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ATOS LEGISLATIVOS 
 

CPI DA HABITAÇÃO 
 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

PARA APURAR POSSÍVEIS 
IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE 
REGULARIZAÇÃO E QUITAÇÃO DOS 

IMÓVEIS CONSTRUÍDOS COM FINALIDADE 
SOCIAL. 

 
RELATÓRIO FINAL 

 
1) INTRODUÇÃO 
 
O presente documento constitui a sinopse dos 
trabalhos realizados por esta Comissão Parlamentar 
de Inquérito, cujo início deu-se em 10 de dezembro 
de 2008. 
 
A presente Comissão Parlamentar de Inquérito foi 
criada através da Resolução n.º 2.626/08, data de 09 
de dezembro de 2008, sendo publicada no DPL de 10 
de dezembro de 2008, para “apurar denúncias de 
possíveis irregularidades no processo de 
regularização e quitação dos imóveis construídos 
com finalidade social e aqueles repassados a 
terceiros em razão de falência, incorporação, fusão 
ou aquisição de instituição financeira no Estado, 
desde o início da década de 1970”. 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.626 
 

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito, para 
apurar possíveis irregularidades no processo de 

regularização e quitação dos imóveis construídos 
com finalidade social e aqueles repassados a 

terceiros em razão de falência, incorporação, fusão 
ou aquisição de instituição financeira no Estado do 
Espírito Santo, desde o início da década de 1970. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, 
inciso II e art. 49 do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº l.600, de 11 de dezembro de 1991, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica criada uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, constituída de 03 (três) membros,  para no 
prazo de 90 (noventa) dias, apurar possíveis 
irregularidades no processo de regularização e 
quitação dos imóveis construídos com finalidade 
social e aqueles repassados a terceiros em razão de 
falência, incorporação, fusão ou aquisição de 
instituição financeira no Estado do Espírito Santo, 
desde o início da década de 1970. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de dezembro de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente  
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
(Publicada no DPL – 10.12.2008) 

 
1.1) CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO E 
COMPOSIÇÃO  
 
Pela Resolução acima a mesma será constituída por 
03 (três) membros para no prazo de 90 (noventa) 
dias, apurar possíveis irregularidades para o fim a 
qual foi criada. A primeira reunião se deu no mesmo 
dia 10 de dezembro de 2008.  Preliminarmente os 
trabalhos da presidência ficaram a cargo do Deputado 
Rodrigo Chamoun, que anunciou a existência de uma 
chapa “única” composta pelos Deputados Vandinho 
Leite, candidato a Presidente, o Deputado Rodrigo 
Chamoun, para vice-presidente e do Deputado Rafael 
Favatto, para Relator. O senhor Presidente colocando 
em votação a chapa única, a mesma foi eleita à 
unanimidade ficando a presidência a cargo do 
Deputado Vandinho Leite, como relator o Deputado 
Rafael Favatto, e como membro efetivo o Deputado 
Rodrigo Chamoun. Após a eleição o Presidente 
empossa os deputados eleitos e faz suas 
considerações, passando a presidência para o 
Deputado Vandinho Leite que assume os trabalhos, 
fazendo um breve relato sobre os objetivos desta 
Comissão.  
 
2)  ANÁLISE DA QUESTÃO HABITACIONAL 
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 
Com o objetivo de dimensionar a questão e assim 
auxiliar na construção de políticas públicas o Instituto 
Jones dos Santos Neves tem investigado o tema 
habitação de interesse social em diversas escalas. 
 
As publicações “Habitação e Regularização Fundiária 
- Instrumento para Repasse” e a cartilha “Unidades  
Habitacionais Construídas no Espírito Santo desde 
2003 a 2009”, são resultados desse esforço 
empreendido pelo Instituto. 
 
Atualmente encontra-se em curso, com apoio 
FAPES, a pesquisa: "Diagnóstico do processo de 
implementação de políticas públicas voltadas à 
construção de Habitação de Interesse Social no 
Estado do Espírito Santo", que objetiva a 
compreensão da realidade habitacional do Estado, 
incluindo a análise do déficit habitacional, um 
diagnóstico das ações já realizadas nos últimos anos e 
o levantamnto dos fatores de sucesso e insucesso na 
gestão das políticas destinadas à produção de 
habitação de interesse social. 
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Além da disponibilização das informações e análises 
geradas, está prevista a confecção de uma cartilha 
destinada aos gestores municipais, com o objetivo de 
auxiliar no processo de gestão de programas de 
habitação de interesse social, abordando temas 
relativos à captação e gerenciamento de recursos  
para a construção e reforma de moradias, legislação 
pertinente, exigências construtivas e questões 
referentes à assistência técnica e jurídica.  
 
O INOCOOP-ES tem a seu cargo o atendimento, 
inscrição e seleção dos interessados no PROGRAMA 
CHAF (Programa de Cooperativas Habitacionais 
Autofinanciadas), cuidando também dos aspectos 
financeiros, técnicos e jurídicos da obra, inclusive 
quanto à orientação na formação do condomínio e 
associação de moradores. 
 
Algumas das vantagens desse PROGRAMA CHAF 
em relação aos planos tradicionais para aquisição de 
imóveis são a construção a preço de custo; término 
do pagamento na conclusão do empreendimento; não 
necessidade de comprovar renda, dentre outras. A 
COOPMORAR é uma das cooperativa que integram 
esse programa, sendo que a aquisição do imóvel é 
realizada através do sistema de autofinanciamento, ou 
seja, os associados respondem pelo autocusteio das 
unidades habitacionais a serem viabilizadas pela 
cooperativa. 
 
Desde que foi lançado no Espírito Santo, em 1991, 
esse modelo já viabilizou a construção de 4.700 
unidades residenciais, lançadas, entregues, existindo 
inúmeras outras, em fase de construção. A 
COOPMORAR merece destaque por ter sido pioneira 
no processo de centralização administrativa que conta 
com a assessoria central do INOCOOP-ES, o 
principal idelizador do modelo. Esse processo 
consistiu em enxugar os custos da cooperativa 
especialmente, aqueles referentes a suporte 
administrativo, como forma de viabilizar imóveis a 
preços mais acessíveis, beneficiando, principalmente, 
a classe média. 
 
O Estado do Espírito Santo criou o Instituto de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado 
do Espírito Santo (IDURB - ES), autarquia 
vinculada à Secretaria de Sanemamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano - SEDURB, criado por 
meio da Lei Complementar nº 488, de 21 de julho de 
2009, em vigor desde 01 de setembro do mesmo ano. 
 
A mesma Lei que criou o IDURB, autoriza o Poder 
Executivo a promover a liquidação e extinção da 
Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito 
Santo (COHAB-ES). O Idurb-ES atua na gestão e na 
implementaão das políticas de habitação de interesse 
social. O Instituto ainda opera na implementação de 
obras e infraestrutura urbana e rural nas áreas de 
saneamento; estrada e vias municipais; de prevenção 
ou diminuição dos efeitos de fenômenos naturais, 

como enchentes ou secas; e de edifcações, espaços e 
equipamentos públicos. 
 
São atribuições do Idurb-ES a execução das ações 
deliberadas pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual 
de Habitação, bem como subsidiá-lo com 
informações e estudos necessários para tomadas de 
decisões; promover a gestão de créditos imobiliários, 
quando houver; propor e celebrar convênios, 
protocolos de intenções, concessões, acordos, 
contratos, termos de ajustes; e atuar com o objetivo 
de remover obstáculos da legislação fundiária, 
cartorária, urbanística e ambiental, permitindo assim 
a execução de programas de regularização e 
integração de assentamentos precários. 
 
3) PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DA 
CPI 
 
3.1) CONJUNTOS HABITACIONAIS SERRA 
DOURADA II E III E PORTO CANOA 
 
O Estado do Espírito Santo, principalmente os 
municípios que compõem a Região Metropolitana, 
possuem grandes conjuntos habitacionais construídos 
com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, 
destinados a atender a demanda habitacional das 
famílias de baixa renda. Por conseguinte, dentro deste 
contexto, encontra-se o município da Serra que 
possui vários bairros iniciados através da construção 
de conjuntos habitacionais, como por exemplo, os 
bairros de Serra Dourada I, Serra Dourada II e Serra 
Dourada III. 
 
Os jornais de grande circulação em nosso Estado 
começaram a vincular matérias sobre o risco de 
moradores destes conjuntos habitacionais perderem 
seus imóveis. Dentre elas destacamos as intituladas 
“Moradores despejados na Serra”, “Deputado quer 
abrir CPI da Habitação” e “Ministério Público pede 
suspensão dos despejos”, veiculadas pelo Jornal A 
tribuna nos dias 01 e 06 de dezembro de 2008 
respectivamente.   
 
Tendo como pano de fundo este contexto, por 
solicitação do Deputado Estadual Vandinho Leite foi 
criada a Comissão Parlamentar de Inquérito da 
Habitação instalada em 10 de dezembro de 2008 
através da Resolução nº 2.626/2008, tendo por 
finalidade apurar denúncias de possíveis 
irregularidades no processo de regularização e 
quitação dos imóveis construídos no Estado do 
Espírito Santo. 
 
Devemos registrar a participação ativa do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo como importante 
parceiro para apuração das denúncias que chegavam 
até a CPI da Habitação. Ressaltam-se também os 
Termos de Ajuste de Conduta, bem como os Termos 
de Assentada firmados pelo Ministério Público no 
transcurso da CPI. 
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É de se reconhecer a importância desta atuação do 
Ministério Público durante o transcurso do trabalho 
da Comissão Parlamentar de Inquérito na medida que 
viabilizou à solução de diversas contendas antes 
mesmos de que a Comissão viesse a concluir a 
totalidade das suas investigações.    
Passaremos a descrever as diversas questões 
analisadas pela CPI da Habitação, devido às 
peculiaridades, o faremos por bairro e/ou localidade e 
similaridade de situação. 
 
Os imóveis do Conjunto residencial Serra Dourada II 
e Serra Dourada III já supracitados, foram adquiridos 
em sua maioria através de financiamentos com o 
Banco Econômico. Todavia, devido a alterações 
abusivas no valor das prestações, e com a falência do 
Banco Econômico e, por conseguinte, a posterior 
transferência destas carteiras a Caixa Econômica 
Federal, criou-se um conflito entre os moradores, 
pois os mesmos não sabiam mais a quem deviam, 
nem quanto deviam, ficando dessa forma 
inadimplentes. 
 
Como parte dos mutuários haviam repassado os 
imóveis através de contratos de “gaveta”, os 
adquirentes não conseguiam junto a Caixa 
Econômica Federal transferir esses imóveis para os 
seus nomes a fim de negociar a dívida, assim, esses 
imóveis começaram a ser leiloados. 
 
Os citados imóveis foram construídos com dinheiro 
da poupança popular e do FGTS e estavam sendo 
arrematados por empresas e particulares que os 
estavam utilizando para especulação imobiliária, 
visto a valorização dos bairros, com o crescimento 
econômico do município da Serra. 
 
Nos bairros de Serra Dourada II e III, existem 03 
(três) tipos distintos de moradores sendo eles, 
mutuários originais; moradores que adquiriram o 
imóvel do mutuário original ou terceiro, através de 
contrato de compra e venda, e que possuem 
documentação comprobatória da transação; 
moradores que residem no imóvel há anos, mas não 
possuem documentação do mesmo. Existem ainda 
mais 02 (duas) outras situações a citar: 03 (três) 
moradores que foram despejados e 05 (cinco) 
contratos que ainda se encontram sob posse da massa 
falida do Banco Econômico. 
 
Antes mesmo da instalação da CPI da Habitação, o 
Ministério Público através do Centro Integrado de 
Defesa do Consumidor (CINDEC) no dia 04 de 
dezembro de 2008 realizou uma reunião em Serra 
Dourada, município da Serra para ouvir os moradores 
e fazer a constatação da veracidade das denúncias. De 
tal reunião ficou constatado que a empresa Axial 
Empreendimentos e Participação Ltda estava 
arrematando os imóveis no leilão e os revendendo 
com ganhos exorbitantes. Nesta ocasião ficou 
determinada a notificação da Empresa Axial 

Empreendimentos e Participação Ltda para oitiva de 
seus representantes, bem como a oitiva do Sr. 
Antônio Carlos (Superintendente da Caixa 
Econômica Federal), da Sra. Cristiane Rizzo 
Scandian (Representante da Empresa Gestora de 
Ativos - EMGEA) e outros.  
 
A oitiva do Senhor Luiz Fernando Chiabai Pipa 
Silva, foi realizada no dia 12 de dezembro de 2008, 
sendo firmado Termo de Assentada onde foi 
deliberado em Audiência, pelo Promotor de Justiça 
Dr. Saint’ Clair do Nascimento Júnior, que a Axial 
Empreendimentos e Participação Ltda, na pessoa de 
seu representante legal, apresentasse no prazo de 10 
(dez) dias, os atos constitutivos da Empresa, bem 
como dos documentos alusivos a venda das unidades 
adquiridas no Conjunto Serra Dourada II e III no 
leilão unificado da Justiça Federal, podendo, caso 
queira, juntar documentos comprobatórios das 
despesas realizadas em decorrência da operação, 
fotos e alegações escritas.  
 
Nesta mesma data, foram colhidos os depoimentos 
dos moradores Sr. Fábio Luiz Gomes de Jesus, Sra. 
Arliete Gomes de Jesus, e do corretor de imóveis Sr. 
Gelson Gonçalves. 
Foi formalizado em 15 de dezembro de 2008, após a 
oitiva do Senhor Antônio Carlos Ferreira 
(Superintendente da Caixa Econômica Federal), um 
Termo de Assentada onde foi ajustado que as 
execuções hipotecárias no Conjunto Serra Dourada II 
e III serão provisoriamente suspensas conforme 
providência oportunamente já adotada pela 
Assessoria Jurídica da Caixa Econômica Federal que 
também presta serviços a EMGEA. A EMGEA, 
através do seu representante legal, Sra. Cristiane 
Rizzo Scandian buscará autorização para a fixação 
dos limites correspondentes para o entabulamento das 
negociações buscando a regularização dos contratos.   
 
