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Palácio Domingos Martins, em 27 de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.552 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” o 
Senhor Anarim Albino da Silveira. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, combinado com 
os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º 
da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Cavaleiro”, o Senhor Anarim 
Albino da Silveira, concedendo-lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 
 

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

Palácio Domingos Martins, em 27 de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.553 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” o 

Senhor Marinho Salviano da Costa. 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, combinado com 
os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º 
da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Cavaleiro”, o Senhor  Marinho 
Salviano da Costa, concedendo-lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Palácio Domingos Martins, em 27 de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.554 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” o 

Senhor José Affonso Coelho. 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, combinado com 
os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º 
da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Cavaleiro”, o Senhor  José 
Affonso Coelho, concedendo-lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em 27 de maio de 2008. 

 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

RELATÓRIO 
 

RELATÓRIO FINAL DA CPI DO ROUBO E 
RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS 

NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 

RELATOR: DEPUTADO MARCELO SANTOS 
(PTB) 

 
Assunto: Análise e conclusão dos trabalhos 
investigatórios desenvolvidos pela CPI do Roubo de 
Cargas. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A Comissão Parlamentar de Inquérito 
foi criada pela Resolução nº. 2.361/07, e constituída 
pelo Ato nº 1.223, de 02 de abril de 2007, para apurar 
possíveis irregularidades que envolvem o roubo e a 
receptação de cargas no Estado do Espírito Santo, e 
especialmente as operações que legalizam as 
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mercadorias roubadas com notas frias e com 
“empresas laranjas, a sonegação e criação de 
“empresas laranjas” para legalizarem esses roubos.  
 
Formam o corpo de membros dessa Comissão 
Parlamentar os seguintes Deputados: 
 
Membros Efetivos:  
 
Deputado Euclério Sampaio – Presidente;  
Deputado Luiz Carlos Moreira – Vice-presidente;  
Deputado Marcelo Santos – Relator.   
Deputado Rafael Favatto 
Deputado Sargento Valter 
 
Membros Suplentes: 
 
Deputado Da Vitória 
Deputado Hércules 
Deputado Luciano Pereira 
 

Na primeira reunião realizada ° 01, 
EM 02 DE ABRIL DE 2007, deu-se a instalação da 
CPI, no plenário da Assembléia, ocasião em que 
foram eleitos o Presidente e Relator :  
 
Presidente: Deputado Euclério Sampaio 
Vice-Presidente: Deputado Luiz Carlos Moreira 
Relator: Deputado Marcelo Santos 
Presentes à reunião os Senhores Deputados Euclério 
Sampaio, Marcelo Santos, Luiz Carlos Moreira e 
Giulianno dos Anjos. 
 
DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS  
 
    A grande repercussão do tema que constitui 
objeto da dessa CPI  despertou enorme interesse 
social quanto ao andamento dos seus trabalhos. 
 
  Desde o inicio a sociedade percebeu 
que a investigação sobre o roubo de carga trazia 
implicações serias de interesse não só das vitimas, 
mas da sociedade capixaba dupla mente atingida, 
pela violência criminosa das ações ceifando vitimas, 
e afetando patrimônios, e, em segundo lugar, pela 
rede de sonegação de tributos  comprometendo a 
arrecadação de receitas  públicas. 
 

Tendo em vista a natureza jurídica dos 
crimes investigados e a complexidade da 
identificação dos autores esta Comissão optou por 
instruir o presente inquérito, principalmente com 
elementos coligidos com o auxílio das forças 
policias, da Secretaria de Estado da Fazenda e do 
Ministério Público. 

 
A adoção de conduta cautelosa e 

prudente nos procedimentos de apuração das 
possíveis irregularidades e seus autores teve o 
propósito de, não apenas apontar um rol de 

indiciados, mas também o escopo de buscar soluções 
para minimizar os prejuízos causados ao erário, seja 
pela legalização das mercadorias roubadas, realizadas 
pelas “empresas laranjas”, seja pela prática de um 
conjunto de ilícitos tributários que afetam as finanças 
do Estado já que permitem burla as obrigações 
tributarias de recolhimento dos impostos  

 
Evidente que a prática de ilícitos penais 

e tributários com o propósito de sonegar ou, permitir, 
de algum modo, que o Estado deixe de arrecadar 
compromete a solidez das finanças públicas e, 
conseqüentemente, afeta diretamente a vida do 
cidadão que acaba penalizado pelos recursos que 
deixam de ser revertidos em seu beneficio.  

