tar a ven da de
com pu ta do res para a fir ma do Sr. Ron cet ti.

CLE VE LAND MO RE I RA JU NI OR, Pre so – Con -
fir mou seu de po i men to an te ri or bem como as aca re a -
ções já re a li za das vol tan do a afir mar que é réu con -
fes so por re cep ta ção mais que de ma ne i ra al gu ma
ace i ta sua con de na ção por as sal to a mão ar ma da,
ale gan do ain da que de po is que a CPMI saiu do Espí -
ri to San to cor reu ris co de vida den tro da ca de ia, in clu -
si ve nar rou como tem sido seu tra ta men to jun to ao
sis te ma pe ni ten ciá rio e atu al men te está co lo ca do no
Mo sesp, de cla ran do que re je i ta a for ma ir res pon sá vel 
de como tem sido tra ta do pela Jus ti ça ca pi xa ba e que
con fi a va nos pre sos e não na Po lí cia ra zão pela qual
so li ci ta va para ser man ti do na mes ma ca de ia aon de
está atu al men te. Inter ro ga do pelo Re la tor con fir mou
os no mes de Gil ci mar da Sil va, Cle i son Luiz de Oli ve i -
ra e Emer son Ba tis ta Nu nes como sen do as pes so as
que re a li za ram o as sal to no al mo xa ri fa do da Pre fe i tu -
ra e que den tro do in qué ri to são réus con fes sos e fo -
ram re co nhe ci dos pe las ví ti mas e que os mes mos,
por in crí vel que pa re ça, es tão sol tos, sa ben do pe los
jor na is que de po is da 1a vin da des ta CPMI ao Espí ri -
to San to tais pes so as não es tão mais nos pre sí di os
onde es ta vam de ti das. De cla rou que co nhe ce o De le -
ga do Isma el Fo ra ti ni des de os tem pos do co lé gio Sa -
le si a no, co nhe cen do tam bém da que la épo ca Jef fer -
son que é ir mão do lsma el. Per gun ta do se co nhe cia
uma pes soa de nome Ma u rí cio, que tra vou con ver sas
te le fô ni cas con si go, dis se tra tar-se do Juiz Ma u rí cio
Ca ma ta e que a con ver sa so bre a arma é uma arma
de co le ção que es ta va con si go para ser lim pa; que co -
nhe cia Shi ro Na zu ri de São Pa u lo e que o mes mo lhe
em pres tou dó la res; que co nhe ceu tam bém Ro nal do
Te mia. Com a pa la vra o De pu ta do Fe de ral Max Ma u ro 
que fez al guns ques ti o na men tos a Cle ve land.

ISMAEL FORATINI PEIXOTO DE LIMA,
Delegado de Polícia – Declarou que conheceu
Cleveland nos tempos de Colégio, que só teve um
outro contato com o mesmo em 1995, em uma feira de
carros importados, que é irmão de Jefferson, o que
teve conhecimento que o mesmo estava envolvido
com receptação de carga roubada, quanto a prisão do
mesmo narrou sobre uma transação de pneus que
teve com Cleveland sobre processos que teve seu
nome envolvido mais que os mesmos foram
arquivados; que sobre a gravação de uma conversa
sua com Cleveland para o mesmo se entregar tem a
dizer que fez isso com o intuito de tentar ajudar seu
irmão Jefferson, a seguir fez algumas denúncias

contra autoridades Policiais do Estado, nas nada que
envolvia roubo de cargas.

ELI SCHI MIT TEL, De le ga da de Po lí cia – Dis se
co nhe cer Cle ve land so men te por meio de um in qué ri -
to em que pre si diu, que dos po li ci a is ci ta dos só co -
nhe cia Ade mar Vi di gal e Jâ nio Ja cin to Ara ú jo; que co -
nhe cia Jef fer son Fo ra tii de vis ta; que lem bra do fato
de te rem apre en di do uma car ga de ca mi nhão rou ba -
da e que per ten cia a Jair Gren chi. Qu es ti o na do so bre
os in qué ri tos que pre si diu hou ve al gu mas con tra di -
ções em suas res pos tas.

ADE MAR VI DI GAL, Inves ti ga dor de Po lí cia –
Que dis se co nhe cer Cle ve land por ter re ce bi do uma
de nún cia anô ni ma, que di zia que o mes mo ti nha em
seu de pó si to car ga rou ba da e que foi ao lo cal e trou xe 
Cle ve land para a de le ga cia para pres tar es cla re ci -
men tos; dis cor reu so bre in ves ti ga ções que pro ce dia
com ou tros po li ci a is per gun tan do se foi pro ces sa do
por ex tor são con tra Ata li no Qu e i roz San ta na, dis se
que sim, mais que tal ex tor são não hou ve, o que
acon te ceu foi por que ou tro po li ci al que era seu de sa -
fe to ten tou in cri mi ná-lo so bre a pri são de uma car ga
rou ba da de fer men to, em casa de Jair Gren chi caiu
em con tra di ção so bre este fato.

CAR LOS ZICO BOL DRIM, Mo to ris ta – Que es -
cla re ceu ter sido pre so em Cha pa da Gran de acu sa do
de con du zir ca mi nhão de car ga rou ba da que eram de
Cle ve land e que ti nha co nhe ci men to com ele ape nas
de 20 dias an tes de ser pre so. Per gun ta do se co nhe -
cia vá ri as pes so as ci ta das, ape nas res pon deu que
co nhe ceu Ju a rez Gren chi em ra zão de já ter tra ba lha -
do para o mes mo em 1998 e que co nhe ceu Mar ce lo
no es cri tó rio de Cle ve land.

ARIS TO NE PI MEN TEL, Tes te mu nha – Que en -
con tra-se no Pro gra ma de Pro te ção a Tes te mu nha,
que pres tou seu de po i men to en ca pu za do para sua
pro te ção ten do con fir ma do os de po i men tos pres ta -
dos ao Mi nis té rio Pú bli co em São José do Cal ça do e à 
Po li cia Fe de ral. O de po en te dis se ter en tra do em uma
or ga ni za ção que pra ti ca va rou bo de car gas des te ra -
paz, mas as su miu o co man do no fi nal de 1995 e co -
me ço de 1996, sen do o co man dan te da Ju ris di ção do
Espí ri to San to a pes soa de nome Fer nan do Vi e i ra de
Re zen de, que era fi lho do Pre fe i to de São José do
Cal ça do e que as mer ca do ri as rou ba das eram dis tri -
bu í das nos Esta dos do Espí ri to San to, Mi nas Ge ra is e 
Rio de Ja ne i ro e que es tas car gas vi nham de Cam pos 
e que per ten ci am a esta qua dri lha mais de mil pes so -
as. O de po en te nar ra de ta lhes so bre à atu a ção da
qua dri lha nos Esta dos já ci ta dos, Que en tre ga va car -
ga de ga so li na em Pre si den te Ken nedy, Ita bo a pa na e
San ta Ma ria de Cam pos, que ven dia a mer ca do ria
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pela me ta de do pre ço que va li am, que quan do pres -
tou de po i men to em São José do Cal ça do fa lan do
tudo para a Ju í za da épo ca, oca sião que pe diu pro te -
ção pois es ta va sen do ame a ça do em sua casa,
achou es tra nho que a de nún cia foi fe i ta aqui no Espí -
ri to San to e as au to ri da des res pon sá ve is à man da -
ram para o Rio de Ja ne i ro, que com isso sua vida vi -
rou um in fer no ten do in clu si ve ape la do para a im pren -
sa mas nin guém o so cor reu, ape nas o Pro mo tor de
Ca cho e i ra do Ita pe mi rim foi quem o co lo cou sob sua
pro te ção. Que quem rou ba as mer ca do ri as na qua dri -
lha são o Lou ri nho e o Le mos no Rio de Ja ne i ro e o
Ma ge la em Ipa tin ga-MG. De nun ci ou dois Po li ci a is Fe -
de ra is do Rio de Ja ne i ro que fo ram su bor na dos por
Fer nan do Vi e i ra em Bom Je sus do Ita ba po a na. Que
foi pego umas cem ve zes com car ga rou ba da e ne -
nhu ma vez foi pre so por que su bor na va os po li ci a is e
os agen tes do pos to fis cal. Que co nhe ce pes so as do
INSS que é um Ve re a dor de São José do Cal ça do de
nome Ésio, sen do a sua área de atu a ção em Ita ba po -
a na, que em pa tri mô nio do Di vi no tem um gran de de -
pó si to do fi lho do Pre fe i to (Fer nan do) no sí tio do José
Elí dio e quem dá apo io a eles é um po li ci al de nome
José Au gus to Di niz que re sol veu de nun ci ar a qua dri -
lha por que Fer nan do fi cou lhe de ven do R$70 mil, Ma -
ge la R$80 mil e o Lou ri nho R$112 mil, sen do que os
mes mos, de po is que foi pre so, lhe ofe re ce ram R$300
mil para fi car ca la do e os PM que fo ram de nun ci a dos
de no mes Fa ria e Mota de Ita pe ru na-RJ e o Fa brí cio;
que só não foi mor to na épo ca por que sua es po sa fez
pres são no Jor nal A Tri bu na. Que em Ja çuí exis te um 
Sar gen to de nome Juá que está en vol vi do e que
quem paga os su bor nos é o Sr. Si rim, que em São
José do Cal ça do só ti ram dois po li ci a is que não es tão
en vol vi dos que são Ru bens e Val de mir. Que em Bom
Je sus do Nor te tam bém os po li ci a is es tão en vol vi dos
me nos o Cabo Pe dri nho. Que afir ma que tan to o Pre -
fe i to José Vi e i ra como o seu fi lho José Ju ni or não es -
ta vam en vol vi dos nas ope ra ções, mas as sis ti am a
tudo pas si va men te e sem pre da vam con se lhos para o 
Fer nan do, que Har ley era um Ve re a dor que ven dia
car ga de re mé dio para uma far má cia ao lado do Su -
per mer ca do do Mar ce li no em Api a cá. Que o Pre fe i to
de Ale gre, Sr Ca léu, dava todo o apo io à qua dri lha
bem como o Ve re a dor Ca ca io, de Pre si den te Ken -
nedy. Que hou ve uma pri são de mer ca do ri as em seu
po der em Ita ba po a na pela Po lí cia Fe de ral que o li be -
rou e de po is o in ti mou para com pa re cer na De le ga cia
de Cam pos-RJ. Que os su per mer ca dos que lhe com -
pra vam car gas rou ba das são: Mar ce li no, em Api a cá;
Lo pez, em Mi mo so do Sul; Flu mi nen se, em Ita pe ru na; 
Do Povo em São José do Cal ça do, Almir Ma te ri al de

Cons tru ção, tam bém em São José; Su per lar, em Ita -
ba po a na; Ita le i te, em Ita pe ru na; Café Var ris sai, em
Var ris sai; São Ca e ta no, em Ita ba po a na; Te i xe i rão e
Ge ni al, em Ita pe ru na; São João, em Por ci ún cu la. Que 
cer ta vez en tre gou uma car ga de co ca í na em Pon tal
de Fre i tas para uma pes soa de nome Fer nan des e
quem pas sa va a dro ga era Gi o vam, de Ma ra ta í zes.

Ge i la Co e lho Ro dri gues de Mo re i ra, Co mer ci -
an te e Espo sa de Cle ve land – A de po en te es cla re ceu
que não tem en vol vi men to com a re cep ta ção de mer -
ca do ri as e por ser es po sa de Cle ve land a en vol ve ram
na qua dri lha do ma ri do. Que ape nas tra ba lha va na
em pre sa do ma ri do cha ma da Vic to ria Sport, que ven -
dia pne us e ro das im por ta dos. Que não ti nha co nhe ci -
men to das mer ca do ri as guar da das em um de pó si to
em sua re si dên cia bem como as guar da das no de pó -
si to em Ca ra pi na. Que co nhe ce Ri car do Va len tim em
ra zão do mes mo pres tar as sis tên cia nos apa re lhos
de in for má ti ca per ten cen tes a si e aos de seu ma ri do.
Que não co nhe ce as ou tras pes so as ci ta das pelo Re -
la tor; que emi tia as no tas fis ca is da Vic to ria Sport.
Que co nhe ce Ju a rez Gren chi de vis ta em ra zão de o
mes mo ter alu ga do uma casa de Cle ve land. Que irá
pro var sua ino cên cia na fase de re cur so. Que mo rou
nos Esta dos Uni dos tra ba lhan do com as im por ta ções 
que o ma ri do fa zia. Que quan do da sua pri são cha -
mou Jef fer son em sua casa por ser o mes mo um
ex-po li ci al que era ami go de sua fa mí lia. Que não ti -
nha co nhe ci men to se os ca mi nhões que es ta vam em
fren te a sua casa es ta vam car re ga dos. Dis cor reu ain -
da so bre as di fi cul da des do ma ri do e que ela ne go ci a -
va ape nas com mer ca do ri as lí ci tas e que não ti nha
co nhe ci men to de ou tras mer ca do ri as que o ma ri do
ne go ci a va. Que quan do foi de por na Po lí cia Fe de ral
lhe dis se ram que pos su íam uma fita gra va da em que
ela co man da va um car re ga men to de ca mi nhão, in clu -
si ve ou tra fita na qual ti nha sido pre sa em São Tor qua -
to e ti nha su bor na do o De le ga do, só que tudo isso era 
men ti ra e tais fi tas nun ca apa re ce ram. Que não ti nha
co nhe ci men to das fi tas gra va das com seu ma ri do e
ou tras pes so as. Que das pes so as ci ta das só co nhe ce 
Jar bas de Alme i da Bon fim. Que não sa bia dos ne gó -
ci os de seu ma ri do nos Esta dos da Ba hia, Rio de Ja -
ne i ro, Mi nas e São Pa u lo, sa bia sim dos ne gó ci os que
re a li za va em todo o Bra sil na dis tri bu i ção de ro das e
pne us. Que não co nhe ce Car los Zico Bol drin. Que em 
cer ta oca sião, quan do es ta va nos Esta dos Uni dos, fi -
cou sa ben do de uma pri são que o ma ri do teve por
por te de arma, que par te de seus bens fo ram de vol vi -
dos re cen te men te pela Jus ti ça. Que so li ci ta va à CPMI 
para in ter fe rir em tra ta men to mé di co para seu ma ri do. 
Du ran te o de po i men to hou ve in ter fe rên cia do ad vo ga -
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do da de po en te, Dr. Pa u lo Hen ri que, que com au to ri -
za ção da Pre si dên cia ex pli cou co i sas re la ci o na das
com o pro ces so da mes ma e de seu ma ri do. Tam bém
hou ve a in ter ven ção do De pu ta do Fe de ral Max Ma u ro 
que es ta va pre sen te. Fi na li zan do, a de po en te dis se
ter sido ame a ça da na rua duas ve zes, por car ros que
pas sa vam e pes so as de den tro lhe fa zi am ad ver tên ci -
as.

Indi ci a men tos:
João Ril do Sou za Agui ar, CPF –

657.779.805-20, pre so acu sa do de rou bo, fal si da de
ide o ló gi ca, for ma ção de qua dri lha;

Je fer son Fo ra ti ni Pe i xo to de Lima, CPF –
832.984.877-91, ex-po li ci al acu sa do de re cep ta dor
de car gas rou ba das e for ma ção de qua dri lha;

Ri car do Va len tin de Oli ve i ra, CPF –
009.650.407-20, fun ci o ná rio da Pre fe i tu ra acu sa do
de ser o in for man te para a qua dri lha que efe tu ou o as -
sal to ao al mo xa ri fa do da mes ma Pre fe i tu ra; acu sa do
tam bém de for ma ção de qua dri lha;

Fer nan do Braz Mo re i ra, CPF – 844.764.607-63,
co mer ci an te acu sa do de ser re cep ta dor por ter com -
pra do com pu ta do res rou ba dos, en qua dra do como re -
cep ta dor, fal si da de ide o ló gi ca, fal si da de ma te ri al e
for ma ção de qua dri lha;

Ju a rez Gre chi – CPF – 751.037.707-25, mo to -
ris ta acu sa do de par ti ci par do rou bo dos com pu ta do -
res, co me ten do cri me de rou bo e for ma ção de qua dri -
lha;

Mar co Anto nio Ma li ni La me go,  CPF –
862.638.387-87, co mer ci an te acu sa do de re cep ta -
dor, fal si da de ma te ri al e for ma ção de qua dri lha;

Lu ci a ne De Sou za Gou lar, CPF –
818.997.427-00, co mer ci an te acu sa da de ser re cep -
ta do ra e ter par ti ci pa do de for ma ção de qua dri lha;

Ade mar Vi di gal, CPF – 578. 890.037-00, in ves ti -
ga dor de Po lí cia acu sa do de for ma ção de qua dri lha e
rou bo de car gas;

Car los Zico Bol drim, mo to ris ta acu sa do de
trans por tar ca mi nhões de car gas rou ba das.

Re co men da mos Ain da Que: À vis ta do de po i -
men to da Tes te mu nha Aris to ne Pi men tel seja o mes -
mo en ca mi nha do ao Mi nis té rio Pú bli co do Esta do do
Espí ri to San to para as pro vi dên ci as ca bí ve is.

13. Rio De Ja ne i ro – Qu a dri lhas
Em re u niões re a li za das no Rio de Ja ne i ro, nos

dias 21 e 22-11-02, a CPMI to mou co nhe ci men to de
rou bo de car ga, de gran des pro por ções, ocor ri do no
ter mi nal do cais do por to do Rio de Ja ne i ro, de es que -
ma de rou bo de com bus tí ve is de em bar ca ções nas

ime di a ções do por to, bem como do en vol vi men to de
po li ci a is de Três Rios-RJ com o rou bo de car gas.

O acon te ci men to no por to, ob je to de de po i men -
tos na re u nião de 21-11-02, foi in ves ti ga do pela Po lí -
cia Fe de ral e con sis tiu no rou bo, em mar co de 2000,
de 74 bo bi nas de me ta is. Me ta de, de aço que ha via
sido im por ta do da Rús sia pela Fer ro si der e a ou tra
par te de fo lhas de flan dres des ti na das à ex por ta ção
pela Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal. O peso to tal
des sa mer ca do ria era de apro xi ma da men te 740 to ne -
la das e o va lor cer ca de US$740,000.00. Fo ram re cu -
pe ra das pela Po lí cia Fe de ral 8 des sas bo bi nas.

O ma te ri al foi re ti ra do do por to por trans por ta do -
ra con tra ta da pe los mar gi na is e, em bo ra des ti na do à
Mul ti fer ro, em Belo Ho ri zon te, por fal ta de equi pa men -
tos nes ta em pre sa, foi des car re ga do em Con ta -
gem-MG, na Man ches ter e na Trans por te São Ge ral -
do. A mer ca do ria foi acom pa nha da por no tas fis ca is
fal si fi ca das, pro du zi das na grá fi ca Pren sa Vol ta Re -
don da Ltda, em Vol ta Re don da-RJ, con se gui das atra -
vés de Ro gé rio, da Bar ra Sul Me ta is, es pe ci a lis ta em
no tas fri as. A Mul ti fer ro é de pro pri e da de de Evan dro
de Pa u lo Tor que te.

O pro du to foi ven di do àque la em pre sa por
Avreg nir José de Sou za Cu nha, que te ria sido pro cu -
ra do para tan to pelo ad vo ga do Ro ber to Par re i ra. Da
re u nião em que fi ze ram o acer to par ti ci pa ram, além
de les, Da rio Pi e da de Tor res, que pro vi den ci ou as no -
tas fis ca is; Luís Mar re i ro de Lima, res pon sá vel pelo
rou bo, jun ta men te com Anto nio da Sil va Mar ques, co -
nhe ci do como To ni co. Do ne gó cio tam bém par ti ci pou
o Lads ton, de Belo Ho ri zon te.

Se gun do Avreg nir, em de po i men to na re u nião
de 21-11-02, Evan dro re ven deu o ma te ri al para a
Man ches ter, per ten cen te a Ri car do Maia (ou Mar ra),
por pre ço bem in fe ri or ao do mer ca do. Além do Tor res, 
que re ce beu R$16.000,00. e do To ni co, que fi cou com 
o mes mo va lor, es ta vam en vol vi dos tam bém Ger ma -
no, con tem pla do com R$16.000,00, e o Ale xan dre
Gar cia da Sil va, res pon sá vel pela con tra ta ção da em -
pre sa de trans por te, que fi cou com R$4.000,00.

Eram se gu ran ças res pon sá ve is pela por ta ria do 
de pó si to Edu ar do Tar ga Te i xe i ra e Ro gé rio. Ope ra ram 
as em pi lha de i ras para car re ga men to dos ca mi nhões
Cris ti a no Dias da Sil va, No na to e Ri be i ro. Em de po i -
men to à CPMI. em 21-11-02, Edu ar do con tou que se
omi tiu quan do da re ti ra da do ma te ri al, de vi do à ame a -
ça de mor te que so freu por par te do gru po de cri mi no -
sos, in clu si ve ex ten si va a sua fa mí lia, uma vez que fi -
ze ram ques tão de lhe di zer que sa bi am o nome da
sua es po sa e fi lhos e o seu en de re ço.
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Na mes ma au diên cia, a CPMI foi in for ma da pela 
Po lí cia Fe de ral do rou bo de com bus tí ve is na Baía de
Gu a na ba ra. Que, pela di men são, já oca si o nou mais
de 50 mor tes. De vi do à sua gra vi da de. in clu si ve ne las
li ga ções com o nar co trá fi co, é trans cri to a se guir re la -
to do caso apre sen ta do pelo De le ga do Cláu dio, res -
pon sá vel pela in ves ti ga ção.

“Este tra ba lho teve o in ter reg no en tre os anos
de 1999 e 00 e vi sa va a des ba ra tar uma qua dri lha or -
ga ni za da no des vio de óleo na Baía de Gu a na ba ra. O
tra ba lho con ti nua em an da men to e está na fase de in -
di ci a men to para que o Mi nis té rio Pú bli co ofe re ça de -
nún cia e, en fim, co lo que na pri são os ele men tos que
tan to mal ca u sam ao País. A ope ra ção foi de sen ca de -
a da pela Co or de na ção Cen tral de Po lí cia por meio da
Di vi são de Re pres são ao Cri me Orga ni za do. Sob a
mi nha Pre si dên cia, mon ta mos essa co mis são es pe -
ci al no Rio de Ja ne i ro.”

“A má fia do óleo, as sim de no mi na da, tem ca rac -
te rís ti cas bem co muns do cri me or ga ni za do por que
tem es ta bi li da de, per ma nên cia e as so ci a ção para a
prá ti ca de cri mes, tem pre vi são de lu cros, hi e rar quia,
pla ne ja men to ope ra ci o nal e em pre sa ri al, pro ce di -
men tos rí gi dos, en fim, to das as ca rac te rís ti cas que
com põem o cri me or ga ni za do. E uma em pre sa mes -
mo, com di vi sões bem de ta lha das para cada par ti ci -
pan te. Uti li za mu i to o mé to do ma fi o so: ape lam para a
in ti mi da ção, for jam cli ma de ter ror, medo e si lên cio to -
tal.”

“Com este tra ba lho, vi sá va mos ao cres ci men to
de con vic ção e às pro vas para a pri são dos mem bros
da má fia. Prin ci pal men te, bus cá va mos o tem po de
du ra ção da ati vi da de cri mi no sa, que tem mais de 10
anos, o des co bri men to de vá ri os cri mes per pe tra dos
pela or ga ni za ção, es pe ci al men te con tra a or dem tri -
bu tá ria – la va gem de di nhe i ro, cri me or ga ni za do, ho -
mi cí di os —, o va lor to tal do pro ve i to au fe ri do pela ati -
vi da de de li tu o sa, ten tan do aju dar à po lí cia es ta du al
na elu ci da ção das mor tes vin cu la das ao caso em tela
e no co nhe ci men to ge ral da or ga ni za ção – mo dus
ope ran di, hi e rar qui za ção e etc.”

“Iden ti fi ca mos, no mí ni mo, três mo da li da des de
fra u de para o des vio do óleo. O óleo sai da re fi na ria
Du que de Ca xi as, no caso do Rio de Ja ne i ro – não in -
ci de so men te no Rio de Ja ne i ro, por que, in fe liz men te,
tem-se es pa lha do pelo País afo ra —, e uma em pre sa
ter ce i ri za da faz o trans por te do óleo do ter mi nal até
os na vi os. A Pe tro brás ter ce i ri za es ses ser vi ços. Ge -
ral men te, um na vio ar ma ze na cer ca de 500 to ne la das 
de óleo, va ri an do e po den do che gar a 800 ou 900 to -
ne la das. Par te do óleo, cer ca de 20%, é des vi a da.

Ten do em vis ta a quan ti da de de na vio abas te ci do por
dia. tem-se uma no ção do óleo des vi a do.”

“O óleo ser ve para o abas te ci men to, prin ci pal -
men te, dos na vi os es tran ge i ros de lon go cur so.
Alguns na vi os es tran ge i ros abas te ce ram no Bra sil e
pa ra ram em alto mar por in su fi ciên cia de com bus tí vel. 
É cla ro que. mu i tas ve zes, essa mo da li da de de pen de
da aqui es cên cia do co man dan te do na vio ou do che fe 
da casa de má qui nas. Mu i tas ve zes, por ser na vio de
ban de i ra de país po bre, ele aca ba ace i tan do su bor no
para des vi ar par te do óleo, ten tan do apro ve i tar as
cor ren tes ma rí ti mas para que o na vio che gue ao seu
des ti no com um pou co me nos de óleo. Mas, em al gu -
mas ve zes. fi ca se sem com bus tí vel em ple no
alto-mar.”

“Infe liz men te, como toda or ga ni za ção cri mi no -
sa, há uma con cor rên cia mu i to gran de de as sas si na -
tos en tre os mem bros des sa ati vi da de ilí ci ta, ten do
acar re ta do di ver sas mor tes. Todo pro du to fur ta do ou
rou ba do deve ter um re cep ta dor. Con se gui mos iden ti -
fi car vá ri os de les, como será vis to mais à fren te.
Como tam bém é pra xe numa or ga ni za ção cri mi no sa,
in fe liz men te, em nos so País, o po der pú bli co está
sen do mu i to uti li za do.”

“Ou tra mo da li da de de des vio de óleo é bas tan te
sui ge ne ris e de pen de ba si ca men te da par ti ci pa ção
do co man dan te do na vio. Todo na vio, quan do apor ta,
deve re ti rar o óleo sujo, im pres tá vel, que, há al guns
anos, era des car re ga do em alto-mar, o que ca u sa va
gran de po lu i ção. Então, em ra zão do con tro le am bi en -
tal, to das as ve zes em que o na vio apor ta, esse óleo
pre ci sa ser re ti ra do. Na re ti ra da do óleo sujo, que tem
va lor ín fi mo de mer ca do – ser ve para ali men tar cal de -
i ras –, na re a li da de, uti li za-se, em par te des sas em -
bar ca ções. fun do fal so para re ti rar tam bém o óleo lim -
po. Então, é uma his tó ria-co ber tu ra qua se per fe i ta,
por que, se a Po lí cia ou a fis ca li za ção in ves ti gar o
trans por te des se óleo sujo, só mes mo um pe ri to com
gran de co nhe ci men to sa be rá di fe ren ci ar um tipo de
óleo do ou tro”.

Além des se re la to, foi ou vi da na ses são gra va -
ção fe i ta com uma ví ti ma da má fia do óleo, da qual
tam bém fa zia par te, de nome VANILSON, cujo de po i -
men to é a se guir re pro du zi do:

ENTREVISTADOR – Quem par ti ci pa va des se
es que ma na Pe tro brás? Ha via co ni vên cia de fun ci o -
ná ri os?

VANILSON – Vá ri os fun ci o ná ri os, in clu si ve de
alto es ca lão.

ENTREVISTADOR – Cite um exem plo.
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VANILSON – Há o en ge nhe i ro quí mi co Mar co
Antô nio.

ENTREVISTADOR– V. Sª co nhe ce o so bre no -
me dele?

VANILSON – Sei o te le fo ne e o nú me ro de sua
re si dên cia, mas es ses da dos es tão 2u ar da dos em
casa.

ENTREVISTADOR  – Quem mais?
VANILSON – Há o Sr. Fer nan do, que faz par te

da ad mi nis tra ção da Fro nap, o che fe de má qui nas, se
não me en ga no da Pe tro brás, en tre ou tras pes so as
de cu jos no mes ago ra não me re cor do.

ENTREVISTADOR  – Que tipo de pro vas V. Sª
tem para com pro va rem a par ti ci pa ção de fun ci o ná ri -
os da Pe tro brás nes se es que ma?