Em reunião realizada no bairro de Serra Dourada II 
no dia 23 de dezembro de 2008 através de outro 
Termo de Assentada o Superintendente da Caixa Sr. 
Antônio Carlos Ferreira comprometeu-se a promover 
as mesmas condições de regularização de contratos 
adotadas para os moradores do Rio de Janeiro, aos 
moradores de Serra Dourada II e III. Segue abaixo 
trechos da fala do Superintendente Sr. Antônio 
Carlos: 
 

“A Emgea é a empresa titular do contrato de 
vocês e a Caixa Econômica Federal presta 
serviços, debatemos muito isso no Ministério 
Publico; participamos de uma agenda com os 
Doutores Sant’Clair Luiz do Nascimento 
Júnior e Fábio Vello Correa  e com todo o 
grupo que construiu isso. Naquele momento 
fiz questão de frisar o que era a Emgea e o 
que era a Caixa Econômica Federal. A 
questão é fria. Tem a questão jurídica, a 
questão processual que precisamos 
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esclarecer. Mas, o momento que estamos 
vivendo hoje, não posso deixar de falar que 
em três anos como superintende da Caixa 
Econômica Federal só participei de 
momentos bons, de momentos de entrega de 
chaves, de inauguração de casas. 
A demanda que vocês me fizeram; o Senhor 
Deputado Vandinho Leite, levantando forte 
essa bandeira. Antônio Carlos eu preciso que 
Serra Dourada tenha os mesmos descontos 
que tiveram no Rio de Janeiro. Eu nem sabia, 
trabalho no Estado do Espírito Santo, só 
conheço a realidade do Estado do Espírito 
Santo. Mas, o Senhor Deputado Vandinho 
Leite, furão, conseguiu descobrir esse 
desconto. Eu pensei, de repente, S. Ex.ª vai 
querer  um desconto de cem por cento. Mas 
vamos lá, se tiver iremos buscar. E se 
bobeasse, daqui um pouco teríamos de pagar 
um pouco para vocês. Mas tem muita coisa 
que vamos poder pagar, falarei mais à frente. 
A proposta que o Senhor Deputado Vandinho 
Leite apresentou-me foi que o Rio de Janeiro 
deu até noventa e cinco por cento de 
descontos. Ótimo, vamos buscar.  Saí 
de Brasília na sexta-feira, com a sinalização: 
Antônio Carlos, pode fechar com os 
moradores de Serra Dourada, porque 
estaremos levando as mesmas condições 
conquistadas pela população dos bairros do 
Rio de Janeiro. 
Qual o caminho que seguiremos a partir de 
agora? Primeiro, fizemos questão, também a 
pedido do Senhor Deputado Vandinho Leite, 
de realizarmos essa reunião antes do natal. 
Acho que essa é uma bandeira, é um 
presentão. Esse é um grande presente que é 
um dever nosso, gestor público de uma 
empresa pública e dos deputados, buscando 
trazer tranqüilidade, tirando a angustia que 
vocês têm vivenciado. 
Hoje, ao invés de estarem recebendo um 
oficial de justiça na porta de vocês levando 
intimação de despejo ou qualquer 
notificação, estamos buscando a partir de 
hoje, o contrário; levar na casa de cada um de 
vocês uma escritura registrada, quitada, para 
que possam ter a tranqüilidade e fazerem as 
reformas, as benfeitorias que cada família de 
vocês merecem.  
Antecipadamente, informo que na semana 
que vem o Governo Lula lançará uma linha 
de material de construção das mais baratas e 
subsidiadas; são recursos de vocês, recursos 
do trabalhador, recursos do fundo de garantia 
para que, quem quiser e tiver interesse, 
possam comprar seu material de construção, 
o seu móvel embutido, para que melhorem a 
cada dia a casa de vocês.  
Então, qual é o caminho? Estamos mapeando 
junto com o Ministério Público, com o 

Senhor Deputado Vandinho Leite, com a 
assessoria de V. Ex.ª e com a Secretaria 
Municipal da Serra alguns tópicos. Para 
aquelas famílias que não têm documentos 
que possibilitem o cartório efetuar a 
transferência, vamos mapear. Outro caminho, 
as famílias que têm uma procuração ou uma 
escritura de compra e venda, que dá 
legitimidade para assim que quitarem o saldo 
devedor transferirem imediatamente. Porque 
o cartório de registro do Município da Serra 
exige esse documento. 
Alguns falam: Antônio Carlos, mas se der 
oitenta por cento, noventa por cento? O que 
buscaremos é noventa e cinco por cento para 
todo mundo, mas a lei define - e não é uma 
definição da Caixa, nem da Emgea - que 
depende da data de assinatura dos contratos. 
Como a maioria dos contratos de Serra 
Dourada são todos assinados em uma mesma 
época, a crença nossa e as informações que 
chegaram é de que todos estarão próximos ao 
patamar de noventa e cinco por cento de 
liquidação.  
Definido o limite do desconto, a titularidade 
na mão de cada um de vocês, qual o segundo 
caminho? Verificar quem tem o recurso para 
quitar a diferença e quem não tem. Quem 
tem, vamos à Caixa Econômica. E 
colocaremos uma agência mais próxima de 
vocês aqui. Acho que essa região merece 
uma agência da Caixa.  
E tendo o recurso, faremos a quitação 
imediatamente em uma agência da Caixa e 
imediatamente terão a escritura registrada na 
mão.  
Quem não tem o recurso e precisar de 
financiamento, o que faremos? Pediremos os 
documentos da família para juntar a renda do 
marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, 
ou seja, da família para construir uma renda 
familiar melhor e com isso faremos uma 
análise rápida, no mesmo dia, e definiremos: 
você não tem recurso, mas financiamos para 
você, como se estivesse comprando uma casa 
própria, com as menores taxas do mercado, 
as taxas de recursos de fundo de garantia, 
condizente com o pagamente de vocês. Ou 
seja, vocês poderão pagar a prestação, fiquem 
tranquilos. Isso para quem não tem o recurso.  
Então, a partir do momento que viabilizamos 
recursos para quem não têm e para as pessoas 
que têm fazemos a quitação, o passo seguinte 
é o Ministério Público junto com o Judiciário 
disponibilizar o documento para quem não 
tem a procuração ou a escritura de compra e 
venda. A partir daí é só marcar o churrasco”.  

 
Para ajustar alguns pontos referentes à negociação, 
foi realizada em 07 de janeiro de 2009 uma reunião 
onde além da CPI da Habitação participaram o 
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Ministério Público Estadual, PROCON, Centro 
Integrado de Defesa do Consumidor (CINDEC), 
Caixa Econômica Federal, EMGEA sendo feitas as 
seguintes deliberações: A EMGEA e a Caixa 
Econômica Federal iniciarão o processo de avaliação 
dos imóveis por amostragem, a partir do memorial 
descritivo do empreendimento e da análise da planta 
padrão das unidades-tipo; Que os trabalhos de 
avaliação terão início na próxima semana e poderão 
ser acompanhados por dois representantes dos 
moradores, sendo um de Serra Dourada II e outro de 
Serra Dourada III; A EMGEA em conjunto com a 
Caixa Econômica Federal, por sua assessoria jurídica 
solicitará a prorrogação do sobrestamento dos feitos 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, dos processos que 
tramitam na Justiça Federal; E que as providências 
constituirão pressupostos para as medidas de 
negociação, junto aos moradores e atuais ocupantes 
dos imóveis, das dívidas que gravam as unidades 
habitacionais. 
 
Tendo por finalidade esclarecer questões referentes 
ao Banco Econômico foi realizada uma reunião em 
07 de janeiro de 2009 entre os membros da CPI da 
Habitação, do Ministério Público e com o liquidante 
da massa falida do Banco Econômico, Sr. Natalício 
Pegorini. Na ocasião o liquidante se comprometeu a 
informar os nomes dos mutuários, endereços e 
valores das contratações para fim de elaboração de 
um cadastro oficial que constitua base de dados, para 
o processo de regularização documental da situação 
fundiária das unidades habitacionais de Serra 
Dourada II e III, no prazo de 10 (dez) dias. 
 
Devido à grande repercussão dos trabalhos da CPI da 
Habitação recebemos em 26 de janeiro de 2009 
denúncias vindas de moradores do bairro Porto 
Canoa, também no município da Serra, nas quais 
constatamos se tratarem de questões idênticas as já em 
apuração referentes aos Conjuntos Habitacionais de 
Serra Dourada II e III. Dessa forma, em negociação 
com a Caixa Econômica Federal, conseguimos incluir 
os imóveis do Conjunto Habitacional Porto Canoa nos 
mesmos termos da negociação já iniciada. Como 
comprovação foi nos enviado em 10 de fevereiro cópias 
das petições à Justiça Federal com o pedido de 
suspensão de prazo por 30 (trinta) dias dos processos 
referentes a execução dos contratos de Porto Canoa. 
 

A Comissão Parlamentar de Inquérito 
realizou em 19 de fevereiro de 2009, reunião 
ordinária no Plenário “Dirceu Cardoso” onde 
esteve presente, dentre outros, a Sra. 
Cristiane Rizzo Scandian (EMGEA). 
Transcrevemos abaixo trechos da declaração 
da Sra. Cristiane Rizzo Scandidan: 
 
“Fui convidada pelo Sr. Deputado Vandinho 
Leite para falar um pouco de como estão os 
procedimentos, para aliviar um pouco a 
ansiedade de todos. 

Fizemos a primeira suspensão das execuções 
por trinta dias, foi até o início de janeiro e no 
mesmo dia fizemos uma nova suspensão por 
mais sessenta dias. E faremos mais uma no 
início de março por mais sessenta dias. 
Pretendemos fechar tudo em maio como o Sr. 
Antonio Carlos Ferreira falou. 
Vocês sabem que houve a visita dos 
engenheiros da Caixa acompanhados de 
alguns representantes do bairro, conforme a 
solicitação desta CPI e do Ministério Público, 
que acompanhou os engenheiros. Foi feito 
todo um trabalho de acordo com os laudos, 
com as plantas, com os padrões. São cinco 
modelos de casas diferenciadas. Isso foi 
concluído exatamente no dia de ontem pela 
Emgea e pela Caixa.  
Nós, com base nesta informação, já puxamos 
o que chamamos de todas as informações de 
mutuários, tudo, todo o banco de dados de 
Serra Dourada II e III. Quantidade de 
contrato, mutuário, situação de dívida e 
repassamos para a Emgea, que tem sede em 
Brasília, junto com esses valores.  
E agora é a fase burocrática. A Emgea, que é a 
atual credora, fará uma análise dos créditos, da 
situação para efetivamente aprovar uma medida 
negocial para os dois empreendimentos e de 
que forma será feito em relação à questão do 
parcelamento e tudo mais. 
Está tudo dentro do prazo que previmos. 
Acreditamos que até meados de março no mais 
tardar, estaremos com a medida aprovada. E 
na próxima vez chamaremos vocês para 
conclamar, para darmos a notícia do que será 
feito. 
Embora ficamos esse tempo sem falar, nos 
falamos constantemente. Tivemos algumas 
reuniões de ponto de controle com o 
Ministério Público e com esta CPI dando 
conta de como estão os andamentos dos 
trabalhos. Estamos à disposição de todos - 
vários de vocês nos ligam, comparecem para 
colocarmos em dias as informações - 
tentando contribuir para que no menor prazo 
de tempo possível se realize. Acho que o que 
vocês querem mesmo é ter a notícia de como 
será, quanto será e como poderá ser feito.  
Analisaremos a forma de como será feito, 
tentaremos avaliar. Temos agências da Caixa 
próximo de vocês, para fazer de uma forma 
mais cômoda possível. 
É só para tranqüilizar vocês. As execuções 
estão suspensas, não há risco. Está em análise 
em Brasília com o credor, agora ele já tem 
todos os subsídios e está analisando de fato os 
créditos para poder aprovar uma medida”.  

 
 

Tendo em vista a Empresa Gestora de Ativos (EMGEA) 
administradora das carteiras referentes aos imóveis em 
negociação, não ter conseguido conceder a todos os 
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moradores um desconto satisfatório, devido 
principalmente a legislação vigente a época da 
assinatura de alguns contratos, o Presidente da CPI da 
Habitação, Deputado Vandinho Leite procurou o Vice-
Governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo 
Ferraço para que juntos levassem ao Governador do 
Estado a questão e tentarem uma solução mais 
satisfatória para os moradores. 
 
Depois de uma longa pesquisa sobre o assunto, 
descobriu-se que o Estado da Bahia havia celebrado um 
contrato para a quitação de créditos hipotecários, de 
titularidade da EMGEA, referentes a financiamentos 
habitacionais concedidos à população de baixa renda, 
com base na Lei Estadual  Nº 8.209 de 20 de março de 
2002, que autoriza o Poder Executivo a utilizar títulos 
de propriedade do Estado da Bahia, para a quitação de 
débitos referentes a contratos de financiamentos para 
aquisição de imóveis residenciais de famílias de baixa 
renda, a conceder remissão de débitos a adquirentes de 
unidades residenciais comercializadas pela URBIS e dá 
outras providências. 
 
De igual maneira, o Estado de Goiás havia feito um 
acordo com a EMGEA no ano de 2003, adquirindo as 
unidades habitacionais. Tal acordo foi embasado na Lei 
Estadual Nº 14.558, de 07 e outubro de 2003, que em 
seu artigo 1º estabelece: 
 

“Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo 
autorizado a abrir, no corrente exercício, 
créditos especiais à Secretaria de Habitação e 
Saneamento, até o limite de R$ 1.750.000,00 
(um milhão, setecentos e cinqüenta mil 

reais), destinados ao atendimento das 
seguintes despesas: 

 
I - aquisição de unidades habitacionais 
populares, de propriedade da Caixa 
Econômica Federal ou EMGEA - Empresa de 
Gerenciamento de Ativos, localizadas no 
Estado de Goiás, para posterior doação a 
famílias carentes, conforme instruções a 
serem baixadas pela Agência Goiana de 
Habitação S/A; 
II - quitação de créditos hipotecários, de 
titularidade da Caixa Econômica Federal, 
decorrentes de financiamentos habitacionais 
concedidos a famílias carentes, no âmbito do 
Estado de Goiás”. 

 
 
Diante deste contexto, o Governo do Estado 
autorizou que a Secretaria de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB) 
abrisse junto à presidência da EMGEA um canal de 
negociação para formulação de uma proposta, a qual 
abarcaria além dos bairros de Porto Canoa, Serra 
Dourada II e III, toda a carteira de propriedade da 
EMGEA vinculada a empreendimentos de baixa 
renda no Estado do Espírito Santo. Após 
levantamento realizado pela EMGEA foi informado 
através do ofício nº 536/2010 – DIREF (EMGEA), de 
20 de abril de 2010, que existiam 4.444 imóveis nesta 
condição no Estado, abaixo os listamos conforme 
consta no citado documento: 

 
Município Nome do Empreendimento Quantidade 

Afonso Cláudio Res. Schultz I 2 
Afonso Cláudio Res. Schultz II 2 

Alegre Alegre I 1 
Aracruz Jequitiba 7 
Aracruz Morada do Shay 43 
Aracruz Padre Bauer 76 
Aracruz Suaçu 127 

Cachoeiro de Itapemirim Cachoeiro do Itapemirim 3 
Cachoeiro de Itapemirim Mirela Moreira Machado 1 

Cariacica Cristo rei 32 
Cariacica Ferro e Aço 1 
Cariacica José Maria Ferreira I 26 
Cariacica Marcílio de Noronha 844 
Cariacica Mocambo 16 
Cariacica Res. Garden Place 21 
Castelo Castelo III 5 
Colatina Colatina I 2 
Colatina Colatina II 2 
Colatina Colatina III 1 
Colatina Tucano 11 

Conceição da Barra Conceição da Barra 2 
Conceição da Barra Res. Conceição da Barra II 25 

Diversos Não identificado 244 
Guarapari BESA – Com. Res. Itabebussu 18 
Guarapari Pedro Carlos e Angélica 1 
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Ibiraçu Ibiraçu I 1 
Ibiraçu Res. Francisco Campagnaro 1 

Itaguaçu Itaguaçu 4 
Itaguaçu Res. Otto Hoffman (Itaguaçu II) 2 

João Neiva João Neiva 1 
João Neiva João Neiva II 1 
João Neiva Morro do Cruzeiro 58 
Linhares Juparanã Habitação 9 
Linhares Juparanã Lurb 1 
Linhares Linhares I 3 
Linhares Linhares II 5 
Linhares Linhares IV 1 
Linhares Linhares V 39 

Mimoso do Sul Conj. Habitacional José Coimbra 4 
Mimoso do Sul Maria da Penha 1 
Mimoso do Sul Marilza Sarte 2 
Mimoso do Sul Mimoso III 3 

Montanha Cond. Res. Montanha I 10 
Muniz Freire São Francisco 5 
Nova Venécia Loteamento Fick 1 

São Gabriel da Palha São Gabriel da Palha COHAB/ES 1 
São Mateus Cond. Alcino T. Teixeira 3 
São Mateus Cond. Res. Oliveira 1 
São Mateus Cond. Azevedo Rosa 1 
São Mateus Cond. Fapete 2 
São Mateus Cond. Regina Isabel Bueno 1 
São Mateus Cond. Vale do Sol 1 
São Mateus Empreendimento Alessandra F. Castro 2 
São Mateus Forno Velho 14 
São Mateus Martins Barbosa 2 
São Mateus Nilson de Jesus Gonçalves 1 
São Mateus Res. Forno Velho II 94 
São Mateus São Mateus II 1 