 
À unanimidade se reconhece que o 

crime de sonegação, em suas diversas modalidades 
de execução denota especial gravidade no contexto 
social tendo em vista que impede o ingresso de 
receita destinada a manutenção de setores vitais do 
serviço público, inclusive aqueles destinados a 
preservação da vida como os setores da saúde e, da 
segurança pública.  
 
     Cumpre esclarecer ainda, que parcela 
considerável dos documentos examinados pela CPI 
estão protegidos pelo sigilo fiscal, daí as cautelas 
especiais adotadas pela Comissão com o propósito de 
preservar a incolumibilidade do sigilo de documentos 
em face do que determina a legislação vigente. Sendo 
assim, certos dados fornecidos pelos órgãos 
fazendários contendo, por exemplo a relação das 
trinta maiores empresas devedoras do Estado e 
inscritas em divida ativa foram preservados. 
  

Ademais, não se pode desconsiderar que 
muitas das empresas consideradas devedoras do 
estado exerceram o seu direto de defesa e realizaram 
a impugnação administrativa ou mesmo a 
impugnação judicial destes débitos por considerá-los 
indevidos. 

 
 Diante destes fatos, a condição de 

devedor passou a depender, em alguns casos de 
manifestação do poder judiciário. 

 
Por outro lado, no curso das 

investigações algumas empresas inseridas no rol dos 
sonegadores, tiveram sua situação jurídica alterada, 
seja pelo sucesso de alguma demanda judicial seja 
pelo reconhecimento do débito e realização do termo 
de parcelamento da divida fiscal. Ambos os fatos 
alteraram o status jurídico-fiscal dessas empresas 
resultando, muitas das vezes na baixa, nos 
registros fazendários da condição de sonegador. 

 
Estes fatos, obviamente, interfeririam de 

forma direta no objeto das investigações, razão pela 
qual algumas  das linhas de investigações 
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inicialmente projetadas para os trabalhos da CPI 
restaram, irremediavelmente, prejudicadas. 

 
     Nesse passo, é digno de nota registrar que 
a simples instalação da CPI, demonstrando, de modo 
ostensivo, a intenção do parlamento capixaba em 
emprestar sua colaboração na luta para coibir estas 
ações criminosas, por si só já constituiu um fato 
marcante que alterou sensivelmente a postura dos 
agentes econômicos, em cuja área de atuação são 
praticados estes delitos. 
 
    Mas não é só a inserção do parlamento  
neste tema constituiu também um fonte rica de 
aprendizado indicando a necessidade de maior 
articulação institucional entre os poderes de estado  
como forma de gerar uma combate mais eficaz aos 
delitos dessa natureza. 
 

Importante, frisar que embora se trate 
da leitura do relatório final da CPI a atuação do 
parlamento capixaba não cessará aqui. Com efeito, 
fazendo uso das prerrogativas constitucionais  que 
possuímos, é desejo dos Deputados  acompanhar os 
desdobramentos das ações dos  inquéritos, além de 
outras medidas algumas propostas pela própria CPI 
com a finalidade de coibir a prática desses crimes . 
  

 
     No que diz respeito à configuração dos 
crimes definidos na legislação penal comum e na 
legislação penal tributária a Comissão Parlamentar de 
Inquérito coligiu dados resultantes de autos de 
flagrantes e inquéritos policiais cujos resultados não 
haviam sido concluídos. Esta circunstância, agravada 
pelo fato de que mesmo após a conclusão do 
inquérito a materialidade e autoria dos crimes será 
objeto de apreciação judicial, constituí embaraço a 
justa e exata identificação dos autores dos crimes 
ocorridos. 

 
Releva destacar também que durante 

as fases do processo penal tributário o agente acusado 
do ilícito pode pagar o imposto que lhe é cobrado, 
circunstância que trará como conseqüência a extinção 
da punibilidade do agente. 