 VANILSON– Te nho o Ca i xa 2 e as con tas de te -
le fo ne da pró pria em pre sa com quem eles man ti nham 
con ta to di re to. Há uma em pre sa – de que aca bo de
me lem brar – que um de les com prou em so ci e da de
com meu pai: a Dina Rio, ad qui ri da pelo Sr. Fer nan do
e pelo Sr. Luiz Sér gio. Essa em pre sa, a Dina Rio,
pode in clu si ve em ba lar e re ta lhar, sen do pos sí vel, por 
exem plo, com prar um ca mi nhão de lu bri fi can tes e
ven der o pro du to por li tro aos pos tos de ga so li na.

ENTREVISTADOR  – Essas duas pes so as tam -
bém são fun ci o ná ri as da Pe tro brás?

VANILSON – Sim. Elas fa zem par te da Pe tro -
brás. Com re la ção a to dos os ou tros ele men tos, dis -
po nho de pro vas ca ba is e in dis cu tí ve is. Mas tam bém
sei do en vol vi men to de les com ar mas e com o nar co -
trá fi co.

ENTREVISTADOR  – Quem está en vol vi do?
VANILSON – A pes soa que faz par te da mais

es tre i ta li ga ção do Dr. Osmar Sa ra i va. de te ti ve. O tal
Cu nha, Hen ri que. ven deu as ar mas e par te da dro ga
para o Mor ro do Ju ra men to, por R$400 mil.

ENTREVISTADOR  – Qu an do esse fato ocor -
reu?

VANILSON – Há cer ca de um ano.
ENTREVISTADOR – Mas V. Sª, Sr. Va nil son, par ti ci -
pou o tem po todo des sa má fia do óleo. Ao me nos V.
Sª sa bia que tudo isso es ta va acon te cen do de ba i xo
de seus olhos.

VANILSON – Cor re to.
ENTREVISTADOR  – Então, por que V. Sª, en -

fim, por quê que você está de nun ci an do isso tudo?
VANILSON – Dis se ram que fui eu que ma tei o

meu pai, a fim de que eu não con se guis se mais in ter -
vir ou ser uma pe dra no sa pa to dele. Isso daí foi o
cume, por que esse tipo de acu sa ção eu acho que

nun ca na mi nha vida eu po de ria olhar para o ros to do
meu fi lho en quan to eu fos se vivo.

Entre vis ta dor – Você tem medo de mor rer? 
Va nil son – Não. Se mor res se, para mim, se ria

até um des can so. Não te nho medo de mor rer, não.
Para mim o que im por ta ago ra é jus ti ça.

Após dois me ses des sa en tre vis ta. Va nil son foi
as sas si na do, em bo ra se en con tras se sob pro te ção
tes te mu nhal. na casa da tes te mu nha da Po lí cia Ci vil.
Se gun do ex pli cou a Po lí cia, con quan to es ti ves se ali
se es con den do, ele fu giu da casa e foi mor to de for ma 
bas tan te sim pló ria: a pa u la das.

Se gun do o De le ga do Cláu dio, toda vez que a in -
ves ti ga ção che ga va pró xi mo de al guns dos en vol vi -
dos com as mor tes, a pró pria Má fia do Óleo dava
cabo des sa pes soa. Para exem pli fi car, exi be re por ta -
2em te le vi si va so bre um dos ma i o res ma ta do res da
Má fia que, quan do a po lí cia es ta va pró xi ma de pren -
dê-lo, foi as sas si na do, trans cri ta aba i xo:

“O as sas si na to do ex-pre si den te de hon ra da
es co la de sam ba Por to da Pe dra. Jor ge Lam bel, pode
es tar li ga do à Má fia do Óleo, que atua na Ba hia da
Gu a na ba ra. Ele e um se gu ran ça fo ram mor tos on tem
em Ni te rói. Os dois cor pos fo ram ve la dos du ran te
toda a ma nhã nes ta ca pe la, em fren te ao ce mi té rio
mu ni ci pal, no cen tro de São Gon ça lo. As fa mí li as não
qui se ram fa lar so bre o caso. Um dos in te gran tes da
Esco la de Sam ba Uni dos do Por to da Pe dra com pa re -
ceu para pres tar uma ho me na gem ao ex-pa tro no. Jor -
ge Luiz Gu i nân cio, co nhe ci do como Jor ge Lam bel, foi
mor to on tem, no iní cio da no i te, com dois ti ros. O se -
gu ran ça dele, o cabo re for ma do da PM, Jo si as Cor re -
ia, foi atin gi do por ape nas um dis pa ro. Lam bel e o se -
gu ran ça cos tu ma vam ca mi nhar to dos os dias nes se
es ta le i ro aban do na do às mar gens da Ave ni da do
Con tor no, em Ni te rói”.

“Qu a tro ho mens te ri am che ga do ao lo cal em
dois car ros, pu la do o muro, que o lo cal é cer ca do e
tem um enor me por tão com ca de a do, e abor da do as
duas vi ti mas que fa zi am co o per. A po lí cia des car ta a
pos si bi li da de de as sal to. As jói as da ví ti ma não fo ram
le va das. A pos si bi li da de é de ter sido au to ria da Má fia, 
pois Jor ge Lam bel era dono de uma em pre sa es pe ci -
a li za da em re ti rar o com bus tí vel que i ma do e lim par os 
tan ques de na vi os na Ba hia de Gu a na ba ra. As in ves ti -
ga ções da Re ce i ta e da Po lí cia Fe de ral re ve la ram que 
a Má fia do Óleo atua em vá ri os Esta dos do País, rou -
ban do e des vi an do com bus tí vel de em pre sas e na vi -
os. Uma das for mas de atu a ção se ria a ven da de óleo
para em bar ca ções es tran ge i ras sem o pa ga men to de
im pos tos. Par te da qua dri lha foi pre sa em Vi tó ria, no
Espí ri to San to, du ran te a Ope ra ção Pe li ca no, da Po lí -

00314 Ter ça-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUPLEMENTO Mar ço de 2003



cia Fe de raL dez pes so as en vol vi das com a Má fia já
te ri am sido as sas si na das. O caso mais re cen te acon -
te ceu em ju lho des te ano, quan do o de te ti ve apo sen -
ta do, José Car los Gus mão de Cas tro, o “Cas tri nho”,
foi mor to no cen tro de Ni te rói “.

De acor do com o De le ga do Cláu dio, Jor ge Lam -
bel era o úni co pre si den te de es co la de sam ba do gru -
po es pe ci al do Rio que não es ta va Ju ra do ao lo i ro do
bi cho, mas à Má fia do Óleo. Para ele, o es que ma foi
le va do para por tos da Ba hia, Pa ra na guá, San tos, Rio
de Ja ne i ro, Angra, Vi tó ria e Be lém. Se gun do ele, fo -
ram le van ta das nas in ves ti ga ções mais de cin qüen ta
mor tes, to das vi o len tas, in clu si ve com o uso de ex plo -
si vos, de pes so as que tra ba lha vam no se tor ou nele
ten ta ram in gres sar.

Quem ou sou en trar nes se mer ca do foi mor to co -
var de men te, como é o caso de José Car los Fer re i ra
de Cas tro. Uma em pre sa de nome Con trol, que pa tro -
ci nou mu i tas mor tes, teve tam bém os seus três só ci os 
as sas si na dos.

Ain da no Rio de Ja ne i ro, na ses são de
22-11-02, fo ram ou vi dos po li ci a is mi li ta res da ci da de
de Três Rios RJ, en vol vi dos com o rou bo de car gas e
as sas si na tos, um de les no exer cí cio do man da to de
ve re a dor.

O sar gen to e Ve re a dor Car los Au gus to da Sil va,
o ex-po li ci al Re na to De me trio de Sou za, o Sar gen to
Ro ber to de Sou za, po li ci a is Bar ros, Lu i zi nho, Lino,
PASSOS e o co nhe ci do por Lin güi ça, ca bos Fa ri as e
Car los Ri be i ro e Car va lho, e o po li ci al ci vil Ba i a no fo -
ram acu sa dos de re a li zar di ver sos rou bos de ve í cu los 
e car gas, além de as sas si na tos. A prin ci pal tes te mu -
nha, Pe dro de Oli ve i ra Alves, era mo to ris ta do ban do.
Re la ta, além dos rou bos, os as sas si na tos co me ti dos
pelo gru po. Pres tou de po i men to na po lí cia e na pro -
mo to ria apon tan do os cri mes pra ti ca dos pe los po li ci -
a is. Pos te ri or men te ne gou as de cla ra ções pres ta das,
di zen do que fora ame a ça do nos dois lo ca is. Acon te ce 
que a tes te mu nha foi co lo ca da na mes ma pri são em
que se en con tra um dos cri mi no sos, jus ta men te o seu 
ex-pa trão, com quem sem pre se en con tra no lo cal.
Não po de ria, as sim, ser di fe ren te o seu com por ta -
men to.

A tes te mu nha de la tou vá ri os rou bos, den tre eles 
os rou bos de um ca mi nhão com car ga de pro du tos
quí mi cos em Jam pa rá Sa pu ca ia RJ, de um ca mi nhão
em Três Rios RJ, de ca mi nhão em Vas sou ras. Este
aban do na do quan do ve ri fi ca do o pou co va lor da car -
ga de ma de i ra. Infor mou tam bém os as sas si na tos de
José Luiz More Bar bo sa, de um ra paz cha ma do Te ti -
nho e do ca sal Clé ber e San dra.

O Pe dro de Oli ve i ra di ri gia ca mi nhão de pro pri e -
da de de Re na to De mé trio que, co in ci den te men te, foi
rou ba do por três ve zes, em to das fi ca ram com a car -
ga de vol ven do o ve í cu lo. As car gas fo ram to das co -
ber tas pelo se gu ro, se gun do Re na to in for mou em seu 
de po i men to a esta CPMI, em 22-11-02.

Ape sar de pre sos pe las acu sa ções de as sas si -
na to e rou bo de car gas, Car los Au gus to in for mou, em
seu de po i men to, que os po li ci a is não res pon dem a
Inqué ri to na Po lí cia.

Con clu são
Essas au diên ci as do Rio de Ja ne i ro re ve la ram a

re a li za ção de um rou bo de gran de di men são no cais
do por to, apa ren te men te fato iso la do, mas que a ou -
sa dia e a lo gís ti ca en vol vi das su ge rem não se tra tar
de ama do res. É pos sí vel não ter sido esse o úni co
rou bo. Mu i to di fí cil ou tros ilí ci tos não es ta rem sen do
co me ti dos no âm bi to do cais, pela mes ma qua dri lha,
tal vez ain da des co nhe ci dos.

Qu an to ao rou bo de com bus tí ve is na Baía da
Gu a na ba ra, to mou-se co nhe ci men to de am pla e vi o -
len ta or ga ni za ção cri mi no sa atu an do im pu ne na orla
bra si le i ra. O tra ba lho da Po lí cia Fe de ral no caso res -
sal tou a im por tân cia do ser vi ço de in te li gên cia para o
en fren ta men to do cri me. Um exem plo de que, no caso 
da po lí cia, a qua li da de é mu i to mais im por tan te do
que a quan ti da de. Por ou tro lado, é la men tá vel que no
Bra sil ain da ocor ram tan tas mor tes anun ci a das, ain da 
mais quan do a ví ti ma se en con tra va sob os cu i da dos
da Po lí cia. É pre ci so que o exe cu ti vo tire do pa pel o
pro gra ma de pro te ção a tes te mu nhas, ins tru men to
tão im por tan te quan to ne gli gen ci a do no com ba te à
cri mi na li da de.

Por fim, o caso dos po li ci a is de Três Rios en vol -
vi dos com o rou bo de car gas e o as sas si na to. To dos
pre sos. Embo ra cor ra-se o ris co, pelo des cu i do com a
tes te mu nha cha ve, de o po der ju di ciá rio não con se -
guir fa zer jus ti ça.

Di an te de to dos os fa tos re la ta dos, a CPMI de ci de:
a) in di ci ar por rou bo, for ma ção de qua dri lha e

fal si fi ca ção de pa péis pú bli cos:
1. Ale xan dre Gar cia da Sil va, CPF

850.896.217-72.
2. Antô nio da Sil va Mar ques
3. Avreg nir José de Sou za Cu nha, CPF

207.821.877-49
4. Cris ti a no Dias da Sil va, CPF 073.423.197-08,

ope ra dor de em pi lha de i ra, ex clu si ve a fal si fi ca ção de
pa péis pú bli cos.

5. Da rio Pi e da de Tor res, CPF 053.920.477-34.
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6. Edu ar do Tar ga Te i xe i ra, se gu ran ça do cais,
ex clu si ve a fal si fi ca ção de pa péis pú bli cos, re si den te
na Rua To bi as Bar re to, 7, Qu a dra 78, Ca xi as RJ.

7. Evan dro de Pa u lo Tor que te, pro pri e tá rio da
em pre sa Mul ti fer ro de Belo Ho ri zon te. Tam bém por
re cep ta ção.

8. Luis Mar re i ro de Lima
9. Ro ber to Par re i ra
b) in di ci ar, por re cep ta ção e fal si fi ca ção de pa -

péis pú bli cos, Ri car do Maia (ou Mar ra), pro pri e tá rio
da em pre sa MANCHESTER de Juiz de Fora MG.

c) in di ci ar por rou bo, ex tor são, for ma ção de qua -
dri lha, as sas si na to, abu so de au to ri da de e vi o lên cia
ar bi trá ria, os po li ci a is de Três Rios RJ, aba i xo:

10. Car los Au gus to da Sil va, CPF
455.960.267-00.

11. Car los Ri be i ro de Car va lho, CPF
925.866.787-53.

12. Pe dro de Oli ve i ra Alves, mo to ris ta do gru po,
ex ce to quan to ao abu so de au to ri da de e à vi o lên cia
ar bi trá ria.

13. Re na to De mé trio de Sou za, CPF
816.212.997-91.

14. Ro ber to de Sou za , CPF 895.324.657-15.
d) en ca mi nhar ao Mi nis té rio Pú bli co do Esta do

do Rio de Ja ne i ro:
1. Pe di do de apro fun da men to das in ves ti ga -

ções, com iden ti fi ca ção e in di ci a men to ain da dos po li -
ci a is de Três Rios co nhe ci dos por Ba i a no, Pas sos, Lu -
i zi nho, Lino e Lin güi ça e o cabo Fa ri as; do se gu ran ça
Ro gé rio e ope ra do res de em pi lha de i ra No na to e Ri -
be i ro, seus che fes e de ma is em pre ga dos do cais do
por to que aju da ram ou aco ber ta ram a ope ra ção; de
Ger ma no e Lads ton, que par ti ci pa ram da exe cu ção
do rou bo; de Ro gé rio da Bar ra Sul Me ta is e o pro pri e -
tá rio da grá fi ca Pren sa Vol ta Re don da Ltda., de Vol ta
Re don da – RJ.

2. Pe di do de in ves ti ga ção da res pon sa bi li da de
da Po lí cia Ci vil na mor te da tes te mu nha Va níl son.

14. Go iás – DESMANCHE DE QUADRILHA
PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Como re sul ta do de in ten sas in ves ti ga ções si gi -
lo sas re a li za das ao lon go do ano 2002, o De par ta -
men to de Po lí cia Fe de ral de sen ca de ou no mês de no -
vem bro pró xi mo pas sa do gran de ope ra ção po li ci al
em Go iás, que des mo bi li zou uma bem es tru tu ra da
qua dri lha de re cep ta ção e des man che de ve í cu los e
pe ças, que tam bém man ti nha com pro va das li ga ções
nos es ta dos de Mi nas Ge ra is, Mato Gros so, Espí ri to
San to, Acre, Ron dô nia e São Pa u lo.

A or ga ni za ção cri mi no sa con ta va com for te es -
tru tu ra em ter mos de re cur sos ma te ri a is e de pes so al, 
que pos si bi li ta va ad qui rir, re ce ber, des mon tar, re mon -
tar, adul te rar si na is iden ti fi ca do res e re ven der pe cas e 
ve í cu los pro ve ni en tes de fur to, rou bo, ou mes mo de
es te li o na to do tipo “gol pe de se gu ro”. Ba si ca men te, a
qua dri lha agia de dois modo na prá ti ca dos ilí ci tos.

A pri me i ra mo da li da de, co nhe ci da por “trans -
plan te”, con sis tia na aqui si ção le gal de ve í cu los si nis -
tra dos, tan to em Go iás como em ou tros es ta dos, que
eram des mon ta dos, com vis tas prin ci pal men te ao
apro ve i ta men to de seus chas sis e de ou tras pe cas
que con ti nham si na is iden ti fi ca do res. Agre ga vam a
es sas pe cas lí ci tas, ou tras de ori gem cri mi no sa, pro -
ve ni en tes de ve í cu los rou ba dos, fur ta dos, ou pro du to
de es te li o na to, de modo que os ca mi nhões e au to mó -
ve is mon ta dos com com po nen tes ir re gu la res eram
logo ven di dos com apa rên cia de le ga li da de.

A se gun da ma ne i ra di zia res pe i to à com pra de
ve í cu los e pe ças de pro ce dên cia ile gal, em bom es ta -
do de con ser va ção. Que eram des mon ta dos e as pe -
ças ti nham os seus si na is iden ti fi ca do res su pri mi dos
ou adul te ra dos. No caso, al guns com po nen tes eram
man ti dos em de pó si to para se rem re u ti li za dos, en -
quan to os de ma is eram ven di dos iso la da men te, ou já
in te gra dos aos ve í cu los mon ta dos pela qua dri lha.

O prin ci pal men tor da qua dri lha era Ser gio Au -
gus to de Bona, pro pri e tá rio da ofi ci na de no mi na da
Me câ ni ca Ma rião Di e sel, de Go iâ nia, que fun ci o na va
como um cen tro ope ra ci o nal com am pla es tru tu ra
mon ta da para des man char e re mon tar ca mi nhões e
au to mó ve is rou ba dos.

As pe cas e/ou ve í cu los eram man ti dos em de -
pó si to no pró prio es ta be le ci men to co mer ci al para re -
ven da, ou eram le va dos para ou tras ofi ci nas se me -
lhan tes si tu a das na ca pi tal e no in te ri or do es ta do,
sen do re pas sa dos ao co mér cio em pro ve i to do lí der e
dos de ma is mem bros da or ga ni za ção cri mi no sa.

Na ofi ci na de Ser gio Au gus to de Bona fo ram
apre en di dos pela Po lí cia Fe de ral di ver sos ca mi nhões
e au to mó ve is com os nú me ros de chas sis e mo tor su -
pri mi dos, ou tros com a nu me ra ção ras pa da, além de
vá ri os com po nen tes e pe ças com in dí ci os de adul te -
ra ção de seus si na is iden ti fi ca do res. O ci ta do em pre -
sá rio usa va na ofi ci na me câ ni ca os seus em pre ga dos
Wag mar Fer re i ra dos San tos, Car los Afon so de Sou -
za e Alde mir José Lima, que tra ba lha vam no des mon -
te e na re mon ta gem de ve í cu los, cons ci en tes das ati -
vi da des cri mi no sas.

Na ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre, a
qua dri lha con ta va com Val de cir de Góes Ama ral, pro -
pri e tá rio das ofi ci nas Mul ti car e Usa dão Auto Pe ças,
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que ad qui ria, re ce bia, mon ta va, des mon ta va, guar da -
va em de pó si to e re ven dia, no exer cí cio de ati vi da de
co mer ci al, pe ças, ve í cu los e com po nen tes, de ori gem 
cri mi no sa, en tre gues por seu ir mão Dé cio de Góes do 
Ama ral. Fo ram apre en di dos nas duas ofi ci nas, em no -
vem bro de 2002, mo to res e ca i xas de câm bio com si -
na is iden ti fi ca do res li xa dos ou re mar ca dos, além de
ou tros ma te ri a is.

O bra ço ope ra ci o nal da or ga ni za ção em Mi nas
Ge ra is con ta va com a pes soa de Dal mo Cé sar da Ro -
cha, pro pri e tá rio da ofi ci na de no mi na da Oes te Pe ças
Usa das Ltda., si tu a da em Belo Ho ri zon te, além de Jú -
ni or Cé sar da Sil va, am bos en vol vi dos com a com pra
e ven da de ve í cu los e pe ças rou ba das ou fur ta das. A
li ga ção dos dois es ta dos se dava pe las re mes sas de
ve í cu los de ori gem ilí ci ta fe i tas por Dal mo e Ju ni or
tan to para o Ser gio Au gus to de Bona, como ao He ril -
ton Ge ral do Ri be i ro, vul go Pan ga ré, ou tro mem bro da
qua dri lha em Go iâ nia.

No Mato Gros so, a qua dri lha li de ra da por Dal mo 
Ce sar da Ro cha con ta va com a par ti ci pa ção de Adão
Noel Maz zet to, só cio da Gran di e sel Ltda., da ci da de
de Vár zea Gran de, es ta be le ci men to que ad qui ria,
des mon ta va, re ven dia, adul te ra va, e man ti nha em de -
pó si to re gu lar men te, pe ças de ve í cu los, ca mi nhões e
car re tas de pro ce dên cia cri mi no sa. Na sede da em -
pre sas, fo ram apre en di dos, em no vem bro de 2002,
va ri a dos ve í cu los, ca bi nes e ca mi nhões des mon ta -
dos e com os nú me ros de iden ti fi ca ção dos chas sis li -
xa dos ou adul te ra dos.

Ain da no mu ni cí pio de Vár zea Gran de, Mato
Gros so, fi cou com pro va do o en vol vi men to de Eli as
Lou ren ço da Sil va, pro pri e tá rio da Auto Re for ma do ra
e Me câ ni ca Sena Ltda., que com pra va, re ce bia, mon -
ta va, des mon ta va, re ven dia e adul te ra va, em seu pro -
ve i to pes so al e da qua dri lha, ve í cu los au to mo to res e
com po nen tes, sa ben do da ori gem ilí ci ta dos mes mos. 
No seu es ta be le ci men to fo ram apre en di dos di ver sos
ca mi nhões, ca bi nes, pla que tas e mo to res com a nu -
me ra ção ras pa da.

Com re la ção ao Esta do de Ron dô nia, a qua dri -
lha ti nha como in te gran te a pes soa de Per son Pa che -
co, co mer ci an te que ad qui ria, re ce bia, mon ta va, des -
mon ta va e adul te ra va em pro ve i to pró prio e da qua dri -
lha, no exer cí cio de ati vi da de co mer ci al, pe ças e ve í -
cu los de ori gem ilí ci ta, que eram en vi a dos para Go iás. 
E in te res san te re gis trar que a re fe ri da pes soa já fora
alvo de in ves ti ga ção por esta Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to, ten do sido con vo ca do para de por na au -
diên cia em Por to Ve lho, Ron dô nia, em vis ta de seu
en vol vi men to na re cep ta ção de car gas e des man che

de ve í cu los. Mas, na oca sião es ta va de sa pa re ci do e,
por tan to, não com pa re ceu.

Um ou tro im por tan te mem bro que in te gra va a
as so ci a ção cri mi no sa no Esta do de São Pa u lo, era
José Be ne di to Pe re i ra, co nhe ci do por “Dito”, e seu
gru po, que com pra va para a qua dri lha ca mi nhões fur -
ta dos ou rou ba dos em São Pa u lo, com ou sem car ga,
e os en ca mi nha va para o Ser gio Au gus to de Bona,
em Go iâ nia, onde eram des mon ta dos e as pe ças pos -
te ri or men te uti li za das em ou tros ve í cu los. Fo ram
com pro va das vá ri as re mes sas ban cá ri as fe i tas por
Ser gio, em nome de Van da Iná cio da Sil va, como pa -
ga men to de ca mi nhões en vi a dos por José Be ne di to.

No in te ri or de Go iás a qua dri lha de Ser gio Au -
gus to de Bona con ta va com a par ti ci pa ção de Fran -
cis co Bat tes tin Fi lho, dono do es ta be le ci men to co -
mer ci al Con tor no Di e sel, lo ca li za do em Apa re ci da de
Go iâ nia, que igual men te com pra va, mon ta va e des -
mon ta va, pe ças e ca mi nhões rou ba dos, que pos te ri -
or men te eram adul te ra dos e as pe ças re mon ta das
em ou tros ve í cu los, ten do a au xi liá-lo o pres ta dor de
ser vi ços Edi val do Ri be i ro Andra de, que tra ba lha va na 
ofi ci na com ple na ciên cia das ati vi da des ilí ci tas.

Em Inhu mas/Go, atu a va o João Car los Lan dolf fi
Antu nes, com a fun ção de ad qui rir, re ce ber, des mon -
tar, re mon tar, adul te rar e ven der pe ças e ve í cu los re -
cep ta dos, no seu in te res se pes so al e no da qua dri lha
li de ra da por Ser gio Au gus to de Bona, con for me foi
cons ta ta do pela apre en são de di ver sas mer ca do ri as
em seu po der, pro du to de rou bo. Era tam bém o agen -
ci a dor da ven da das car gas que eram trans por ta das
nos ca mi nhões rou ba dos.

Na ca pi tal, o Car los Alber to Pe re i ra de Alme i da,
co nhe ci do por Car li nhos, dono da ofi ci na Cam pi nas
Ve í cu los, de Go iâ nia, o Wel ling ton de Ara ú jo Sou sa,
pro pri e tá rio da ofi ci na BR Di e sel, era ou tro que ad qui -
ria e ven dia no exer cí cio de ati vi da de co mer ci al ca mi -
nhões e car gas rou bas, como tam bém ve í cu los adul -
te ra dos, par ti ci pan do ati va men te da qua dri lha.

O gru po de la drões e re cep ta do res era in te gra -
do ain da por José Hum ber to Rosa e Ade nil son Andra -
de da Sil va, o “Tuti”, que man ti nham em re si dên cia pi -
nos para a re mar ca ção de chas sis de ve í cu los de car -
ga e pla que tas, além de ve í cu los rou ba dos. Os mes -
mos tra ba lha vam ati va men te para Ser gio Au gus to de
Bona.

Com pro vou-se tam bém o en vol vi men to de Eli a -
zar José e Sil va Neto, pro pri e tá rio da Ce bo lão Aces -
só ri os e Equi pa men tos para Ca mi nhões Ltda., do
Par que Oes te Indus tri al, Go iâ nia; Ge ral do Togo No rio, 
vul go Ja po nês, e João Togo Mi nol, es tes só ci os da
Me câ ni ca do Ja po nês, no Se tor Ae ro viá rio, de Go iâ -
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nia; Val de mir do Car mo Le o nel, al cu nha do Mi rim,
dono da Auto Me câ ni ca Re for ma do ra Au to car; José
Ma ria Vi e i ra e Cris ti a no Iri as Vi e i ra, pro pri e tá ri os da
Tupã Au to mó ve is, si tu a da na BR-060, km. 204, Go iâ -
nia.

To dos es tes re fe ri dos co mer ci an tes, usa ram as
suas ati vi da des pro fis si o na is no co mér cio de ve í cu los 
e pe ças, para, de for ma con ti nu a da, da rem apa rên cia
de le ga li da de aos ne gó ci os de com pra e ven da de ve -
í cu los e pe ças rou ba das, que eram re a li za das tan to
no in te res se pes so al, como no dos de ma is mem bros
da qua dri lha li de ra da por Ser gio Au gus to de Bona.

Da mes ma for ma, ti nham atu a ção efe ti va nas
ati vi da des ile ga is da or ga ni za ção cri mi no sa, as pes -
so as de De i ris lei Lu cas Fer re i ra, Vul go De lei, co mer -
ci an te au tô no mo; Ita i ná Go mes Fi lho, al cu nha de Uru -
a na, co mer ci an te; Rob son Ran gel, em pre sá rio; e
Wal de mar Mo ra es de Sou za, ad vo ga do, to dos en vol -
vi dos com o es que ma de des man che e co mer ci a li za -
ção de ve í cu los e pe ças rou ba das, e cri mes de cor -
rup ção ati va.

A qua dri lha em ques tão ti nha as suas ati vi da des 
fa ci li ta das pela co ber tu ra dada pe los po li ci a is ci vis da
SSP/GO, Lou ri val Vi cen te Fer re i ra, Wil mar Pe re i ra
Ca lix to, Wal ter Mo ra is De Sou za, La za ro de Alme i da
Bar bo sa, Wil mar Ro dri gues da Luz, Sós te nes dos
San tos de Ita be raí, Dil mar Bis po de Sou za, José Edu -
ar do de Oli ve i ra Bra ga e Wel ling ton dos San tos Sou -
za, to dos lo ta dos na De le ga cia Esta du al de Fur tos e
Rou bos de Ve í cu los Au to mo to res.

Os po li ci a is ci ta dos, de modo com pro va do, re -
ce be ram di ver sas van ta gens in de vi das por par te de
Sér gio Au gus to de Bona, bem como de di ver sos ou -
tros mem bros da qua dri lha, para que se omi tis sem na 
prá ti ca de atos de ofí cio, ou a fim de que, caso o pra ti -
cas sem, o fi zes se con tra ex pres sa dis po si ção de lei.