Serra André Carloni 89 
Serra Barcelona 48 
Serra BESA - Con. Res. Mata da Serra 14 
Serra Carapina I 1 
Serra Cond. Res. Serra Dourada II e III 628 
Serra Cond. Res. Casablanca Encol 1 
Serra Cond. Hab. Cidade Continental 595 
Serra Cond. Parque Res. Porto Canoa 115 
Serra Cond. Res. Castelândia 34 
Serra Eurico Salles 9 
Serra Hélio Ferraz 16 
Serra José de Anchieta 13 
Serra Kociusco Barbosa Leão 14 
Serra Pedro Feu Rosa 405 
Serra Res. Alterosas 11 
Serra Res. Campo Verdes (Jardim Limoeiro I) 12 
Serra Res. Eldorado 52 
Serra Res. Jardim Limoeiro 32 
Serra Res. Novo Porto Canoa 37 
Serra Res. Porto Seguro 18 
Serra Serra I 1 

Vila Velha BESA Cond. Res. Ilha dos Bentos 25 
Vila Velha Boa Vista II 92 
Vila Velha Boa Vista Profilurb 2 
Vila Velha Ceará I 2 
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Vila Velha Conj. Res. Vila Bela 12 
Vila Velha P. C. Itaparica 9 
Vila Velha P. C. Itaparica 9 
Vila Velha Res. Parque das Gaivotas II 47 
Vila Velha Res. Praia das Andorinhas 68 
Vila Velha Santa Mônica I 2 
Vila Velha Santa Mônica II 16 
Vila Velha Santos Dumont 20 

Vitória Atlantica Ville 193 
Vitória Goiabeiras II 9 
Vitória Monte Cristo I 3 
Vitória Monte Cristo II 1 

 
Tais ações negociais progrediram, sendo firmado um 
Protocolo de Intenções em 13 de abril do corrente 
ano, tendo por signatários a Sra. Regina Curitiba da 
Silva, Secretária de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano e o Sr. Josemir 
Mangueira, Diretor Presidente da EMGEA, com 
objetivo de formalizar a intenção do Governo do 
Estado de negociar junto a EMGEA a quitação de 
financiamentos de habitações de interesse social, e 
entre outras questões, ficou acertado a suspensão das 
ações de execução dos imóveis referentes aos 
contratos de financiamentos  habitacionais de 
interesse social por 90 dias. 

 
Em seguida, a EMGEA encaminhou a proposta 
contendo a relação de empreendimentos, a descrição 
da quantidade de contratos, o valor total, o valor 
parcial e a proposta final, na qual extraímos que o 
valor total era de R$ 206.515.958,00 (duzentos e seis 
milhões, quinhentos e quinze mil e novecentos e 
cinqüenta e oito reais) e que o valor da proposta de 
quitação seria de R$ 24.332.346,41 (vinte e quatro 
milhões, trezentos e trinta e dois mil, trezentos e 
quarenta e seis reais e quarenta e um centavos).  
 
O Protocolo de Intenções acima citado, prorrogou o 
período de suspensão das ações de execução tendo 
em vista as negociações. Por se tratarem de questões 
complexas, envolvendo legislações diversas, e 
estarmos em ano eleitoral com todas as vedações 
inerentes, foi firmado um Termo de Rerratificação do 
Protocolo de Intenções celebrado em 13 de abril de 
2010, onde ficou acordado que a EMGEA deverá 
manter a suspensão das ações de execução dos 
imóveis referentes aos contratos de financiamentos 
habitacionais de interesse social até o dia 31 de 
janeiro de 2011. 
 
Devido estarmos em um momento de transição de 
Governo, o Presidente da CPI da Habitação Deputado 
Vandinho Leite articulou junto ao Deputado relator 
do orçamento a confecção de uma emenda a Lei 
Orçamentária Anual (LOA-2011) para acrescentar 
dentro do Programa 0221- Habitação de Interesse 
Social da Secretaria de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, a 
possibilidade de pagamento de créditos hipotecários 

de financiamentos concedidos a famílias carentes, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo (emenda 
publicada no Diário do Poder Legislativo em 30 de 
novembro de 2010).  
 
3.2) LOTEAMENTO BALNEÁRIO DE 
CARAPEBUS E LAGOA DE CARAPEBUS 
 
A CPI da Habitação recebeu inúmeras denúncias 
referentes ao loteamento de Balneário de Carapebus, 
passamos a listar o mérito destas: 
 
- Impossibilidade de regularização do lote adquirido 
tendo em vista o falecimento do proprietário do 
empreendimento Sr. José Olimpio Gomes; 
 
- Contratos de compra e venda com cláusulas 
abusivas, bem como aditivos contratuais obtidos sob 
forte coerção moral com cláusulas que permitiam a 
incidência maior ainda de juros e o saldo devedor não 
sofria abatimento referente às prestações já pagas; 
- Moradores que tiveram suas casas destruídas, tendo 
em vista ações de reintegração de posse movidas pela 
empresa Lazer Administração e Participação Ltda em 
parceria com a empresa G e C Construtora e 
Incorporadora Ltda; 
 
- Utilização de uma empresa de segurança particular 
para intimidar e ameaçar os moradores juntamente 
com funcionários da empresa G e C Construtora e 
Incorporadora Ltda; 
 
- Levantamento de várias dúvidas quanto à legalidade 
dos documentos que comprovam a propriedade do 
loteamento, e, por conseguinte, a legitimidade da 
empresa G e C Construtora e Incorporadora Ltda 
efetuar cobranças e continuar a vender os lotes, tendo 
em vista existência de vários documentos assinados 
pelo Sr. José Olimpio Gomes após o seu falecimento, 
ocorrido em 02 de setembro de 1987. 
Em razão do trabalho em parceria estabelecido pela 
CPI da Habitação e o Ministério Público do Estado 
do Espírito Santo, no dia 18 de dezembro de 2008 foi 
firmado um Termo de Assentada dentro do Processo 
MP nº. 43693/2008 no gabinete da 19ª Promotoria 
Cível de Vitória, com atribuições de curadoria dos 
direitos do consumidor, do qual se extrai: 
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O sócio administrador da empresa Lazer 
Administração e Participação Ltda Sr. Victor 
Affonso Biasutti Pignaton, disse que: 
adquiriu no loteamento de Balneário de 
Carapebus vários lotes de proprietários 
diversos, dentre eles do espólio de José 
Olímpio Gomes; “Que apesar de haver 
procedimento a revenda destes lotes por meio 
de contrato com a G&C, em razão de 
dificuldades documentais, e por força de 
exigências cartorárias , somente logrou 
registro da propriedade dos imóveis, 
adquirindo assim o seu domínio no ano de 
2005, outros em 2006 e outros ainda em 2004 
; Que compromete-se, perante ao Ministério 
Público, a apresentar toda a documentação 
relativa a estes imóveis e ao 
empreendimento, bem como informações 
escritas circunstanciadas quanto aos fatos; 
Que a empresa operou a gestão das vendas 
das unidades em Balneário de Carapebus 
através da imobiliária G&C.” (grifo nosso) 

 
Dentre as cláusulas e condições do Termo de Ajuste 
de Conduta, empresa Lazer Administração e 
Participação Ltda, adotará junto aos juízos 
competentes no sentido do sobrestamento das ações 
possessórias em curso contra os adquirentes das 
unidades, ou seus sucessores ou os atuais ocupantes 
dos imóveis comprovando a suspensão dos feitos. 
 
A CPI da Habitação realizou no dia 19 de dezembro 
de 2008 uma reunião ordinária no Plenário “Dirceu 
Cardoso” da Assembléia Legislativa para colheita de 
depoimentos relacionados ao Loteamento de 
Balneário de Carapebus. 
Transcrevemos abaixo alguns trechos da Oitiva do 
Sr. Victor Affonso Biasutti Pignaton: 
 

“Inicialmente,agradeço a oportunidade e 
saliento que acho essa iniciativa muito 
importante no balneário de Carapebus, como 
foi colocada. É uma região que precisa de 
esclarecimentos, há algumas situações onde 
vale um aprofundamento de análise 
documental e é muito importante essa 
iniciativa para termos essa oportunidade. 
(grifo nosso) 
Acho importante esta oportunidade que me 
está sendo dada em esclarecer isso. Mas mais 
importante também é a oportunidade de 
tranqüilizar os moradores da região no 
sentido de que todos os lotes que foram 
vendidos por intermédio G e C Construtora e 
Incorporadora Ltda., que eram de 
propriedade da Lazer Administração e 
Participação Ltda., são lotes cuja 
documentação será toda entregue 
oportunamente, tanto a esta CPI quanto ao 
Ministério Público. Todos os lotes são 
escriturados, não tem nenhum documento 

assinado por nenhum morto, como em um 
boato que surgiu em algum momento, não 
tem nenhum documento fraudado. Se 
realmente acontece alguma coisa no 
balneário de Carapebus que possa levantar 
alguma dúvida, é um loteamento desde 
1960”. (grifo nosso) 

 
Foi colhido também o depoimento da Sra. Maria 
José Beserra, onde a mesma faz um relato sobre a 
situação do lote que adquiriu no loteamento 
Balneário de Carapebus, abaixo trechos do 
depoimento: 
 

“Eu comprei o lote; segundo, eu tive três 
aneurismas seguidos; cheguei lá, meu ex-
marido queria vender o lote eu recorri, fui lá 
e negociei o lote. Tenho as fotos aqui, a 
situação que fiquei, eu pesava setenta e cinco 
quilos e cheguei a pesar vinte e sete quilos. 
Negociei o lote, não tive condições, encostei, 
cortaram e recorri, fiz tudo. Fiquei de um 
jeito que não podia trabalhar, eu estava 
vivendo de ajuda. Ganho uma cesta básica da 
Serra todo mês.  
Ai começou. Por um acaso fui à Serra, 
cheguei lá estava lá uma pilha de processos, 
vão derrubar a casa de fulano e de sicrano. 
Fui lá negociar, negociei, fui atrás do ex-
dono, ele assinou tudinho. “A senhora pode 
pagar quanto?”Disse: cento e vinte reais. 
(grifo nosso) 
No primeiro pagamento fui pagar alegaram 
que não queriam receber. Bem, eu ia pagar a 
quem? A ninguém, não tinha a quem pagar. 
Só que os funcionários comiam, dormiam na 
minha casa, porque eu tinha uma situação 
financeira; eu criava uns bodes, uns carneiros 
lá, porque lá só era mato. Na época que eu 
cheguei nem energia não tinha. (grifo nosso) 
Então todo mundo só vivia socado na minha 
casa, na hora que eu precisei todo mundo me 
deu as costas. Um dia eu saí para trabalhar e 
quando cheguei a vizinha me disse: Maria 
José Beserra, botaram fogo na sua casa e 
tinha um cara da G&C medindo seu terreno. 
Quando cheguei lá o Corpo de Bombeiros e a 
Polícia Militar todo mundo estava lá. Quase 
entrei em pânico. Só fiz olhar e dizer: Deus, 
obrigada porque estou viva. Ajoelhei-me no 
quintal e disse: vou vencer porque não estou 
tomando nada de ninguém, quero pagar. Não 
consigo pagar ninguém. (grifo nosso) 
Fui lá negociar o terreno. Aí botaram Garra, 
funcionários da G&C, conheço um por um, 
se botar na minha frente digo quem foi. Fui 
procurar um tal de Henrique. O rapaz que 
estava na Garra disse: foi Henrique quem 
mandou. Esse processo veio de Vila Velha. 
Eu disse: não tenho nada a ver com Vila 
Velha. Quero que desapareça do meu quintal. 
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Cheguei lá e ele disse: segunda-feira a 
Senhora vem aqui que a gente negocia. Fui 
segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e perdi 
a paciência. Fui à delegacia no mesmo dia, 
registrei a queixa porque acabaram com as 
minhas árvores: seis pés de coco carregados; 
pé de abacate; pé de acerola. Tudo o que 
tinha no meu quintal botaram abaixo. 
Levaram minha caixa d’água, meu tanque, 
minhas plantas. O que puderam carregar, eles 
carregaram. (grifo nosso) 
Fazer o quê? A única coisa que tenho a fazer 
é apelar para a justiça. Dei entrada, 
chamaram eles, que alegaram que tinha um 
senhor que tinha autorizado para fazer aquilo 
e que eles trabalham para vocês. 
Fui ao colégio, mas não consegui falar com 
ninguém. O que eu fiz? Fui a Santa Teresa de 
carona, pedindo favor a um e a outro para 
conseguir esse tal desse papel desse defunto 
que não existe, que não assina documento 
morto. Fui atrás, dei entrada na justiça, quero 
pagar dentro das minhas condições. Não 
estou trabalhando. Se for para pagar cem 
reais, pagarei cem reais; se for para pagar 
duzentos, trabalho dia e noite como estava 
trabalhando, faço questão de trabalhar, mas 
quero ter o meu canto”. (grifo nosso) 

 
Em seguida, o Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo, através do Promotor de Justiça Dr. 
Saint’clair Luiz do Nascimento Júnior realizou a 
oitiva do Sr. José Geraldo Lázaro Sibien 
representante legal da empresa G e C Construtora e 
Incorporadora Ltda, segue abaixo trechos do 
depoimento: 
 