 
 Assim, ao longo das investigações 

também se observou a conduta dos agentes suspeitos 
que buscaram, o parcelamento e  a quitação dos seus 
débitos como elemento para a extinção da 
punibilidade, anulando-se dessa forma  a 
caracterização do crime . 

 
Ora, diante de tais fundamentos, é 

certo que todos estes fatos e motivações anteditos 
impõem condicionamentos a atuação conclusiva 
da CPI,  relativamente aos indiciamentos. 
 

PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS 
ADOTADOS PELA CPI 
 
  Para apuração dos fatos objetos do 
inquérito parlamentar  a CPI no uso das atribuições 
legais  que lhe confere o Artigo 58, §3º  da 
Constituição da Republica e as normas regimentais, 
realizou diversas diligencias, dentre as quais realço:  
tomada de  depoimentos, requerimento de 
informações fiscais aos órgãos fazendários estaduais 
e federais, requerimento as empresas seguradores de 
cargas e de veículos  do rol das ocorrências realizadas 
acompanhado da relação de empresas e  dados 
estatísticos dos sinistros; requisição às  empresas das  
copias dos livros ficais de registro de entrada de 
mercadorias  e notas fiscais; requisição do  apoio de 
técnicos da Secretária de Estado da Fazenda para 
exame da documentação  obtida; 
 
  Destaque-se no âmbito da segurança 
pública a colaboração das autoridades policiais aos 
quais a CPI solicitou, dentre outros, os seguintes 
dados: a relação dos estabelecimentos comerciais que 
estão sendo investigados pela receptação de 
mercadorias roubadas, fato que caracteriza o crime 
capitulado no Artigo 180 do CP e, ainda, a relação 
dos inquéritos policiais relativos à apuração dos 
crimes de receptação de cargas roubadas  
 
EXTRATO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

 
 
REUNIÃO N° 002, DE 09 DE ABRIL DE 2007 
 
Reunião em que foram aprovados os seguintes 
requerimentos:  
 
Enviar ofícios: 
 
- solicitando ao Secretário da Fazenda – José Teófilo 
de Oliveira, que disponibilize dois fiscais da receita 
para acompanhamento dos trabalhos desta Comissão 
e, requerendo ainda, relação das trinta maiores 
empresas devedoras de ICMS, informando os valores 
devidos;  
 
- solicitando ao Secretário de Estado de Segurança 
Pública que encaminhe, no prazo máximo de cinco 
dias, relação de todos os estabelecimentos que estão 
sendo investigados por receptação de cargas e 
mercadorias roubadas;  
 
- solicitando ao Chefe de Polícia – André Luiz Neves 
que encaminhe, no prazo máximo de cinco dias, 
cópia de todos os inquéritos policiais referentes ao 
crime de receptação de cargas e mercadorias 
roubadas;  
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- solicitando ao Presidente desta Casa de Leis que 
disponibilize um veículo tipo van, apropriado para 
transportar os membros desta Comissão, durante a 
realização de diligências;  
 
- requerendo aos responsáveis pelos supermercados 
Perim, Calvi, Santo Antônio, Extrabom e 
Schowambach que sejam encaminhadas, no prazo 
máximo de cinco dias, cópias das notas fiscais de 
compra de mercadorias (entrada) e do livro razão das 
mesmas, dos últimos três anos;  
  
- solicitando ao Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da -7ª Região cópia integral, caso existam, 
dos processos que tramitam na justiça do trabalho, 
cujo requerente solicita direitos trabalhistas devidos 
por “empresas laranjas”; 
 
- solicitando à Procuradora Geral de Justiça a 
indicação de um representante para acompanhar os 
trabalhos desta Comissão;  
 
- solicitando ao Delegado Titular de Veículos e 
Roubos de Cargas do Estado de São Paulo que 
encaminhe cópia completa do Inquérito Policial 
referente a “Operação Pirâmide”, que ensejou em 
prisões em vários Estados brasileiros, inclusive neste 
Estado do Espírito Santo;  
 
- solicitando ao Delegado Geral de São Paulo que 
informe as incidências de roubo de cargas em que 
estejam envolvidas empresas sediadas no Estado do 
Espírito Santo, encaminhando cópia do respectivo 
inquérito policial;  
 
- solicitando ao Presidente da Junta comercial do 
Espírito Santo que encaminhe relação de registros de 
estabelecimentos empresariais no ramo de 
supermercados, de transporte de cargas e que 
comercializam produtos eletro-eletrônicos sediados 
no Estado do Espírito Santo, dos últimos três anos, 
juntamente com cópias dos contratos sociais e suas 
respectivas alterações. 
 