Assim, além de não ado ta rem as pro vi dên ci as
le ga is con tra a or ga ni za ção cri mi no sa, de i xan do de
pren der os seus in te gran tes em fla gran te e de i xan do
de apre en der ve í cu los e pe ças rou ba das, que eram
co mer ci a li za das pela qua dri lha, os men ci o na dos po li -
ci a is tam bém da vam su por te às ati vi da des cri mi no -
sas, for ne cen do in for ma ções ca das tra is dos ve í cu los
e pro pri e tá ri os ob ti das nos ban cos de da dos man ti -
dos ou aces sa dos pela po lí cia.

De tal modo, com base nas in ves ti ga ções da Po -
lí cia Fe de ral, a au to ri da de po li ci al re que reu a pri são
pre ven ti va dos en vol vi dos, que fo ram de cre ta das pela 
Jus ti ça Cri mi nal de Go iás, sen do que o Mi nis té rio Pú -
bli co do Esta do de Go iás, na data de 29-11-2002, ofe -
re ceu de nun cia con tra as 39 pes so as aci ma apon ta -

das, em vis ta da far ta quan ti da de de pro vas re u ni das
con tra a alu di da qua dri lha.

Por ou tro lado, na vi si ta à Su pe rin ten dên cia Re -
gi o nal da Po lí cia Fe de ral em Go iás, a Asses so ria des -
ta Co mis são Par la men tar to mou co nhe ci men to, da
exis tên cia de in ves ti ga ção re la ti va ao Re la tó rio de
Mis são nº 069/2001-DRP/SR/GO., de 8-11-2001, que 
tra ta da re pre sen ta ção for mu la da pela Va nie Ve í cu los 
Ltda, con ces si o ná ria da Ge ne ral Mo tors de Ri be i rão
Pre to/SP.

A em pre sa em ques tão te ria sido ví ti ma de gran -
de gol pe de es te li o na tá ri os de Go iás, que ad qui ri ram
37 ve í cu los au to mo to res, sem efe tu a rem os pa ga -
men tos, usan do o nome das fal sas em pre sas Se ven
Trans por tes Ltda. e AGP Trans por tes Ltda., su pos ta -
men te se di a das em Go iâ nia. As in ves ti ga ções da Po -
lí cia Fe de ral es ta ri am pa ra li sa das, ten den tes ao en -
ca mi nha men to do ex pe di en te para a SSP/GO, em ra -
zão da com pe tên cia apu ra tó ria.

Ocor re que tam bém nes te caso, in fe liz men te se
vis lum bra a pos si bi li da de de en vol vi men to de po li ci a is 
da SSP./GO. dan do co ber tu ra ao cri me, ra zão pela
qual vi mos su ge rir ao Mi nis té rio Pu bli co do Esta do de
Go iás, o exa me do as sun to, e in clu si ve que ve ri fi que a 
pos si bi li da de de re qui si tar a aber tu ra de in qué ri to po -
li ci al pela pró pria Su pe rin ten dên cia Re gi o nal da Po lí -
cia Fe de ral lo cal, vi san do in ves ti gar os fa tos em toda
a sua ex ten são, sem as even tu a is in ter fe rên ci as que
po de ri am ad vir.

15. SUGESTÃO DA INDÚSTRIA DE
MEDICAMENTOS

A obri ga to ri e da de da gra va ção em có di go de
bar ras, ou nu mé ri co, na em ba la gem de me di ca men -
to, do nú me ro do lote de fa bri ca ção do pro du to, re sul -
ta de an ti go ple i to das in dús tri as pro du to ras e de em -
pre sas dis tri bu i do ras. Tra ta-se de me di da que irá fa ci -
li tar a fis ca li za ção dos ór gãos com pe ten tes, con tri bu -
in do para evi tar a fal si fi ca ção do me di ca men to e para
dar ma i or se gu ran ça na iden ti fi ca ção da sua pro ce -
dên cia. Em con se qüên cia, a pro pos ta po de rá as se gu -
rar tam bém a re du ção da in ci dên cia de rou bos que
vem ocor ren do em alta es ca la nes se seg men to de
mer ca do.

A ado ção de cri té ri os para a gra va ção na em ba -
la gem do me di ca men to, apon do de for ma ade qua da
o nú me ro do lote de fa bri ca ção, é ob je to do Pro je to de 
Lei nº 2.706, de 2000, de au to ria do De pu ta do Ra i -
mun do Go mes de Ma tos, em tra mi ta ção na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Na atu a li da de, a li be ra ção de me di ca men to
para co mer ci a li za ção é fe i ta em lote e, para o con tro le 
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no mer ca do, a in dús tria faz cons tar, em cada em ba la -
gem o nú me ro do lote de fa bri ca ção. Entre tan to, a ma -
ne i ra como é tra va do hoje o nú me ro do lote, é de mo -
ra da e ine fi ci en te, di fi cul tan do o tra ba lho de fis ca li za -
ção do ser vi ço de vi gi lân cia sa ni tá ria, e de ma is ór -
gãos pú bli cos.

É opor tu no lem brar que a gra va ção, em có di go
nu mé ri co ou de bar ras, do nú me ro do lote de fa bri ca -
ção, em cada em ba la rem do me di ca men to, tem por
ob je ti vo a pro te ção con tra fal si fi ca ções e a agi li za ção
do pro ces so de fis ca li za ção, que em úl ti ma aná li se irá 
di fi cul tar a ven da das car gas quan do fo rem rou ba das.

Isto por que a adul te ra ção do có di go de bar ras é
bem mais di fí cil do que a da sim ples apo si ção de um
nú me ro na em ba la gem do me di ca men to. Além do
mais as se gu ra mais ra pi dez no con tro le de qua li da de
do me di ca men to vin cu la do ao lote em que foi pro du zi -
do.

Por to dos es tes mo ti vos, esta Co mis são Par la -
men tar re co men da aos no bres par la men ta res o apo io 
ao Pro je to de Lei nº 2.706, de 2000, de au to ria do De -
pu ta do Ra i mun do Go mes de Ma tos.

XII – LEGISLAÇÃO A SER ENCAMINHADA
PARA TRÂMITES.

1) Lei nº 5.172, de 25-10-1966 (Có di go Tri bu tá -
rio Na ci o nal)

Art. 156. Acres cen te-se ao ar ti go 156 da Lei nº
5.172, de 25 de ou tu bro de 1966, mais um in ci so com
a re da ção se guin te:

XII – o rou bo da mer ca do ria an tes da sua en tre -
ga ao des ti na tá rio.

Justificação

O Esta do está obri ga do a ga ran tir a se gu ran ça
do ci da dão con tra a onda de as sal tos à mão ar ma da,
em es pe ci al nos rou bos de car ga.

Não se jus ti fi ca que o Esta do de i xan do de cum -
prir o seu de ver, ain da as sim se be ne fi cie na co bran ça 
de im pos tos pela ope ra ção que não se con su ma, em
ra zão da ação de cri mi no sos e da ine fi ciên cia es ta tal
em ga ran tir a se gu ran ça pa tri mo ni al.

O pro je to ape nas re põe a si tu a ção de jus ti ça evi -
tan do que o Esta do re ce ba duas ve zes os im pos tos.

De cre to Lei nº 2.848, de 7-12-1948 (Có di go Pe nal)
Art. 180. Acrescente-se ao ar ti go 180 do De cre -

to Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1948, mais um
pa rá gra fo com re da ção se guin te:

§ 7º Sen do o re cep ta dor co mer ci an te ou in dus -
tri al apli ca-se a pena pre vis ta no pa rá gra fo pri me i ro,
ain da que se con fi gu re a hi pó te se pre vis ta no pa rá -
gra fo 3º.

Justificação

Tor na-se ne ces sá rio se pa rar o co mer ci an te ou
in dus tri al que pra ti cam re cep ta ção pre su mi da, do in -
di ví duo que pode in cor rer no mes mo de li to. A re cep ta -
ção para uso in di vi du al deve se guir en qua dra da na
for ma pre vis ta no pa rá gra fo ter ce i ro, en quan to que o
co mer ci an te ou in dus tri al que pra ti cam a re cep ta ção
para giro do seu ne gó cio tem to tal co nhe ci men to do
ato que es tão pra ti can do, ha ven do ca sos até mes mo
de man dan tes para o cri me or ga ni za do que pra ti cam
rou bo por en co men da, por par te de re cep ta do res al -
ta men te qua li fi ca dos, que não me re cem ser be ne fi ci -
a dos pelo en qua dra men to da sim ples re cep ta ção
pre su mi da. Por isso a pena nes se caso deve ser igual
a da re cep ta ção qua li fi ca da do pa rá gra fo pri me i ro.

Lei nº 10.446, de 8-5-2002
Art. 1º Dê-se ao ar ti go 1º, ca put, da Lei nº

10.446, de 8 de maio de 2002, a re da ção se guin te:
“Art. 1º Na for ma do in ci so I, do § 1º, do art. 144

da Cons ti tu i ção, quan do hou ver re per cus são in te res -
ta du al ou in ter na ci o nal que exi ja re pres são uni for me,
ca be rá ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral do Mi nis -
té rio da Jus ti ça, sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de do
ór gão de se gu ran ça pú bli ca ar ro la do no art. 144 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, em es pe ci al das Po lí ci as Mi li ta -
res e Ci vis dos Esta dos, pro ce der à in ves ti ga ção,
den tre ou tras, das se guin tes in fra ções pe na is.”

Justificação

O pro je to pre ten de subs ti tu ir no tex to da lei a ex -
pres são “po de rá” pela ex pres são “ca be rá” que me lhor 
de fi ne ser atri bu i ção obri ga tó ria da Po lí cia Fe de ral e
não sim ples fa cul da de con for me pode ser en ten di do
do tex to em vi gor.

Lei nº 9.034, de 3-5-95
Art. 2º Acres cen te-se ao ar ti go da Lei nº 9.034,

de 3-5-95, mais um in ci so e um pa rá gra fo com a re da -
ção se guin te:

VI – o rom pi men to de la cre adu a ne i ro ou de
qual quer tipo e a aber tu ra de ve í cu lo ou con te i ner de
trans por te de car ga, na pre sen ça do mo to ris ta ou res -
pon sá vel, fi can do o agen te obri ga do após a ins pe ção
a pro ce der nova la cra ção e en tre gar ao mo to ris ta ou
res pon sá vel de cla ra ção cir cuns tan ci a da da ins pe ção, 
os mo ti vos da sua re a li za ção e a des cri ção do novo
la cre para con ti nu a ção da vi a gem até o des ti no.

§ 2º Na hi pó te se do in ci so VI, en con tran do o
agen te no ato de ins pe ção qual quer in dí cio de cri me
de ve rá pro ce der à apre en são dos bens e do ve í cu lo,
apre sen ta do à au to ri da de po li ci al su pe ri or.
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Justificação

É comum defrontar-se a autoridade policial com
a necessidade de proceder ao rompimento de lacre
aduaneiro ou da própria transportadora na
investigação de ilícitos penais, como roubo,
contrabando e descaminho.

Para maior garantia do agente impõe-se a
cobertura legal da ação policial, assim como se impõe 
obrigar que seja procedida nossa lacração e
fornecida declaração da ação policial para a garantia
ao cidadão da continuidade livre do exercício da sua
atividade, quando nada for encontrado.

XIII – INDICIAMENTOS:

1 – ARI NATALINO DA SILVA
2 – APARECIDA MARIA PESSUTO DA SILVA
3 – DÉBORA APARECIDA GONÇALVES
4 – SANDRA REGINA DAVANÇO
5 – HERICK DA SILVA
6 – PETER PESSIJTO
7 – AIRTON DE FREITAS
8 – LEONTINA APARECIDA BASTELLI
9 – JOÃO FEREIRA RUIVO
10 – YOSHIKA KOMODA
11 – RAFAEL FIESTA GARCIA
12 – ANTONIO PEDRO RODRIGUES SOUZA

ROCHA
13 – SÉRGIO HENRIQUE BALBINO
14 – ADJAMIR SIMÕES FERREIRA
15 – CELSO CASTILHA CAZORLA
16 – JOSÉ ANTONIO NEUWALD
17 – ALINE LEMOS CORREIA DE OLIVEIRA

GOMES
18 – LINDEMBERG DA MOTA SILVEIRA
19 – ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES
20 – LEVI LUIZ SILVA FIGUEIREDO
21 – MOACIR PEDRO PINTO ALVES
22 – REMY NADIR ROI
23 – MARIA JOSÉ EVARISTO LEITE
24 – WALDIR APARECIDO DE SOUZA
25 – ALEXANDRE DA SILVA PONCINI

26 – BENTO PIRES FILHO
27 – ANTONIO PEREIRA MENDES DA SILVA
28 – JOSÉ FLORENTINO DO NASCIMENTO
29 – REINAM BEZERRA DE LIMA
30 – JOSÉ LUIZ DE QUBIROZ, “DIDI’
31 – JOSÉ GOMES DA SILVA “ZEZÃO”

32 – ALTAIR DA SILVA
33 – CÍCIERO DA SILVA AMORIM
34 – FLÁVIO FERREIRA DA SILVA
35 – RICARDO JOSÉ RODRIGUES GOMES

DE MATOS
36 – AFONSO DOMINGOS FERREIRA
37 – GEANCARLO
38 – LUÍS ANTONIO GOMES
39 – RÔMULO DE LEMOS VASCONCELOS
40 – ROBERTO ZIMERMAN
41 – ALEXANDRE F. RIBEIRO DA COSTA
42 – CARLOS ROBERTO MONTEIRO
43 – CELSO DOS SANTOS
44 – DANIEL RUBENS OLIVEIRA
45 – FRANCISCO EDUARDO MEAMEL
46 – JOACIR ESTEVES
47 – JORGE LUÍS ALVES DA SILVA
48 – JUVANDIR LINO DA SILVA
49 – LAURINDO MARQUES
50 – MARCELO FERNANDES DE ANDRADE
51 – MARCELO SILVA LIGER
52 – MARCELO TEIXEIRA LIMA
53 – MARCOS ANTONIO FRAGOSO
54 – MARCOS PEREIRA
55 – MARCINI RODRIGUES DA SILVA
56 – SÉRGIO ADRIANO GIMENES
57 – WALTER FONSECA INÁCIO
58 – ROBERTO GENTIL BIANCHINI
59 – ALEXANDRE FERRARI NEGRAO
60 – JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO – “TATICO”
61 – FRANCISCO ALEXANDRE DE MENEZES 

– “CABELO”
62 – JOAQUIM GOMES DA SILVA
63 – CARLOS ROBERTO GOMES DE

OLIVEIRA – “RAUL”
64 – JOSÉ FRANCISCO CABRAL
 65 – JOSÉ JORGE SKAFF – “JORJÃO

CORINTIANO”
67 – FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA –

“CHIQUINHO”
69 – EMERSON ARAÚJO FABRÍCIO
70 – MARIOVAN PEREIRA DA SILVA
71 – JOÃO GERALDO SOARES – “JOÃO

ZEBU”
72 – JAELSON SERAFIM
73 – CLAYTON DONIZETE DOS REIS
74 – VITALINO FAVARRETO
75 – ARLINDO MANFROI
76 – LINDO CONRATTI
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77 – HELENO KUHN
78 – ELISEU JAIR SCHAFFER
79 – GERALDO JOSÉ SCHMIDT
80 – HARALD OCÍRIO KAPPEL
81 – RUDIMAR BASSO
82 – ADEMIR JOSÉ ALBARELLO
83 – JOSÉ LUIZ RODRIGUES
84 – ADELIR ANTÔNIO RIBEIRO
85 – ADRIANO JOSÉ DARÓS
86 – ALTAIR DA SILVA DIAS
87 – ANTÔNIO BRUNER
89 – SANDERLEI HENRIQUE OURIQUES
90 – GLAUCIR INÁCIO GRAVE
91 – RUI BARBOSA DE MELLO
92 – ANTÔNIO CÚRCIO
93 – OSWALDO ALCÂNTARA
94 – PERSON PACHECO
95 – ARTUR KOHLER
96 – GILBERTO LUIZ HIDALGO GIMENEZ
97 – CLAUDIONOR SANTOS
98 – JOÃO RILDO SOUZA AGUIAR
99 – JEFFERSON FORATINI PEIXOTO DE

LIMA
100 – RICARDO VAENTIN DE OLIVEIRA
101 – FERNANDO BRAZ MOREIRA
102 – JUAREZ GRECHI
103 – MARCO ANTÔNIO MALINI LAMEGO
104 – LUCIANE DE SOUZA GOULAR
105 – ADEMAR VIDIGAL
106 – CARLOS ZICO BOLDRIM
107 – ALEXANDRE GARACIA DA SILVA
108 – ANTÔNIO DA SILVA MARQUES
109 – AVREGNIR JOSÉ DE SOUZA CUNHA
110 – CRISTIANO DIAS DA SILVA
111 – DARIO PIEDADE TORRES
112 – EDUARDO TARGA TEIXEIRA
113 – EVANDRO DE PAULO TORQUETE
114 – LUÍS MARREIRO DE LIMA
115 – ROBERTO PARREIRA
116 – RICARDO MAIA
117 – CARLOS AUGUSTO DE SILVA
118 – CARLOS RIBEIRO DE CARVALHO
119 – PEDRO DE OLIVEIRA ALVES
120 – RENATO DEMETRIO DE SOUZA
121 – ROBERTO DE SOUZA

XIV – ANEXOS

1. DENÚNCIAS RECEBIDAS

1º CONGRESSO NACIONAL DE 
TRANSPORTE DE CARGAS DA ABTC

CARTA DE JOÃO PESSOA

Os em pre sá ri os de Trans por te, re u ni dos na ci -
da de de João Pes soa, com a pre sen ça do Exce len tís -
si mo Se nhor Go ver na dor do Esta do da Pa ra í ba, do
pre si den te da ABTC, de par la men ta res de ex pres são
na ci o nal, dos pre si den tes da CNT e de di ver sas en ti -
da des re pre sen ta ti vas do se tor, como Fe de ra ções e
Sin di ca tos, para uma re fle xão acer ca dos no vos ru -
mos que de ve rão nor te ar os des ti nos do trans por te
no País, re de se nhan do o am bi en te em que se de sen -
vol ve rá a ati vi da de.

Ao en fo car a ques tão do seg men to Trans por te,
o even to cen trou sua di re triz na es tra té gia de mo bi li -
zar os re cur sos dis po ní ve is, no sen ti do de que se pro -
du za a trans fe rên cia dos bens e ser vi ços com o má xi -
mo de ra ci o na li da de. Isto se de no mi na efi ciên cia de
Trans por te. Mais que isso, deve-se tra tar os mo da is,
en quan to seg men tos in te gra dos.

Ne nhum mo dal dis põe de to das as ca rac te rís ti -
cas que o tor ne iso la da men te efi caz, ou ca paz de
aten der to dos os pres su pos tos de oti ma li da de.

A ela bo ra ção de uma po lí ti ca abran gen te para o
se tor, pres su põe mo der ni da de de to dos os mo da is já
im plan ta dos e a ra ci o na li za ção do sis te ma como um
todo, con du zin do à re du ção da pre pon de rân cia de
uns em re la ção aos de ma is e, in du zin do à re du ção
dos cus tos e ele va ção da pro du ti vi da de.

Nes te ce ná rio, cabe re fe rir que para o es co a -
men to da pro du ção na ci o nal, deve-se dis por de tec -
no lo gia avan ça da, ten do su por te no trans por te mul ti -
mo dal, con tem plan do to dos os seg men tos, de for ma
que pos sam se cons ti tu ir em se to res de trans por te e
não sis te mas com pe ti ti vos.

Nes te sen ti do, o pla ne ja men to do seg men to
eco nô mi co deve uti li zar, en quan to pi la res de sus ten -
ta ção, – os Ei xos Na ci o na is de Inte gra ção, no mun do
onde nun ca foi ta ma nha a ri que za das na ções, e os
re cur sos tec no ló gi cos fo ram tão ca pa zes de apro xi -
mar tan to os ho mens, nes te uni ver so glo ba li za do,
onde per deu o sen ti do as fron te i ras tra di ci o na is.

É im por tan te des ta car que nes te Con gres so
con ta mos com o va li o so apo io téc ni co das en ti da des
li ga das à área de abas te ci men to e de re du ção e uso
ra ci o nal de com bus tí ve is.

Esta be le ci das as ques tões cen tra is, os de sa fi os 
es tra té gi cos que de ve rão ser en fren ta dos do lado do
go ver no, de ve rão se nor te ar pe las se guin tes li nhas
de ação:
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– Tra ba lhar a ques tão do fi nan ci a men to, so bre -
tu do, no que se re la ci o na à ca pa ci da de da es fe ra pú -
bli ca da so ci e da de, de en con trar os me i os para res ta -
u rar e mo der ni zar a in fra-es tru tu ra de trans por te do
País, re a li zan do os in ves ti men tos que na re di vi são de 
tra ba lho en tre o es ta do e a ini ci a ti va pri va da, ain da
lhe cou be rem.

– Qu an to à ques tão do pla ne ja men to, co or de na -
ção e exe cu ção, es ta rá, as so ci a da a um novo mo de lo
ins ti tu ci o nal para a ges tão dos trans por tes, en vol ven -
do a co o pe ra ção, den tro da es fe ra pú bli ca. en tre os
três ní ve is do go ver no, e a trans fe rên cia à ini ci a ti va
pri va da, de tudo o que ela pu der fa zer me lhor e mais
efi ci en te.

Isto pos to, o con gres so pos tu la a for ma ta ção de
uma Po lí ti ca Na ci o nal de Trans por tes, cen tra da na
trans for ma ção do Esta do bra si le i ro de pro ve dor, a po -
der con ce den te e re gu la dor, den tro dos se guin tes
pres su pos tos:

• Aprimorar o papel do Estado na coordenação,
normatização e supervisão do setor;

• Garantir eficiência à matriz de transporte e
redução do custo Brasil.

Su ma ri a men te, exi ge-se do go ver no:
• Incentivar medidas de segurança no setor de

transporte de cargas combatendo decisões como a
Resolução nº 105/99 do CONTRAN, que propõe o
uso de faixas refletivas em caminhões com
capacidade acima de 4,5 toneladas;

• Acelerar a tramitação da Emenda
Constitucional da Reforma Tributária. A economia
brasileira necessita com urgência de um novo
sistema tributário;

• Evitar medidas estatizantes, como a Lei
Postal;

• Implantar a ANT (PL nº 1.615/99), conforme
substitutivo do Deputado Eliseu Resende, aprovado
na Comissão Especial da Câmara dos Deputados,
com Emenda;

• Readequar o Programa de desestatização de
rodovias, de maneira a evitar tarifas extorsivas de
pedágios;

• Prover infra-estrutura de transportes eficiente
e moderna;

• Estimular a utilização de fontes alternativas de
energia – álcool etílico e óleos vegetais esterificados;

• Potencializar a implementação, em caráter de
urgência, do Fundo Nacional de Transportes;

• Promover a abertura de linhas de
financiamento específicas ao setor de transporte de
cargas pelo BNDES/Finame.

Por de ver de jus ti ça, cum pre fa zer um agra de ci -
men to es pe ci al.

Ao Exce len tís si mo Se nhor Go ver na dor do Esta -
do da Pa ra í ba, a to dos meus com pa nhe i ros que nos
hon ra ram com sua pre sen ça e ao com pa nhe i ro
Edval do Bron ze a do, pela aco lhi da fi dal ga que foi pro -
por ci o na da aos par ti ci pan tes do Con gres so e que o
tor nou um su ces so téc ni co to tal.

Por tudo isto, uma pa la vra diz de toda a emo ção
que nos apor ta e ex pres sa nos so es ta do de es pí ri to.

II Con gres so Na ci o nal dos Trans por ta do res de
Car gas da ABTC.

“CARTA DE FLORIANÓPOLIS”

A Asso ci a ção Bra si le i ra dos Trans por ta do res de 
Car ga (ABTC) com o apo io da Con fe de ra ção Na ci o -
nal do Trans por te – CNT, re u niu, mais uma vez os em -
pre sá ri os do se tor na ci da de de Flo ri a nó po lis com o
in tu i to de, en tre ou tros ob je ti vos, abrir es pa ço e pro -
mo ver o de ba te no País so bre im por tan tes te mas da
eco no mia e da pro du ção, bem como, de fen der o aper -
fe i ço a men to de um mo de lo ins ti tu ci o nal para re gu la -
men tar o trans por te ro do viá rio de car gas e os me ca -
nis mos de sua ope ra ção.

O II Con gres so da ABTC al can çou suas me tas
na me di da em que trou xe à dis cus são ma té ria que
vem sen do re le ga da ao se gun do pla no, como a fal ta
de re gu la men ta ção do trans por te ro do viá rio de car ga
e o ex ces so de re gras téc ni cas em inu me rá ve is ór -
gãos pú bli cos.

Di an te do su ces so do even to, a ABTC vem, por
meio des te do cu men to, de sig na do “Car ta de Flo ri a -
nó po lis”, enu me rar al gu mas con si de ra ções, con tri bu i -
ções e pro pos tas, co lhi das a par tir das pa les tras, de -
ba tes e su ges tões, mu i tas de las co in ci den tes com as
di re tri zes e ações em cur so ado ta das pela en ti da de
de clas se.

Estas con tri bu i ções de ve rão sub si di ar a con ti -
nu a ção da for mu la ção da po si ção da ABTC e suas
ações nos mais di fe ren tes ní ve is, as se gu ran do não
só o com pro mis so de man ter cons tan te men te a pre o -
cu pa ção com o de ba te sé rio, res pe i tan do a di ver gên -
cia e ad ver si da de, mas aci ma de tudo, per mi tin do que 
o con tra di tó rio es ta be le ça o ca mi nho da ver da de que
mais aten da aos in te res ses do trans por te ro do viá rio
de car gas.

Con si de ran do que:
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1 – Um novo ce ná rio para o trans por te
foi de fi ni do pela Lei nº 10.233, de 5 de ju nho 
de 2001, que re es tru tu rou os trans por tes
ter res tres e cri ou agên ci as re gu la do ras para 
o se tor e do Con se lho Su pe ri or dos Trans -
por tes di ri gi do pelo Pre si den te da Re pú bli -
ca. É um novo ca mi nho que co me ça a ser
per cor ri do pelo em pre sá rio ro do viá rio de
car gas, atu al men te, res pon den do pela mo vi -
men ta ção de 60% das mer ca do ri as no Bra -
sil, ope ran do com mais de 40.000 em pre sas 
e 450.000 ca mi nho ne i ros au tô no mos, re u -
nin do fro ta de 1,2 mi lhão de ve í cu los e fa tu -
ra men to, no ano pas sa do, de R$25 bi lhões.

2 – A so ci e da de bra si le i ra está sen do
so bre car re ga da com um ônus tri bu tá rio dos
mais ele va dos do mun do. O mon tan te dos
tri bu tos ar re ca da dos no Bra sil pas sou de
15% do PIB na dé ca da de 50 para 25% na
dé ca da de 80 e fe chou o ano de 1999 com
30%. Ago ra, ca mi nha para 35%, ní vel su pe -
ri or ao dos pa í ses mais ri cos e adi an ta dos,
in clu si ve os Esta dos Uni dos da Amé ri ca. O
sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro é ex tre ma men te
com pli ca do, com enor me pro li fe ra ção de ta -
xas e con tri bu i ções. No con jun to, os al tos
im pos tos e a sua com ple xi da de de i xam o
país em di fí cil si tu a ção no cam po da com pe -
ti ção in ter na ci o nal. Daí que se im põe, no
mo men to, uma re for ma tri bu tá ria que sa tis -
fa ça aos se guin tes ob je ti vos:

I – re du za a car ga tri bu tá ria so bre os
con tri bu in tes na ci o na is;

II – sim pli fi que o sis te ma tri bu tá rio, re -
du zin do os cus tos da ad mi nis tra ção fis cal,
tan to para as em pre sas quan to para o fis co;

III – as se gu re à pro du ção na ci o nal iso -
no mia com pe ti ti va, seja isen tan do de im pos -
tos a ex por ta ção, seja tri bu tan do as im por ta -
ções em igual da de com o pro du to bra si le i ro.

3 – O Tra ta do de Assun ção, ce le bra do
em mar ço de 1991, que se tor nou co nhe ci -
do como Mer co sul, quar ta eco no mia do
mun do, qua tro ve zes a ex ten são ter ri to ri al
do Mer ca do Co mum Eu ro peu, con ti nua a
ge rar al gu mas per ple xi da des no meio ju rí di -
co e, em es pe ci al, en tre os es tu di o sos do
Di re i to do Con su mi dor. Há um con fli to de in -
te res ses que se ins ta la en tre o de se jo de li -
vre cir cu la ção de mer ca do ri as de um lado, e 
a pro te ção dos con su mi do res de ou tro. Na
pro te ção dos con su mi do res é ine vi tá vel afir -

mar-se que as ini ci a ti vas to ma das até o mo -
men to fo ram, na ver da de, tí mi das.