O SR. SAINT’CLAIR LUIZ DO 
NASCIMENTO JÚNIOR – Sr. Geraldo, 
bom-dia. Meu nome é Saint’Clair do 
Nascimento Júnior, sou o 19º Promotor com 
titularidade da Promotoria de Defesa do 
Consumidor de Vitória. O senhor já prestou 
compromisso regular. Gostaria que o 
senhor esclarecesse qual é a natureza do 
vínculo que a G & C mantêm com a Lazer 
Empreendimentos relativamente ao 
loteamento Balneário Carapebus. (grifo 
nosso) 
O SR. JOSÉ GERALDO LÁZARO 
SIBIEN – Temos um contrato de prestação 
de serviços. Vender e administrar o 
loteamento para eles. (grifo nosso) 
O SR. SAINT’CLAIR LUIZ DO 
NASCIMENTO JÚNIOR – E com relação 
aos mecanismos de cobrança dos eventuais 
inadimplentes, é definido pela G&C ou pela 
Lazer Empreendimentos? (grifo nosso) 
O SR. JOSÉ GERALDO LÁZARO 
SIBIEN – É definido sempre pela G&C. A 
G&C tem um contrato de prestação de 

serviço, emite boletos bancários em nome da 
Lazer, tudo via banco. Quando o elemento 
não paga, aí sim a G&C manda um cobrador, 
aí é feita a cobrança na residência. Quando 
não consegue sucesso, então vai através de 
cartas e assim o procedimento consegue. 
(grifo nosso) 
O SR. SAINT’CLAIR LUIZ DO 
NASCIMENTO JÚNIOR – Então todos os 
atos de cobrança são definidos pela G&C, 
sob sua conta e responsabilidade? (grifo 
nosso) 
O SR. JOSÉ GERALDO LÁZARO 
SIBIEN – É. 
O SR. SAINT’CLAIR LUIZ DO 
NASCIMENTO JÚNIOR – Inclusive a 
demolição dos imóveis? (grifo nosso) 
O SR. JOSÉ GERALDO LÁZARO 
SIBIEN – Não. Demolição de imóveis não. 
Não há demolição de imóvel. A G&C jamais 
demoliu um imóvel. (grifo nosso) 
O SR. SAINT’CLAIR LUIZ DO 
NASCIMENTO JÚNIOR – Jamais demoliu 
um imóvel?  
O SR. JOSÉ GERALDO LÁZARO 
SIBIEN – Jamais demoliu um imóvel. 
O SR. SAINT’CLAIR LUIZ DO 
NASCIMENTO JÚNIOR – O senhor está 
compromissado perante esta comissão e o 
Ministério Público. 
O SR. JOSÉ GERALDO LÁZARO 
SIBIEN – A G&C não demole. (grifo nosso) 
O SR. SAINT’CLAIR LUIZ DO 
NASCIMENTO JÚNIOR – Jamais demoliu 
imóveis? 
O SR. JOSÉ GERALDO LÁZARO 
SIBIEN – Não. Nós fizemos limpeza de 
terreno em imóveis já demolidos pelos que 
perderam o terreno. (grifo nosso) 
O SR. SAINT’CLAIR LUIZ DO 
NASCIMENTO JÚNIOR – Os moradores é 
que demoliram os imóveis? 
O SR. JOSÉ GERALDO LÁZARO 
SIBIEN – Quando nós tivemos sentença de 
reintegração de posse do imóvel, a pessoa, 
proprietária da casa, ela retira janela, telhado, 
vasos, retira as coisas dela... 
O SR. SAINT’CLAIR LUIZ DO 
NASCIMENTO JÚNIOR – O trator que eu 
impedi, sábado, que demolisse a casa lá em 
Balneário, então foi contratado pela 
moradora que estava dentro da casa? (grifo 
nosso) 
O SR. JOSÉ GERALDO LÁZARO 
SIBIEN – Não. Nós estávamos aguardando 
ela retirar o que ela quisesse. O senhor não 
impediu. Nós estávamos com o trator 
esperando que ela retirasse o que quisesse. Ela 
disse que ia retirar... (grifo nosso) 
O SR. SAINT’CLAIR LUIZ DO 
NASCIMENTO JÚNIOR – E depois que 
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ela retirasse, aquele trator ia fazer o que? 
(grifo nosso) 
O SR. JOSÉ GERALDO LÁZARO 
SIBIEN – Aí ficaria o entulho, e a gente ia 
tirar o entulho. (grifo nosso) 
O SR. SAINT’CLAIR LUIZ DO 
NASCIMENTO JÚNIOR – A casa dela é o 
entulho? (grifo nosso) 
O SR. JOSÉ GERALDO LÁZARO 
SIBIEN – Depois que ela retirar janela, 
porta, vaso, telhado...aí o terreno tem que 
estar liberado para que eu possa fazer nova 
venda 
O SR. SAINT’ CLAIR LUIZ DO 
NASCIMENTO JÚNIOR – A empresa 
Garra é contratada pela G&C ou pela Lazer 
Administração e Participação LTDA? (grifo 
nosso) 
O SR. JOSÉ GERALDO LÁZARO 
SIBIEN – É contratada pela Lazer. (grifo 
nosso) 
O SR. SAINT’ CLAIR LUIZ DO 
NASCIMENTO JÚNIOR – Pela Lazer? 
O SR. JOSÉ GERALDO LÁZARO 
SIBIEN – É pela Lazer. Ela presta serviço de 
segurança nos imóveis da Lazer porque ela 
tem alguns imóveis que a G&C não vende, é 
dela. 
O SR. SAINT’ CLAIR LUIZ DO 
NASCIMENTO JÚNIOR – Ela é 
empregada na desocupação dos imóveis? 
Jamais foi empregada? 
O SR. JOSÉ GERALDO LÁZARO 
SIBIEN – Ela tomou posse. Por exemplo, um 
das casas que foi demolida, a pessoa entregou 
a chave, nos deu a posse de volta. Estou 
falando isso, mas não estava presente, estou 
falando com as informações de funcionários. 
A Garra fica na posse, com a garantia, para 
evitar uma outra invasão, um outro tipo de 
invasão.  

 
No dia 03 de fevereiro de 2009 foi realizada uma 
reunião da CPI da Habitação no Plenário “Judith 
Leão Castelo Ribeiro” na Assembléia Legislativa, 
dentre as finalidades para se apurar a atuação da 
empresa privada de segurança Garra no loteamento 
de Balneário de Carapebus, a qual teve seus trabalhos 
suspensos para que o Ministério Público do Estado 
do Espírito Santo pudesse colher o depoimento do Sr. 
Cláudio Farina Lopes, representante legal da empresa 
Garra Escolta, Vigilância e Segurança Ltda, onde 
consta: 

“Que a empresa Garra, como todas as demais 
empresas do setor, encontra-se sob 
regulamentação e fiscalização da polícia 
federal; Que a empresa Garra é contratada da 
empresa Lazer Administração e Participação 
Ltda, com o objetivo de promover a ronda 
preventiva motorizada dos imóveis segundo a 

contratante a ela pertencentes, localizadas no 
bairro Balneário de Carapebus; Que constitui, 
ainda, objeto da contratação a vigilância 
patrimonial desses mesmos imóveis; Que já 
aconteceu de a empresa de segurança  
comparecer aos imóveis cuja posse seria 
reintegrada à Lazer apenas no intuito de 
acompanhar o processo e que após a retirada 
da Polícia e do Oficial de Justiça, promover a 
vigilância patrimonial do imóvel; Que todas 
essas ocasiões a presença da empresa se deu 
por solicitação da contratante Lazer; Que 
informado de que no dia 05 de dezembro de 
2008 a equipe da empresa Garra, armados, 
acompanhados supostamente de uma oficial 
de justiça teria empurrado a Sra. Renilda e 
seu esposo, Geraldo Chaves da rocha, 
impedindo-os de adentrar no imóvel em que 
residem, o depoente esclareceu que 
desconhecia tais fatos, deles tomando 
conhecimento nesta ocasião, 
comprometendo-se, diante das alegações da 
moradora, determinar a realização de 
sindicância interna para apuração dos fatos e 
identificação dos funcionários eventualmente 
neles envolvidos, comprometendo-se a 
apresentação de relatório circunstanciado no 
prazo de 60 dias. (grifo nosso) 

 
Em atenção ao Termo de Ajuste de Conduta (TAC) a 
empresa Lazer Administração e Participação Ltda 
encaminhou em 30 de março de 2009 cópias dos 
documentos comprobatórios do cumprimento do 
TAC firmado em 18 de dezembro de 2008 perante o 
Ministério Público. 
Em audiência no CINDEC (Centro Integrado de 
Defesa do Consumidor) no dia 05 de maio de 2009, 
ficou acertado que a Associação de Moradores de 
Balneário de Carapebus promoverá facultada a 
participação da empresa reclamada, no prazo de 90 
(noventa) dias, prorrogável por igual período, ao 
levantamento dos respectivos ocupantes dos imóveis, 
procedendo a um rigoroso cadastramento dos 
respectivos ocupantes dos imóveis com o necessário 
levantamento do acervo documental. Concluídos os 
levantamentos o cadastro deverá ser entregue à 
empresa reclamada para a implementação das demais 
condicionantes. 
 
Em 29 de junho de 2009 a empresa Lazer 
Administração e Participação Ltda encaminhou a CPI 
da Habitação cópias das escrituras das áreas do 
Balneário de Carapebus de sua propriedade. Por 
conseguinte, foi encaminhado pela empresa G&C o 
contrato de prestação de serviços firmado entre a 
referida empresa e a empresa Lazer Administração e 
Participação Ltda. 
No dia 08 de julho de 2009 a CPI da Habitação 
realizou reunião ordinária onde foi colhido o 
depoimento do Sr. João Baptista Braga Dias, 
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advogado do Sr. José Olympio Gomes e de sua 
família, abaixo trechos deste depoimento: 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – De 1987. Temos em mãos, Sr. 
João Baptista Braga, um documento no qual 
o senhor substabelece sem reservas ao Dr. 
Antônio de Almeida Tosta poderes 
outorgados ao senhor através do Sr. José 
Olympio Gomes nos autos de um processo de 
arrolamento tombado sob o n.º 25/81. (grifo 
nosso) 
O nosso procurador, Dr. Fábio Vello, 
orientou-nos neste momento a pedir cópia 
desses autos, para que o mesmo pudesse 
praticar todos os atos que se fizerem 
necessários, inclusive assinar termos e 
requerer alvarás judiciais e escrituras em 
favor de terceiros interessados e demais atos 
à conclusão do feito. O senhor confirma esse 
substabelecimento? (grifo nosso) 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Eu precisava dar uma olhada, Deputado, por 
favor. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Gostaria que fosse encaminhado 
ao Sr. João Baptista Braga. 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Confirmo e gostaria de prestar necessário 
esclarecimento a respeito desse fato. Fui 
procurado (...)(grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Então, o senhor confirma? 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Confirmo. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – O senhor gostaria de dar mais 
algum esclarecimento? 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Perfeitamente. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Concedo a palavra ao senhor. 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Vou fazer uma síntese, deputado. Eu fui 
procurado pelo Dr. Antônio de Almeida 
Tosta, meu conterrâneo, meu colega, para 
solucionar um problema de um cliente dele 
sobre uma área situada no bairro Bicanga, 
que também foi de propriedade de meu 
cliente, José Olympio Gomes. E ele até 
procurou naquela oportunidade fazer uma 
parceria comigo com o objetivo de acertar 
essa área. E eu disse para ele que não tinha 
mais interesse, mesmo porque meu cliente 
havia vendido essa área para terceiros. Aí ele 
disse que (...) A área se refere, o processo a que 
se refere, se não me falha a memória, é do 
espólio de Palmerinda, que meu cliente havia 
adquirido, e nem regularizada a área para o 
nome dele. (grifo nosso) 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – O senhor está querendo me dizer 
que esse processo de número 25/81, que o 
senhor substabelece o Dr. Antônio de 
Almeida Tosta, é um processo do bairro de 
Bicanga? 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Bicanga. Gostaria só de esclarecer que vai 
ajudar bastante, se V. Ex.ª me permitir. Veja 
só. Com esse substabelecimento ele disse: 
“Então, já que você não quer substabelece 
para eu pegar, colher esse processo, pegar 
vistas desse processo para poder procurar 
regularizar a situação do imóvel no bairro 
Bicanga. (grifo nosso) 
Muito bem! Meu colega, meu amigo, meu 
conterrâneo por vários anos, substabeleci sem 
nenhuma reserva realmente; e por incrível 
que pareça, ele não juntou esse 
substabelecimento ao processo de 
Palmerinda. 
Passado uns meses, fui solicitado pelo 
delegado do bairro Novo HoRizzonte para 
prestar esclarecimento. Lá estive e 
aproveitando a oportunidade, tirei xérox de 
todo o processo, desse processo que se refere 
aí, e de mais alguns documentos. Cheguei lá 
e o delgado falou: “Ah! Doutor, o senhor está 
aqui na realidade por causa de uma denúncia 
de falsificação de uma procuração, 
instrumento público, e tal. Aí, já fiz uma 
petição relatando todos os fatos no inquérito 
policial e dizendo que o Dr. Antônio Tosta 
tinha conhecimento que o meu cliente já 
tinha falecido há vários anos. Forneci cópia 
do atestado de óbito. (grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – O senhor não poderia ter feito esse 
substabelecimento, sendo que o Sr. José 
Olympio Gomes já havia falecido. 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Sr. Deputado, na realidade é o seguinte. Ele 
me solicitou só para pegar vistas do processo 
para regularizar uma situação. O meu cliente 
não tinha mais interesse. A minha cliente não 
tinha mais interesse, porque tudo que era dela 
já estava no nome dela. Aquilo era só para 
ele pegar vistas do processo para regularizar 
uma situação do terreno dele. Eu fiz um favor 
ao Dr. Antônio de Almeida Tosta. (grifo 
nosso) 
Esse substabelecimento é de menor 
importância em relação ao ato consumado, 
criminoso depois, porque esse 
substabelecimento não foi nem anexado 
nesse processo, mas ele deu azar que eu tirei 
cópia (...) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Quem deu azar? 
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O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
O Dr. Antônio de Almeida Tosta não foi feliz 
porque eu tirei cópia daquele processo, que 
se refere aí, onde ele fez uma petição sem 
anexar o substabelecimento e ficou nove dias 
com o processo. Ele pegou isso daí e foi mais 
infeliz ainda porque ele quis montar uma 
regularização daquele imóvel junto ao juízo 
da Vara dos Registros Públicos na Serra. 
(grifo nosso) 
Aí é que ele foi infeliz, porque aquele juiz 
tinha conhecimento que o Dr. José Olympio 
Gomes tinha falecido. Foi quando ele se 
certificou que aquela procuração de 
instrumento público não podia ter validade 
uma vez que o Dr. José Olympio Gomes 
havia falecido há vários anos. (grifo nosso) 
Pelo conhecimento que tomei, porque eu nem 
cheguei a ler o processo, o juiz oficiou ao 
delegado pedindo a abertura de inquérito. Foi 
quando eu fui solicitado e prestei todos os 
esclarecimentos necessários. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) –  O que o senhor está querendo 
dizer é que o amigo do senhor usou  de  má-
fé? 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Usou de má-fé, com certeza absoluta. Mas 
quem falsificou a procuração para o 
instrumento público perante o cartório, não 
posso dizer que foi ele, mas tudo começou 
através dele. (grifo nosso) 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO –  
O senhor como advogado sabe que não 
poderia ter feito esse substabelecimento? 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Sim. Eu entendo. Estou explicando a razão. 
No inquérito está bem clara essa situação. 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Mas o senhor sabia porque o senhor é 
advogado de formação. Em 2001 o senhor 
nunca poderia ter feito um substabelecimento 
para outra pessoa, qualquer que fosse. A 
partir do momento em que uma pessoa 
morre, ela não tem mais direito a nada. 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Mas é porque eu continuei sendo advogado 
da viúva. Continuei e sou advogado da viúva. 
Represento os interesses do espólio ainda em 
várias situações. 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO –
Da viúva, mas o senhor fez um 
substabelecimento de uma procuração de 
uma pessoa que não estava mais entre a 
gente, de uma pessoa que faleceu. 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Sim, mas eu substabeleci. Como o senhor 
pode ver, é uma procuração, um instrumento 
particular que não tem poder específico para 
fazer transação de imóveis. Foi só (...) 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Não importa, pode ser para abrir uma porta. 
Ele já tinha falecido, então não poderia ter 
feito. 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Só que o que ocorre é que ele, na realidade 
(...) Eles foram lá na frente e conseguiram em 
cartório uma procuração para instrumento 
público, que não tem nada a ver com essa 
procuração aí; absolutamente nada. Essa 
procuração, objeto da denúncia de 
instauração de inquérito, é um instrumento 
público que eles falsificaram. Eles pegaram o 
processo para ver qual era a assinatura, para 
imitar a assinatura do falecido. (grifo nosso) 
Então, o ponto nodal é esse. O ponto nodal é 
que eles fabricaram uma procuração de 
instrumento público que não tinha nada a ver 
com essa. Essa nem foi juntada ao processo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Se  o  senhor tiver alguma questão 
ou quiser fazer alguma denúncia, a CPI estará 
sempre à disposição. 
Dentro do processo, o senhor falou sobre 
algo grave que o Dr. Antônio de Almeida 
Tosta cometeu. O senhor tem conhecimento, 
acho que pelo que o senhor fala, é 
exatamente o documento que tenho em mãos. 
(grifo nosso) 
É uma procuração datada de 23 de fevereiro 
de 2001, onde o Sr. José Olympio Gomes  
assina - e esse não tinha como assinar porque 
faleceu- como o senhor mesmo disse, em 02 
de setembro de 1987. (grifo nosso) 
Mas o senhor como advogado da família tem 
conhecimento de uma procuração que diz o 
seguinte: 
“ Pelo presente instrumento particular de 
procuração, José Olympio Gomes, brasileiro, 
desquitado, médico, residente Carapebus - 
Município da Serra - ES, portador do 
CIC/MF, ..., nomeia e constitui seu bastante 
procurador o Dr. Antônio de Almeida Tosta, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na 
OAB/ES, sob o n°..., com escritório à Rua 
Quintino Bocaiuva, 16, Ed. Navemar, sala 
811 – Centro – Vitória...”. 
 Falando  dos demais contatos...  
“...cometendo-lhe os poderes para o foro em 
geral, especialmente para propor ação de 
retificação de registro de imobiliário, em 
qualquer Juízo ou Tribunal, onde se fizer 
necessário, bem como os inseridos no 
parágrafo 2, do art. 5, da Lei 8.906, de 
04/07/94 e, ainda, transigir, receber e dar 
quitação, firmar compromisso, acordar, 
desistir, renunciar a qualquer direito, apelar, 
arrolar testemunhas, agravar, impugnar, 
contraditar, enfim, utilizar de todos os meios 
necessários e previstos na lei, em defesa dos 
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interesses do outorgante e ainda 
substabelecer com ou sem reservas de 
poderes. 
Serra/ES, 23 de fevereiro de 2001”. 
O senhor tem conhecimento dessa 
procuração? 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Tomei conhecimento no dia que fui prestar 
esclarecimento ao delegado do Bairro Novo 
HoRizzonte. Foi ele que me disse que o 
inquérito era referente a uma falsificação de 
documento. Foi nesse momento que tomei 
conhecimento. (grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Gostaria que a Sr.ª Secretária 
mostrasse a procuração ao Sr. João Baptista 
Braga Dias para que confirmasse o 
documento. 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Esta assinatura não confere com a assinatura 
do meu cliente, foi falsificada. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Neste momento, o senhor 
confirma que essa assinatura não é a do Sr. 
José Olympio Gomes? 
O SR. JOÃO BAPTISTA BRAGA DIAS – 
Não é a assinatura do Sr. José Olympio 
Gomes. (grifo nosso) 
Tendo sido deliberado ao final da reunião 
ordinária supracitada a requisição das cópias 
do inquérito policial que o Sr. João Baptista 
Braga Dias mencionou, tal requisição foi 
elaborada através do Ofício CPI nº 107 de 06 
de outubro de 2009. Em 02 de dezembro, 
recebemos cópia do inquérito policial 
055/2005 – Fato em apuração: em 2001 o 
advogado Antônio de Almeida Tosta deu 
início ao Processo 4999/01(048010008794) 
em nome de José Olimpyo Gomes, pessoa 
que está morta desde 1987. Entre os 
documentos juntados ao processo destacam-
se: Procuração assinada pelo “morto”, datada 
de 23/02/2001, inclusive com firma 
reconhecida, em Cartório (datada de 
30/03/2001). (grifo nosso) 
 