REUNIÃO N° 003, DE 17 DE ABRIL DE 2007 
 
Reunião em que foi feita a leitura dos ofícios e 
petições abaixo transcritas e oficiados os 
supermercados dando ciência quanto às deliberações 
da CPI em relação ao requerimento dos mesmos. In 
verbis: 
 
- Ofício do Supermercado Extrabom solicitando ao 
Presidente desta Comissão se é possível fornecer no 
lugar das notas fiscais, os livros fiscais, uma vez que 
o prazo de cinco dias, é pequeno para atender ao 
pedido;  
 

- Petição dos representantes legais do Supermercado 
Santo Antônio requerendo dilação de prazo, em 
resposta ao OF/CPI 00/07;  
 
- Requerimento do Supermercado Calvi solicitando 
que as cópias de notas fiscais sejam entregues em 
arquivos magnéticos, aproveitando ainda, requer 
prorrogação de prazo por mais 20 dias.  
 
Foram oficiados os supermercados para que 
tomassem ciência da deliberação da Comissão sobre 
os requerimentos dos mesmos.  
 
REQUERIMENTOS APROVADOS: 
 
Enviar ofícios: 
 
- Solicitando aos Supermercados Calvi, Extrabom e 
Santo Antônio, para que no prazo de setenta duas 
horas, envie cópias do livro de entrada de 
mercadorias, livro de apuração de ICMS, livro razão 
e notas fiscais em meio magnético, relativos aos 
últimos cinco anos;  
 
- Solicitando aos Supermercados Porto Novo, 
Casagrande, Faé, Carone, Internacional, Epa, 
Dalmery, Ramos, Atacadista Lube, Atacadista 
Ribeiro e a Sudeste Farma, para que no prazo 
máximo de cinco dias, envie cópias do livro de 
entrada de mercadorias, livro de apuração de ICMS, 
livro razão e notas fiscais em meio magnético, 
relativos aos últimos cinco anos;  
 
- Informando sobre a instalação desta Comissão a 
todas as Prefeituras, Câmaras, Promotorias e 
Comarcas do Estado. 
 
REUNIÃO N° 004, DE 23 DE ABRIL DE 2007  
 
Nesta ocasião a CPI recebeu da Realmar 
Distribuidora Ltda (Supermercados Extrabom) os 
documentos solicitados pelo ofício nº 008/07, em que 
foram solicitadas cópias de notas fiscais de compra 
de mercadorias e do livro razão dos últimos 3 anos, e 
pelo oficio nº 029/07, em que foi solicitado cópias do 
livro de entrada de mercadorias, livro de apuração de 
ICMS e notas fiscais em meios magnéticos dos 
últimos 5 anos. 
 
Foi recebido o ofício da Secretaria da Fazenda com o 
nome das trinta maiores empresas devedoras de 
dívida ativa.  
 
Além de deliberada convocações de todos os 
estabelecimentos já notificados com pedidos de 
informações por esta Comissão, com data a ser 
agendada. 
 
REQUERIMENTO APROVADO: 
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Enviar ofício: 
 
- à Farmácia e Drogaria Pague Menos, ao Posto BR 
3- e ao Posto Bourguignon, para que no prazo de no 
máximo cinco dias, envie cópias do livro de entrada 
de mercadorias, livro de apuração de ICMS, livro 
razão e notas fiscais em meio magnético, relativos 
aos últimos cinco anos; 
 
REUNIÃO Nº 005, DE 23 DE ABRIL DE 2007 
 
Reunião em que foram aprovados as seguintes 
medidas:   
 
- Oficiar a Mega Forte Atacadista e a Red Rid 
Atacado, para que no prazo máximo cinco dias, 
enviem cópias do livro de entrada de mercadorias, 
livro de apuração de ICMS, livro razão e notas fiscais 
em meio magnético, relativos aos últimos cinco anos;  
 
- Convocar o Senhor Adelar Schultz e a Senhora 
Leandra Rosa de Souza Puppim, sócios do 
Supermercado Schwambach para comparecerem a 
reunião extraordinária do dia vinte e sete de abril do 
corrente ano. 
 