Ao con trá rio do que acon te ceu, com ou tros pro -
je tos de in te gra ção la ti no-ame ri ca nos an te ri o res, o
Mer co sul apre sen ta ca rac te rís ti cas mu i to evi den tes
de tor nar-se um mer ca do re al men te pro mis sor, ape -
sar do atu al mo men to ad ver so. Em se tra tan do de um
di re i to co mum, apli cá vel ao re la ci o na men to de cor ren -
te de uma co o pe ra ti va de pa í ses, por as sim di zer, não
há de se fa lar em Di re i to Inter na ci o nal, mas em Di re i -
to Inter no, exer ci ta do pe los na ci o na is, mas de for ma
su pra na ci o nal, isto é, aci ma dos in te res ses pu ra men -
te na ci o na is. Nada exis tin do en tre nós se não um
mero com pro mis so para a for ma ção de um mer ca do
co mum, o cer to é que, no es tá gio atu al do re la ci o na -
men to que o país man tém com os de ma is Esta dos
Par tes do Mer co sul, po de mos fa lar de Di re i to Co mu -
ni tá rio tão-só com base na ex pec ta ti va de apro ve i ta -
men to da ex pe riên cia eu ro péia. Pela pon te da Ami za -
de, cir cu lam os fe ní ci os tu pi ni quins, sa co le i ros que
ha blam um atre vi do por tu nhol e que, en tre si, já es -
ta be le ce ram a li vre cir cu la ção de mer ca do ri as, de ca -
pi ta is e a li ber da de de es ta be le ci men to e de con cor -
rên cia. O Mer co sul é im por tan te para a eco no mia bra -
si le i ra, con for me evi den ci a do pe las es ta tís ti cas, o co -
mér cio in tra blo co que pas sou de R$8 bi lhões para
R$25  bi lhões de 1995 a 2000. O Mer co sul tem um po -
der de atra ção de in ves ti men tos, di re tos ex ter nos,
tam bém im por tan te e do au men to da in ter de pen dên -
cia eco nô mi ca dos Pa í ses da Re gião. O Mer co sul é
um gran de de sa fio para o Bra sil. Há um com pro mis so
dos Esta dos Par tes de har mo ni zar suas le gis la ções,
nas áre as per ti nen tes, para lo grar o for ta le ci men to do 
pro ces so de in te gra ção, in clu si ve, co lo can do-se em
prá ti ca a ex pe riên cia da Co mu ni da de Eco nô mi ca Eu -
ro péia so bre a ma té ria. Ter um con su mi dor la ti -
no-ame ri ca no com di re i tos igua is nas re la ções de
con su mo es ta be le ci das em tal âm bi to, e não mais
ape nas um con su mi dor de cada país, com atri bu i ção
de di re i tos dis tin tos.

4 – As ta ri fas de pe dá gio co bra das nas 
ro do vi as são ex ces si va men te ele va das e
não aten dem ao re qui si to de que as ta ri fas
pela pres ta ção de ser vi ços pú bli cos de vem
ser jus tas e cor re tas. Os be ne fí ci os pro por -
ci o na dos aos usuá ri os, prin ci pal men te aos
trans por ta do res de car gas, que se uti li zam
de ro do vi as com pe dá gio, não cor res pon -
dem às ta ri fas pra ti ca das, im pli can do em
au men tos ex tor si vos e ina ce i tá ve is nos cus -
tos de pro du ção e for te re du ção nos ní ve is
de pro du ti vi da de do se tor. A es tru tu ra ta ri fá -
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ria vi gen te dis cri mi na o ca mi nhão, pois os
fa to res mul ti pli ca do res da ta ri fa por tipo de
ve í cu los, não pro du zem um pró-ra te io dos
cus tos a res sar cir na ta ri fa, ra zão pela qual
é con si de ra da ina ce i tá vel pe los trans por ta -
do res de car gas.

5 – O Con gres so Na ci o nal cri ou e ins -
ta lou uma Co mis são Par la men tar de Inqué -
ri to (CPI) vi san do ter apu ra ção e es tu dos do 
rou bo de car gas no País, ofe re cen do no fi -
nal, pro vi dên ci as para que o Mi nis té rio Pú -
bli co e a Advo ca cia-Ge ral da União pro mo -
vam a res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal por
in fra ções co nhe ci das e ado tem me di das de -
cor ren tes de suas fun ções ins ti tu ci o na is,
bem como, pro je to de lei a fim de ge rar me -
ca nis mo ca paz de co i bir a atu a ção de qua -
dri lhas es pe ci a li za das em fur tar ou rou bar
car gas em todo o País. A par tir do iní cio da
dé ca da de 90, o in te res se do cri me or ga ni -
za do mi grou do as sal to a ban cos para o
rou bo de car gas. Os ban cos for ta le ce ram os 
es que mas de se gu ran ça e os ca mi nhões
pas sa ram a ser al vos fá ce is. As ocor rên ci as
de rou bo de ca mi nhões e de pó si tos de em -
pre sas de trans por tes de car gas cres ce ram
mais de 40% em re la ção ao ano de 1999,
sen do, que o pre ju í zo ca u sa do pe los rou -
bos, ul tra pas sam as ci fras de R$400 mi -
lhões. O rou bo de car gas é exe cu ta do den -
tro de uma es tru tu ra so fis ti ca da.

6 – Os di re i tos e ga ran ti as do con tri bu -
in te ob je ti vam for ta le cer a ci da da nia fis cal,
com ple men tan do às nor mas cons ti tu ci o na is
per ti nen tes e com pa ti bi li zan do a le gis la ção
bra si le i ra com a in ter na ci o nal num mo men to 
de glo ba li za ção e ex pan são das eco no mi as
na ci o na is. A Jus ti ça Tri bu tá ria vem a ser de -
fi ni da como aque la que aten de aos prin cí pi -
os cons ti tu ci o na is da iso no mia, da ca pa ci -
da de con tri bu ti va, da eqüi ta ti va dis tri bu i ção
da car ga tri bu tá ria, da ge ne ra li da de, da pro -
gres si vi da de e da não-con fis ca to ri e da de. O
novo Di re i to do Con tri bu in te abre cam po re -
cen te à re la ção ci da dão com o agen te es ta -
tal. As nor mas do Di re i to do Con tri bu in te cu -
i dam da de fe sa do con tri bu in te me di an te
ado ção do mo de lo de de fe sa co le ti va con sa -
gra do no Có di go de De fe sa do Con su mi dor
(Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990).
De fi nem-se, por con se guin te, sob os mes -
mos ter mos e con di ções, os in te res ses ou

di re i tos di fu sos e os co le ti vos, as sim como
os in di vi du a is ho mo gê ne os. Ma té ria, subs -
tan ci al men te, uma re vo lu ção cul tu ral na
com pre en são da Cons ti tu i ção, para nela se
ler o quan to em ou tras so ci e da des de mo -
crá ti cas, mais só li das e co ra jo sas no re co -
nhe cer e tor nar efi caz os di re i tos da ci da da -
nia, re vi vi fi cam os ide a is de Jus ti ça So ci al
da so ci e da de ci vil.

7 – Os óbi ces que an gus ti am os em -
pre sá ri os de trans por tes e os trans por ta do -
res au tô no mos têm ori gem na au sên cia de
um tra ta men to le gal pró prio e con ve ni en te.
O dis ci pli na men to re i vin di ca do pela ABTC
está ali nha do com a ten dên cia mais re cen te 
nos pa í ses de sen vol vi dos, o que se de se ja
é que o Esta do bra si le i ro res ga te uma dí vi -
da de mu i tas dé ca das e re co nhe ça o equí -
vo co his tó ri co de ter per mi ti do que o trans -
por te ro do viá rio de car gas em nos so país
ocor res se à mín gua e a mar gem de qual -
quer tipo de re gu la men to de seus as pec tos
eco nô mi cos. A au sên cia de re gras, trans for -
mou o fre te ro do viá rio co bra do no Bra sil
num dos mais ba i xos do mun do, im pe din do
a ca pi ta li za ção dos trans por ta do res. Nin -
guém vai apor tar in ves ti men tos num se tor
que é des pro vi do de re gras.

8 – A ine xis tên cia de pre ce i tos le ga is e 
a fal ta de pers pec ti va dos em pre sá ri os de
trans por te de car gas está im pe din do in ves ti -
men tos em se gu ran ça, lo gís ti ca, in te gra ção
de mo da is, qua li fi ca ção de mão-de-obra, ar -
ma ze na men to de car gas, ras tre a men to de
ve í cu los e re no va ção da fro ta.

É pre o cu pan te que a con du ção da po lí ti ca mo -
ne tá ria per ma ne ça vol ta da para evi tar ma i o res des -
va lo ri za ções do câm bio por meio da ma nu ten ção de
ju ros al tos. A ele va da ins ta bi li da de cam bi al é um pro -
ble ma que deve ser com ba ti do, mas que só po de rá
ser sig ni fi ca ti va men te ate nu a do com po lí ti cas que re -
du zam a vul ne ra bi li da de ex ter na do país e com o de -
sen la ce da cri se ar gen ti na.

Di an te dis so, pro po mos e re co men da mos o que
se gue:

(a) – Aper fe i ço ar, cor ri gir e ofe re cer
sub sí di os à pro po si ção que dis põe so bre o
trans por te ro do viá rio de car gas, a res pon sa -
bi li da de do trans por te e os me ca nis mos de
sua ope ra ção, atu al men te, em tra mi ta ção no 
Con gres so Na ci o nal (PL. nº 4.358, de
2001);
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(b) – For ta le cer as ges tões po lí ti cas no 
sen ti do da apro va ção, pelo Par la men to –
Con gres so Na ci o nal – de mu dan ças na le -
gis la ção tra ba lhis ta vi san do a pos si bi li da de
de em pre ga dos e em pre ga do res ne go ci a -
rem di re i tos tra ba lhis tas. O ne go ci a do tem
de es tar aci ma do le gis la do, dan do for ça
aos Sin di ca tos para pac tu a rem os ter mos
que con si de ra rem mais ade qua dos à ca te -
go ria que re pre sen tam;

(c) – Asse gu rar a pre sen ça ati va do
Bra sil no Mer ca do Co mum do Sul —Mer co -
sul, na im plan ta ção da li vre cir cu la ção de
bens, ser vi ços e fa to res pro du ti vos en tre os
Esta dos Par tes e ou tros pa í ses. De fen der a
eli mi na ção dos di re i tos al fan de gá ri os à cir -
cu la ção de mer ca do de qual quer ou tra me -
di da de efe i to equi va len te;

(d) – Man ter po si ção con trá ria à pro po -
si ção que al te ra o tem po de di re ção do mo -
to ris ta de ca mi nhão, ten do em vis ta con tra ri -
ar tex to le gal e equí vo co re da ci o nal;

(e) De fen der a ma nu ten ção da De li be -
ra ção nº 27, do Con tran, que obri ga os ca -
mi nhões no vos a usa rem a fa i xa re fle ti va;

(f) Fa zer ges tões para apri mo rar e re -
de fi nir a “Lei Pos tal” (PL nº 1.491/99) ana li -
sa do sob as pec to eco nô mi co, vi san do apro -
var uma pro po si ção que aper fe i çoe o ser vi -
ço dos cor re i os e te lé gra fos;

(g) Lu tar pelo aper fe i ço a men to do pro -
gra ma de de ses ta ti za ção de ro do vi as e
com ba ter os ir re gu la res e in jus tos cál cu los
de re a jus tes das ta ri fas dos pe dá gi os de
ma ne i ra a evi tar co bran ça ex tor si va do tri bu -
to;

(h) Enco ra jar as pres sões fa vo rá ve is à
pro po si ção que al te ra os arts. 149 e 177 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (EC. nº 277-A, de
2.000) “Do Po der Exe cu ti vo”, cri an do a Con -
tri bu i ção de Inter ven ção de Do mí nio Eco nô -
mi co (CIDE) que subs ti tu i rá a Par ce la de
Pre ço Espe cí fi co (PPE), um tri bu to que é
co bra do no pre ço da ga so li na, o PIS e a
Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se -
gu ri da de So ci al (COFINS) que in ci dem so -
bre o pe tró leo e de ri va dos, O se tor do trans -
por te po de rá con tar com re cur sos adi ci o na is 
de R$4,1 bi lhões;

(i) Apo i ar as jus tas re i vin di ca ções dos
em pre sá ri os de trans por te de car gas de fi -

nan ci a men tos com in cen ti vos re a is do
BNDES para a re no va ção da fro ta na ci o nal
de ca mi nhão. A ida de mé dia da fro ta na ci o -
nal de ca mi nhões, ava li a da em 1,5 mi lhão
de ve í cu los, é su pe ri or a 13 anos;

(j) Pro pug nar pela re for ma do sis te ma
tri bu tá rio e fi nan ce i ro na ci o nal a fim de ade -
quá-lo as ne ces si da des de de sen vol vi men to 
da eco no mia, me di an te a re or ga ni za ção das 
fi nan ças;

(k) Mul ti pli car as ini ci a ti vas de in for ma -
ções e cons ci en ti za ção do em pre sá rio
trans por ta dor de car ga.

Com o even to a ABTC vi sou con tri bu ir com o
pro ces so de in for ma ção e or ga ni za ção dos em pre sá -
ri os do trans por te de car gas so bre as ques tões re la ci -
o na das com a eco no mia e pro du ção, Mer co sul, a res -
pon sa bi li da de do trans por te e fal ta de um tra ta men to
le gal ade qua do no se tor.

Com a for ça do tra ba lho dos Com pa nhe i ros que
com põem a Co mis são Orga ni za do ra do “II Con gres -
so da ABTC”, com des ta que es pe ci al para a Fe -
transcsc, re pre sen ta do nas per so na li da des de seu
Pre si den te, Au gus to Dal çó quio Neto, e o Com pa nhe i -
ro PEDRO LOPES, o Go ver na dor de San ta Ca ta ri na
Espe ri dião Amim, a Pre fe i ta de Flo ri a nó po lis Ânge la
Re gi na Amim, Par la men ta res, Au to ri da des, Fun ci o -
ná ri os e de ma is Com pa nhe i ros Trans por ta do res pre -
sen tes, foi pos sí vel tor nar o even to “ABTC 2001”
num Con gres so de gran de su ces so no iní cio do novo
mi lê nio.

Por tudo isso, mu i to obri ga do.
New ton Gib son,  Pre si den te.

III CONGRESSO NACIONAL INTERMODAL DOS
TRANSPORTADORES DE CARGAS DA ABTC

Bra sí lia, 15 de agos to de 2002

“CARTA DE BRASÍLIA”

A re le vân cia do trans por te de car gas do Bra sil,
um País de di men sões con ti nen ta is não tem pa ra le lo
em ne nhu ma ou tra ati vi da de eco nô mi ca. Con tan do
com um sis te ma de por tos ma rí ti mos de ses tru tu ra do,
su ca te a men to da ma ri nha mer can te, li mi ta do seg -
men to de hi dro vi as em con di ções ade qua das de uso,
si tu a ção de cri se no trans por te aé reo, com ape nas
trin ta mil qui lô me tros de fer ro vi as e com a si tu a ção
ca la mi to sa das ro do vi as, o País de pen de rá de in ves ti -
men tos for tes em in fra-es tru tu ra e ações po lí ti cas e
ad mi nis tra ti vas efi ca zes para evi tar o co lap so do se -
tor, im pe din do a mo vi men ta ção das suas ri que zas.
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Nes sas cir cuns tân ci as é fun da men tal o pa pel que
vem sen do exer ci do pela Asso ci a ção Bra si le i ra dos
Trans por ta do res de Car ga (ABTC), em de fen der a es -
sen ci a li da de do trans por te de car gas, por to dos os
mo da is, apon tan do a omis são do Exe cu ti vo e Le gis la -
ti vo nas suas fun ções re gu la do ras e fis ca li za do ras,
que têm im pe di do os es for ços que os em pre sá ri os do
se tor tem re a li za do no in tu i to de im plan tar a in ter mo -
da li da de.

Por isso, mais uma vez os em pre sá ri os do se tor
re u ni dos na ci da de de Bra sí lia com a pre sen ça das di -
ver sas en ti da des re pre sen ta ti vas como Fe de ra ções,
Sin di ca tos e o pre si den te da ABTC com o apo io da
Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te – CNT, di vul ga
a “Car ta de Bra sí lia” in di can do um mo de lo ins ti tu ci o -
nal a fim de re gu la men tar o trans por te de car gas e os
me ca nis mos de sua ope ra ção na nova re a li da de eco -
nô mi ca e in dus tri al do País, após a re a li za ção do “III
Con gres so Na ci o nal Inter mo dal dos Trans por ta do res
de Car gas”.

Ci en te da im por tân cia da ta re fa atri bu í da, o “III
Con gres so” não pou pou es for ços para ofe re cer ao
ple ná rio uma dis cus são que ca na li zou a par ti ci pa -
ção de to dos os seg men tos da so ci e da de em vir tu -
de de per sis tir o qua dro alar man te que há anos pre -
va le ce so bre o prin ci pal meio de in ter li ga ção do
País, que não as es tra das. Mais de 68% da ma lha
ro do viá ria do Bra sil está en tre as clas si fi ca ções que
vão de de fi ci en te a pés si ma, pas sa mos por uma lon -
ga ex ten são con si de ra da ruim. As ro do vi as bra si le i -
ras es tão ina de qua da e vir tu al men te em es ta do de
ru í nas. A ele va ção dos cus tos da ati vi da de e a ba i xa 
re mu ne ra ção ob ti da, por ou tro lado, le va ram a fro ta
de ca mi nhões a uma ida de mé dia de 15 anos. Do
mes mo modo, ape sar dos in ves ti men tos pri va dos
nas fer ro vi as, aban do na das des de a dé ca da de 20,
os trens não ul tra pas sam a ve lo ci da de mé dia de 25
qui lô me tros por hora. O nú me ro de na vi os bra si le i -
ros, que na dé ca da de 80 che gou a mais de 300,
não pas sa ago ra de 38, pe na li zan do a ba lan ça co -
mer ci al com mais de 6 bi lhões de dó la res, de cor ren -
tes do afre ta men to de na vi os es tran ge i ros. A cri se
do câm bio afe ta so bre ma ne i ra o trans por te ae ro viá -
rio que, se nada for fe i to, re sul ta rá na que bra de em -
pre sas e no de sem pre go de mi lha res de pes so as. E
o País po de rá “pa rar”.

É pre ci so, ur gen te men te, que o go ver no re a li ze 
as me lho ri as bá si cas nas ro do vi as bra si le i ras para
que os em pre sá ri os de trans por te de car gas se dis -
po nham a in ves tir. O go ver no des pre zou o bi nô mio
de de sen vol vi men to – o de ener gia e trans por te. O

se tor de trans por te há mu i to vem aler tan do para o
des le i xo com que o par que viá rio é tra ta do no Bra sil
e mos tran do o es ta do de ca la mi da de das es tra das
bra si le i ras.

Do mes mo modo, apon tou as di fi cul da des de
cres ci men to das fer ro vi as bra si le i ras, que ti ve ram as 
ope ra ções pri va ti za das pelo Go ver no, sem que fos -
sem ofe re ci das as con di ções ne ces sá ri as para ex -
pan dir e mo der ni zar as fer ro vi as no Bra sil, de te ri o ra -
das pelo aban do no de 20 anos a que fo ram sub me -
ti das. As ope ra do ras pri va das in ves ti ram no pe río do
en tre 1996 e 2001 R$2,5 mi lhões na mo der ni za ção
das ope ra ções, na se gu ran ça do trans por te e na ex -
pan são da ca pa ci da de ins ta la da. Os re sul ta dos al -
can ça dos pe las ope ra do ras são elo qüen tes: a pro -
du ção de trans por tes cres ceu 68%, re pre sen tan do
um re cor de his tó ri co do mo dal fer ro viá rio no País; o
nú me ro de aci den tes foi re du zi do em 41%, mes mo
com o au men to do trá fe go de trens.

Des ta cou tam bém as di fi cul da des por que pas -
sam os mo da is aqüa viá rio e ae ro viá rio, que ob ti ve -
ram pou cos in cen ti vos para su pe rar as cri ses de cor -
ren tes da aber tu ra de mer ca do, da alta do dó lar e
das ques tões tra ba lhis tas.

Os de ba tes que fo ram tra ta dos no even to se
pa u ta ram pelo in te res se do se tor, de i xan do de lado
di ver gên ci as de opi niões e in te res ses in sig ni fi can -
tes, onde to dos os con gres sis tas ti ve ram par ti ci pa -
ção ma ci ça, man ten do sem pre um quo rum ele va do.
O III Con gres so foi tam bém um exer cí cio de diá lo go
de mo crá ti co. Pa u ta mos as ações pela am pla dis cus -
são e de ba tes das va ri a das vi sões que exis tem so -
bre o trans por te de car ga, tan to nos di ver sos seg -
men tos da nos sa so ci e da de quan to no go ver no, aí
con si de ran do to dos os seus ní ve is.

O bom êxi to do III Con gres so Na ci o nal Inter -
mo dal dos Trans por ta do res de Car gas per mi te re la -
ci o nar pro po si ções, con tri bu i ções, su ges tões ob ti -
das atra vés das dis cus sões, das pa les tras, dos de -
ba tes, mu i tas de las ajus ta das per fe i ta men te ao pla -
no, di re tri zes e li nhas de ações em pre en di das pela
ABTC.

É con ve ni en te res sal tar que es tas con tri bu i -
ções ser vi rão de li nha de ação da ABTC, ga ran tin do 
o com pro mis so de sus ten tar a pre o cu pa ção com o
de ba te sé rio, res pe i tan do a di ver gên cia e con tra ri e -
da de, to da via, re ce ben do o con tra di tó rio para al can -
çar o ca mi nho da ver da de que aten da aos in te res -
ses do se tor.
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A ABTC es ta be le ce ques tões, de sa fi os es tra té -
gi cos que de ve rão ser en fren ta das e nor te ar os in te -
res ses do trans por te de car ga:

1 – A apro va ção da re gu la men ta ção da Con tri -
bu i ção so bre Inter ven ção do Do mí nio Eco nô mi co
(CIDE), que ga ran ti rá os re cur sos ne ces sá ri os para a
re cu pe ra ção da in fra-es tru tu ra.

2 – O so nho de ver re es tru tu ra do o trans por te
ro do viá rio de car gas bra si le i ro por meio do dis ci pli na -
men to da ati vi da de em dis cus são no Con gres so Na ci -
o nal. O se tor que res pon de pela mo vi men ta ção de
67% das mer ca do ri as do Bra sil, é ope ra do por 53.000 
em pre sas e 475.000 ca mi nho ne i ros au tô no mos, re ú -
ne uma fro ta de 1.7 mi lhões de ve í cu los e fa tu rou, no
ano pas sa do, R$35 bi lhões. Dis ci pli na men to já é a pa -
la vra de or dem da ABTC.

3 – Tema de se gu ran ça, foco de pre o cu pa ções da
eco no mia bra si le i ra dão di men são da nos sa in qui e ta -
ção pro ve ni en te da idéia: cres ci men to do rou bo de car -
gas. Os pre ju í zos ca u sa dos por esse tipo de cri me che -
gam a um bi lhão de re a is por ano. A CPMI do Rou bo de
Car gas pro mo vi da pelo Con gres so Na ci o nal atin giu as
ex pec ta ti vas, prin ci pal men te, em re la ção aos re cep ta -
do res. Eles se ri am os men to res e fi nan ci a do res das
qua dri lhas que ope ram no des vio de car gas. A ma té ria
deve ser ob je to de es tu dos no le gis la ti vo.

4 – Au men tar a par ti ci pa ção de em pre sas bra si -
le i ras de na ve ga ção no trans por te do co mér cio ex te ri -
or bra si le i ro; es ti mu lar o de sen vol vi men to da na ve ga -
ção de ca bo ta gem (aqui in clu í do o se tor de apo io por -
tuá rio, off sho re, bun ker, oil spill re co very ves sel),
de modo a que seja exe cu ta da por em bar ca ção de re -
gis tro bra si le i ro; au men tar a par ti ci pa ção de em bar -
ca ções bra si le i ras no se tor de apo io ma rí ti mo. Estas
me di das re sul ta rão em eco no mia de di vi sas, ma i or
equi lí brio de nos sa ma triz in ter na de trans por tes, au -
men to de em pre gos, além de tor nar o trans por te ma -
rí ti mo como fer ra men ta do co mér cio ex te ri or. Não po -
de mos mais con vi ver com o vo lu me de afre ta men tos
re a li za dos nas di ver sas ca te go ri as de na ve ga ção ma -
rí ti ma, con for me aci ma ex pli ci ta da, que re sul tam hoje
em dis pên di os de di vi sas su pe ri o res a 6 bi lhões de
dó la res.

5 – A re to ma da da com pe ti ti vi da de é o as pec to
pri o ri tá rio para re er guer a ma ri nha mer can te na ci o nal 
e, para isto, é pre ci so des con tin gen ci ar o Fun do da
Ma ri nha Mer can te (FMM); al te rar os De cre tos Leis
nºs 2.404/87 e 2.414/99, re du zin do as isen ções de
Adi ci o na is ao Fre te para Re no va ção da Ma ri nha Mer -
can te (AFRMM), hoje na casa dos 66%, e au men tan -
do o per cen tu al de AFRMM re pas sa do à con ta vin cu -
la da das em pre sas que ope ram na na ve ga ção de ca -

bo ta gem; re du ção de cus to de ca pi tal e ope ra ci o nal;
or de na ção da ma ri nha mer can te, ca çan do li mi na res
que man têm em pre sas de na ve ga ção fun ci o nan do
fora das nor mas da Por ta ria nº 6 do Mi nis té rio dos
Trans por tes; e re vi ta li za ção da na ve ga ção de apo io
ma rí ti mo, com me di das de de so ne ra ção tri bu tá ria e
im plan ta ção de cur sos de es pe ci a li za ção para ma rí ti -
mos.

6 – Em re la ção ao trans por te fer ro viá rio de car -
gas, é ne ces sá rio au men tar a ca pa ci da de de in ves ti -
men to das con ces si o ná ri as; cor ri gir dis tor ções ob ser -
va das na apli ca ção dos con tra tos de con ces são; ade -
quar as ma lhas nos re qui si tos do mer ca do e à ra ci o -
na li za ção das ope ra ções fer ro viá ri as; e es tru tu rar um
pro gra ma de mo der ni za ção da in fra-es tru tu ra fer ro -
viá ria.

7 – O Governo reestruturou o setor do
transporte brasileiro, e criou a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), da Agência Nacional
de Transportes Aqüaviários (ANTAQ) e do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes (DNIT) a decisão do Governo foi recebida 
com aplausos e expectativa favorável, inclusive, os
novos diretores deram mostras inequívocas de
desejarem e pretenderem trabalhar em sintonia com
os anseios do setor.

8 – A implantação da Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC, cujo projeto está em tramitação 
no Congresso Nacional, é de fundamental
importância para a superação da crise que atinge os
aeroviários no País e assim completar os órgãos
reguladores e fomentadores do Transporte brasileiro.

9 – Uma ampla Reforma Tributária é um justo
reclamo da sociedade brasileira. Esse sentimento é,
numa decisão que teve apoio de toda a classe nesta
entidade, no sentido de dar a necessária prioridade a
assunto de tamanha relevância para o destino do
País.

O III Congresso Nacional Intermodal dos
Transportadores de Cargas registrou ainda o excelente
trabalho que desempenha a Confederação Nacional do
Transporte (CNT), por intermédio da realização de
pesquisas, estudos técnicos e ações voltadas ao
transportador e ao trabalhador, vem prestando
relevantes serviços ao setor de transporte e à
sociedade brasileira, na busca constante de melhores
meios de desempenho da atividade econômica e,
conseqüentemente, a melhoria da qualidade de vida
dos cidadãos.
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Ata da 14ª Re u nião da Co mis são, de 11 de
de zem bro de 2002, em que foi apre ci a do o re la tó -
rio fi nal.

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE
INQUÉRITO CRIADA POR MEIO DO
REQUERIMENTO Nº 23, DE 2000-CN, COM A
FINALIDADE DE APURAR, EM TODO O PAÍS, O
ELEVADO CRESCIMENTO DE ROUBO DE
CARGAS TRANSPORTADAS PELAS EMPRESAS
DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO
E AQUAVIÁRIO, BEM COMO PROCEDER
INVESTIGAÇÕES NO QUE CONCERNE A
LAVAGEM DE DINHEIRO E DESMANCHE DE
CAMINHÕES POR PESSOAS ENVOLVIDAS COM
AS QUADRILHAS DO ROUBO DE CARGAS.

Ata da 14ª Re u nião, Re a li za da em 11-12-2002.