Devido à repercussão dos trabalhos da CPI da 
Habitação sobre os imóveis do bairro Balneário de 
Carapebus, a CPI da Habitação começou a receber 
denúncias vindas de moradores do bairro de Lagoa de 
Carapebus. Ressalta-se que ambos são bairros de 
atuação da empresa G e C Construtora e 
Incorporadora Ltda, por essa razão em inúmeras 
oportunidades ambos os bairros foram trabalhos de 
forma conjunta pela CPI da Habitação. 
 
Em 23 de janeiro de 2009, foram recebidos alguns 
moradores do bairro Lagoa de Carapebus no 
Gabinete do Presidente, Deputado Vandinho Leite, 
estando presente o representante do PROCON 
Estadual, quando foram recebidas denúncias sobre 

valores abusivos que estariam sendo cobrados pela 
empresa G e C Construtora e Incorporadora Ltda.  
 
A pedido da CPI, o PROCON analisou a 
documentação de alguns moradores e constatou a 
cobrança de juros abusivos por parte da empresa, 
conforme consta do OF/ASSJUR/Nº 40/2009 de 
fevereiro de 2009. 
 
Em 12 de fevereiro de 2009 foi realizada uma 
audiência pública no bairro Lagoa de Carapebus com 
o objetivo de ouvir as denúncias dos moradores e 
informar à comunidade o resultado da análise do 
PROCON. Nessa audiência, foi determinada a 
realização de um mutirão de servidores da CPI no 
bairro, para coleta das denúncias e extração de cópias 
da documentação dos moradores. O mutirão foi 
realizado no dia 17 de fevereiro, quando foram 
coletadas denúncias e documentos de cerca de 90 
moradores. 
 
Todos os documentos e denúncias foram 
encaminhados ao PROCON para a análise de cada 
caso individualmente através do Ofício CPI da 
Habitação nº 60 de 03 de março de 2009.   No 
entanto, o PROCON informou ser impossível fazer 
os cálculos individuais devido à falta de 
documentação e às peculiaridades de cada contrato, 
conforme consta do OF/ASSJUR/Nº 84/2009. 
 
Informou também que o PROCON poderia participar 
da renegociação, como intermediador, de cada 
contrato, desde que fosse comprovada a legitimidade 
das empresas na venda dos lotes. Sendo assim, 
sugeriu que fosse solicitada às empresas a outorga 
para venda ou as escrituras devidamente registradas, 
conforme consta do OF/ASSJUR/Nº 169/2009. 
A empresa G e C Construtora e Incorporadora Ltda 
através da resposta ao Ofício da CPI da Habitação nº 
172 de 09 de junho de 2009, que requereu o envio de 
cópia das escrituras públicas de todas as áreas que 
estão sendo comercializadas por essa empresa nos 
bairros de Lagoa de Carapebus e Balneário de 
Carapebus ou mesmo as outorgas autorizativas dos 
proprietários, informou que somente possui contrato 
de prestação de serviços com o Sr. Alfredo de 
Medeiros e sua esposa Silvina Medeiros, com a 
empresa Lazer e Participação Ltda e com os 
proprietários da Pisa Engenharia. (grifo nosso) 
 
 
Através da documentação acostada ao Ofício 699/ 
2009 enviado pelo Cartório de Registro de Imóveis 
da 1º Zona da Serra, constatou-se  que a maioria dos 
lotes do bairro Lagoa de Carapebus estão registrados 
em nome de Alfredo de Medeiros e de José Olympio 
Gomes.  
 
Porém, devido à dificuldade de localizar o Senhor 
Alfredo de Medeiros e sua esposa Silvina Medeiros, a 
CPI convocou-os através de edital publicado nos 
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Jornais A Gazeta e A Tribuna, ambos em 30 de 
agosto de 2009, para que comparecessem a reunião 
da CPI da Habitação que seria realizada no dia 18 de 
setembro de 2009, as 9h, no Plenário “Dirceu 
Cardoso” da Assembléia Legislativa. 
Conforme consta da ata taquigráfica ambos não 
compareceram. Devido a este fato, e por termos 
conhecimento que o Senhor José Olympio Gomes já 
havia falecido.  A Comissão Parlamentar de 
Inquérito, para compreender como eram realizadas as 
negociações dos lotes, tendo em vista que a empresa 
G e C Construtora e Incorporadora Ltda ter afirmado, 
conforme documento já supracitado, que apenas 
possui contrato de prestação de serviços com os 
respectivos proprietários para comercialização das 
áreas. 
 
Segue abaixo trechos da oitiva do Sr. José Geraldo 
Lazaro Sibien, realizada em reunião ordinária da CPI 
da Habitação realizada em 18 de setembro de 2009: 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Senhor José Geraldo Lazaro 
Sibien, recebemos na CPI, ofício da empresa 
G&C Construtora Incorporadora Ltda. 
dizendo que essa empresa somente revende 
os lotes no bairro Lagoa de Carapebus. 
Inclusive o Senhor também encaminhou a 
esta Casa de Leis um contrato particular de 
prestação de serviço com o Senhor Alfredo 
de Medeiros e sua mulher Silvina de 
Medeiros. Tentamos encontrar essas pessoas, 
mas não  estamos conseguindo. O Senhor 
sabe do paradeiro do Senhor Alfredo de 
Medeiros e da Senhora Silvina de Medeiros? 
(grifo nosso) 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – O Senhor Alfredo de Medeiros é 
falecido. Hoje existe uma empresa com este 
nome. Quem responde por ela é o Senhor Jan 
Siepierski Filho. (grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE- ( VANDINHO 
LEITE) - O Senhor Alfredo de Medeiros é 
falecido? E a sua esposa está viva? 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – Não tenho certeza. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Então hoje o Senhor... 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – Sempre que tive que responder... 
Nunca respondi nada pelo Senhor Alfredo de 
Medeiros, porque sempre o procurador e 
genro dele, o Senhor Jan Siepierski Filho, 
tratou dos assuntos conosco na nossa  
empresa e não o Senhor Alfredo de 
Medeiros. (grifo nosso) 
Sei que ele morreu, porque ele é pai da 
esposa do Senhor Jan Siepierski Filho. Então 
sei que ele morreu por esta razão. 

O SR. VANDINHO LEITE –  Todo o 
contato do senhor foi com o senhor Jan 
Siepierski Filho? 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – Sempre com Senhor Jan Siepierski 
Filho. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Como procurador? 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – Ele procurador e hoje proprietário, 
porque todos os bens do sogro... foi criado a 
empresa e usou como capital todos os lotes, 
chácaras, que ainda eram deles, porque lá é 
composto de lotes e pequenas chácaras. Foi 
passado como capital e ele ficou como 
proprietário. (grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – E o Senhor Jan Siepierski Filho... 
O Senhor sabe o nome dessa empresa? 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – Alfredo de Medeiros. (grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Quando um lote é vendido, é 
revendido, porque o Senhor está vendendo 
para alguém. Mas um lote vendido... 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN - Não. Sou um corretor, então, 
quando vendo, vendo para ele. (grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Quando o Senhor vende esses 
lotes, na entrega das escrituras e assim por 
diante. Quem responde por isso? (grifo 
nosso) 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – Quem responde é a empresa 
Alfredo de Medeiros por meio da... (grifo 
nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – O único sócio é o Senhor Jan 
Siepierski Filho? 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – É o Senhor Jan Siepierski Filho e 
a esposa. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – O Senhor Jan Siepierski Filho e a 
esposa. Fizemos algumas convocações ao 
Senhor Jan Siepierski Filho, mas ele não 
compareceu. 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – O Senhor Jan Siepierski Filho tem 
uma empresa fora do país. Não me 
comunicou nada, mas acredito que ele esteja 
lá. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – O Senhor sabe me dizer se, 
quando o Senhor foi vender os lotes para o 
Senhor Jan Siepierski Filho, procurou saber 
sobre a regularidade do loteamento.  (grifo 
nosso) 
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O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – Com certeza. Não se vende sem 
conferir isso. (grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE- (VANDINHO 
LEITE) – O Senhor possui essas 
informações? 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – Sim, o cartório de registro... 
quando vai se fazer qualquer venda, vai 
vender um loteamento ou um lote que seja, 
consultamos o registro de imóvel. Ele tinha 
isso registrado em nome deles, sem o menor 
problema, tanto que tem dado as escrituras, 
toda vez que alguém quita um terreno 
imediatamente. 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – Uma forma de esclarecer aos 
Senhores seria mandar para V. Ex.as pedir ao 
cartório de registro de imóveis a cópia das 
escrituras. Temos lá e posso encaminhar.  
(grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) -  Fizemos esse pedido e não 
encaminharam à CPI. 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – V. Ex.ª fez para o Balneário de 
Carapebus e não para a Lagoa de Carapebus. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) -  Fiz para a lagoa e nos 
responderam que a empresa G&C somente 
revendia os lotes. Então, o Senhor está 
dizendo que... 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – Tenho cópia de todas as escrituras 
porque sempre tenho que mostrar em algum 
momento para algumas pessoas que 
precisam. Se não mandamos foi uma falha, 
mas tenho essas cópias. Posso encaminhar. 
Mandei do Balneário e de  Lagoa de 
Carapebus, são dois.... 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) -  Estamos falando de lagoa, 
balneário está em outro processo que também 
os relatórios estão bem avançados. Hoje 
falamos de Lagoa de Carapebus. Senhor 
Doutor Deputado Rafael Favatto, gostaria de 
colocar em deliberação para que a empresa 
G&C pudesse encaminhar cópia de todas as 
escrituras e também dos registro das 
escrituras e também dos registros. (grifo 
nosso) 
 

O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – É uma escritura única, Doutor. As 
escrituras de todos os lotes do Senhor Jan 
Siepierski Filho, porque ali era um 
loteamento enorme na Lagoa de Carapebus e 
uma parte foi transformada naquele bairro, 
naquelas casas populares. O saldo de lote é o 
que vendemos. Uma parte ficou como casas 
populares, naquele bairro que está lá, e o que 

sobrou continua chamando Lagoa de 
Carapebus. Mas,  tem escritura sim, sem 
problema nenhum. Tanto que foram 
construídas casas em cima desse loteamento 
e parte desse loteamento do Bairro Lagoa de 
Carapebus. (grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Inclusive, dentro da discussão que 
temos aqui, temos essa informação com 
relação ao Código de Defesa do Consumidor 
e o relatório do PROCON... Com relação às 
discussões dos valores, posteriormente 
gostaríamos de contar com a colaboração da 
empresa que junto com o Ministério Público 
e o PROCON... Depois que tivermos essas 
informações comprovando, depois que  
pudermos comprovar isso legalmente lote por 
lote, comprovar a discussão em relação isso, 
precisaremos revisar os valores. Estamos 
com os dados nas mãos e percebemos que a 
cobrança está extremamente abusiva e 
precisaremos rever.  
Inclusive, nos foram encaminhadas diversas 
informações nesse sentido tanto do  
Ministério Público como do PROCON. Sei 
que no contrato fala alguma coisa com relação 
a isso, algumas cláusulas de juros e assim por 
diante. Os moradores às vezes para não saírem 
de casa até assinam. Mas, são cláusulas 
extremamente abusivas e o morador não 
conseguirá pagar. E fere o Código de Defesa do 
Consumidor. Não é somente a questão deles 
conseguirem pagar ou não pagar, mas eles não 
querem sair da casa. Assinam o contrato de 
qualquer forma, e que realmente não vai 
conseguir pagar, Senhor Deputado Doutor 
Rafael Favatto. Mas, o que está no contrato 
fere totalmente o Código de Defesa do 
Consumidor.  
Essa é a principal indagação, mas 
gostaríamos de debater e pedimos a 
compreensão da empresa para sentarmos 
novamente à mesa e depois que nos for 
passado todo esse processo da 
comprovação..... (grifo nosso) 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – Sem problema nenhum. 
Senhores Deputados, às vezes V. Ex.as  me 
convocam e eu   sou o que menos atuo nessa 
área. Se meus filhos pudessem vir,  sócios da 
empresa, que eles viessem, não tem problema 
nenhum. Pois, às vezes desconheço alguns 
detalhes. Estamos abertos a negociação sem 
problema nenhum, desde que obviamente.... 
Parte dessa carteira do Senhor Jan eu 
comprei, parte dessa carteira futura de 
receber eu comprei do Senhor Jan. Então,  
tenho mais autoridade do que ele para 
negociar. Mas, alguma coisa eu não comprei, 
então não tenho autoridade para negociar no 
nome dele... A não ser que ele me dê essa 
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autoridade agora. Mas,  aquilo que compete a 
G & C não há problema nenhum. Estamos 
dispostos a fazer acordos, embora já fizemos 
vários. Estamos à disposição. (grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Com o Senhor Alfredo de 
Medeiros por meio  do Senhor Jan Siepierski 
Filho. O Senhor disse que não tem contato 
com o Senhor Alfredo de Medeiros. 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – Não, porque ele é morto. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Perdão, com a família do Senhor 
Alfredo de Medeiros. 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – Não tenho, não. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Então, quem negociou foi o 
Senhor Jan Siepierski, que hoje é proprietário 
da empresa. 
O SR. JOSÉ GERALDO LAZARO 
SIBIEN – Ele e a esposa. 