REUNIÃO N° 006, DE 03 DE MAIO DE 2007  
 
Reunião em que foram aprovados os seguintes 
requerimentos:   
Enviar ofício: 
 
- á Distribuidora Paraíso, Comercial Gasperazzo, 
Dibrás Distribuidora Ltda, Cadis Campineira 
Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda, Minas 
Rio Distribuidora e Ricardo Eletro, para que no prazo 
máximo de cinco dias, enviem cópias do livro de 
entrada de mercadorias, livro de apuração de ICMS, 
livro razão e notas fiscais em meio magnético, 
relativos aos últimos cinco anos. 
 
REUNIÃO N° 007, DE 07 DE MAIO DE 2007  
 
O Senhor Presidente toma ciência e solicita que se 
junte aos autos:  
 
- ao ofício do Supermercado Ramos, em que 
encaminhou o CD contendo as informações 
solicitadas por esta Comissão;  
 
- ao Ofício dos representantes legais do 
Supermercado Santo Antônio, em que encaminhou o 
CD-R contendo as informações do livro de entrada e 
saída de mercadorias, de apuração de ICMS, bem 
como notas fiscais por meio magnético. Informando 
ainda, que o livro razão encontra-se com o Fisco 
Estadual, motivo pela qual ainda não pode cumprir 
integralmente o pedido desta Comissão;  
 

- ao ofício do Auto Serviço Internacional Ltda – One 
encaminhou o disquete contendo as informações 
solicitadas por esta Comissão, em resposta ao 
OF/CPI Nº-20/07;  
- ao ofício do Auto Serviço Faé, em que foi 
encaminhado o CD contendo as informações 
solicitadas por esta Comissão, em resposta ao 
OF/CPI Nº-23/07;  
 
- ao ofício do Supermercado Calvi Ltda, em que foi 
encaminhado o CD contendo as informações 
solicitadas por esta Comissão, em resposta ao 
OF/CPI Nº030/07; 
- ao ofício do Comercial Gaivotas, em que foi 
encaminhado o CD contendo as informações 
solicitadas por esta Comissão, em resposta ao 
OF/CPI Nº--9/07; 
  
- ao ofício da Lube Distribuidora, em que foi 
encaminhado o CD contendo as informações 
solicitadas por esta Comissão, em resposta ao 
OF/CPI Nº035/07; 
  
- ao ofício da Drift Comércio de Alimentos Ltda. – 
Supermercados Carone, em resposta ao OF/CPI nº 
038/07, encaminhando CD contendo as informações 
solicitadas por esta Comissão; 
  
- à Drogaria e Farmácia Pague Menos que 
encaminhou o CD contendo as informações 
solicitadas por esta Comissão; 
  
- ao relatório das Diligências do dia 25 e 26 de abril 
do corrente ano, nos Supermercados Schowambach e 
Porto Novo em Cariacica e, na Drogaria e Farmácia 
Pague Menos; 
  
- ao ofício da Junta Comercial em que se encaminhou 
o CD contendo os nomes dos estabelecimentos 
registrados no ramo de supermercados e produtos 
eletrônicos sediados no ES, dos últimos três anos, em 
resposta ao OF/CPI Nº-28/07; 
  
- ao ofício da DMA Distribuidora S/A em que se 
encaminhou o CD contendo as informações 
solicitadas por esta Comissão, em resposta ao 
OF/CPI Nº034/07;   
- ao ofício da Sudeste Farma em que encaminhou a 
cópia dos documentos exigidos por esta Comissão, 
em resposta ao OF/CPI Nº036/07;  
 
O Senhor Presidente deferi as solicitações abaixo: 
 
- ao ofício da DMA Distribuidora (Supermercado 
EPA), em que foi solicitada a dilação de prazo, por 
mais sessenta dias, do prazo originariamente 
concedido para apresentação dos documentos 
solicitados por esta Comissão, em resposta ao 
OF/CPI 034/07. Pedido deferido; 
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- ao ofício da Sudeste Farma, em que foi 
encaminhado o CD com parte da documentação 
solicitada e, requerendo dilação de prazo, por mais 
cinco dias, a partir da data de entrega dos referidos 
documentos, em resposta ao OF/CPI 036/07 – 
Deferida a dilação do prazo por mais cinco dias;  
 