Aos onze dias do mês de de zem bro do ano de
dois mil e dois, às quin ze ho ras e qua ren ta mi nu tos,
na sala 02 da ala Se na dor Nilo Co e lho, sob a Pre si -
dên cia cio De pu ta do Má rio Ne gro mon te, e ain da
com as pre sen ças dos Se na do res Ma gui to Vi le la
Mar lu ce Pin to Ger son Ca ma ta Fran ce li no Pe re i ra
Ge ral do Cân di do Le o mar Qu in ta ni lha e Jo nas Pi -
nhe i ro e os De pu ta dos Car los Dun ga Ja i me Mar tins
Oscar Andra de Má rio Ne gro mon te, Pom peo de Mat -
tos Rob son Tuma Edu ar do Cam pos e Cabo Jú lio
Re u niu-se a “Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué -
ri to cri a da atra vés do Re que ri men to nº 23, de
2000-CN, com a fi na li da de de apu rar, em todo o
país, o ele va do cres ci men to de rou bo de car gas
trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes ro do -
viá rio, fer ro viá rio e aqua viá rio, bem como pro ce der
in ves ti ga ções no que con cer ne a la va gem de di nhe i -
ro e des man che de ca mi nhões por pes so as en vol vi -
das com as qua dri lhas do rou bo de car gas”. Aber to
os tra ba lhos o Se nhor Pre si den te in for mou que a
pre sen te re u nião des ti na va-se a apre sen ta ção, le i tu -
ra e vo ta ção do Re la tó rio Fi nal, sen do apro va do por
una ni mi da de. O Se nhor Pre si den te agra de ceu os
pre sen tes, dan do por en cer ra dos os tra ba lhos da
Co mis são. Não ha ven do nada mais a tra tar, eu Fran -
cis co Na u ri des Bar ros, Se cre tá rio da Co mis são la -
vrei a pre sen te ata que, lida e apro va da, será as si -
na da pelo Se nhor Pre si den te e irá a pu bli ca ção, jun -
ta men te com apa nha men tos ta qui grá fi co que faz
par te in te gran te da mes ma.

O SR. PRESIDENTE (Ma rio Ne gro mon te) _ Ha -
ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 14º Re u -
nião, do ano de 2002, da Co mis são Par la men tar Mis -
ta de Inqué ri to, cri a da por meio do Re que ri men to nº
23, de 2000, com a fi na li da de de apu rar, em todo o

País, o ele va do cres ci men to de rou bo de car gas
trans por ta das pe las em pre sas de trans por te ro do viá -
rio, fer ro viá rio e aqua viá rio, bem como pro ce der às in -
ves ti ga ções no que con cer ne à la va gem de di nhe i ro e 
des man che de ca mi nhões por pes so as en vol vi das
com as qua dri lhas do rou bo de car gas.

Esta Pre si dên cia es cla re ce que a pre sen te re u -
nião des ti na-se à apre sen ta ção da le i tu ra e vo ta ção
do re la tó rio fi nal.

Inda go à Se cre ta ria se exis te ex pe di en te a ser
lido. (Pa u sa.)

Não exis te.
Eu gos ta ria de con vi dar, para fa zer par te da

Mesa, o De pu ta do Esta du al Fran cis co Áppio, do Rio
Gran de do Sul, Re la tor da CPI so bre Cri me Orga ni za -
do 2000, que aca bou de se ele ger De pu ta do Fe de ral.

Re gis tro a pre sen ça do Pre si den te da Fe de ra -
ção Inte res ta du al dos Ca mi nho ne i ros e Trans por ta -
do res Au tô no mos de Car ga em Ge ral (FETRABENS), 
José da Fon se ca Lo pes.

Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Sr. Re la tor,
De pu ta do Oscar Andra de, para pro ce der à apre sen -
ta ção do seu re la tó rio.

O SR. OSCAR ANDRADE _ Sr. Pre si den te, Srs. 
Se na do res e Srs. De pu ta dos, pas so à le i tu ra do re la -
tó rio.

Intro du ção.
A pre sen te CPMI foi cri a da por meio do Re que ri -

men to nº 23, de 2000, de mi nha au to ria, com a fi na li -
da de de apu rar, em todo o Bra sil, o ele va do cres ci -
men to de rou bo de car gas trans por ta das pe las em -
pre sas de trans por te ro do viá rio, fer ro viá rio e aqua viá -
rio, bem como pro ce der à in ves ti ga ção no que con -
cer ne à la va gem de di nhe i ro e des man che de ca mi -
nhões por pes so as en vol vi das com as qua dri lhas de
rou bo de car ga.

A ma té ria tra ta da pre o cu pa ção da so ci e da de
como um todo e dos seg men tos que, di re ta ou in di re -
ta men te, são res pon sá ve is pelo trans por te de car ga,
Par la men ta res em par ti cu lar, no sen ti do de co i bir, o
quan to pos sí vel, o cri me or ga ni za do no Bra sil.

É sa bi do que as for ças e os ór gãos cons ti tu í dos
para com ba ter o cri me or ga ni za do, por via de re gra,
en con tram-se me nos apa re lha dos, até por que, lo gis -
ti ca men te, es tão aquém das es tru tu ras cri mi no sas
que hoje agem no Bra sil. Con tu do, es for ços elo giá ve -
is são de sen vol vi dos pe los di ver sos seg men tos go -
ver na men ta is, quan do guar da das as suas res pec ti -
vas com pe tên ci as.

Du ran te nos sas in ves ti ga ções, cons ta ta mos o
en vol vi men to de po li ci a is que atu am em co ló quio com 
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os la drões e re cep ta do res de car gas. Exem plo é o
que ti ve mos nas au diên ci as le va das a cabo na ci da de 
de São Pa u lo, quan do ou vi mos e ti ve mos de pren der
po li ci a is do De pa tri.

A segurança pública é, hoje, preocupação
prioritária de toda a sociedade e do Governo em
geral, considerando a acentuada evolução da
escalada incontrolável da violência no País. O
desequilíbrio sócioeconomico vigente cria as
condições favoráveis de causa e efeito, à medida que, 
a cada dia, aumenta o abismo entre as fontes
geradoras da produção, consumo, desemprego e
outros fatores que contribuem para as distorções e
contradições sociais, as quais, em regra,
desembocam e materializam a criação nefasta de
grupos criminosos.

Foi por intermédio de inúmeras informações e
ocorrências referentes a esses fatos que a CPMI
constatou a forte ligação entre organizações
criminosas e o roubo de carga. Ficou constatado,
ainda, tratar-se de organizações apoiadas e
estruturadas por uma logística acima da capacidade
preventiva e repressiva do poder constituído.

Todo esse cenário inspirou aos legisladores
solicitar a criação da CPMI, cujos trabalhos se
desenvolveram norteados pelos mais rígidos padrões 
de conduta previstos nas leis e regulamentos
pertinentes.

Na se qüên cia, será de mons tra da uma sín te se
de to dos os pro ce di men tos pre es ta be le ci dos, vi san -
do ache gar-se aos re cep ta do res, a ca u sa prin ci pal da 
exis tên cia das qua dri lhas que ope ram com rou bo de
car ga.

Pro cu ra mos ler aqui, hoje, ape nas uma sín te se
do que foi a CPI. Mais de mil pá gi nas fa rão par te do
re la tó rio, e acho que sua le i tu ra to ma ria um tem po
exa us ti vo a to dos aqui. Pro cu ra mos dar a sín te se a
toda a im pren sa e a to dos os ór gãos que pre ci sa rão
des se re la tó rio, para da rem con ti nu i da de a esse tra -
ba lho de dois anos e sete me ses da CPI.

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Vi san do a co i bir a es ca la da ver ti gi no sa do cri me 
or ga ni za do re fe ren te ao rou bo de car gas, iden ti fi can -
do e en qua dran do os re cep ta do res se gun do os di ta -
mes da lei, a CPI veio aten der aos an se i os da po pu la -
ção, de em pre sá ri os, de se gu ra do ras e de tra ba lha -
do res, que, di re ta ou in di re ta men te, ope ram na área
de trans por te de car gas, apre sen tan do me di das ao
seu com ba te e ga ran tin do-lhe se gu ran ça para o de -
sen vol vi men to de suas ati vi da des.

Em 16 de maio de 2000, es ta be le ceu-se a pri -
me i ra re u nião, ten do sido ele i tos para a con du ção dos 
tra ba lhos o Se na dor Ro meu Tuma – Pre si den te; o De -
pu ta do Má rio Ne gro mon te, Vice-Pre si den te; e eu, De -
pu ta do Oscar Andra de, como Re la tor. Sa li en to que o
Se na dor Ro meu Tuma está em vi a gem com o Pre si -
den te da Re pú bli ca e, in fe liz men te, de po is de seu
mag ní fi co tra ba lho na CPI, não pôde es tar pre sen te.
Con tu do, na se gun da-fe i ra, o Se na dor es ta rá aqui e já 
sabe de todo o con te ú do do re la tó rio.

A par tir da cri a ção da CPI, que du rou qua se três
anos, fo ram apro va dos 85 re que ri men tos con ten do
as pro pos tas den tro do cro no gra ma pre vi a men te es -
ta be le ci do.

REUNIÕES REALIZADAS

No pe río do de 29-3-2000 a 15-12-2000, fo ram
re a li za das 21 re u niões, sen do 18 or di ná ri as e 3 ad mi -
nis tra ti vas. No ano de 2001, no pe río do de 15 de mar -
ço a 14 de no vem bro, fo ram re a li za das 20 re u niões,
sen do 19 or di ná ri as e uma ad mi nis tra ti va. No ano de
2002, no pe río do de 27 de fe ve re i ro a 22 de no vem -
bro, fo ram re a li za das 13 re u niões, sen do 12 or di ná ri -
as e uma ad mi nis tra ti va.

As re u niões ti ve ram a ati va par ti ci pa ção de par -
la men ta res in te gran tes des ta CPMI, bem como a co -
la bo ra ção de vá ri os de po en tes in te res sa dos na apu -
ra ção dos fa tos, te cen do con si de ra ções so bre suas
ex pe riên ci as e co nhe ci men to na área e tam bém su -
ge rin do me di das vi san do a co i bir o rou bo de car gas
no Bra sil.

A co mis são re a li zou vi a gens aos Esta dos do
Ma ra nhão, São Pa u lo – ca pi tal, Cam pi nas e San tos –, 
Pa ra í ba, San ta Ca ta ri na, Rio Gran de do Sul, Mi nas
Ge ra is – Uber lân dia –, Per nam bu co, Espí ri to San to,
Rio de Ja ne i ro, Ron dô nia e Ama zo nas, no sen ti do de
di li gen ci ar in loco, bus can do e co le tan do in for ma -
ções por meio de oi ti vas e de ou tras pro vas per mi ti -
das em Di re i to.

No ano de 2000, fo ram re a li za das qua tro vi a -
gens, a sa ber: Flo ri a nó po lis, João Pes soa, São Pa u lo
e, de po is, São Pa u lo. No ano de 2001, fo ram re a li za -
das cin co vi a gens, a sa ber: São Luís, Cam pi nas, Por -
to Ale gre, Jo in vil le e Uber lân dia. No ano de 2002, fo -
ram re a li za das sete vi a gens: Re ci fe, San tos, Por to
Ve lho, Ma na us, Vi tó ria, no va men te Vi tó ria e Rio de
Ja ne i ro.

ACAREAÇÕES
Du ran te as au diên ci as, fo ram re a li za das di ver -

sas aca re a ções, no in tu i to de es cla re cer as con tra di -
ções ocor ri das du ran te a fase in ves ti ga tó ria, nas ci da -
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des de São Pa u lo, São Luís, Bra sí lia, Cam pi nas, João 
Pes soa, Por to Ale gre, Jo in vil le, Uber lân dia, Re ci fe,
Por to Ve lho, Vi tó ria e Rio de Ja ne i ro.

DEPOIMENTOS

Ti ve mos, como con vi da dos, 67 de po en tes; não 
vou ler o nome de to dos.

De po en tes Con vo ca dos
Fo ram re ce bi dos 167 de po i men tos pela CPI.
O que ain da fal ta fa zer no Com ba te ao Cri me

Orga ni za do do Rou bo de Car ga?
Hoje, quan do uma car ga é rou ba da, ela atra ves -

sa os li mi tes de um Esta do para o ou tro, nor mal men -
te. Os po li ci a is e as au to ri da des que in ves ti gam a
ocor rên cia não po dem, por im pe di men to le gal, pros -
se guir nas in ves ti ga ções, em ra zão dos li mi tes ter ri to -
ri a is e ju ris di ci o na is para agi rem fora do Esta do onde
ocor reu o fato.

Para cor ri gir essa la cu na le gal, que in ter rom pe a 
ca de ia in ves ti ga tó ria e con tem pla o cri me, mis ter se
faz re gu la men tar o que pre co ni za o art. 144 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral de 1988, que, em seu Ca pí tu lo III, tra -
ta da Se gu ran ça Pú bli ca. O in ci so I, do § 1º do mes mo 
ar ti go, ver sa so bre a com pe tên cia da Po lí cia Fe de ral
quan do pres cre ve apu rar in fra ções pe na is con tra a
or dem po lí ti ca e so ci al ou em de tri men to de bens,
ser vi ços e in te res ses da União ou de suas en ti da des
au tár qui cas e em pre sas pú bli cas, as sim como ou tras
in fra ções cuja prá ti ca te nha re per cus são in te res ta du -
al ou in ter na ci o nal e exi ge a re pres são uni for me, se -
gun do o que se dis pu ser.

Isso foi mo ti vo de mu i ta dis cus são du ran te nos -
so tra ba lho na CPI, e en ten de mos que, em vez de es -
pe rar tan tos anos para fa zer essa re gu la men ta ção,
mu da mos uma MP que em maio de 2002 se trans for -
mou na Lei nº 10.446 em ape nas uma pa la vra, para
dar con di ção de a Po lí cia Fe de ral atu ar no cri me de
rou bo de car ga, quan do en vol ve dois ou mais Esta dos 
e cri me in ter na ci o nal. Ao fi nal, es ta re mos pro ce den do 
à le i tu ra des sa Lei.

Ou tra su ges tão tra zi da à dis cus são é a de im pe -
lir o se tor in dus tri al e em bar ca do res a pro mo ver a
iden ti fi ca ção das mer ca do ri as, con tro lan do os lo tes e
seus res pec ti vos nú me ros de sé rie, exer cen do o con -
tro le e a pre ven ção do rou bo de car ga e es co a men to
de pro du ção. Por ou tro lado, o agra va men to das pe -
nas para o cri me de re cep ta ção – hoje pu ni do com
ape nas três anos de de ten ção, com di re i to a sur sis –
es ti mu la o ris co pe los gran des lu cros au fe ri dos. Esta -
mos ain da es tu dan do me i os para que a pe na li da de
pos sa abran ger tam bém me di das pe cu niá ri as e tri bu -
tá ri as por meio de mul tas pe sa das.

Esse caso tam bém já re sul tou em pro je to de lei
de mi nha au to ria, que apre sen tei on tem na Câ ma ra
dos De pu ta dos, que es ta be le ce cla ra men te quem é o
re cep ta dor qua li fi ca do, não mais aque le re cep ta dor
que com pra um pro du to na rua rou ba do, mas o re cep -
ta dor que re ce be car ga. Ao fi nal do nos so tra ba lho, le -
re mos o nos so pro je to de lei.

A par des sas su ges tões, deve ser es tu da da a hi -
pó te se de o se gu ro da car ga ser de res pon sa bi li da de
do em ba ça dor, su ges tão essa re ce bi da pe los trans -
por ta do res, fi can do o se gu ro do ca mi nhão e do mo to -
ris ta a car go da trans por ta do ra.

No que con cer ne ao avan ço de nos sas in ves ti -
ga ções, a pe di do nos so, a Po lí cia Fe de ral pren deu o
de lin qüen te Cle ver son Pe re i ra da Cruz, que é li ga do
ao rou bo de car gas no eixo São Pa u lo, Mi nas e Go iás
e que es te ve en vol vi do tam bém com rou bo de ouro no 
avião da Vasp, no ano de 2000, no Ae ro por to de Bra -
sí lia. O pre so apon tou 67 no mes de pes so as e em pre -
sas li ga das ao rou bo de car ga nes sas re giões.

No ano de 2000, a Co mis são pro mo veu vá ri as
di li gên ci as, sen do no Esta do de São Pa u lo: Cam pi -
nas, Mogi Mi rim*, Li me i ra, São Pe dro, Pi ra ci ca ba e
Su ma ré. No Esta do do Ma ra nhão: São Luís, Vi a na,
Pi nhe i ro, San ta He le na, Tu ri lân dia, Ama pá do Ma ra -
nhão, Ma ra cas su mé, Vi to ri no Fre i re, Nova Olin da,
San ta Inês, Cân di do Men des, Pre si den te Mé di ci e
San ta Lu zia do Pa ruá. No Esta do de Per nam bu co: Vi -
tó ria de San to Antão, Gra va tá e Be zer ros. No ano de
2001, no Esta do do Mato Gros so do Sul: Cam po
Gran de e Co rum bá. No Esta do de Per nam bu co: Re ci -
fe. No Esta do de São Pa u lo: na ca pi tal e em Pa u lí nea.
No Esta do de Mi nas Ge ra is: em Uber lân dia. No ano
de 2002, nos Esta dos de São Pa u lo, Go iás e Espí ri to
San to.

Esta Co mis são, por meio de re que ri men to as si -
na do por esta re la to ria, so li ci tou a cri a ção de uma for -
ça-ta re fa com pos ta por re pre sen tan tes dos Mi nis té ri -
os da Jus ti ça e da Fa zen da, por mem bros da Re ce i ta
Fe de ral, do Ban co Cen tral, do Ban co do Bra sil, do Mi -
nis té rio Pú bli co e da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, vi -
san do a apu rar em toda ex ten são os inú me ros fa tos
de na tu re za gra ve en vol ven do as em pre sas do Gru po
Pe tro for te* e o Sr. Ari Na ta li no da Sil va, es pe ci al men -
te no que diz res pe i to à uti li za ção de pre pos tos ou la -
ran jas.

Qu e bra de si gi lo fis cal, te le fô ni co e ban cá rio. Do
Gru po de Ari Na ta li no, com pos to de vá ri as pes so as –
des ne ces sá rio se faz ler to dos os no mes. Do Gru po
Pó los, tam bém do Sr. Ari Na ta li no, ou tras de zes se is
pes so as. Do De pa tri, po li ci a is. Infe liz men te, em to das
as ci da des em que fo mos, no Bra sil, sem pre há par ti -
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ci pa ção de po li ci a is, di re ta men te en vol vi dos em rou -
bo de car ga ou dan do co ber tu ra a ban di dos.

A pe di do do Pre si den te, le rei o nome dos po li ci -
a is: Ale xan dre Fran cis co R. da Cos ta, Cel so dos San -
tos, Da ni el Ru bens de Oli ve i ra, Jo a cir Este ves, Jor ge
Luiz Alves da Sil va, Ju ran dir Lino da Sil va, La u rin do
Mar ques, Mar ce lo Fer nan des de Andra de, Mar ce lo
Sil va Li ger, Mar ce lo Te i xe i ra Lima, Mar co Antô nio Fra -
go so, Mar cos Pe re i ra, Mu ci ne Ro dri gues S. da Sil va,
Sér gio Adri a no Gi me nez e Wal ter Fon se ca Iná cio. No
Esta do do Ma ra nhão: Antô nio Lis boa Fer re i ra, Ave nir
Andra de Pa che co, Car los Antô nio Maia Sil va, DS Bor -
ges Empre en di men tos – não são po li ci a is, são in di ci -
a dos, em pre sas e pes so as –, os ex-De pu ta dos Fran -
cis co Ca í que Ushoa e Zé Ge ral do de Abreu, en tre ou -
tros, no Esta do do Ma ra nhão. No Esta do de Per nam -
bu co, seis pes so as. Na ci da de de Jo in vil le, vin te pes -
so as; na ci da de de San tos, qua tro pes so as; em Bra sí -
lia, José Fus cal de Ce cí lio, o De pu ta do Dis tri tal Ta ti co; 
na ci da de de Cam pi nas, vin te e cin co pes so as; na ci -
da de de Re ci fe, seis pes so as.

Con clu são
Este re la tó rio fi nal de mons tra um ce ná rio mu i to

mais pre o cu pan te do que o que se ima gi na va. É a
pró pria eco no mia e se gu ran ça do País, como um
todo, que es tão se ri a men te ame a ça das, pois são inú -
me ros os des do bra men tos e con se qüên ci as ne fas tas 
ad vin das do rou bo de car ga.

O au men to, em mé dia, de 40% no cus to do se -
gu ro in vi a bi li za, em par te, a ren ta bi li da de das em pre -
sas den tro da re la ção de ca u sa e efe i to do cus to be -
ne fi cio. Das 130 se gu ra do ras, apro xi ma da men te, so -
men te dez fa zem se gu ro de rou bo de car ga, im pon do
con di ções qua se im pos sí ve is de se rem cum pri das.
Si tu a ção essa que le vou mais de 200 em pre sas à fa -
lên cia, nos úl ti mos dois anos.

Esse ce ná rio é gra ve, pois ne nhum em pre sá rio
tem con di ções de ban car o rou bo de car gas. Essa es -
ca la da po de rá che gar a pon to de com pro me ter se ri a -
men te o abas te ci men to, no País, con si de ran do-se
que, apro xi ma da men te, 80% do trans por te de car gas
são fe i tos por meio de ca mi nhões. Esses fa to res con -
tri bu em para o au men to dos cus tos, pres si o nan do a
in fla ção. O pre ju í zo das em pre sas do se tor de car gas
che gou a apro xi ma da men te R$700 mi lhões no ano
de 2001, se gun do da dos ofi ci a is. Fo ram re gis tra das
mais de 6.000 ocor rên ci as, no úl ti mo ano. Os sin di ca -
tos da ca te go ria em pre sa ri al es ti mam que te nha ul tra -
pas sa do nove mil tais ocor rên ci as.

Assim sen do, é de gran de res pon sa bi li da de a
atu a ção des ta CPMI, ra zão pela qual to dos os seus
mem bros, so man do-se aos seg men tos em pre sa ri a is

de se gu ro, ór gãos re pre sen tan tes des sa ca te go ria,
au to ri da des e a so ci e da de como um todo en vi dem
es for ços no sen ti do de bem cum prir as pro pos tas e
ob je ti vos que nor te a ram a cri a ção e con du ção dos
tra ba lhos des ta CPMI.

Há mu i to ain da a se fa zer, con tu do, a ma i or von -
ta de é a cer te za de que al can ça re mos, ao fi nal, nos so 
ob je ti vo, no sen ti do de des ba ra tar es sas qua dri lhas
or ga ni za das e ali men ta das pe los seus re cep ta do res.

Fi nal men te, apre sen ta mos, nas con clu sões fi -
na is, qua tro pro pos tas para aper fe i ço a men to das leis
que ver sam so bre a ma té ria.

Re co men da ções
Apro va ção, em ca rá ter de ur gên cia, da le gis la -

ção que cria o sis te ma na ci o nal de pre ven ção, fis ca li -
za ção e re pres são ao fur to de rou bo de ve í cu los e
car gas, con for me Pro je to de Lei Com ple men tar nº
187/97, re cen te men te apro va do na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ ma ra dos De pu ta dos,
Pro je to de Lei nº 2.097/99, atu al men te em tra mi ta ção
na ci ta da Co mis são. Ambos de au to ria do no bre De -
pu ta do Fe de ral Má rio Ne gro mon te, nos so Vice-Pre si -
den te.

Nes ses pro je tos, den tre ou tros as pec tos de ma i -
or im por tân cia, fi cam de fi ni das a im ple men ta ção de
me ca nis mos de co o pe ra ção, en tre a União e os Esta -
dos, per mi tin do que se crie me di das de res pos tas in -
te gra das para os de li tos que ul tra pas sem as fron te i -
ras es ta du a is. A par ti ci pa ção obri ga tó ria dos ór gãos
fa zen dá ri os, Re ce i ta Fe de ral e Fa zen da dos Esta dos,
no com ba te aos de li tos de ve í cu los e car gas. A obri -
ga to ri e da de de iden ti fi ca ção dos pro du tos pe los fa bri -
can tes, o que per mi ti rá o con tro le das mer ca do ri as,
ini bin do a re cep ta ção. A cri a ção de um fun do na ci o nal 
a ser ge ri do pelo Mi nis té rio da Jus ti ça com a fi na li da -
de de im plan tar e man ter o sis te ma e fi nan ci ar os ór -
gãos in te gran tes do mes mo. O per di men to de bens
mó ve is e imó ve is usa dos para a prá ti ca do cri me. O
res ta be le ci men to da an ti ga ma trí cu la ter mo, per mi tin -
do a vin cu la ção en tre o mo to ris ta e o ve í cu lo. A res -
pon sa bi li da de do Con se lho Na ci o nal de Trân si to,
CONTRAN, no es ta be le ci men to dos dis po si ti vos an ti -
fur to obri ga tó ri os nos ve í cu los, bem como nos re qui -
si tos téc ni cos e de se gu ran ça da do cu men ta ção de
pro pri e da de e de trans fe rên cia de pro pri e da de de ve í -
cu lo. A obri ga to ri e da de que in cum be as au to ri da des
fa zen dá ri as de in for mar à au to ri da de po li ci al com pe -
ten te as au tu a ções pro ce di das em qual quer ação fis -
cal re fe ren te a ve í cu los e mer ca do ri as de sa com pa -
nha das do do cu men to re gu lar de aqui si ção.

2) Apro va ção da le gis la ção fe de ral es pe cí fi ca
para re gu la men tar o des man che de ve í cu los. A res -
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pe i to da ma té ria, sabe-se da tra mi ta ção na Câ ma ra
dos De pu ta dos atu al men te dos Pro je tos de Lei nº
3.694, de 2000, do De pu ta do Fe de ral Pom peo de
Mat tos; nº 6.442, de 2002, do De pu ta do Enir Vol to li ne; 
nº 6.857, de 2002, do De pu ta do Se ra fim Ven son; bem 
como do art. 4º do já ci ta do PL nº 2.097, de 1999, do
De pu ta do Má rio Ne gro mon te, cujo teor deve ser mais
bem de ba ti do, em bo ra a ini ci a ti va, em si, me re ça des -
de logo in te gral o apo io;

3) Apo io po lí ti co e ma te ri al à ime di a ta im plan ta -
ção do ban co de da dos na ci o nal para de li tos de car -
ga, ora em im plan ta ção pelo Mi nis té rio da Jus ti ça. O
sis te ma in te gra os ban cos de da dos es ta du a is, ca -
ben do, por tan to, aos es ta dos vi a bi li za rem os seus
res pec ti vos ban cos de da dos. O ban co de da dos na ci -
o nal quan do em fun ci o na men to será um va li o so ins -
tru men to a per mi tir o in ter câm bio de in for ma ções en -
tre as po lí ci as, o ma pe a men to es ta tís ti co dos si nis -
tros, a re cu pe ra ção de car gas rou ba das;

4) Ampli a ção de re cur sos hu ma nos e ma te ri a is
da atu al in fra-es tru tu ra do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral, para pos si bi li tar ao ór gão cum prir suas atri -
bu i ções de fi ni das pela Lei nº 10.446, de 8 de maio de
2002;

5) Enga ja men to da Re ce i ta Fe de ral e do Mi nis -
té rio Pú bli co fe de ral e es ta du al no com ba te aos de li -
tos re la ti vos a car ga, con si de ran do o con tex to ma i or
da ação con tra o cri me or ga ni za do;

6) Apo io à cri a ção de de le ga ci as es pe ci a li za das 
no com ba te ao rou bo e fur to de car gas em to das as
uni da des da fe de ra ção;

7) Prioridade absoluta à investigação e ao
combate à receptação, o que, segundo entendemos,
requer uma força tarefa que integre os diferentes
organismos: Polícia Federal, polícias estaduais, fiscais
fazendários, Ministério Público, outros órgãos públicos
estaduais e municipais, conforme suas competências
e a necessidade de cada operação;

8) Esta be le cer as obri ga ções e res pon sa bi li da -
des que de vam in cum bir ao se tor in dus tri al em bar ca -
dor pela iden ti fi ca ção de seus pro du tos, con tro le de
lo tes, nú me ro, se ri al etc, como for ma de con tro le e
pre ven ção a rou bos, fur tos des ses pro du tos, pre vis -
tos no art. 1º do in ci so IX do PL nº 2.097, de 1999;

9) Esta be le ci men to de me ca nis mos le ga is ou
con tra tu a is que obri guem as con ces si o ná ri as de ro -
do vi as de todo o País a co lo ca rem à dis po si ção das
au to ri da des po li ci a is com pe ten tes as ima gens ob ti -
das pe las suas câ ma ras de con tro le, bem como o sis -
te ma de co mu ni ca ção de que dis põem para fins de

pre ven ção e re pre en são aos cri mes em ge ral e, em
es pe ci al, aos rou bos e fur tos de ve í cu los e car ga;

10) Atu a li za ção de sis te ma de Inte gra ção Na ci -
o nal de Infor ma ções de Jus ti ça e Se gu ran ça pú bli ca,
Info seg, re gi do pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, que se des -
ti na a per mi tir o in ter-re la ci o na men to en tre os ban cos
de da dos SSP es ta du a is, Re na van, Re nac, Si narm,
in for ma ções cri mi na is. Com pe te às Se cre ta ri as de
Se gu ran ça Pú bli ca Esta du al a atu a li za ção dos seus
res pec ti vos ban cos de da dos de modo a vi a bi li zar a
efi cá cia do Info ceg.