 
Durante a reunião ordinária da CPI da Habitação foi 
aberto espaço para a participação dos moradores do 
bairro Lagoa de Carapebus, abaixo trechos de 
algumas dessas declarações, como a da Sra. Kellen 
Pires Moreira: 
 

A SR.ª KELLEN PIRES MOREIRA – 
Meu nome é Kellen Pires Moreira, estive por 
diversa vezes tentando fazer o pagamento das 
parcelas que estavam atrasadas e eles, 
durante um tempo, num período de quase 
dois anos,   não estavam aceitando o 
recebimento, nem  a negociação das parcelas. 
(grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Como é? Repete. Eles não 
estavam aceitando? 
A SR.ª KELLEN PIRES MOREIRA – Eles 
não estavam aceitando. Estava suspensa a 
negociação e o recebimento, durante um 
período de quase dois anos. Eles não 
aceitavam. E depois disso continuei 
insistindo. Acho que estive umas quatro ou 
cinco vezes lá, até com testemunhas e eles 
sugeriram uma nova proposta para assinar 
um novo contrato com esses valores que vi 
que já eram abusivos e a qualquer momento 
poderia perder o meu imóvel, se não 
aceitasse a assinatura do contrato. (grifo 
nosso) 

 
Em seguida fez uso da palavra a moradora Sra. 
Noemia Barbosa: 
 

A SR.ª NOEMIA BARBOSA – Da outra 
vez em que vocês estiveram no loteamento, 
questionei que comprei esse terreno da G&C 

em 1999. Paguei até quando pude. Quando 
não agüentei pagar mais, porque todo ano as 
prestações eram reajustadas, eles me 
propuseram um novo contrato. (grifo nosso) 
Eu estava meio confusa. Na CPI é que fui ver 
que no contrato não tem nada, é só uma carta. 
E comecei a pagar de  novo; continuei 
pagando. Agora, antes de vocês abrirem esta 
CPI, falei: vou à G&C, pelos anos que eu 
pago, para ver se consegui acabar de pagar 
esse terreno. Peguei todos os comprovantes 
que eu tinha pagado, em casa, somei-os e deu 
vinte e um mil e oitocentos reais. grifo nosso) 
Fui lá com um rapaz chamado Marcos, que 
falou: “Olha, dona Noêmia, a senhora ainda 
deve dez mil reais. Eu, fazendo por baixo, 
acertando tudo, posso fazer a senhora dever 
quatorze mil reais. Farei um novo contrato 
para a senhora, de sessenta e dois meses. A 
senhora começa a pagar a partir de hoje e está 
liquidado o seu terreno.”  Quer dizer, já 
paguei até agora e ainda queria que eu fizesse 
o contrato. grifo nosso) 
Fui para casa, pensei: meu Deus, se eu não 
pagar ficarei inadimplente. Cada dia isso 
crescerá mais, ficará essa pressão na minha 
porta, porque eles vivem aqui com todo 
mundo, ameaçando derrubar a casa, botar 
para fora. Aquela coisa que eles fazem. grifo 
nosso) 
Graças a Deus, nesse dia ouvi um carrinho 
anunciando a CPI e falei com meu esposo: 
Manoel, não assinarei esse contrato hoje, vou 
esperar essa CPI e ver o que é isso. E na CPI 
fui aconselhada, as pessoas que estavam lá, a 
direção, de não assinar o contrato. 
Vim para casa, liguei para eles e falei: a 
minha intenção não é deixar de pagar. Queria 
continuar pagando a vocês até resolver a CPI. 
E eles falaram comigo assim: “Agora, não 
temos nenhum compromisso com a senhora. 
O compromisso da senhora agora é com a 
CPI, a senhora se vira com a CPI. Se no final 
a senhora perder, problema seu. A CPI paga 
para a senhora. (grifo nosso) 
Então, irei até o fim, até as últimas 
conseqüências, estou de frente com a CPI. 
Toda reunião que for realizada estarei 
presente, e se precisar falar coisas com eles, 
com o Senhor Jan Siepierski Filho, vou falar. 
Porque lá tem troço errado mesmo, troço 
camuflado, troço feio. 
Tem pessoas que podem até não ter interesse 
em pagar, mas eu tenho interesse em pagar. 
Quero pagar. 
Outra coisa que fizeram comigo: venderam 
para a prefeitura um pedaço de terra na frente 
de meu terreno para fazer um pinicão. 
Fizeram uma elevatória que, quando entope é 
uma coisa horrível. Com todos esses 
transtornos, eles ainda querem me explorar, 
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fazendo pagar mais quatorze mil em sessenta 
e dois meses. (grifo nosso) 

 
Por conseguinte, foi à vez do morador Sr. Gabriel 
Santos de Santana: 
 

O SR. GABRIEL SANTOS DE 
SANTANA – Bom-dia a todos. Em meu 
processo, claro que cada um tem sua 
reclamação, mas eu coloquei os juros 
abusivos, o que foi difícil para mim, honrar. 
Já quitei meu lote há praticamente cinco anos 
com a G & C e foi juro abusivo. (grifo nosso) 
A forma como cobravam da gente era com 
palavras pesadas. Diziam que eu usei de má-
fé e impedi vender o lote. Quando procurei a 
Senhora Kelly para negociação, ela não quis 
me atender. Primeiro enviou uma 
funcionária. Eu estava querendo negociar 
para quitar porque minha dívida ia virar uma 
bola de neve e eu não tinha condições. Ela, 
ao lado, no escritório, ouvindo, veio e 
perguntou se eu havia construído alguma 
coisa no lote. Disse a ela que já morava lá 
havia cinco anos, já havia pagado sete mil e 
trezentos, se não me engano. Ela disse para 
mim: quer dizer que você constrói no meu 
terreno e agora não quer pagar o restante? Eu 
disse: eu quero pagar, mas esse valor não dá 
para eu pagar. Ela me disse que o valor era 
aquele e que não dava para negociar. “Fica 
difícil”, ela usou esse termo. (grifo nosso) 
Quando eu atrasava as prestações e eles 
cobravam juros, eles falavam que iam à justiça. 
Falavam que impedi vender o terreno para 
outro. 
Para vocês terem idéia da minha situação, eu 
comprovo isso. Comprei meu terreno que fica 
na Avenida Principal, lote 2, da quadra 75. 
Há uma pessoa no Terminal de Carapina, um 
vendedor naquelas cabines ambulantes, ele já 
tinha pagado seis prestações. Eu comprei do 
corretor, que não me falou isso. Ele fez o que 
o Senhor Vandinho falou. Você pagava seis 
prestações, não tinha condições de pagar 
mais, aí ele tomava, porque você atrasava. O 
juro virava uma bola de neve. Eles 
procuravam um novo comprador que 
aparecia ali. Eles tinham uma cabine para 
atender a gente, vendiam o mesmo lote 
dizendo que estava no controle da G & C, já 
tinham tomado daquela pessoa para quem já 
tinham vendido. (grifo nosso) 
Quando comecei a pagar meu terreno, uma 
pessoa me perguntou: você sabia que eu já 
paguei seis prestações daquele terreno? Essa 
pessoa ainda está no Terminal de Carapina 
vendendo. Eu não sei. Agora não sei o que 
vocês vão acertar. 
Para vocês terem ideia da situação. No início 
me senti lesado, fiquei em situação difícil. 

Minha vontade é de entrar com danos morais. 
Não quero nem ser ressarcido, porque eu 
paguei caro por meu terreno. Paguei 
dezenove mil e trezentos reais por meu 
terreno. Paguei juros de duzentos reais, há 
cinco anos. Ganhamos um salário difícil, 
então foi muito difícil. Hoje quitei, não devo 
nada a eles.  
Algumas pessoas têm interesse em ter essas 
escrituras. Eles nos deram uma minuta. 
Depois que quitei, fui a um cartório, em Vila 
Velha, com a minuta para autenticar. Lá, 
tinha uma pessoa, se não me engano era 
advogado, disse que o documento era 
inválido. Não existe minuta, existe a carta de 
quitação. Mas não me deram a carta de 
quitação, deram-me uma minuta e esse 
documento é o único que tenho. (grifo nosso) 
Esse documento é tão simples que a menina 
que o preencheu não quis nem colocar que eu 
quitei total, eu exigi. Falei: “por favor, você 
pode colocar quitação total”? Ela, com muita 
má vontade escreveu à caneta. Tenho esse 
documento em casa. Ela colocou à caneta 
“quitação total” porque pedi. Eu não sabia, 
mas para me resguardar na minha situação, 
tenho em casa esse documento. (grifo nosso) 

 
Também fez uso da palavra o morador Sr. Pedro 
Santana de Souza: 
 

O SR. PEDRO SANTANA DE SOUZA – 
Bom-dia a todos. 
Meu nome é Pedro Santana de Souza e 
agradeço a toda equipe da CPI que está nos 
ajudando e também ao pessoal que está 
acompanhando nossos trabalhos. 
Quero fazer uma reclamação. Comprei um 
lote em 1999 da G&C; fiz o contrato, paguei 
todas as prestações até quitar o terreno, 
paguei cem prestações de um salário mínimo 
à G&C. Depois que eu quitei o meu terreno 
falei que faria a escritura. Fui à Prefeitura de 
Serra, mas cheguei lá e não encontrei 
registro. Fui ao cartório e também não 
consegui, porque disseram que tem que ter 
uma minuta de lá para fazer esse documento. 
Fui lá e eles não me deram a minuta e me 
apresentaram catorze prestações que eu ainda 
estava devendo do lote, sendo que já paguei a 
última prestação do lote. E não consegui a 
minuta. 
O SR. PEDRO SANTANA DE SOUZA – 
Também quero fazer uma reclamação do 
IPTU. O IPTU está vindo no nome do José 
Olympio Gomes e ele já morreu. Esse 
homem hoje veio com um monte de mentira, 
ele disse que era um Procurador, depois virou 
um corretor, depois virou o dono. Quer dizer, 
então tem que procurar quem é o verdadeiro, 
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não é? O IPTU está vindo no nome de José 
Olympio Gomes, e não pode. Não tenho 
como pagar em nome de José Olympio 
Gomes. (grifo nosso) 

 
Tendo em vista todas as denúncias apresentadas e os 
documentos enviados, a Comissão Parlamentar de 
Inquérito solicitou via Ofício CPI da Habitação 
109/2009 a requisição da servidora pública estadual 
Sra. Mayana Mega Itaborahy, por se tratar de uma 
advogada com notório saber jurídico, com grande 
conhecimento na área de atuação da CPI da 
Habitação para realizar uma análise e por fim, emitir 
uma parecer sobre os contratos do Loteamento Lagoa 
de Carapebus, abaixo a conclusão apresentada para 
caso em tela: 
 

b) Caracterizada a relação de consumo entre 
os compradores dos lotes e a Construtora e 
Incorporadora G e C Ltda, restou flagrante 
que se tratam de contratos de adesão, com 
cláusula padrões abusivas que foram 
impostas aos compradores, colocando-os em 
situação de inferioridade e desigualdade 
perante a Construtora, obrigando-os a 
cumprir e até mesmo assinar termos aditivos 
renegociando a dívida que a cada mês 
tornava-se mais difícil ser paga. Apontamos, 
nesta oportunidade, a necessidade de 
discussão dessas cláusulas abusivas, que seja 
por meio de mediador, que seja via judicial. 

 
A Comissão Parlamentar de Inquérito juntamente 
com o Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo, notificaram a G e C Construtora e 
Incorporadora Ltda, em 24 de fevereiro de 2010, 
através da Notificação 07/2010 a apresentar no prazo 
de 15 dias os seguintes documentos: 
 
- Memória de cálculo individualizada, inclusive dos 
lotes supostamente quitados, especificando data de 
aquisição, os índices e reajustes aplicados, bem como 
o amparo legal; 
 
- A exibição de documentos que oferecem suporte 
aos referidos cálculos, bem como a demonstração de 
todo recolhimento tributário concernente à venda de 
todos os lotes comercializados; 
 
- Memorial descritivo do loteamento registrado no 
Registro Geral de Imóveis, bem como sua aprovação 
no Município de Serra e o contrato autorizativo do 
suposto proprietário para a comercialização dos lotes 
pertencentes ao loteamento do bairro Lagoa de 
Carapebus. 
 
A referida empresa foi notificada novamente em 23 
de abril de 2010 para que complementasse a 
documentação enviada. Mas mesmo assim, alguns 
documentos não foram enviados, principalmente os 
referentes à comprovação do recolhimento tributário 

concernente à venda de todos os lotes 
comercializados. 
 
Com o intuito de realizar uma negociação entre a G e 
C Construtora e Incorporadora Ltda e os moradores 
de Lagoa de Carapebus e Balneário de Carapebus, 
ambos os bairros de atuação da empresa citada, o 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, 
através do Centro Integrado de Defesa do 
Consumidor – CINDEC firmou um Termo de 
Assentada em 21 de julho de 2010 do qual consta: 
 

Que várias autorizações para a lavratura de 
escritura entregues pela a G e C Construtora 
e Incorporadora Ltda aos adquirentes de 
imóveis no loteamento Lagoa de Carapebus, 
encontra-se sem data e alguns datados 
manuscritos com datas posteriores ao 
falecimento do subscritor Senhor Alfredo de 
Medeiros. Inquirido pelo Ministério Público 
ilustre representante legal da G e C 
Construtora e Incorporadora Ltda á suas 
perguntas respondeu que reconhece as 
autorizações como legítimas, esclarecendo 
que o expediente de não datar as 
autorizações, ou ainda deixar de data-las 
apenas por ocasião do reconhecimento da 
assinatura (reconhecimento de firma) que o 
pós-datamento das autorizações ocorria pelo 
fato de que elas eram assinadas em branco e 
que como os proprietários compromitentes 
vendedores dos lotes poderiam estar ausentes 
em razão de viagem. Esclarece ao órgão 
guardião que o Senhor Alfredo de Medeiros, 
antes de seu falecimento deixou inúmeras 
autorizações assinadas em branco em poder 
de seus procuradores e que tais documentos 
foram posteriormente preenchidos à medida 
da quitação dos imóveis.Retificando em 
verdade, tais autorizações não foram 
assinadas em branco, mas assinadas sem data 
para o fim de serem entregue aos adquirentes 
dos imóveis a medida da quitação. (grifo 
nosso) 

 
De onde também extraí-se que: 
 

Dando prosseguimento aos trabalhos 
consultou o Dr. Promotor de Justiça aos 
interessados quanto à possibilidade de 
suspensão das atividades de aferição 
individual dos cálculos e situação contratual 
de cada um dos adquirentes dos imóveis e a 
conseqüente homologação de acordos 
individuais, até que seja encaminhado às 
empresas pelo Ministério Público de proposta 
de acordo coletivo para a quitação dos 
imóveis. 

 
Devido a várias dificuldades, principalmente 
documentais, a CPI da Habitação realizou audiência 
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pública no bairro de Lagoa de Carapebus no dia 10 
de dezembro de 2010, juntamente com o Ministério 
Público e representantes da G e C Construtora e 
Incorporadora Ltda, onde foi comunicado à aquela 
comunidade que a pedido da empresa G e C 
Construtora e Incorporadora Ltda, o Senhor João 
Moreira Campos, perito judicial, estaria atuando com 
uma equipe técnica a fim de calcular individualmente 
a situação dos moradores, dando aos mesmos a 
propriedade legal e que o Ministério Público estaria 
homologando o acordo. Ficando acordado que o 
atendimento seria realizado no período de 13 a 17 de 
dezembro de 2010, das 15 horas às 21 horas no 
Cerimonial Ziviane. 
 
Ao término foi dado a palavra ao advogado da 
empresa G e C Construtora e Incorporadora Ltda, Dr. 
Jorge Goes Coutinho, que falou sobre a satisfação de 
estar no Bairro Lagoa de Carapebus e por estar 
mediando a conciliação entre a empresa e os 
moradores e que até o dia 17 de dezembro do 
corrente ano, todos os problemas estariam resolvidos. 
Conforme acordo, os trabalhos para a análise dos 
contratos e renegociação iniciaram no dia 13 de 
dezembro de 2010, mas devido ao descumprimento 
do que fora acordado em vários Termos de Ajuste de 
Conduta e Termos de Assentada o Promotor de 
Justiça Dr. Saint’ Clair Luiz do Nascimento Júnior 
suspendeu as negociações individuais entre os 
moradores do loteamento de Balneário de Carapebus 
e Lagoa de Carapebus e a empresa G e C Construtora 
e Incorporadora Ltda.  
 
3.3) BAIRRO CHICO CITY 
 
A CPI da Habitação recebeu também denúncias de 
moradores do bairro Chico City, no município da 
Serra. Os imóveis que deram origem ao bairro Chico 
City, foram construídos pela empresa Atlantic Veneer 
do Brasil S/A, para serem utilizados como moradia 
por seus funcionários. 
 
A citada empresa descontava mensalmente no contra 
cheque dos funcionários um valor referente ao 
aluguel do imóvel. Ocorre que no momento que a 
empresa faliu e dispensou os funcionários, estes por 
estarem desempregados e ou por não terem recebido 
os seus direitos trabalhistas, permaneceram nos 
imóveis, tendo alguns ex-funcionários inclusive, 
negociado direito com representantes da empresa a 
compra do imóvel. 
 
 
Com a finalidade de apurar as denúncias 
apresentadas, a CPI da Habitação, realizou uma 
reunião ordinária no dia 03 de fevereiro de 2009, 
onde foi colhido o depoimento da moradora Sra. 
Gislene Maria de Carvalho, transcrevemos abaixo 
alguns trechos: 
 

A SR.ª GISLENE MARIA DE 
CARVALHO – Boa tarde a todos. Moro no 
bairro Chico City, meu nome é Gislene Maria 
de Carvalho e estou aqui para fazer uma 
denuncia à CPI. A minha denuncia é sobre os 
despejos que estão acontecendo lá em Chico 
City. Eu como moradora fui uma das que 
mais recebi ordem de despejo. Meu esposo, 
hoje sou separada dele, que me deixou. Moro 
naquele bairro há vinte e dois anos, mas 
nessa casa e tem nove anos que o nosso 
processo está em andamento. Então, eles vem 
de toda forma tentando tirar a gente dos 
imóveis. Eu principalmente, não tenho para 
onde ir. Tenho três filhos, dois ainda 
dependem de mim e sinceramente a gente 
não está sabendo. Já partimos para todos os 
lados e não houve solução.(grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO 
LEITE) – O esposo da Senhora trabalhava 
na Atlantic Veneer? 
A SR.ª GISLENE MARIA DE 
CARVALHO – Trabalhava. Trabalhou trinta 
e quatro anos também. Foi aposentado e daí 
me abandonou. Largou a família e foi 
embora. Sumiu. 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO 
LEITE) – Quando ele era funcionário da 
Atlantic Veneer era descontado um valor?  
A SR.ª GISLENE MARIA DE 
CARVALHO – Era descontado. Tenho o 
contra cheque guardado e a prova e tudo.  
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO 
LEITE) – A Senhora procurou os 
proprietários da Atlantic Veneer para fazer 
uma negociação com relação à casa em que 
mora hoje?  
A SR.ª GISLENE MARIA DE 
CARVALHO – Não. Eles que mandaram na 
minha casa. Só que as condições deles não 
davam para a gente porque queriam tudo de 
uma vez. Então não houve negociação. 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO 
LEITE) – Qual era o valor que eles falaram 
com a Senhora?  
A SR.ª GISLENE MARIA DE 
CARVALHO – Na época, foi esse mesmo 
valor: quatorze mil e quatrocentos que 
estavam pedindo. 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO 
LEITE) – A partir daí não teve negociação. 
A SR.ª GISLENE MARIA DE 
CARVALHO – A partir daí não teve mais. 
Aí procurei a justiça e está enrolado até hoje. 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO 
LEITE) – A Senhora tem os comprovantes 
de todos esses processos de quando foram 
descontados? 
A SR.ª GISLENE MARIA DE 
CARVALHO – Os contra cheques? Não 
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tenho de todos, porque o meu ex-marido me 
abandonou levando tudo, mas um eu tenho 
para provar. 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO 
LEITE) – Vamos fazer o seguinte Sr.ª 
Gislene, gostaria, nesse momento, de pedir à 
nossa equipe para que possa, dentro do que 
foi falado, uma denuncia a esta CPI, para 
analisarmos o caso da Senhora. 
Tiveram outros moradores, como é o caso do 
Sr. Pedro Alexandre, que procurou 
recentemente, até porque está veiculando 
muito na mídia essa questão da Atlantic 
Veneer, do bairro Chico City. E mesmo ele 
comprando a casa também não conseguiu, até 
porque pelo que estou entendendo, estão 
entrando com um processo para a retomada 
do bairro como um todo. 
A SR.ª GISLENE MARIA DE 
CARVALHO – Todos os moradores; e 
continua descendo a ordem de despejo. O 
meu ainda não desceu de novo porque 
amanhã tenho uma audiência com a tal 
Melita, na Serra. 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO 
LEITE) – Que é a juíza. 
A SR.ª GISLENE MARIA DE 
CARVALHO – A juíza lá da Serra, amanhã 
às 14h estarei presente lá de novo. 

 
Em seguida foi ouvido o morador Sr. Pedro 
Alexandre: 
 

O SR. PEDRO ALEXANDRE – Meu nome 
é Pedro Alexandre. Moro no Chico City há 
trinta anos. Em 1978 fui contratado pela 
empresa. Em 1979 vim morar com minha 
família. Trabalhei até 1999 e aí fui despedido 
da empresa como você já relatou. Em 2000, o 
próprio diretor me convidou se eu queria 
comprar a casa da empresa. Eu peguei e 
comprei; paguei à vista. Quando foi agora, no 
ano passado, fui à prefeitura para averbar a 
casa no meu nome e aí a prefeitura me alegou 
que eu precisava da xerox do documento do 
diretor que tinha assinado o documento.(grifo 
nosso) 
Procurei a massa falida para ela poder me 
ceder esse documento. Eles me negaram e 
falaram que eu tinha que procurar na justiça 
porque eu também estava no meio do despejo 
que ia ter agora em janeiro, ia começar o 
despejo. Aí eu vim aqui para ver o que a 
gente pode fazer. (grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – A questão do Sr. Pedro Alexandre 
é algo gravíssimo. Ele comprou, pagou, tem 
o comprovante de compra e venda assinado 
pelos diretores da empresa, quitou a vista. 
(grifo nosso) 

O SR. PEDRO ALEXANDRE – De 2002 a 
2007 paguei o IPTU em meu nome. Quando 
foi ano passado veio no nome da Atlantic 
outra vez. Não sei como a prefeitura 
conseguiu fazer isso. 
 
A CPI da Habitação realizou reunião 
ordinária no dia 23 de junho de 2009, onde 
foi novamente ouvido o morador do bairro de 
Chico City Sr. Pedro Alexandre, abaixo 
trechos da declaração prestada: 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Sr. Pedro, tem mais algum caso no 
bairro semelhante ao do senhor? (grifo nosso) 
O SR. PEDRO ALEXANDRE – Tem mais 
três pessoas. (grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Então, possuímos quatro casos em 
Chico City, de pessoas que pagaram à 
empresa Atlantic Veneer S/A e não 
conseguiram regularizar os seus imóveis. 
(grifo nosso) 
O SR. PEDRO ALEXANDRE – Em 
situação igual à minha, tem mais três casos. 
Até hoje não conseguiram regularizar seus 
imóveis. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Todos eles conseguem comprovar 
com documentos? 
O SR. PEDRO ALEXANDRE – Com 
certeza. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) –  O senhor procurou exatamente o 
Sr. Miguel dos Santos Costa. O senhor que 
estava presente? 
O SR. PEDRO ALEXANDRE – Primeiro 
procurei ele quando do primeiro leilão e ele 
me mandou procurar a Justiça. O leilão não 
aconteceu. Quando agora, procurei o Sr. 
Gualdino Streii. Fui até a prefeitura porque o 
IPTU tinha mudado para o nome da empresa 
Atlantic Veneer S/A. 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Quem assinou o documento do 
senhor, foi o Sr. Gualdino Streii? (grifo 
nosso) 
O SR. PEDRO ALEXANDRE – Sim, ele e 
o Sr. Fredolino Hoffman, que já faleceu. 
(grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Mas quem assinou o documento 
do senhor? (grifo nosso) 
O SR. PEDRO ALEXANDRE – O Sr. 
Gualdino Streii e o Sr. Fredolino Hoffman, 
que já morreu. (grifo nosso) 
 

Em seguida passou a oitiva do Sr. Gualdino Streii ex-
diretor da empresa Atlantic Veneer do Brasil S/A, 
abaixo trechos desta: 
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O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – No bairro Chico City dizem que 
em algum momento compraram esses lotes 
da empresa Atlantic Veneer do Brasil S/A. 
Nesse contrato de compromisso de compra e 
venda que temos em mãos, foi-nos 
apresentado pelo Sr. Pedro Alexandre. Os 
outros três possuem também documentos 
comprovando os mesmos? Têm duas 
assinaturas neste documento. Foi-nos 
informado, através do ofício do Sr. Pedro 
Alexandre, que é uma assinatura é do Sr. 
Gualdino Streii. O senhor assinou realmente? 
(grifo nosso) 
O SR. GUALDINO STREII – Assinei. 
(grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – E essas pessoas, elas realmente 
compraram? (grifo nosso) 
O SR. GUALDINO STREII – A venda não 
fui eu quem a efetuou. A venda quem efetuou 
foi o Sr. Fredoline Hoffmann. Eu simplesmente 
assinei com ele. (grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Então a venda foi de fato realizada. 
(grifo nosso) 
O SR. GUALDINO STREII – Foi. (grifo 
nosso) 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Então, poderíamos afirmar que 
nesses quatro casos (...)(grifo nosso) 
O SR. GUALDINO STREII – (...) Não 
posso afirmar se são quatro. O do Sr. Pedro 
Alexandre tenho plena certeza. Agora, quais 
são os outros? O senhor pode me informar? 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Gostaríamos de pedir uma 
colaboração ao Sr. Pedro Alexandre porque 
se ficarmos procurando em toda a 
documentação, iremos demorar. Gostaríamos 
que o Sr. Pedro Alexandre pudesse nos 
responder, se possível, o nome das outras três 
pessoas. (grifo nosso) 
O SR. PEDRO ALEXANDRE – Só sei o 
sobrenome. É Antônio Bravo. (grifo nosso) 
O SR. GUALDINO STREII – Antônio 
Bravo. Acredito que eu também tenha 
assinado. (grifo nosso) 

 
Em seguida passou a oitiva do Sr. Miguel dos Santos 
Costa, representante da massa falida da empresa 
Atlantic Veneer do Brasil S/A, abaixo alguns trechos: 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Sr. Miguel, recebemos várias 
denúncias nesta CPI da Habitação com 
relação a um conjunto habitacional no 
Município de Serra, chamado Chico City. 
Estamos levantando vários documentos com 
relação a diversas situações naquela 
comunidade com o objetivo de minimizar o 

sofrimento das famílias que moram ali por 
longos anos, e muitos eram empregados da 
empresa Atlantic Veneer do Brasil S/A, que 
faliu, e que hoje passam por muitas 
dificuldades. E, com relação a dúvidas, se 
permanecerão em suas casas, entre outros. É 
um processo no qual o poder público precisa 
atuar realmente, e está atuando em várias 
esferas. 
Ouvimos, nós da CPI da Habitação, 
anteriormente o Sr. Gualdino Streii, ex-
diretor de recursos humanos da empresa 
Atlantic Veneer do Brasil S/A. 
Nossa primeira pergunta a V. S.ª é com 
relação à denúncia de que a Massa Falida não 
estava reconhecendo documentos assinados 
pela empresa, por seus antigos diretores. 
Chegou-nos essa informação de que, hoje, a 
Massa Falida não está reconhecendo alguns 
documentos assinados pela empresa antes da 
sua falência. 
O primeiro documento que temos em mãos é 
de quatro unidades habitacionais no bairro 
Chico City. São contratos de promessa de 
compra e venda. Perguntamos ao Sr. 
Gualdino Streii se ele assinou esses contratos. 
Ele reconheceu que essas unidades 
habitacionais foram vendidas para alguns 
empregados. No caso aqui, vendida à vista. O 
morador pagou, e eles fizeram esse contrato 
de compra e venda. Ele nos informou que 
sim. Temos os documentos comprovando que 
quem assinava era o Sr. Fredolino Hoffman e 
o Sr. Gualdino Streii, que acabou de prestar 
informações a esta CPI. Sr. Miguel dos 
Santos, por que a Massa Falida não está 
reconhecendo esses documentos? (grifo 
nosso) 
O SR. MIGUEL DOS SANTOS COSTA – 
Sr. Presidente, imagino que o advogado da 
Massa Falida poderá até esclarecer, mas 
não me chegou ao conhecimento, ainda, em 
que instância a Massa Falida não 
reconheceu algum documento, ou se 
questionou; o que não é do meu 
conhecimento isto.  
Mas, antes de complementar, para deixar 
bem claro qual a minha posição e onde 
começa a minha representação da Massa 
Falida da empresa Atlantic Veneer do Brasil, 
na verdade quem representa (...) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Gostaria que fosse mostrado ao 
depoente o documento reconhecido por um 
dos ex-diretores da empresa Atlantic Veneer 
do Brasil S/A e assinado por eles. 
Perguntamos: a Massa Falida reconhece esses 
documentos? Precisamos reconhecer esses 
documentos, até porque, se assim não for, 
faremos uma representação ao Ministério 
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Público, porque os documentos são legais. 
Inclusive temos o depoimento do Sr. 
Gualdino Streii de que já reconheceu que os 
assinou. (grifo nosso) 
Então, é mais do que justo que a Massa Falida 
reconheça algo que foi feito pela empresa 
anteriormente. Não foi pela Massa Falida 
posteriormente. Foi algo feito pela empresa e 
hoje os moradores dependem da assinatura da 
Massa Falida, pois é ela quem está 
gerenciando todo esse processo e precisamos 
repassar. 
A pergunta que fazemos é: dentro dos 
contratos assinados anteriormente - vamos 
encaminhar um neste momento a V. S.ª - 
gostaríamos que reconhecesse se possível 
(...). Até para evitar algum trâmite no 
Ministério Público posteriormente; pois 
queremos trabalhar de forma certa, de forma 
coerente e dentro dos trâmites da CPI da 
Habitação. 
Não podemos deixar os moradores, que 
pagaram por suas casas, nesse caso, (...). 
Depois conversaremos um pouco mais sobre 
os outros casos, mas neste, os moradores têm 
recibos de compra e venda e precisam de 
uma assinatura da Massa Falida para 
escriturarem seus imóveis. 
O SR. MIGUEL DOS SANTOS COSTA - 
Sr. Presidente, posso solicitar ao advogado da 
Massa Falida para também avalizar e avaliar? 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Fique à vontade. 
O SR. MIGUEL DOS SANTOS COSTA - 
É importante dizer que na verdade não sou o 
representante da Massa Falida, quem 
representa a Massa Falida é o Ministério 
Público, ele é o curador da Massa Falida. Na 
verdade sou o administrador do Juízo. 
Administrador Judicial da Massa Falida e 
auxiliar do Juízo. Trouxe o ato e gostaria que 
fosse passado às mãos de V. Ex.ª, até porque 
passei a tomar conhecimento do que acontece 
na Massa Falida a partir da data de minha 
nomeação. A partir da data da decretação da 
falência da Massa Falida da empresa Atlantic 
Veneer do Brasil S/A. A partir dali é que 
passo a não representar a Massa Falida, 
porque isso cabe ao curador, que é o 
Ministério Público. Sou um auxiliar da 
Justiça e do Juízo. É assim que fui nomeado e 
é assim que estou aqui. (grifo nosso) 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – V. S.ª tem a relação dos ex-
empregados que possuem créditos 
trabalhistas? (grifo nosso) 
O SR. MIGUEL DOS SANTOS COSTA – 
Uma vez o caso julgado na justiça trabalhista, 
o Juízo expede uma certidão dizendo o 

quanto aquele trabalhador tem de crédito na 
massa, e uma vez deferido o crédito, 
apreciado pelo Ministério Público, ele é 
inscrito no quadro geral de credores. Os 
inscritos até hoje, não temos a relação, aqui, 
agora, mas temos e poderemos encaminhá-la 
a esta CPI. (grifo nosso) 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – O senhor sabe nos dizer se algum 
desses ex-funcionários que possuem créditos 
trabalhistas estão morando em Chico City? 
(grifo nosso) 
O SR. MIGUEL DOS SANTOS COSTA – 
Se alguns desses que fazem parte dessa 
relação moram em Chico City? 
Nominalmente não sei responder, mas 
imagino que deve. (grifo nosso) 