Ou tras re co men da ções jul ga das per ti nen tes ca -
paz de to mar a lei mais se ve ra e o trâ mi te pro ces su al
mais ágil em re la ção aos de li tos con tra o pa tri mô nio.

Au men tar a pena pre vis ta para o cri me: de re -
cep ta ção do lo sa, qua li fi ca da, con si de ra da a pos si bi li -
da de de tor nar o de li to in con fiá vel de modo ina fi an çá -
vel, de modo a man ter o re cep ta dor pre so e evi tar pe -
nas al ter na ti vas. Cri ar va ras es pe ci a li za das de jus ti ça
nas ca pi ta is das uni da des fe de ra ti vas com com pe tên -
cia am pli a da para toda a uni da de fe de ra ti va com a fi -
na li da de de com ba te ao cri me or ga ni za do em to das
as suas pos si bi li da des.

Con si de rar a pos si bi li da de de cri a ção de ju i za -
dos es pe ci a is para de li tos de ve í cu los e car gas; li mi -
tar a tra mi ta ção re cur sal na jus ti ça re sol ven do a am -
pla ma i o ria das ques tões em ní ve is de pri me i ro e se -
gun da ins tân cia.

Sim pli fi car o rito pro ces su al.
Estabelecer a instauração de inquéritos policiais,

independentemente, de se tratar de autoria inicial
conhecida ou desconhecida, dando maior prioridade e
agilidade ao procedimento investigatório.

Ce le ri sar pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos quan to 
ao ex pur go de fun ci o ná ri os cor rup tos e de so nes tos.

Su ges tões da in dús tria de me di ca men tos: a
obri ga to ri e da de da gra va ção em có di gos de bar ra, ou
nu mé ri cos na em ba la gem de me di ca men tos do nú -
me ro de lo tes de fa bri ca ção do pro du to.

Re sul ta de an ti go ple i to das in dús tri as pro du to -
ras de em pre sas dis tri bu i do ras. Tra ta-se de me di da
que irá evi tar a fal si fi ca ção do me di ca men to e para
dar ma i or se gu ran ça na iden ti fi ca ção da pro ce dên cia. 
Em con se qüên cia a pro pos ta po de rá as se gu rar tam -
bém a re du ção de in ci dên cia de rou bo que vem ocor -
ren do em alta es ca la da nes se seg men to de mer ca do.

A ado ção de cri té ri os para gra va ção na em ba la -
gem do me di ca men to apon do de for ma ade qua da ao
nú me ro de lote de fa bri ca ção é ob je to do Pro je to de
Lei nº 2.706/2000, de au to ria do De pu ta do Ra i mun do
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de Go mes de Ma tos, em tra mi ta ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Na atu a li da de a li be ra ção de me di ca men tos
para co mer ci a li za ção é fe i ta em lo tes para o con tro le
no mer ca do. A in dús tria faz cons tar em cada em ba la -
gem o nu me ro do lote de fa bri ca ção, en tre tan to, a ma -
i o ria como é gra va do hoje o nú me ro do lote, é de mo -
ra da e ine fi ci en te, di fi cul tan do o tra ba lho de fis ca li za -
ção do ser vi ço de vi gi lân cia sa ni tá ria e de ma is ór gão
pú bli cos. E opor tu no lem brar que a gra va ção nu mé ri -
ca ou em có di go de bar ras, do nú me ro do lote de fa -
bri ca ção em cada em ba la gem do me di ca men to tem
por ob je ti vo a pro te ção quan to a fal si fi ca ção e agi li za -
ção do pro ces so de fis ca li za ção que, em úl ti ma aná li -
se, irá di fi cul tar as ven das das car gas a se rem rou ba -
das.

Isso por que a adul te ra ção do có di go de bar ras é 
bem mais di fí cil do que a da sim ples po si ção de um
nú me ro da em ba la gem do me di ca men to. Além do
mais as se gu ra mais ra pi dez no con tro le de qua li da de
do me di ca men to vin cu la do ao lote que foi pro du zi do.

Por to dos es ses mo ti vos, essa Co mis são Par la -
men tar re co men da aos no bres par la men ta res o apo io 
ao Pro je to de Lei nº 2.706/2000, de au to ria do De pu -
ta do Ra i mun do Go mes de Ma tos.

Inclu í do no Pro gra ma de Pro te ção á Tes te mu -
nha – Pro vi ta: Jor ge Me res; Sal vo Bar bo sa Vi lar; Cle -
ver son Pe re i ra da Cruz; Ja si el Ro dri gues da Sil va e
Aris to ne Pi men tel. To dos eis ban di dos que con tri bu í -
ram de ma ne i ra mu i to for te com os tra ba lhos da CPI.

Indi ci a men tos:
No caso Ari Na ta li no, do Gru po Pe tro for te: 26

pes so as; em Per nam bu co: 4; su per mer ca dos: 10; do
De Pa tri de São Pa u lo: 17; de Cam pi nas: 2; do Dis tri to
Fe de ral: 5; de Uber lân dia: 10; do Ama zo nas não exis -
te; San ta Ca ta ri na: 5; Rio Gran de do Sul, 11; San tos:
3; Espí ri to San to: 9; Rio de Ja ne i ro, 15; Go iás, 39, to -
ta li zan do 156 pes so as. Não fo ram in clu í das en tre os
in di ci a dos as pes so as já in di ci a das por rou bo de car -
ga pela CPI do Nar co trá fi co, quan do dos tra ba lhos da
mes ma. Ain da fo ram in di ci a das 218 em pre sas de São 
Pa u lo, iden ti fi ca das em nos so tra ba lho.

Vou ler os pro je tos de lei. Além do gran de pro je -
to do De pu ta do Ne gro mon te, le rei os de mi nha au to -
ria, a par tir dos tra ba lhos da CPI, aos qua is dei en tra -
da on tem na Câ ma ra dos De pu ta dos: Lei nº 5.172, de
25-10-66, Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal. Acres cen te-se
ao art. 156 da Lei nº 5.172, de 25-10-66, mais um in ci -
so com a se guin te re da ção: “O rou bo da mer ca do ria
an tes da sua en tre ga ao des ti na tá rio”. Pe di mos a
isen ção das mer ca do ri as das car gas rou ba das, isen -

ção do pa ga men to de im pos tos quan do o em pre sá rio
com pra e não re ce be a mer ca do ria. Ape sar de a nota
fis cal ter sido des ti na da a ele, o em pre sá rio não tem
de pa gar o im pos to, por que, se pagá-lo, quan do com -
prar a mer ca do ria ou tra irá pa gar o im pos to.

O Esta do é obri ga do a ga ran tir a se gu ran ça do
ci da dão con tra a onda de as sal tos à mão ar ma da ou,
em es pe ci al, con tra o rou bo de car gas. Não se jus ti fi -
ca que o Esta do, ten do de i xa do de cum prir o seu de -
ver, ain da se be ne fi cie da co bran ça de im pos tos pela
ope ra ção que não se con su mou, em ra zão da ação
de cri mi no sos e da ine fi ciên cia es ta tal em ga ran tir a
se gu ran ça pa tri mo ni al.

De cre to Lei nº 2.848, de 7-12-48, Có di go Pe nal,
art. 180. Acres cen te-se ao art. 180 mais um pa rá gra fo
com a se guin te re da ção: “Sen do o re cep ta dor co mer -
ci an te ou in dus tri al, apli ca-se a pena pre vis ta no § 1º,
ain da que se con fi gu re a hi pó te se pre vis ta no § 3º.

Justificação

Torna-se necessário separar o comerciante ou o 
industrial que praticam receptação presumida do
indivíduo que pode incorrer no mesmo delito. A
receptação para uso individual deve ser enquadrada
na forma prevista no § 3º enquanto o comerciante ou
o industrial que praticam a receptação para giro do
seu negócio têm total conhecimento do ato que estão
praticando, havendo o caso até mesmo de
mandantes para o crime organizado que praticam o
roubo por encomenda, por parte de receptadores
altamente qualificados, que não merecem ser
beneficiados pelo enquadramento da simples
receptação presumida. Por isso, neste caso, a pena
deve ser igual à de receptação qualificada do § 1º.

Lei nº 10.446, de 8-5-02 – que se dê ao art. 1º,
caput, da Lei nº 10.446, de 8-5-02 a redação seguinte:
“Na forma do inciso I do § 1º do art. 144 da Constituição,
quando houver repercussão interestadual ou
internacional que exija repressão uniforme, caberá ao
Departamento de Polícia Federal, do Ministério da
Justiça, sem prejuízo da responsabilidade do órgão de
segurança pública arrolado no art. 144 da Constituição
Federal, em especial a polícia militar e a civil dos
Estados, proceder à investigação, entre outras, das
seguintes infrações penais”... Nessa lei nós mudamos
apenas uma palavra. Ela era absolutamente desse jeito,
mas a palavra “poderá” deixava a Polícia Federal
podendo atuar. Mudamos para a palavra “caberá”, que
cria a obrigatoriedade para a Polícia Federal.
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Justificação

O Pro je to pre ten de subs ti tu ir no tex to da lei a ex -
pres são “po de rá” pela ex pres são “ca be rá”, que me -
lhor de fi ne ser atri bu i ção obri ga tó ria da Po lí cia Fe de -
ral, e não sim ples fa cul da de, con for me pode ser en -
ten di do no tex to em vi gor.

Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, em seu art. 2º:
Art. 2º Acres cen te-se ao art. (...) da Lei nº 9.034,

de 3 de maio de 1995, mais um in ci so e um pa rá gra fo
com a se guin te re da ção: “O rom pi men to de la cre adu -
a ne i ro ou de qual quer tipo de aber tu ra de ve í cu lo ou
con têi ner de trans por te de car ga na pre sen ça do mo -
to ris ta ou res pon sá vel, fi can do o agen te obri ga do,
após a ins pe ção, a pro ce der à nova la cra ção e en tre -
gar ao mo to ris ta ou res pon sá vel a de cla ra ção cir -
cuns tan ci a da da ins pe ção, os mo ti vos da sua re a li za -
ção e a des cri ção do novo la cre, para a con ti nu a ção
da vi a gem até o des ti no.

§ 2º Na hi pó te se do in ci so IV, en con tran do o
agen te, no ato da ins pe ção, qual quer in dí cio de cri me, 
de ve rá pro ce der à apre en são dos bens do ve í cu lo,
apre sen tan do-o à au to ri da de po li ci al su pe ri or.

Justificação

É co mum de fron tar-se a au to ri da de po li ci al com
a ne ces si da de de pro ce der ao rom pi men to do la cre
adu a ne i ro ou da pró pria trans por ta do ra na in ves ti ga -
ção de ilí ci tos pe na is, como rou bo, con tra ban do e
des ca mi nho.

Para ma i or ga ran tia do agen te, im põe-se à co -
ber tu ra le gal da ação po li ci al, as sim como se im põe
obri gar que seja pro ce di da nova la cra ção e for ne ci da
a de cla ra ção da ação po li ci al, para a ga ran tia do ci da -
dão da con ti nu i da de li vre do exer cí cio da sua ati vi da -
de quan do nada for en con tra do.

Uma ou tra lei, que é de mi nha au to ria. Dei en tra -
da em no vem bro do ano pas sa do, está hoje na Co -
mis são de De fe sa do Con su mi dor e Mi no ri as da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, in fe liz men te, com o re la tó rio re -
je i tan do. Nós es ta be le ce mos – mas já há com pa nhe i -
ros ten tan do re ver ter isso – a obri ga to ri e da de de as
in dús tri as de ele tro e le trô ni cos nu me ra rem, ou por có -
di go de bar ra ou nu me ra ção nos chas sis, os equi pa -
men tos fa bri ca dos no Bra sil.

Jus ti fi ca mos isso con si de ran do, por exem plo,
que equi pa men tos, como um ce lu lar, mi nús cu lo, pe -
que no, to dos eles têm nú me ro in di vi du al. Por que não
a te le vi são, por que não a ge la de i ra, por que qual quer
apa re lho ele tro e le trô ni co não pode ter um nú me ro?
Sa be mos das di fi cul da des de ade qua ção, mas pro pu -
se mos 180 dias, e isso é mo ti vo de dis cus são nas Co -

mis sões. Espe ro que os De pu ta dos pos sam re ver
essa re je i ção, que foi ti ra da da pa u ta hoje, mas de ve -
rá en trar logo.

É uma lei de ex tre ma im por tân cia e, in clu si ve,
nós de ve ría mos – é uma pro pos ta da CPI tam bém –
au men tar, não de i xar só nos ele tro e le trô ni cos. Mu i tos
pro du tos, a gran de ma i o ria pode ser nu me ra da in di vi -
du al men te. Até um far do de te ci do pode. Se no can ti -
nho vem o nome da em pre sa, ele pode mu i to bem ter
o nú me ro da que le far do. O que es ta mos que ren do
evi tar com isso? Que o re cep ta dor, a fi gu ra cen tral de
rou bo de car ga no Bra sil – por que ele está com pran -
do, e en quan to ti ver co mér cio, vai ter la drão rou ban do 
–, que ele pen se duas ve zes an tes de com prar, ele
sabe que está nu me ra do, ele vai co lo car na sua pra te -
le i ra ou no seu es to que um pro du to que está nu me ra -
do e que pode ser iden ti fi ca do cla ra men te.

O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) – No -
bre Re la tor, nós des co bri mos a car ga de te le fo ne ce -
lu lar do Car re four, em Re ci fe, atra vés da nu me ra ção.

O SR. OSCAR ANDRADE – Exa ta men te.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Foi como se

descobriu o roubo do celular do Carrefour, em Recife,
exatamente pela numeração. Foi lá e comprou um celular 
que era roubado, conferiu o número com o lote, fechou,
tinha a nota como prova, estão vendendo carga roubada, 
e, aí, desencadeou o processo, acho que por mérito da
Polícia Federal e da CPI. Deixo os agradecimentos para
o final. Pode dar a palavra, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) – Em
dis cus são o re la tó rio.

Com a pa la vra o De pu ta do Cabo Jú lio.
O SR. CABO JÚLIO – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.

De pu ta dos e Se na do res, em pri me i ro lu gar, te mos de
lou var o tra ba lho des ta CPMI. Eu que ria fa zer al gu mas
con si de ra ções a res pe i to das pro pos tas de de cre tos e de 
leis. A pri me i ra é so bre o medo que te nho. Des co bri mos,
du ran te o tra ba lho des ta Co mis são, que mu i tas das ve -
zes em que uma mer ca do ria é rou ba da há par ti ci pa ção,
in fe liz men te, de po li ci a is, de quem com pra, de se gu ra do -
ras e a pró pria par ti ci pa ção de quem ven de. Isso fi cou
no tó rio du ran te os tra ba lhos, vi mos uma gran de rede que 
fi cou sob sus pe i ção. Isso é para mos trar que essa é uma
re a li da de. Qu an to à pri me i ra le gis la ção, te nho mu i to
medo, quan do men ci o na mos aqui a ques tão tri bu tá ria,
quan do a mer ca do ria é rou ba da. Isso vai ser dis cu ti do
quan do essa lei che gar à Câ ma ra ou ao Se na do, por que
ela pode co me çar em qual quer uma das Ca sas. Já co -
me çou pela Câ ma ra, mas de ve mos apro fun dar a dis cus -
são. Enquan to vo ta mos o re la tó rio, te nho que di zer des te
medo do in ci so XII não ser mais uma por ta para que es -
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ses maus co mer ci an tes ten tem usar des sa le gis la ção
para não pa gar im pos tos ou para pro te la rem esse pa ga -
men to. E a pri me i ra pre o cu pa ção que te nho, vou fa lar
tudo para que o Re la tor pos sa ex por.

A segunda preocupação é quanto ao
Decreto-Lei nº 2.848 do Código Penal, que cria o § 7º.
Quero dizer que infelizmente, no Brasil, a pena de
receptação é muito branda. No § 3º, ela é de forma em 
que a pessoa deva presumir, ora, se eu tenho uma
carga que vale um milhão e vou oferecer para um
comerciante por cem mil, é claro que há presunção de 
que é roubada, e aí a nossa chance de mudar a
legislação atual. A pena do § 3º é de um mês a um
ano ou multa. No mínimo, teremos que mudar essa
legislação também, dizendo “e multa”, e não e/ou. Até
que ponto vale a pena entrar no crime de receptação
para pagar multa? É a segunda consideração que
quero fazer. A terceira consideração que faço é
quanto à federalização dos crimes de receptação,
que acho óbvio, interessante, é necessária porque
esses crimes têm relação de um estado para com
outro. Muitas vezes, o caminhão sai com a
mercadoria de São Paulo, atravessa o Estado e vai
parar em Goiás. Então, fica a dúvida: vamos apurar no 
local de onde saiu, onde foi roubado ou, onde foi
encontrado? Em qual Estado? E acabamos com essa 
dúvida. A apuração fica com o Departamento de
Polícia Federal. A minha dúvida quanto ao projeto é a
seguinte: apurado pela Polícia Federal, e aqui,
concomitantemente, com a Secretaria de Segurança
Pública – não quer dizer que as polícias estaduais
também não vão apurar ou não vão ajudar –, e depois 
vai para a Justiça Estadual ou Federal? É a dúvida
que coloco aqui. Apuramos, descobrimos, a Polícia
Federal está no caso, e, depois, para que âmbito de
Justiça vamos enviar esse inquérito policial? Justiça
Federal ou Estadual? É a dúvida que deixo para o
nobre Relator. A quarta dúvida que tenho é a
seguinte: estivemos visitando alguns portos no País e
descobrimos que a fiscalização em portos e
aeroportos, infelizmente, é feita por amostragem. Se
o empresário sabe que é por amostragem, pode
colocar cem contêineres ali, porque se passarem 99 e 
ele der o azar de no centésimo passar, o que foi
apreendido é um milésimo daquilo que ganhou com
esses 99 que passaram por amostragem.

Alguém diz as sim: Olha, mas não é pos sí vel,
De pu ta do, nós não po de mos cri ar, nós não te mos
efe ti vo da Re ce i ta Fe de ral, nós não te mos efe ti vo na
Po lí cia Fe de ral para essa fis ca li za ção, fal ta re cur so.
Ve jam, Srªs e Srs. De pu ta dos, Srªs e Srs. Se na do res,
um dia de tra ba lho, um dia em que to dos os con têi ne -

res, to das as ma las, to dos os lo ca is de ris co, fo rem in -
ves ti ga dos, dá para pa gar um ano, tal vez, de efe ti vo
para essa fis ca li za ção. Infe liz men te, se pren de ou se
com ba te um em cem, ou, tal vez, um mi lhão.

Nós ti ve mos no por to de San tos, onde exis ti am
qua dri lhas... V. Exa. es te ve lá, em que abre um con têi -
ner de oito for mas di fe ren tes sem ti rar o la cre. Se nós
que re mos re al men te im plan tar uma po lí ti ca de com -
ba te efe ti vo, nós não po de mos con ti nu ar da for ma
que está. Essa for ma de fis ca li za ção por amos tra gem
é um ab sur do. Va mos es co lher: esse pas sa; esse não
pas sa.

Sr. Pre si den te, Sr. Re la tor, nós te mos a gran de
opor tu ni da de de dar um xe que-mate no rou bo de car -
gas. Nós te mos a gran de opor tu ni da de de to car onde
mais dói, que é na si tu a ção fi nan ce i ra. Não nos in te -
res sa so men te pren der o re cep ta dor. Não nos in te res -
sa pren der so men te o la drão ou o po li ci al en vol vi do,
ou o agen te en vol vi do. Nós te mos que dar um ba que
na qui lo que é a co lu na do rou bo de car gas, que é na
ques tão fi nan ce i ra. Então, Sr. Pre si den te, eu acho
que nós po de re mos ser um pou co mais ou sa dos. E a
su ges tão que eu faço por ser até do meio.

Nós te mos que co lo car uma le gis la ção, onde
nós obri gue mos a fis ca li zar cada con têi ner, cada
mala, nem que isso... Há, tal vez, ini ci al men te, uma
ne ces si da de de in ves ti men to, mas um in ves ti men to,
onde, no mí ni mo, no com ba te à so ne ga ção será mu i -
to mais lu cra ti vo para o nos so País e, mais ain da, será 
um gol pe duro na qui lo que mais pro pi cia o au men to
da cri mi na li da de, que é a im pu ni da de.

Então, essa su ges tão que eu faço a V. Exa., pa -
ra be ni zan do esta Co mis são, o Pre si den te aí tam bém
– o Se na dor Ro meu Tuma – e, tam bém, o Pre si den te,
ago ra, o De pu ta do Má rio Ne gro mon te e, prin ci pal -
men te, V. Exa. pelo tra ba lho que foi fe i to.

São es sas as su ges tões que este De pu ta do
apre sen ta ao re la tó rio de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) –
Agra de ce mos, aí, a in ter fe rên cia do De pu ta do Cabo
Jú lio.

Pas sa mos a pa la vra ao De pu ta do-Re la tor, De -
pu ta do Oscar Andra de.

O SR. OSCAR ANDRADE – De pu ta do Cabo
Jú lio, al gu mas con si de ra ções que nós te mos que te -
cer aqui em fun ção das suas co lo ca ções.

A Lei de Isen ção. Nós va mos cri ar tal vez al gum
ris co de maus em pre sá ri os for ja rem rou bo para cri ar
isen ção. Isso já exis te na ver da de. Ago ra, o fato é que
eu te nho cer te za que vai aten der a mais 90% da que -
les que são pe na li za dos por que com pra ram, pa ga -
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ram im pos to e não re ce be ram a mer ca do ria, têm que
com prar de novo, pa gar ou tra vez. Então, re al men te,
en ten de mos du ran te to das as nos sas dis cus sões que 
era jus to fa zer isso.

Com re la ção à lei que es ta be le ce e que nós es -
ta mos mu dan do de po de rá para ca be rá, ou seja, pas -
sa a ser obri ga ção da Po lí cia Fe de ral, en ten de mos
que, quan do ela es ta be le ce essa mu dan ça: “ca be rá
ao De par ta men to da Po lí cia Fe de ral e ao Mi nis té rio
da Jus ti ça sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de do ór gão 
de se gu ran ça pú bli ca ar ro la do”. Então, aqui, já es ta -
be le ceu que con ti nua lá a par ti ci pa ção da Po lí cia Fe -
de ral, não isen ta a res pon sa bi li da de dos ou tros ór -
gãos. É para dar exa ta men te agi li da de em fun ção das 
di fi cul da des ju ris di ci o na is. Mas é ló gi co que o pro ces -
so fica no Esta do de ori gem. Eu acho que aqui já está
con tem pla do des sa for ma.

O SR. CABO JÚLIO – Nós não po de ría mos en -
tão so men te acres cen tar isso que V. Exa. está fa lan do 
para fi car mais cla ro. Por que nós sa be mos que in fe liz -
men te cada juiz in ter pre ta a lei da for ma como acha.

O SR. OSCAR ANDRADE – Acho que sim.
Mas, aí, eu per gun to ao Pre si den te ou ao Se cre -

tá rio, já que nós es ta mos len do o re la tó rio fi nal, se há
tem po para isso, Sr. Pre si den te ou Se cre tá rio, ou se...

O SR. CABO JÚLIO – V. Exa, como Re la tor,
aca tar a su ges tão e in clu ir no re la tó rio.

O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) –
Cla ro.

O SR. OSCAR ANDRADE – Pode, sim. De mi -
nha par te, sim.

O SR. CABO JÚLIO – Por que, aí, não há pro -
ble ma de tem po.

O SR. OSCAR ANDRADE – Então, fica aca ta -
do, Sr. Pre si den te, o es cla re ci men to.

O SR. CABO JÚLIO – Fica ha ven do a apu ra -
ção, no caso, aí, um no nos so meio – nós te mos um
ju ris ta no nos so meio. Como é que fica a re da ção do
tex to?

O SR. POMPEO DE MATTOS – Não. São si tu a -
ções dis tin tas. Uma ques tão é o Có di go Pe nal; a ou tra 
é o Có di go de Pro ces so Pe nal.

O SR. CABO JÚLIO – Sim.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Há que se fa zer

uma le i tu ra cla ra, se não vai ha ver con fli to de com pe -
tên cia.

A pro pos ta que o Re la tor está fa zen do é para al -
te rar o Có di go de Pro ces so Pe nal. Aliás, já te nho uma
pro pos ta nes se sen ti do tra mi tan do des de o ano 2000. 
De po is que ro tra zer uma có pia e pe dir a sua in clu são
no re la tó rio.

Mas é im por tan te ter mos a com pre en são de
que po de ria cons tar que a com pe tên cia se ria de
quem dele pri me i ro to mas se co nhe ci men to.

O SR. OSCAR ANDRADE – O Esta do de ori -
gem?

O SR. POMPEO DE MATTOS – Não. Se o Poder
Judiciário Federal for o primeiro a tomar conhecimento... 
Por exemplo, imaginemos uma situação concreta: a
Polícia Federal quer investigar uma quadrilha que atua
em cinco estados. É preciso quebra de sigilo bancário,
quebra de sigilo telefônico. A Polícia Federal entra na
Justiça Federal e pede, preventivamente, a quebra do
sigilo. Bom, aí já há competência pelo chamado
conhecimento. O primeiro que tomou conhecimento
daquele fato, daquela possibilidade de crime, foi a
Justiça Federal. Obviamente, para dar seqüência
àquele processo, a Justiça Federal vai dar seguimento.

Se esse pro ces so co me çou na Jus ti ça Esta du al, 
ela dará se gui men to. Tra ta-se exa ta men te do prin cí -
pio da pre ven ção.

O SR. CABO JÚLIO – Eu sei, De pu ta do, mas
veja a for ma como está es cri to aqui: sem pre ju í zo da
res pon sa bi li da de do ór gão de se gu ran ça pú bli ca ar -
ro la do no art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral e, em es -
pe ci al, das Po lí ci as Mi li tar e Ci vil do Esta do, pro ce der
à in ves ti ga ção.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Não al te ra
nada.

O SR. CABO JÚLIO – O que es tou di zen do?
Um exem plo tí pi co que V. Exa. co lo cou: a Po lí cia Fe -
de ral está in ves ti gan do. E este tex to aqui diz que es -
sas ou tras tam bém vão in ves ti gar. Mas aí te mos que
de i xar cla ro, por exem plo, que, se a Po lí cia Ci vil tam -
bém está fa zen do uma in ves ti ga ção – te mos duas in -
ves ti ga ções –, e se ela pre ci sar, por exem plo, de uma
es cu ta, de uma au to ri za ção ju di ci al, a quem ela vai
pe dir? À Jus ti ça Esta du al ou Fe de ral? Va mos ter um
pe di do lá e ou tro cá?

O SR. POMPEO DE MATTOS – Àque le que pri -
me i ro to mou co nhe ci men to.

O SR. CABO JÚLIO – Então te mos que co lo car
isso.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Te mos que al te -
rar.

O SR. CABO JÚLIO – Por que, no caso, a au to ri -
da de de Po lí cia Esta du al de ve rá so li ci tar à Jus ti ça Fe -
de ral, nes se caso.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Por pre ven ção.
O SR. CABO JÚLIO – E pode ha ver aqui uma

in ter pre ta ção dú bia. É essa dú vi da que que re mos ti -
rar. É isso que eu que ria.
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O SR. OSCAR ANDRADE – Aca to, Sr. Pre si -
den te, a idéia do no bre De pu ta do. Que pos sa ser pro -
ce di da pela Se cre ta ria a ade qua ção da re da ção des -
sa de ter mi na ção: a car go de quem fica a in ves ti ga ção. 
Tam bém na dos por tos.

Eu que ria sa li en tar que a in ten ção da De pu ta da
Tel ma de Sou za, que é de San tos e que nos acom pa -
nhou em to das as idas a São Pa u lo e ao Rio de Ja ne i -
ro, e em mu i tas re u niões aqui, vai pe dir a aber tu ra de
uma CPI es pe cí fi ca para os por tos.

Não sei, Cabo Jú lio, se V. Exa. es te ve pre sen te,
mas a ques tão adu a ne i ra é mu i to sé ria. Tudo o que V.
Exa. dis se aí é ex tre ma men te ver da de i ro. Nem 10%
dos con têi ne res são in ves ti ga dos. E o la cre é in vi o lá -
vel, é algo que re al men te não dá a mí ni ma con di ção
de in ves ti ga ção.

Por isso, en tra mos com essa pos si bi li da de. Qu -
an do as in ves ti ga ções che ga rem a um con têi ner ou a
uma car ga la cra da, ha ve rá o di re i to de rom per o la cre, 
ve ri fi car e pro ce der ao la cre no va men te, o que hoje
não é pos sí vel.

Estamos dando condição para se chegar quando
investigado. Mas o que V. Exa. disse é muito maior, e
verdadeiro. Agora, demanda um estudo muito grande,
demanda investimentos fabulosos, porque o número é
muito grande e não existe hoje condição de
operacionalidade. Há que se criar tudo isso. Toda carga
que entra no Brasil e toda carga que sai deveria ser
verificada, e não mais aleatoriamente, de acordo com a
luz verde e a luz vermelha. Só que para se criar isso...

O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) –
Cabo Jú lio, uma pre o cu pa ção de V. Exa., acho que o
meu pro je to já aten de: a im ple men ta ção de me ca nis -
mos de co o pe ra ção en tre a União e os es ta dos, per -
mi tin do que se cri em me di das de res pos tas in te gra -
das para os de li tos que ul tra pas sem as fron te i ras es -
ta du a is.

O SR. CABO JÚLIO – Eu que ria ser um pou co
mais pro fun do, Sr. Pre si den te. O que eu es tou di zen -
do na úl ti ma con si de ra ção que te nho para fa zer?
Acre di to que essa idéia de que não te mos con di ções
é mu i to vaga. Por que acho que é mu i to vaga? O que
acon te ce hoje? Além de mer ca do ri as rou ba das, con -
tra ban de a das, nós te mos tam bém... Se eu de cla ro,
por exem plo, que den tro de um con têi ner tem isso e
so men te 10%... Eu acho que V. Exa. foi até oti mis ta
de ma is. Eu cre io que mu i to me nos de 10% é fis ca li za -
do.

O SR. OSCAR ANDRADE – A in for ma ção do
Por to de San tos é de que 10%...

O SR. CABO JÚLIO – Sin ce ra men te, eu não
cre io nes sa in for ma ção. Lu zi nha ver me lha, lu zi nha
ver de...

O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) – É
mu i to pou co.

O SR. CABO JÚLIO – É mu i to pou co. Que fos se 
10%. Esta mos fis ca li zan do 10%, não há so ne ga ção,
não há mer ca do ri as rou ba das e 90% pas sam.

O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) – O
efe ti vo é mu i to pou co.

O SR. CABO JÚLIO – Sim, Pre si den te. Acho
que nós não po de mos mais par tir do prin cí pio de que
não po de mos fis ca li zar por que não te mos con di ções.
Ora, se ti ver mos con di ções de fis ca li zar, va mos, no
mí ni mo, com ba ter a im pu ni da de, o con tra ban do e,
mais do que isso, a so ne ga ção. Será que com re la ção 
a es ses 90%, onde se su ben ten de que as mer ca do ri -
as de cla ra das não são as ver da de i ras pelo va lor de
quan ti da de – nós es ta mos fa lan do de con têi ne res, de
mer ca do ri as im por ta das –, a fis ca li za ção efe ti va não
da ria con di ções para que hou ves se uma fis ca li za ção
ma i or? No mí ni mo, cem ve zes mais.

Sin ce ra men te, eu não con cor do com pen sa -
men to, seja da Re ce i ta Fe de ral, seja da pró pria Po li -
cia Fe de ral, de que não de ve mos es ta be le cer uma fis -
ca li za ção mais dura por que não te mos efe ti vo. Não,
nós va mos obri gar que se te nha uma fis ca li za ção
mais dura, até para obri gar que o Po der Pú bli co exer -
ça uma fis ca li za ção mais ri go ro sa. É pre ci so que o
Po der Pú bli co in vis ta na Re ce i ta e na Po lí cia Fe de ral.

Aí, Sr. Pre si den te, Sr. Re la tor, te re mos di nhe i ro
so bran do para con tra tar mu i ta gen te. O que é so ne ga -
do ali é um ab sur do.

O SR. OSCAR ANDRADE – É uma so ne ga ção
mu i to gran de.

O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) – V.
Exª tem toda a ra zão. Nós ti ve mos uma ex pe riên cia in 
loco no Por to de Ma na us. A pró pria Su pe rin ten dên cia 
da Re ce i ta nos re la tou que o qua dro é in su fi ci en te
para aten der as de man das.

O que nós sen ti mos é que não exis te boa von ta -
de de par te do Go ver no Fe de ral. Eu pos so até di zer
que com re la ção aos pro je tos que es tão aqui tra mi -
tan do des de 1997 – sou au tor de um de les –, o pró -
prio Go ver no Fe de ral ori en ta va os de pu ta dos li ga dos
à base go ver nis ta para im pe dir sua apro va ção, di zen -
do que eles eram in cons ti tu ci o na is. O pró prio Go ver -
no Fe de ral tam bém não man da va uma pro pos ta nes -
se sen ti do. Acho até que a má-von ta de do Go ver no
Fe de ral com re la ção à ques tão do rou bo de car gas no 
País é uma ques tão de vi são dis tor ci da. O Go ver no
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pen sa que isso está pre ju di can do os em pre sá ri os.
Essa é uma vi são to tal men te equi vo ca da. Quem paga 
isso, no fi nal, é a so ci e da de, por que o pre ço do trans -
por te está mais caro, o se gu ro está mais caro. No mo -
men to em que um mo to ris ta é as sal ta do ou mor to, a
so ci e da de está pa gan do um pre ço mais caro. No en -
tan to, o Go ver no Fe de ral fica in sen sí vel a tudo isso.

Esta Co mis são está fa zen do um tra ba lho her cú -
leo para bus car me ca nis mo de im pe dir que es ses
rou bos ocor ram, mas não tem apo io do Go ver no Fe -
de ral. Essa é uma si tu a ção mu i to de li ca da.

O SR. OSCAR ANDRADE – Sr. Pre si den te,
para fi na li zar, com re la ção às con si de ra ções do De -
pu ta do Cabo Jú lio, es pe ci al men te no que se re fe re à
ques tão dos por tos, há que se fa zer, pelo pou co que
pu de mos tra ba lhar, na ver da de dois anos e sete me -
ses de tra ba lho da CPI, mais de 80% do nos so tra ba -
lho foi em cima da ques tão ro do viá ria. Isso é na tu ral
por que 80% da car ga do nos so País é trans por ta da
por ca mi nhões. Do pou co que pu de mos ver, cons ta ta -
mos que há de se fa zer uma re for ma ge ral nas leis
que re gem a ques tão adu a ne i ra. Isso que V. Exª fa lou
é um pou co de tudo que é ne ces sá rio.

Gos ta ria de pro por que a De pu ta da Tel ma de
Sou za par ti ci pe dos tra ba lhos, por que é uma co nhe -
ce do ra pro fun da da ques tão adu a ne i ra no País. Ela é
de San tos e já dis se que vai pe dir a ins ta la ção de uma 
CPI dos Por tos no Bra sil. Não te nho dú vi das de que
será mu i to im por tan te para o nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO – Sr. Pre si den te,
Sr. Re la tor, pri me i ra men te, gos ta ria de com par ti lhar
das pre o cu pa ções do De pu ta do Cabo Jú lio. Pen so
que S. Exª fez aqui al gu mas su ges tões im por tan tes, e 
o nos so Re la tor já afir mou que vai aca tar a sua pro -
pos ta, para que esta seja in clu í da no re la tó rio fi nal.

Para con se guir mos fe char os tra ba lhos da
CPMI, o seu re la tó rio fi nal, que ria fa zer al gu mas ob -
ser va ções em re la ção ao re la tó rio, com o qual es tou
de acor do. Mas cre io que al gu mas ques tões de ve ri am 
ser me lhor es pe ci fi ca das.

Por exem plo, na apre sen ta ção fi nal do re su mo
do re la tó rio da CPI do Fu te bol, o Re la tor apre sen tou o 
nome dos in di ci a dos. Ao fi nal, a CPI pro pôs os no mes
dos in di ci a dos. E cons tam nos re la tó ri os, se pa ra da -
men te, os no mes das pes so as, mas pen so que eles
de ve ri am cons tar no re su mo fi nal, até por que isso da -
ria mais uma ga ran tia de que não há pro ble ma al gum, 
de que não pa i ra dú vi da al gu ma em re la ção a essa
ques tão.

Faço essa ob ser va ção por que pen so que isso é
fun da men tal, uma vez que é um pro ce di men to que
sem pre se faz em fe cha men to de re la tó rio de CPI.

Gos ta ria de elo gi ar o nos so tra ba lho, que foi
exa us ti vo. Fo ram mais de dois anos de tra ba lho, vi a -
jan do pelo Bra sil in te i ro, com a co la bo ra ção de to dos
os mem bros da CPMI, da equi pe téc ni ca, da que les
que nos aju da ram, que de ram a sua con tri bu i ção e
que já es tão ci ta dos no re la tó rio.

Te nho que me re ti rar, por que está ha ven do ses -
são no Se na do – in clu si ve, deve ha ver vo ta ção no mi -
nal. Qu e ro re ti rar-me de i xan do o meu voto pela apro -
va ção do re la tó rio, mas gos ta ria que os no mes dos in -
di ci a dos fos sem ci ta dos, in clu si ve, no ple ná rio des ta
Co mis são.

O SR. OSCAR ANDRADE – Se na dor Ge ral do
Cân di do, pro cu ra mos, na ver da de, fa zer uma sín te se
do re la tó rio, para que dele a im pren sa e a Co mis são
pu des sem ter uma vi são ge ral. Não ci tei, por exem plo, 
167 no mes e ou tros 67 no mes que fo ram ou vi dos; fiz
um re su mo ge ral do nome das pes so as. Mas a im -
pren sa e to dos os mem bros da CPMI re ce be rão o re -
la tó rio com ple to, em que, caso a caso, está ex pli ci ta -
do o in di ci a men to, o mo ti vo, o por quê, a for ma com
que se está pro pon do o in di ci a men to. Esse é o tex to
do re la tó rio ge ral. Fi ze mos ape nas uma sín te se aqui.
Se eu fos se fa lar aqui de mais de du zen tos in di ci a dos, 
de ou tras tan tas em pre sas, caso a caso, com de ta -
lhes de cada um dos in di ci a dos, fi ca ría mos aqui por
dois dias len do o re la tó rio. Mas, o re la tó rio es ta rá
com pac to, com to dos os de ta lhes. Pro cu rei fa zer ape -
nas uma sín te se.

O SR. GERALDO CÂNDIDO – Sei dis so, Sr. Re -
la tor, mas o fato é que os de po en tes, os pre sos, es tão
re la ci o na dos no re su mo. Tal vez nem fos se pre ci so
citá-los no mi nal men te, mas eles po de ri am cons tar
da que la re la ção que di zia “a se guir, o in di ci a do”. Pen -
so que isso se ria bom.

Por exem plo, há o caso do Car re four, em que
dois ge ren tes fo ram pre sos em Re ci fe e fo ram de por
na Po lí cia. Eles dis se ram que a or dem para com prar
mer ca do ria rou ba da ti nha vin do da ma triz. Mas não
sa be mos qual foi o di re tor que or de nou a com pra do
pro du to rou ba do no Car re four. O ge ren te dis se que
com prou por que hou ve or dem da ma triz do Car re four. 
Por isso, é im por tan te ci tar. Cita-se o nome do di re tor
João Car los, um di re tor do Car re four. Esse gru po é
mu i to po de ro so, e para ele te mos de dar tra ta men to
igual ao que é dado aos de ma is. Não se pode “re fres -
car” com A ou B, por que, para a CPMI, to dos são igua -
is pe ran te a lei. O tra ta men to tem de ser igual para to -
dos.
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O SR. OSCAR ANDRADE – No caso do Car re -
four, con vo ca mos um di re tor, e aqui veio o di re tor de
re la ções ex ter nas. Enten do, como Re la tor, que não
te nho que in di ciá-lo. Hou ve pro ble mas no Car re four
de Re ci fe, no de Bra sí lia e no de São José dos Cam -
pos. Ele é um di re tor de uma área do Car re four. É pre -
ci so que haja uma in ves ti ga ção mais apro fun da da – e
aí é ques tão do Mi nis té rio Pú bli co – para de ter mi nar
quem vai ser in di ci a do, que pes so as vão ser in di ci a -
das. Pro ce de mos as sim nes se caso exa ta men te pela
com ple xi da de, pois aqui, ab so lu ta men te, não há ne -
nhum mo ti vo para pro te ger nin guém. Foi até por uma
ques tão le gal. Va mos in di ci ar uma pes soa por que ela
veio aqui? Ela veio con vi da da pela CPI para ten tar ex -
pli car o que acon te ceu, e não con se guiu ex pli car. Nós 
iden ti fi ca mos cla ra men te que foi re ce bi da car ga rou -
ba da em Bra sí lia, em Re ci fe – que é mo ti vo de in qué -
ri to pú bli co – e em São José dos Cam pos, pe los de -
po i men tos. Acre di to que é pre ci so ha ver um apro fun -
da men to nas in ves ti ga ções para de ter mi nar quem de -
ve rá ser in di ci a do. A CPI não tem con di ção de fa zer
isso.

O SR. GERALDO CÂNDIDO – Evi den te men te,
Sr. Re la tor, que a ta re fa, a atri bu i ção de in di ci a men to
é do Mi nis té rio Pú bli co, sem dú vi da, mas a ci ta ção do
nome já é um in dí cio, e o Mi nis té rio Pú bli co pode, a
par tir daí, ini ci ar o pro ces so de in ves ti ga ção para sa -
ber, efe ti va men te, quem está en vol vi do com essa
ques tão, en fim, quem tem res pon sa bi li da de na au to ri -
za ção da com pra de car ga rou ba da.

Fe i tas es sas ob ser va ções, vou me re ti rar. O
meu voto é pela apro va ção do re la tó rio, den tro das
ob ser va ções que fiz. Qu e ro que fi que bem cla ro, para
de po is não ha ver ne nhum pro ble ma.

O SR. OSCAR ANDRADE – Está bem, Se na -
dor, V. Exª vai re ce ber o re la tó rio com ple to, com de ta -
lhes de to dos os in di ci a men tos.

O SR. GERALDO CÂNDIDO – Mu i to obri ga do,
Sr. Pre si den te.

O SR. JAIME MARTINS (PFL – MG) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) –
Com a pa la vra o De pu ta do Ja i me Mar tins.

O SR. JAIME MARTINS – Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria, ao fi na li zar mos esta dis cus são so bre o re la -
tó rio des ta CPMI, de de i xar ex pres so o meu voto fa vo -
rá vel ao re la tó rio e de lou var o tra ba lho re a li za do, por
qua se três anos, por esta Co mis são. Foi um tra ba lho
que sa be mos ter sido exa us ti vo, pois a Co mis são per -
cor reu di ver sos Esta dos da Fe de ra ção, pro cu ran do
se apro fun dar, in ves ti gar.

No en tan to, eu não po de ria de i xar de re gis trar
que o nos so sen ti men to, nes te fi nal, é de que mal ar -
ra nha mos a es tru tu ra do pro ble ma. Infe liz men te,
cons ta ta mos que de ve ría mos ter uma CPI qua se per -
ma nen te, dada a di men são dos pro ble mas do Bra sil.
Vi mos que as pró pri as ins ti tu i ções es tão, mu i tas ve -
zes, com pro me ti das com a cri mi na li da de.

A par tir da apu ra ção des ta CPI, sur ge uma
ques tão tão ou mais gra ve, que é a ques tão adu a ne i -
ra, a ques tão dos por tos. Par ti ci po de ati vi da des em -
pre sa ri a is no in te ri or de Mi nas Ge ra is, e te mos co -
nhe ci men to de que, na área adu a ne i ra, a ques tão é
tam bém ex tre ma men te gra ve.

Qu e ria tam bém de i xar re gis tra das as pre o cu pa -
ções de que pu dés se mos – se guin do a su ges tão do
Se na dor Ge ral do Cân di do – ex pli ci tar, de ma ne i ra
bem cla ra, a ques tão dos in di ci a dos. Con si de ro que,
em bo ra pos sa ser ques tão do Mi nis té rio Pú bli co a re -
a li za ção dos in di ci a men tos, esse re la tó rio tem um
peso po lí ti co im por tan te. Na tu ral men te, não foi pos sí -
vel ler o re la tó rio nes ses mi nu tos em que es ti ve mos
aqui, mas, nas pá gi nas que pro cu rei, pude cons ta tar
que al guns ca sos – o de Vi tó ria e o do Rio de Ja ne i ro
– fi ca ram bas tan te ex pli ci ta dos no re la tó rio, en quan to
que em re la ção a ou tros – o caso de Go iás, por exem -
plo – não vi essa ex pli ci ta ção com a mes ma cla re za.
Então, eu gos ta ria de su ge rir que de i xás se mos tudo
ex pli ci ta do, tan to para a im pren sa como para as au to -
ri da des a quem se rão en ca mi nha dos os re la tó ri os, da 
ma ne i ra mais cla ra pos sí vel.

Ade ma is, que ro ape nas cum pri men tá-lo pela di -
men são do tra ba lho re a li za do e pelo fô le go com que
re a li zou essa mis são que lhe foi con fi a da e que está
aqui nas pá gi nas des se re la tó rio. Meus pa ra béns, Sr.
Re la tor!

Meus pa ra béns tam bém ao Pre si den te da Co -
mis são – que in fe liz men te não está par ti ci pan do aqui
hoje –, Se na dor Ro meu Tuma, que foi par te im por tan -
te des se pro ces so in ves ti ga tó rio.

O SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte) –
Muito obrigado, Deputado Jaime Martins.

Com a pa la vra o De pu ta do Oscar Andra de.
O SR. OSCAR ANDRADE – De pu ta do Ja i me,

na ver da de, a sua su ges tão vai ao en con tro da su ges -
tão do Se na dor Ge ral do Cân di do, e será aca ta da. Em
fun ção do pra zo da CPI, dia 15 de de zem bro – e es ti -
ve mos na se ma na re tra sa da no Rio de Ja ne i ro e Vi tó -
ria –, não hou ve como co lo car nes te re su mo que fi ze -
mos do re la tó rio fi nal. To da via, to dos os in di ci a dos se -
rão con tem pla dos no nos so re la tó rio de ma ne i ra mu i -
to cla ra, isso até na re da ção fi nal que deve sair na se -
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gun da ou ter ça-fe i ra. V. Exª re ce be rá uma có pia com
es ses de ta lhes to dos.

O SR. JAIME MARTINS – Obri ga do, Re la tor.
O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) –

Com a pa la vra o De pu ta do Pom peo de Mat tos.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Pre si den te,

Srs. Par la men ta res, pri me i ro, que ro cum pri men tar V.
Exª e o nos so Pre si den te, Se na dor Ro meu Tuma. V.
Exª, como vice-Pre si den te, tem con tri bu í do ao má xi -
mo para que esta CPI che gas se ao ter mos que che -
gou. Qu e ro tam bém, de for ma es pe ci al, cum pri men -
tar o De pu ta do Oscar Andra de, nos so Re la tor, que
não me diu es for ços em per cor rer o Bra sil in te i ro, exa -
ta men te na per se cus são do que sig ni fi ca hoje o cri me 
or ga ni za do, do que sig ni fi ca o rou bo de car ga.

Sr. Presidente, ao final destes trabalhos,
naturalmente cabe agradecer especialmente a Polícia 
Federal, a Polícia Civil – a sua parte boa –, a Polícia
Militar, as Assembléias Legislativas, enfim, os
funcionários desta Casa, e também prestar algumas
colaborações que entendo importante. A primeira é
no sentido de pedir para incluir no relatório final uma
recomendação de apoiamento ao Projeto de Lei nº
3.657/00, que estabelece competência federal para
investigação e aplicação de penalidade de crime de
roubo de carga, que já está tramitando desde o ano
de 2000 e cujo projeto é da nossa autoria. Este
projeto também trata da federalização do crime de
roubo de carga. Até por questão de anterioridade,
possivelmente, qualquer outro projeto que possa ser
encaminhado nestes termos acabará sendo
apensado a este. Então, recomendar o apoiamento a
este, sem prejuízo a um encaminhamento do projeto
que a Comissão já está elaborando.

O SR. OSCAR ANDRADE – Um apar te, De pu -
ta do.

A Lei nº 10.446 não aten de ria? O que se ria a fe -
de ra li za ção? Não é a ação da Po lí cia Fe de ral?

O SR. POMPEO DE MATTOS – É com pe tên cia
como cri me fe de ral para in ves ti gar e para jul gar.

Então, pe di mos re co men da ção para apo i a men to
ao Pro je to de Lei nº 3.657, de 2000, de nos sa au to ria.

O SR. OSCAR ANDRADE – Aca ta do, De pu ta do.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Pre si den te,

ou tra ques tão que en ten do ne ces sá ria diz res pe i to ao 
re a pa re lha men to da Po lí cia Fe de ral. Qu e ro am pli ar e
co lo car um ter mo no sen ti do de cri ar den tro da Po lí cia 
Fe de ral uma po lí cia téc ni co-ci en tí fi ca. Se qui ser mos
com ba ter o cri me do rou bo de car ga, a Po lí cia Fe de ral 
tem de ter uma po lí cia téc ni co-ci en tí fi ca con tra o cri -
me do rou bo de car ga, es pe ci a li zar-se em com pu ta -

ção, em aná li se de gra va ções te le fô ni cas, de gra va -
ções te le fô ni cas, gram pe a men to te le fô ni co...

O SR. OSCAR ANDRADE – Ser vi ço de in te li -
gên cia.

O SR. POMPEO DE MATTOS – E tam bém,
como lem bra V. Exª, de ser vi ço de in te li gên cia.

O SR. OSCAR ANDRADE – Nes sas re co men -
da ções ao Exe cu ti vo, não é De pu ta do, que V. Exª está 
di zen do?

O SR. POMPEO DE MATTOS – Exa ta men te.
No mes mo sen ti do, que ro tam bém fa zer um en -

ca mi nha men to re la ti va men te aos in di ci a men tos. Pelo
que ouvi na co ne xão Bra sí lia, há o in di ci a men to de
José Fus cal di Ce cí lio, co nhe ci do por Tá ti co, que é no
pre sen te mo men to, De pu ta do Dis tri tal de Bra sí lia.

O SR. OSCAR ANDRADE – E fe de ral ele i to.
O SR. POMPEO DE MATTOS – E como se

cons ta ta é fe de ral ele i to. Ha ven do o in di ci a men to por
par te de CPI, en ten do que se faz ne ces sá rio, Pre si -
den te, que, além dis so, a CPI en ca mi nhe to das as no -
tas ta qui grá fi cas re la ti va men te à co ne xão que ele re -
pre sen ta na par te do cri me de rou bo de car ga de Bra -
sí lia, para a Co mis são de Éti ca da Câ ma ra dos De pu -
ta dos para pro ce di men tos que ela en ten der ne ces sá -
ri os. Sen do S. Exª um par la men tar da Casa, se nós,
sim ples men te, o in di ci ar mos e não to mar mos pro vi -
dên cia des sa na tu re za, es ta re mos fa zen do o ser vi ço
pela me ta de. Te mos de fa zer o ser vi ço com ple to.

Te mos a con vic ção de que se faz ne ces sá rio
que a Co mis são de Éti ca ana li se, sob o as pec to éti co
e de de co ro par la men tar, o pro ce di men to do par la -
men tar que ago ra che ga à Casa. Não se po dia fa zer
an tes por que S. Exª não era de pu ta do fe de ral, mas,
ago ra, o é. Em vez de en ca mi nhar mos isso à Câ ma ra
Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral, en ca mi nha re mos à
Co mis são de Éti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. OSCAR ANDRADE – De pu ta do Pom peo, 
aca to sua su ges tão por que tam bém já ti nha essa in -
ten ção. Faço par te do Con se lho de Éti ca da Câ ma ra.
Entre ga rei à so li ci ta ção ao Pre si den te, as sim como à
Cor re ge do ria da Câ ma ra Le gis la ti va por que S. Exª
ain da é de pu ta do dis tri tal.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Per fe i to. Mu i to
obri ga do.

Na mes ma li nha, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de
sa ber qual a com pre en são de V. Exª em re la ção à co -
ne xão Rio Gran de do Sul, onde fo ram in di ci a das 11
pes so as por re cep ta ção: Vi ta li no Fa va ret to, Alí nio
Man froi, Lin do Con ra ti, Lin do Kin Kun, Eli seu Jair
Shef fer, Ge ral do José Schmidt, Arao Ossí rio Ca pell,
Ru di mar Bac cio, Ade mir José Alba re lo, José Luis Ro -
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dri gues, Ade li no Antô nio Ri be i ro. Além dis so, re co -
men da-se o en vio dos au tos e dos do cu men tos ob ti -
dos ao Mi nis té rio Pú bli co para ins tru ção do pro ces so.
Esses são os in di ci a men tos do Rio Gran de do Sul.

Faço questão de fazer essa leitura para que
tenhamos bem claro o trabalho feito pela CPI no meu
Estado – o qual represento –, que, aliás, foi muito bem
feito, a exemplo de outros estados onde a CPI também
atuou com denodo, afirmação e muita determinação.

De res to, Sr. Pre si den te, além de apo i ar mos o
re la tó rio mu i to bem ela bo ra do por V. Exª e pela equi pe 
da CPI – mu i to bem con du zi da por V. Exª, como re la -
tor –, que re mos fa zer tão-so men te um en fo que fi nal.

Assis ti mos, nes ta se ma na, no meu Esta do, ao
mais inu si ta do rou bo de car gas já ha vi do no País. Em
ter mos de va lo res, é o se gun do rou bo, per den do so -
men te para um rou bo ha vi do em São Pa u lo há al guns
anos. A car ga rou ba da está ava li a da em qua se R$6
mi lhões. A car ga foi rou ba da, nada a mais, nada a me -
nos, do que de den tro da Re ce i ta Fe de ral, na ci da de
de Ja gua rão. A car ga ha via sido apre en di da numa fis -
ca li za ção de ro ti na. Tra ta va-se de equi pa men to ele -
trô ni co im por ta do de Mi a mi, re sul ta do de con tra ban -
do. A equi pe de 10 ou 20 ban di dos usou até so ní fe ro
nas pes so as ren di das para que eles pu des sem fu gir.
Ou seja, foi um cri me mu i to bem or ga ni za do, dos mais 
or ga ni za dos, per pe tra do não con tra o ci da dão co -
mum, não con tra a em pre sa, mas con tra o Esta do,
con tra o Po der Pú bli co, con tra a Re ce i ta Fe de ral, con -
tra a União. Até há pou co, era ini ma gi ná vel que a ou -
sa dia dos ban di dos che gas se a esse pon to ain da
mais no meu Esta do. Di ze mos que o Triân gu lo das
Ber mu das, no que se re fe re ao rou bo de car gas, é
São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e Mi nas, numa com pa ra -
ção ao lo cal do mar do Ca ri be onde so mem na vi os e
aviões. Tive ago ra mi nha boca ta pa da por que, no
meu Esta do, rou ba ram uma car ga ma i or. Se nos ser -
ve de con so lo, di zem to dos que, pos si vel men te, a car -
ga te nha ido para São Pa u lo ou Rio de Ja ne i ro por -
que, la men ta vel men te, con for me as pes so as que
pres ta ram de po i men to, o so ta que dos ban di dos era
ou de ca ri o ca ou de pa u lis ta.

A ver da de é que os ban di dos não es co lhem es -
ta do, lu gar ou em pre sa. Eles vão aon de está a car ga.
Se ti ve rem de ir à Re ce i ta Fe de ral, se ti ve ram de ir à
Po lí cia Fe de ral, eles são ca pa zes de rou bar den tro da 
pró pria Po li cia Fe de ral. Se pre ci sa rem en trar na Po lí -
cia Ci vil, são ca pa zes de fazê-lo.

Na mi nha con vic ção, essa si tu a ção ocor re em
vir tu de da im pu ni da de – é pre ci so es cla re cer esse
pon to ao fim da CPMI. Os ban di dos têm cer te za de

que fi ca rão im pu nes, de que não se rão apa nha dos e
de que tudo dará cer to. O pior é que tem dado cer to.