 
Ao final da reunião a CPI da Habitação achou por 
bem procurar o juiz da vara da falência e recuperação 
judicial de Vitória, tendo em vista o processo de 
falência da empresa Atlantic Veneer do Brasil S/A 
estar em andamento naquele juízo. A orientação 
recebida do douto magistrado era para que 
juntássemos, em primeiro lugar, a documentação 
comprobatória de que alguns moradores compraram e 
pagaram os seus imóveis. 
Dessa forma, foi solicitada a assessoria jurídica da 
CPI da Habitação que preparasse as petições de 
habilitação de créditos no processo de falência, que 
culminaram nos seguintes processos de habilitação: 
Processo 024.09.031911-2 – Pedro Alexandre; 
Processo 024.09.031910-4 – Maria Célia Stancini; 
Processo 024.09.031893-2 – Antônio Bravo e 
Processo 024.09.0.1915-3 – Maria da Penha Camilo. 
 
 
Ressalta-se que os demais casos não puderam ser 
analisados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, 
tendo em vista a resistência da Associação dos 
Moradores em auxiliar os trabalhos da Comissão. 
 
3.4)  BAIRRO RESIDENCIAL JABAETÉ  
 
Em fevereiro de 2009 a CPI da Habitação recebeu 
denúncias de irregularidades de ações de despejo dos 
moradores do bairro Residencial Jabaeté, para 
esclarecimento das mesmas, foi realizado em 31 de 
março de 2009, reunião Extraordinária da CPI da 
Habitação em formato de Audiência Pública, na 
Escola Prof. Paulo Cesar Vinha em Terra Vermelha, 
que acabou por constatar que, se tratavam de 
unidades habitacionais construídas com recursos 
federais com contrapartida do município de Vila 
Velha, dentro do “Programa Morar Melhor”, com o 
objetivo de atender as famílias residentes em áreas de 
risco e desabrigadas pelas enchentes ocorridas nos 
anos de 2001 a 2004, e também as famílias que 
viviam nas encostas de canais e córregos da cidade, 
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que foram remanejadas em virtude das obras de 
macrodrenagem.  
Por conseguinte, as famílias beneficiadas, antes de 
ocuparem as casas, participaram de várias reuniões para 
conscientização quanto ao uso da nova moradia. Dentro 
desse processo, foi assinado um termo de compromisso 
de cessão de uso. Na cláusula 3º denominada 
Obrigações do Beneficiário constava do item  3.1 o 
seguinte: Receber o imóvel do presente termo, com a 
finalidade exclusiva de habitá-la juntamente com os 
membros da sua família não podendo ser alugado, 
vendido, trocado, ou cedido a terceiros. 
 
Constatando que vários dos beneficiários 
descumpriram essa regra vendendo e alugando as 
casas a terceiros, a Prefeitura de Vila Velha, através 
do Ex-Secretário Magno Pires, ajuizou no Ministério 
Público uma ação civil pública contra os 
beneficiários do programa. No documento foi pedido 
ainda o enquadramento dos mesmos no crime de 
estelionato (artigo 171 do código Penal) por 
venderem um bem que não era seu.  
 
Dessa forma, as famílias que compraram as casas ou 
alugaram, se sentindo lesadas solicitaram junto CPI 
da Habitação, uma solução para o impasse, pois não 
têm para onde ir. Diante de tal fato, formularam as 
denúncias das supostas irregularidades nas ações de 
despejos no Loteamento de Residencial de Jabaeté, 
no município de Vila Velha, conforme supracitado. 
 
A CPI da Habitação, devido à denúncia existente 
contra os moradores no Ministério Público Estadual, 
encaminhou as denúncias dos moradores do 
Residencial de Jabaeté recebidas pela CPI para 
análise do Ministério Público Estadual, solicitando a 
análise individualizada de cada caso.  

 
Para agilidade do processo foi marcado uma reunião 
entre os membros da CPI da Habitação, o Promotor 
de Justiça responsável pelo caso, o Prefeito de Vila 
Velha e a equipe da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. Onde o Ministério Público 
se comprometeu finalizar a análise dos documentos, 
bem como decidir sobre a representação formulada 
contra os moradores. 
 
Em 26 de junho de 2009 através do OF/PCVV/Nº. 
756/2009 o Dr. Jean Claude Gomes de Oliveira, 
Promotor da 14ª Promotoria Ed Justiça Cível de Vila 
Velha, informou que estava arquivando a 
representação contra os moradores, bem como 
recomendando ao município de Vila Velha, que 
promova o recadastramento de todos os novos 
moradores das unidades habitacionais negociadas 
indevidamente, bem como a regularização da posse e 
uso das mesmas com os novos moradores, via a 
celebração de novo contrato de cessão, fixando-se 
ainda prazo de 10 (dez) anos para fins de aquisição 
de direito real. 

O cadastramento deverá levar em conta a renda 
familiar, bem como, as demais condições sociais 
inerentes aos novos ocupantes. Deve o município 
atentar, também, para o abuso na prática da 
corretagem ilegal que origina a posse e várias 
unidades habitacionais de cunho social, a uma só 
pessoa, em prejuízo do objetivo do programa, que é a 
acomodação das necessidades de moradia de pessoas 
carentes. 
 
Atendendo a recomendação do Ministério Público 
Estadual, o Coordenador de Política Habitacional 
encaminhou a CPI da Habitação o OF.SEMDU 
109/2009 contendo a relação atualizada do cadastro 
das famílias ocupantes das unidades habitacionais do 
Residencial Jabaeté. 
 
A Comissão Parlamentar de Inquérito de posse do 
recadastramento fez contatos com a Prefeitura de 
Vila Velha para que a mesma realizasse formalmente 
a legalização dos imóveis do Residencial Jabaeté, 
onde fomos informados que o mesmo se encontra em 
curso. 
 
4- CONCLUSÕES 
 
Nos termos do artigo 61, da Resolução nº 2.700, de 
15 de julho de 2009, do Regimento Interno  ao 
término dos trabalhos, por meio de relatório 
circunstanciado à Mesa, a Comissão concluirá pela 
adoção das seguintes alternativas, consoante exigirem 
as circunstâncias e a natureza jurídica dos fatos : 
 

“Art. 61.  Ao término dos trabalhos, por 
meio de relatório circunstanciado à Mesa, a 
Comissão concluirá por: 
I - projeto de resolução ou de decreto 
legislativo, se a Assembléia Legislativa for 
competente para deliberar a respeito; 
II - arquivamento da matéria; 
III - encaminhamento ao Ministério Público, 
com cópia da documentação, para que se 
promova a responsabilidade civil ou criminal 
por infrações apuradas; 
IV - encaminhamento ao Poder Executivo 
para adoção de providências saneadoras de 
caráter disciplinar e administrativo 
decorrentes do artigo 32, §§ 3º e 7º da 
Constituição Estadual e demais dispositivos 
constitucionais e legais aplicáveis, 
assinalando prazo hábil para seu 
compromisso”. 

 
No presente relatório a natureza dos fatos jurídicos 
apurados envolve, conforme se demonstrou ao longo 
deste relatório a identificação de: indícios da 
ocorrência de crime praticado contra a ordem 
tributária e contra o contribuinte, além de outras 
modalidades delituosas capituladas na lei penal e 
violações ao Código de Defesa do Consumidor . 
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Releva destacar, ainda, que a CPI não cirscunscreveu 
a sua atuação a apuração de irregularidades. Com 
efeito, diante de situações que vislumbravam 
alternativa de pronta intervenção do poder público na 
solução, apresentou proposições com vistas a solução 
dos problemas diagnosticados. Bem exemplificam 
esta conduta propositiva as sugestões de 
aperfeiçoamento do Programa “Nossa Casa” da 
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, bem como as conciliações 
e Termos de Ajuste de Conduta que resultaram em 
efeitos concretos de solução de demandas. 
 
Recomendações ao Poder Executivo 
 
1. Revisão dos procedimentos administrativos para 
obtenção do programa habitacional “Nossa Casa”, 
com vistas a permitir desburocratização e maior 
agilidade, bem como a ampliação do referido 
progama a mais municípios capixabas; 
 
2. Reforço ao programa de regularização fundiária 
para permitir que famílias de baixa renda que 
desejam obter financiamento possam requerê-lo, 
embora residindo em imóvel sem escritura. Esta 
medida é relevante para acelerar a implantação dos 
programas habitacionais no Estado, já que removem 
um importante obstáculo que é o elevado número de 
propriedades destituídas de regularização fundiária o 
que impede as empresas construtoras de oferecer o 
bem em garantia para obtenção do financiamento 
imobiliário. 
 
3. Revisão do modelo de sistema habitacional em 
vigor, considerando, inclusive, as orientações 
contidas no termo de reratificação do protocolo de 
intenções celebrado em 13/04/2010. 
 
4. Encaminhamento de recomendação expressa ao 
Chefe do Poder Executivo quanto ao teor do termo de 
Rerratificação firmado com a EMGEA, tendo como 
signatários a Sra. Regina Curitiba da Silva, Secretária 
de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano e o Sr. Josemir Mangueira, 
Diretor Presidente da EMGEA, que formalizou a 
intenção do atual Governo do Estado de negociar 
junto a EMGEA a quitação de financiamentos de 
habitações de interesse social, afim de que o novo 
Governo garanta a sua vigência e integral 
cumprimento a partir do ano de 2011. Salienta-se que 
tal medida visa evitar a perda de moradia de 4.444 
(quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro) 
famílias no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
 
Recomendações a Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo 
 
Propor a criação de uma Frente Parlamentar da 
Habitação, com o propósito de aperfeiçoar, expandir 
e debater a implantação do plano habitacional 

estadual, e por conseguinte, acompanhar os 
desdobramentos deste relatório final, junto aos órgãos 
competentes. 
Encaminhamento ao Ministério Público do Estado 
do Espírito Santo 
 
Esta CPI havendo apurado e comprovado a existência 
de indícios de delitos diversos praticados por 
empresas imobiliárias, alguns dos quais tipificados no 
Código de Defesa do Consumidor e na própria 
legislação penal, deliberou a unanimidade de seus 
Membros, encaminhar à apreciação do douto 
representante do "Parquet" o conteúdo deste relatório 
com os respectivos indícios da ocorrência de ilícitos 
penal e civil para que adote as providências que 
entender cabíveis. Dentre os indícios apontados 
releva destacar: 
 
1) Relativamente a empresa G e C Construtora e 
Incorporadora Ltda restou evidenciado fortes indícios 
e ocorrência da existência de cláusulas contratuais 
abusivas (art. 51 do Código de Defesa do 
Consumidor) em detrimento dos direitos dos 
consumidores ensejando a ocorrência de pagamentos 
indevidos com repercussão que se projeta por todo o 
período de execução contratual. Corroboram as 
conclusões acima expendidas o parecer da lavra da 
advogada Dra. Mayana Mega Itaborahy, que as 
folhas 32 conclui: 
b) Caracterizada a relação de consumo entre os 
compradores dos lotes e a Construtora e 
Incorporadora G e C Ltda, restou flagrante que se 
tratam de contratos de adesão, com cláusula padrões 
abusivas que foram impostas aos compradores, 
colocando-os em situação de inferioridade e 
desigualdade perante a Construtora, obrigando-os a 
cumprir e até mesmo assinar termos aditivos 
renegociando a dívida que a cada mês tornava-se 
mais difícil ser paga. Apontamos, nesta oportunidade, 
a necessidade de discussão dessas cláusulas abusivas, 
que seja por meio de mediador, que seja via judicial 
 
2) Milita ainda em desfavor da aludida empresa 
fortes indícios da prática de exercício arbitrário das 
próprias razões tipificados no artigo 345 do Código 
Penal caracterizado por inúmeros depoimentos  onde 
se evidenciou que a empresa fazendo uso de 
“segurança contratada” procedeu a desocupação e 
destruição dos imóveis sem a necessária 
interveniência judicial. Além do delito de falsidade 
ideológica a indícios abundantes da ocorrência do 
crime previsto no art. 171 do Código Penal, como 
bem evidenciam os documentos de folhas 33, 
comprobatórios das operações de compra e venda 
cujas as datas neles indicadas revelam a existência de 
negócios firmados posteriormente à morte do Sr. 
Alfredo de Medeiros. 
 
3) Concluiu ainda a CPI após o cotejo dos 
depoimentos prestados com documentos e contra 



26 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 21 de janeiro de 2011 

provas coligidas ao longo da apuração que o Sr. José 
Geraldo Lázaro Sibien teria praticado o crime de 
falsidade ideológica com o intuito de omitir sua 
responsabilidade em relação a comercialização e 
assinatura de contratos em ostensiva violação as 
normas preconizadas pelo Código de Defesa do 
Consumidor; 
 
4) No âmbito fiscal embora não tenha esta 
Comissão adotado os procedimentos legais com o 
próposito de obter a quebra do sigilo fiscal, requereu 
inúmeras vezes elementos comprobatórios relativos a 
comercialização dos lotes. De forma contumaz a 
empresa se recusou a fornecer tais elementos. A 
conduta da empresa G e C Construtora e 
Incorporadora Ltda revelou-se ainda mais grave 
diante das solicitações subscritas pela CPI da 
Habitação e pelo Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo. Como se nota, este e outros elementos 
probantes apurados por esta Comissão Parlamentar 
autorizam a concluir pela existência de indícios de 
delitos praticados contra a ordem tributária. 
 

Vitória, 21 de dezembro de 2010. 
 

Deputado Vandinho Leite 
Presidente 

Deputado Dr. Rafael Favatto 
Relator 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1996 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, HAMILTON GARCIA 
RIBEIRO, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, do gabinete do Deputado Rodrigo 
Chamoun, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 110106/2011, a partir de 
18.01.2011. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1997 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ELDER JOSE DALVI, do cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Rodrigo Chamoun, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 110102/2011, a partir de 03.01.2011. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1998 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ABNER SILVA REZENDE, do 
cargo em comissão de Coordenador-Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, do gabinete do Deputado Rodrigo 
Chamoun, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 110107/2011, a partir de 
18.01.2011. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
20 de janeiro de 2011. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1999 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 