A CPMI con se guiu des man char um pou co essa
es tru tu ra com o tra ba lho da Po lí cia Fe de ral, em co ne -
xão com as Jus ti ças Esta du a is e Fe de ral e com as po -
lí ci as es ta du a is. No en tan to, é mu i to pou co com pa ra -
do ao mu i to que es tão fa zen do por con ta da im pu ni -
da de. Aliás, esse as pec to con tri bu iu para que o re -
cep ta dor se agi gan tas se. Ge ral men te, os re cep ta do -
res são em pre sas, pes so as, em pre sá ri os co nhe ci dos
como ci da dãos de bem, aci ma de qual quer sus pe i ta,
mas que se en vol vem nes sa si tu a ção por que al gum
co nhe ci do lo grou êxi to com pran do car ga sem nota –
como eles di zem. Admi tem ser so ne ga do res, mas ja -
ma is ace i tam ser re cep ta do res. Dos ma les o me nor:
so ne ga-se, mas não se re cep ta. Na ver da de, fa zem
os dois: so ne gam e re cep tam. No por to do Rio de Ja -
ne i ro, rou ba ram 700 to ne la das de aço – 74 bo bi nas
de nove to ne la das cada uma. Essa car ga foi re ti ra da
do por to, car re ga da por 40 ca mi nhões e le va da para
Mi nas Ge ra is, onde a ma i or par te foi pro ces sa da. Nin -
guém sabe de nada; nin guém viu nada. Os em pre sá -
ri os com pra ram a car ga pela cer te za da im pu ni da de.

É pre ci so di zer ao País – e a CPI deve trans mi tir
cla ra men te esse fato – que há um con fron to con tra a
im pu ni da de nes te País, a co me çar aqui pela Casa. Se 
há um de pu ta do en vol vi do em rou bo de car ga, por
mais que haja ini ci al men te uma sus pe i ta, deve-se
bus car a cer te za de ser ino cen te ou cul pa do. Esta
Casa deve exer cer o seu de ver, como fez na CPI do
Nar co trá fi co, para ser vir de exem plo aos ou tros seg -
men tos. De ve mos en fren tar a im pu ni da de, que, em
úl ti ma aná li se, tem ali men ta do o cri me e au men ta do a 
ou sa dia dos ban di dos, haja vis ta que se in se re, nes te
con tex to, a fi gu ra mais im por tan te do cri me do rou bo
de car ga: o re cep ta dor, que é gen te gran de, gen te im -
por tan te, gen te fina, gen te boa, e, às ve zes, aci ma de
qual quer sus pe i ta. Nem po de mos le van tar a voz para
es sas pes so as, por que há o ris co da ins ta u ra ção de
um pro ces so con tra quem está in ves ti gan do, ou seja,
o sus pe i to de i xa de ser o ban di do e pas sa a ser aque -
le que an tes des con fi ou da si tu a ção.

Sr. Pre si den te, após es sas afir ma ções, in ter pre -
to que, nes ta Le gis la tu ra, en tre as vá ri as CPI que atu -
a ram nes ta Casa, duas fo ram de ex tra or di ná rio va lor
para a so ci e da de bra si le i ra. A pri me i ra de las é a CPI
do Nar co trá fi co – não é pri me i ra pela im por tân cia,
mas pela ocor rên cia, vis to que de sen ca de ou a CPI do 
Rou bo de Car gas. As duas são mu i to im por tan tes em
sua es fe ra, em seu con te ú do, em suas im pli ca ções,
em re la ção a tudo que re ve la ram para a so ci e da de.
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Ao con clu ir a mi nha ma ni fes ta ção, res sal to que
es ta mos en cer ran do esta CPI com o re la tó rio pro pos -
to, que, cer ta men te, será apro va do pela una ni mi da de
dos Mem bros da Co mis são, Par la men ta res da Câ ma -
ra e do Se na do. Tal vez pos sa mos, no pró xi mo ano,
for mar uma Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri -
to, va len do-nos do que re pre sen tou a CPI do Nar co -
trá fi co e do que foi e é a CPMI do Rou bo de Car ga, e
jun tar es ses dois fa tos, por que são co ne xos, que an -
dam jun tos. O ban di do faz o nar co trá fi co e tam bém
mi gra para o rou bo de car gas. Con for me está a si tu a -
ção, ele va ria de ação. Ele vai para um lado ou para
ou tro, por exem plo, é o se qües tro-re lâm pa go, o as sal -
to a ban co. Enfim, as qua dri lhas or ga ni zam-se en tre
si, aju dam-se mu tu a men te, co mu ni cam-se e au xi li -
am-se. E pre ci so fa zer esse en fren ta men to. Se pa rar -
mos nes se pon to, ha ve rá a sen sa ção de que sim ples -
men te chu ta mos o for mi gue i ro e ex tra vi a mos as for -
mi gas, mas não ma ta mos ne nhu ma. Ama nhã, ao vol -
tar mos ao for mi gue i ro, per ce be re mos que as for mi -
gas tra ba lha ram du ran te toda a no i te e re fi ze ram o
for mi gue i ro.

Re fez-se tudo, De pu ta do Fran cis co Ápio, meu
Co le ga, De pu ta do Esta du al do meu Esta do, o Rio
Gran de do Sul, que ha ve rá de ser De pu ta do Fe de ral,
por que as su mi rá uma vaga nes ta Casa. É o pri me i ro
Su plen te de sua Ban ca da, mas há es pa ço re ser va do
para V. Exª. Pre ci sa mos de sua ex pe riên cia, já ad qui -
ri da na Assem bléia Le gis la ti va do meu Esta do, o Rio
Gran de do Sul.

Pre ci sa mos en fren tá-los de for ma ain da mais
prá ti ca em vir tu de da ex pe riên cia que ad qui ri mos,
ana li san do fa tos con cre tos, que es tão en ca la cra dos e 
não fo ram re sol vi dos e fa tos de gran de re per cus são.
De ve mos fa zer uma ver da de i ra for ça-ta re fa, unin do o
Po der Ju di ciá rio Fe de ral, o Po der Ju di ciá rio Esta du al,
o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e o Esta du al, ou seja, o
Po der Ju di ciá rio, as Po lí ci as Ci vis e Mi li ta res e a Po lí -
cia Fe de ral, dos po lí ti cos e do Po der Exe cu ti vo.

Está na hora de o Go ver no Fe de ral, que está agin -
do de modo mu i to de va gar, acor dar e pas sar para o
nos so lado, fa zen do com que a so ci e da de vol te a par ti -
ci par. Afi nal, se não em pre en der mos uma ação con jun -
ta, não lo gra re mos êxi to. É a ve lha his tó ria da dro ga, um 
em pur ra para o ou tro. – Ah! Isso é pro ble ma dos po lí ti -
cos, que têm que fa zer lei. – Ah! O pro ble ma é da po lí -
cia, que pre ci sa in ves ti gar. – Ah! Isso aí é pro ble ma do
pro fes sor, por que a es co la está che ia de dro ga. Nin -
guém fala que é um pro ble ma da fa mí lia tam bém.
Então, os po lí ti cos vi ram as cos tas, o pro mo tor não gos -
ta do juiz, que não en ten de o que o po li ci al fez, que não

gos ta do in qué ri to como foi fe i to. Enfim, um em pur ra o
caso para o ou tro, e a re a li da de é mu i to dura.

Esta Casa deu duas gran des con tri bu i ções nes -
ta Le gis la tu ra, que foi um mar co no Con gres so Na ci o -
nal. Pri me i ra men te, hou ve a ação da Câ ma ra, numa
pri me i ra eta pa, e da Câ ma ra e do Se na do, nes ta se -
gun da eta pa, a CPMI do Rou bo de Car gas. Não po de -
mos pres cin dir des sa ex pe riên cia, na qual pre ci sa -
mos avan çar.

Pre ten do dar a mi nha con tri bu i ção, ain da que
ou tro não o faça. Qu e ro me so mar a tan tos ou tros que
te nham o mes mo ob je ti vo: fa zer uma CPMI do Nar co -
trá fi co e do Rou bo de Car gas, va len do-nos da ex pe -
riên cia de uma e de ou tra, não co me çan do tudo no va -
men te, mas re to man do do pon to em que uma pa rou
para que se pos sa avan çar mu i to mais. Te mos con di -
ções, ex pe riên cia e ca pa ci da de para tan to. Cer ta -
men te, não fal ta rá von ta de ao Con gres so Na ci o nal
para ace i tar mais esse de sa fio.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Pa ra béns!
O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) –

Obri ga do, De pu ta do Pom peo de Mat tos. Agra de ço a
sua par ti ci pa ção na Co mis são Par la men tar Mis ta de
Inqué ri to. V. Exª é um De pu ta do ex pe ri en te e com pe -
ten te, o que é mu i to im por tan te. A sua ex pe riên cia
trou xe-nos um tra ba lho exem plar nes ta Co mis são.

Qu e ro ser o se gun do a as si nar o re que ri men to
da cri a ção da CPMI. Cre io que ape nas des sa for ma
cha ma re mos a aten ção do Con gres so Na ci o nal e da
so ci e da de.

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Do mi ci a no Ca -
bral.

O SR. DOMICIANO CABRAL – Sr. Pre si den te,
para a so ci e da de, que vem acom pa nhan do o tra ba lho 
des ta CPMI, te nho cer te za ab so lu ta de que fi cou bem 
ca rac te ri za do que, para di mi nu ir mos es ses ín di ces, é
ne ces sá rio que as po lí ci as re al men te fa çam um tra -
ba lho bem in ten si vo na sua pró pria ins ti tu i ção, re a li -
zan do o pri me i ro com ba te, ou seja, cor tan do o mal
pela raiz.

O en vol vi men to de po li ci a is, de mons tra do com
as in ves ti ga ções fe i tas por esta Co mis são, evi den cia
que as Po lí ci as Ci vil, Mi li tar e Fe de ral – que têm, em
seus qua dros, mem bros com mais ou com me nos en -
vol vi men to – de vem re a li zar, de fato, um tra ba lho vol -
ta do para as suas pró pri as ins ti tu i ções a fim de que
haja uma ação mu i to enér gi ca so bre os en vol vi dos.

O Go ver no Fe de ral, igual men te, deve dar sua
par ti ci pa ção, me lho ran do os sa lá ri os e or ga ni zan do
con cur sos para que haja re no va ção dos qua dros,
com pes so as mais qua li fi ca das, para que pos sa mos
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ter uma po lí cia mais com ba ti va e que não es te ja en -
vol vi da nas si tu a ções re ve la das pela CPMI du ran te o
an da men to das in ves ti ga ções.

Era esse o meu re gis tro. Tra ta-se de de ta lhe que 
fi cou mu i to cla ro no re la tó rio. Espe ro que as ins ti tu i -
ções to mem as pro vi dên ci as. Não de ve mos des pre -
zar o Ju di ciá rio, que tam bém pre ci sa re ver al gu mas
po si ções, e nós, aqui no Con gres so, ela bo rar leis
mais enér gi cas, para que re al men te se jam pu ni das
com se ve ri da de as pes so as que com põem es ses
qua dros, que têm es ses en vol vi men tos tão pre ju di ci a -
is, no ci vos à so ci e da de.

Mu i to obri ga do.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Pre si den te,

pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) –

Com a pa la vra o De pu ta do Pom peo de Mat tos.
O SR. POMPEO DE MATTOS – De pu ta do

Oscar Andra de, nos so Re la tor, na ver da de, fiz uma
ma ni fes ta ção aqui e gos ta ria de ter a aqui es cên cia de 
V. Exª, para que cons tas se, como in di ca ti vo do re la tó -
rio, a ne ces si da de de fa zer mos essa CPMI con jun ta
no pró xi mo ano.

O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) – Ou
seja, dar con ti nu i da de.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Exa ta men te.
Cons tas se do seu re la tó rio o in di ca ti vo de jun ta -
rem-se os dois te mas, apro ve i tan do tudo aqui lo que já 
se acu mu lou, como re co men da ção.

Faço essa solicitação, para que conste do seu
relatório, porque V. Exª, infelizmente, não estará
conosco no ano que vem, não porque não se reelegeu,
mas porque não concorreu ao cargo de Deputado
Federal, porque, se concorresse, não tenho dúvida de
que seu Estado – e, nesta altura, qualquer Estado da
Federação –, em reconhecimento ao seu trabalho, não
hesitaria em lhe garantir mais quatro anos nesta Casa.
Vamos sentir a sua falta, mas a sua recomendação será 
um combustível para entusiasmar outros colegas
parlamentares a somarem-se conosco, até em sua
homenagem, por não estar conosco na próxima
Legislatura. Esperamos que essa ausência seja breve,
muito breve, e que possamos nos encontrar também
em tarefas semelhantes aqui no Congresso Nacional.

O SR. OSCAR ANDRADE – Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) –

Acre di to, De pu ta do Pom peo de Mat tos, que va mos
sem pre con vi dar o De pu ta do Oscar Andra de para dar 
con sul to ria à CPMI.

Antes de en cer rar, ouço o De pu ta do Fran cis co
Appio, nos so fu tu ro co le ga na Câ ma ra Fe de ral.

O SR. FRANCISCO APPIO – Re gis tro, com sa tis -
fa ção, em nome da Assem bléia Le gis la ti va do Rio Gran -
de do Sul, que deu todo o apo io quan do da pre sen ça da 
CPMI no es ta do, que está vin do para cá o Pre si den te
atu al, Sér gio Zam bi a zi, ele i to se na dor, tam bém com li -
ga ções na área do trans por te, e, se Deus qui ser, nas
pró xi mas vin te e qua tro ho ras, tam bém te re mos a con -
fir ma ção da vin da ou não des te de pu ta do, que é pri me i -
ro su plen te, ape sar dos 80.626 vo tos.

De qual quer sor te, vin do ou não, fi cou na con di -
ção do nos so Re la tor de con ti nu ar mos esta luta, nes -
sa trin che i ra. Tra ta-se de uma ca u sa no bre, e é pre ci -
so avan çar. Não foi o cri me que se or ga ni zou; foi a so -
ci e da de que se de sor ga ni zou. No elen co das su ges -
tões e re co men da ções apre sen ta das, per ce be-se
que es tão aí fa lhas co me ti das por ins ti tu i ções, por or -
ga nis mos. Por exem plo, a ques tão da ma trí cu la, re ti -
ra da à épo ca do Mi nis tro da Des bu ro cra ti za ção, fa ci li -
tou a vida da ban di da gem. Hoje te mos as con ces sões 
ro do viá ri as no País, e elas não são obri ga das a fa zer
a le i tu ra óti ca ou o con tro le, até para ras tre a men to
dos ve í cu los rou ba dos. Te mos hoje o có di go de bar -
ras para um sa bo ne te e não te mos para um ca mi -
nhão, para uma mer ca do ria. Isto é um ab sur do: o fa -
bri can te de ca mi nhões con ti nua pro du zin do ca mi -
nhões com es tri bo des co ber to, que per mi te o aces so
do as sal tan te na si na le i ra, numa re du ção de ve lo ci da -
de, em par da is etc. Quer di zer, o fa bri can te já de ve ria
ter pro du zi do um ca mi nhão mais se gu ro, por que es ta -
mos tra tan do de pre ser var a vida, mas tam bém de
pre ser var a car ga.

Per gun to ao nos so Re la tor: em al gu ma au diên -
cia da CPMI os em bar ca do res com pa re ce ram? Ja -
ma is, a não ser que se jam con vo ca dos. Eles não com -
pa re cem a lu gar ne nhum para aju dar os do nos da
car ga. De ve ri am ser os pri me i ros, não é?

Há tam bém ou tra co i sa que me in tri ga mu i to.
Gos ta ria que ti vés se mos logo a im plan ta ção, no Bra -
sil, da ins pe ção de se gu ran ça ve i cu lar. Esta mos des -
con fi a dos – eu pre si di uma CPI do De tran no Rio
Gran de do Sul, quan do Beto Albu quer que re nun ci ou
à Pre si dên cia, le vei até o fi nal – de que, lá no nos so
Esta do, 25% da fro ta é ir re gu lar, 25% da fro ta! E nin -
guém está ten do co ra gem de me xer nis so. O pró prio
Exe cu ti vo não está me xen do nis so. Tem em me di da
sim ples o uso do ta có gra fo e se con ser va mos os úl ti -
mos cin co dis cos ele vai con tar his tó ri as e o ata que ao 
re cep ta dor que vi foi o con jun to prin ci pal das me di das 
des te Re la tor, bri lhan te tra ba lho.

Olha, ima gi no pas sa mos um ano lá com a CPI
do cri me or ga ni za do e os Se nho res pas sa ram três
anos. Sa be mos das di fi cul da des de en con trar apo io
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até de tes te mu nhas que se re cu sam a de por. Assim,
meus cum pri men tos aos Srs. Se na do res e De pu ta -
dos por quem te nho uma ad mi ra ção pes so al por que é 
um tra ba lho que não dá voto, a ma i o ria de quem se
mete nes se tipo de tra ba lho aca ba até não se re e le -
gen do, mas faz um tra ba lho pro du ti vo para a Na ção.

Gos ta ria, a tí tu lo de co la bo ra ção, que o Re la tor
de i xas se em apen so o tra ba lho que re a li za mos em uma 
co mis são per ma nen te que te mos na as sem bléia ga ú -
cha onde qua ren ta e uma ban de i ras fo ram elen ca das e
mu i tas de las já fo ram aten di das e que o re la tó rio da CPI
do cri me or ga ni za do da qual fui Re la tor fi cas se tam bém
como ane xo para con sul ta den tro do tra ba lho.

Qu e ro cum pri men tar o tra ba lho do De pu ta do
Má rio Ne gro mon te que é au tor de vá ri os pro je tos, o
De pu ta do Pom peo de Mat tos e te nho a so ber ba de di -
zer que o ins ti guei mu i to a in gres sar nes sa área. Tí -
nha mos até com bi na do uma “do bra di nha”. Ele para
Fe de ral e, eu, para Esta du al. Não fui eu que o traí,
mas as cir cuns tân ci as me re me te ram nes sa com bi -
na ção de re giões e a dis pu ta, abrin do mão da Assem -
bléia Le gis la ti va.

Qu e ro cum pri men tar o Re la tor e te nho ab so lu ta
cer te za de que es sas fo ram as ma i o res con tri bu i ções
que o se tor po lí ti co deu no com ba te à cri mi na li da de.
Ti ve mos avan ços es pe ta cu la res com o re co nhe ci -
men to da fe de ra li za ção do rou bo de car ga. É sim um
cri me fe de ral e não de mo ra mu i to te re mos a Po lí cia
Fe de ral do Rou bo de Car gas.

Hoje te mos uma cons ciên cia des se pro ble ma e
te nho cer te za, meu caro De pu ta do Oscar Andra de,
que o vos so re la tó rio será pe da gó gi co e am pli a do em
sua di vul ga ção, vai ins ti gar sin di ca tos e fe de ra ções a
dis cu ti rem es sas me di das. Mu i to mais do que in di ci ar
– e esse é um fato im por tan te que ca be rá ao Mi nis té -
rio Pú bli co di an te des sa no tí cia-cri me – o seu re la tó -
rio vai ter ca rá ter pe da gó gi co sim por que se gu ran ça
nas es tra das não é só res pon sa bi li da de do Esta do,
di re i to do ci da dão, mas é tam bém res pon sa bi li da de
de to dos nós. Pa ra béns.

O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mo ne te) –
Com a pa la vra o Sr. De pu ta do Oscar Andra de.

O SR. OSCAR ANDRADE – Sr. Pre si den te,
que ro agra de cer as pa la vras des se que ri do ami go
que nes ses dois anos e meio em que es ti ve mos jun -
tos, De pu ta do Pom peo de Mat tos, meu gran de po e ta
e um dos con du to res for tes de nos sa CPI.

Qu e ro agra de cer ao De pu ta do Appio e di zer que 
seja bem-vin do. O tra ba lho que V. Exª fez na Assem -
bléia Le gis la ti va do Rio Gran de do Sul te nho cer te za
de que te ha bi li ta para ser um dos gran des De pu ta dos 

des ta Casa e como não vou es tar aqui, le van te essa
ban de i ra jun to com os De pu ta dos Pom peo de Mat tos, 
Tel ma de Sou za, com o De pu ta do Má rio Ne gro mon te
para con ti nu ar a dar essa im por tan te aju da à Na ção
atra vés do Le gis la ti vo.

Qu e ro in for mar tam bém, no nos so re la tó rio, e
vem aí a re da ção fi nal que é um pou co mais com pli ca -
do – acre di to que lá pela ter ça-fe i ra ou quar ta-fe i ra
de ve rá es tar pron to – há a re co men da ção da cri a ção
de uma sub co mis são per ma nen te do Rou bo de Car -
ga na Co mis são de Vi a ção e Trans por te. Espe ro que
o De pu ta do Má rio Ne gro mon te que sem pre par ti ci -
pou dela, seja o nos so au tor e, quem sabe, o con du tor 
des se cu i da do im por tan te.

Antes de fe char, gos ta ria de fa zer al guns agra de -
ci men tos im por tan tes. E en ten do que es te ja fa zen do
em meu nome e em nome do nos so gran de Pre si den te,
que para a nos sa tris te za, que nos con du ziu tão bem e
de ma ne i ra a nos de i xar or gu lho sos sob sua ba tu ta, Se -
na dor Ro meu Tuma, in fe liz men te está em vi a jem com o
Pre si den te da Re pú bli ca. Te nho cer te za que fa rei es ses
agra de ci men tos em seu nome tam bém.

Do Se na do Fe de ral, aque le que su por tou to das as
nos sas agru ras, nos sos in cô mo dos, o Sr. Na u ri des Bar -
ros, nos so se cre tá rio. Mu i to obri ga do, Na u ri des, por toda
sua pa ciên cia, de di ca ção e com pe tên cia. Ao Will de
Mou ra Van der lei, à Cle i de Bar bo sa da Cruz, ao Pa u lo
Artur Alves, ao Ira nir Ri be i ro dos San tos, ao Luiz Cláu dio
Sil ve i ra, ao Hum ber to Lu ce na Pe re i ra da Fon se ca.

Do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, a tan tos
ou tros, mas es pe ci al men te a Pa u lo Fer nan do da Cos -
ta La cer da, Pa u lo Ma ga lhães, Mar co Antô nio Ca val le -
ro e Artur Car bo ne Fi lho.

Do Ban co Cen tral, Lu ci a no Sa les Oli ve i ra e o
Sil vé rio Ro dri gues Cam pos.

Do Tri bu nal de Con tas da União, Mar ce lo Jacó
Bar ros e Elder Cé sar Ca val can ti.

Pi res Ser vi ço de Infor má ti ca: Amé lia San dra Vi -
a na da Sil va, Clé ber Ba tis ta de Alme i da, Eli ú de Apa -
re ci da Fer re i ra Nu nes, Eli sa na Meio da Sil va, Eli ze te
de Sou za Bra ga, Jef fer son Ai res Cu nha, José Amé ri -
co Ser rão Ri be i ro, Ju li a na da Aba dia Oli ve i ra, Ma ria
Ca ro li na Mo re i ra da Cos ta, Mar li Antô nia da Cruz
Alves. As es ta giá ri as Da ni e la Cos ta Sil va e Ana Ca ro -
li na de Sou za.

Dos órgãos representativos, muito importantes
para a realização desta CPMI, o Presidente da
Confederação Nacional dos Transportes, que nos
auxiliou muito em todas as necessidades, por ser um
grande lutador do transporte no Brasil, Dr. Clésio
Andrade, hoje Vice-Governador de Minas Gerais, de
quem tenho orgulho de ser irmão. Ao Dr. Newton
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Gibson, Presidente da ABTC. A Flávio Bernardes, do
FETCESP (Federação dos Transportes de Carga do
Estado de São Paulo), Geraldo Brito Viana, da
Associação Nacional de Transportes de Carga, Augusto 
Dalçóquio, da Fetrancesc, e Pedro Lopes, também da
Fetrancesc. A Gésio Inácio de Araújo, da Fetcemg, José 
Hélio Fernandes, da Fenatac, e Paulo Roberto de
Souza, da Fetsesp.

Das Assem bléi as Le gis la ti vas do Ma ra nhão, de
São Pa u lo, Per nam bu co, do Rio Gran de do Sul, de
Ron dô nia, do Ama zo nas e do Rio de Ja ne i ro. Das Câ -
ma ras de Ve re a do res de Uber lân dia, Cam pi nas, Jo in -
vil le e San tos. Da Ca pi ta nia dos Por tos de Vi tó ria.

E, finalmente, agradecer aos vinte e dois
membros efetivos da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito e aos vinte e dois suplentes. Mas, em especial, 
muito especialmente, àqueles que se dedicaram, em
todos os aspectos, em todas as reuniões, em todas as
nossas viagens, sem, é lógico, diminuir os outros, que
sempre estiveram atentos e puderam, dentro do tempo
parlamentar, que é muito difícil, estar presentes. Ao
Deputado Robson Tuma, ao Deputado Domiciano
Cabral, ao Deputado Carlos Dunga, ao Deputado
Pompeo de Mattos, ao nosso Vice-Presidente, Mário
Negromonte, ao Senador Geraldo Cândido, ao Senador 
Moreira Mendes, e especialmente ao nosso Presidente, 
Senador Romeu Tuma.

Muito obrigado, Sr. Presidente. É para mim motivo
de alegria poder concluir este relatório. Um sonho que
embalei há dois anos e meio. Fui o requerente desta
CPMI. Entendo que, deixando de lado a modéstia, foi
um trabalho de todos os parlamentares, um trabalho
muito importante para a Nação. Se cumprida metade
das nossas recomendações, tenho certeza de que o
roubo de carga voltará a ser um ilícito convivível com
maior facilidade, e não esse absurdo que é hoje.

Mu i to obri ga do a to dos. Um abra ço.
O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) – Co -

lo co em vo ta ção o re la tó rio apre sen ta do. O Srs. Se na -
do res que o apro vam per ma ne çam como se en con -
tram. Apro va do. Os Srs. De pu ta dos que o apro vam
per ma ne çam como se en con tram. Apro va do. De cla ro
apro va do. Nada mais ha ven do a tra tar...

O SR. ROBSON TUMA (PFL – SP) – Pela or -
dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) –
Pela or dem, o De pu ta do Rob son Tuma.

O SR. ROBSON TUMA – Em primeiro lugar,
parabenizo o Relator pelo brilhante relatório. E
agradeço o Dr. Paulo Lacerda, que muito fez por esta
Comissão. Enfim, por toda a equipe, o pessoal do
Banco Central, o Luciano, enfim, muitos que nos
ajudaram na CPI do Narcotráfico. E justificar que o
Senador Romeu Tuma hoje se encontra na ONU. S.

Exª representa o Brasil na reunião da ONU, por isso
não está presente na reunião de hoje. E obviamente,
com este relatório, espero que as organizações
governamentais, muitas delas, façam como fizeram
as da CPI do Narcotráfico. E às outras que não deram
tanta importância, como algumas – poderíamos citar
aqui alguns Estados, mas talvez criaríamos um
problema político, não vamos ficar aqui discutindo
com alguns Estados –, estamos cobrando atitudes,
como cobramos do Espírito Santo. Por exemplo,
atitude em relação às providências da CPI do
Narcotráfico, que tomem providência em relação
àquilo que está neste documento que foi aprovado
neste momento.

Não adianta nada o Congresso Nacional fazer
toda essa caminhada, em todo o País, fazer um
documento, vários indiciamentos, várias questões
importantes, e a autoridade pública do Estado, a
autoridade pública federal não tomar nenhuma
providência no sentido de acabar, de minimizar o
problema de roubo de carga.

Tenho certeza de que vamos ter uma resposta.
Porque, se não tivermos uma resposta, tenho certeza
de que vou contar com os colegas que se reelegeram
para refazermos a CPI a fim de cobrarmos da
autoridade do Ministério Público, da autoridade policial,
da autoridade governamental que não tomaram as
providências. E este o grande acontecimento político, é
a continuidade. Aqueles que se reelegeram têm a
obrigação de cobrar atitude das autoridades
competentes.

Era isso que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, e
pa ra be ni zar to dos os com pa nhe i ros da Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Má rio Ne gro mon te) –
Obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma.

Qu e ro dar um abra ço, agra de cer tam bém e re fe -
ren dar a ho me na gem que to dos pres ta ram ao Se na -
dor Ro meu Tuma, pelo gran de tra ba lho, pela sua ex -
pe riên cia po li ci al, pela cre di bi li da de que ele deu à
CPI. Qu e ro agra de cer ao Dr. Pa u lo La cer da. Se não
fos se a Po lí cia Fe de ral nos acom pa nhan do, ja ma is te -
ría mos tido o su ces so exem plar nes sas ca mi nha das
que fi ze mos pelo Bra sil afo ra. O Re la tó rio do De pu ta -
do Oscar Andra de foi mu i to sen sí vel e, pla gi an do o
De pu ta do Fran cis co Appio, acho que isso é uma re co -
men da ção pe da gó gi ca. Foi um apa nha do o que fi ze -
mos, a ex pe riên cia que co lhe mos no Bra sil in te i ro,
para ofe re cê-lo ao Go ver no Fe de ral para to mar as de -
ci sões im por tan tes para de be lar de uma vez por to -
das o rou bo de car gas.

Está en cer ra da a re u nião. Um gran de abra ço.

(Le van ta-se a re u nião às 18h35min.) 

Mar ço  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUPLEMENTO Ter ça-fe i ra  11 00345



EDIÇÃO DE HOJE:  346 PÁGINAS