- à solicitação do Exmo. Senhor Deputado Marcelo 
Santos, quanto à transferência da reunião designada 
para o dia 27 de abril de 2007 – Pedido já deferido; 
  
- ao requerimento da empresa Megafort 
Distribuidora, solicitando a dilação do prazo para 
atendimento ao solicitado pelo OF/CPI nº -3-/2007 
em trinta dias – Deferida a dilação de prazo por 
dez dias;  
 
Quanto ao requerimento do Senhor Roberto Joanilho 
Maldonado, advogado da Senhora Leandra Rosa de 
Souza Puppim e do Senhor Adelar Schultz, 
solicitando o adiamento das oitivas designadas 
para o dia 27 de abril de 2007, foi prejudicado;  
 
PROPOSTAS APROVADAS 
 
- Classificar, com base na Resolução nº 2.-96/04, o 
documento encaminhado pela Secretaria da Fazenda 
através do OF/GAB/SEFAZ Nº -58/07, como secreto, 
com prazo de sigilo de quinze anos;  
 
- Convocar os Senhores Lourival Simmer, Aldemir 
Penha Fernandes e Hivanil Loureiro Ferreira para 
prestarem depoimento na próxima reunião ordinária 
no dia - 4 de maio do corrente ano;  
 
- Oficiar a todas as empresas seguradoras de cargas 
que forneçam relação de todas as cargas 
furtadas/roubadas na região Sudeste e no Estado da 
Bahia, nos últimos cinco anos e ainda: o número de 
ocorrências de cargas roubadas, identificação das 
vítimas, código de barra das mercadorias 
furtadas/roubadas, se foram recuperadas e seus 
registros; 
  
- Encaminhar ofício ao Superintendente da Polícia 
Civil Especializada com o objetivo de formalizar a 
parceria entre esta CPI e a Policia Civil na realização 
de diligências.  
 
- Encaminhar pedido de informação à 
Superintendência da Polícia Federal do Estado do 
Espírito Santo com relação à existência de inquéritos 
policiais referentes à constituição de “empresas 
laranjas”, sonegação fiscal e receptação de cargas 
furtadas/roubadas por parte de empresas com sede ou 
filiais no Estado do Espírito Santo; 
 
- oficiar as empresas Schincarioll e Posto Kadillac, 
para que no prazo máximo de cinco dias, apresentem 
por meio magnético, livros de apuração de ICMS, 

razão, e notas fiscais de entrada de mercadorias, dos 
últimos cinco anos. 
 
- PRORROGADA POR MAIS NOVENTA DIAS 
O PRAZO DE FUNCIONAMENTO DESTA CPI; 
 
REUNIÃO N° 008, DE 09 DE MAIO DE 2007. 
 
REQUERIMENTOS APROVADOS: 
 
Enviar ofício aos estabelecimentos Athos Farma 
Medicamentos, Distribuidora Moura, Distribuidora 
Baratela, Star Farma, Benemed, Medic Lar, Lunar 
Distribuidora, Cesconetto Comercial Ltda, Fiorot 
Atacadista, Abrevo Brasil Distribuidora, Comercial 
Cerealista Pretti Ltda, Unimarka Distribuidora, Dalla 
Bernardina Distribuidora, Yanna Hanna Distribuidora 
e DME Distribuidora, para que no prazo máximo de 
cinco dias, enviem por meio magnético, o livro de 
entrada de mercadorias, o livro de apuração de 
ICMS, livro razão e notas fiscais, relativos aos 
últimos cinco anos. 
 
REUNIÃO N° 09, DE 21 DE MAIO DE 2007. 
 
Presente à reunião a procuradora do Ministério 
Público Dr. Mônica Cristina Moreira Pinto designada 
para acompanhar os trabalhos desta CPI. 
O Senhor Presidente toma ciência e solicita que se 
junte aos autos:  
 
- ao ofício da empresa Parma Comercial Ltda, 
encaminhando, em meio magnético (dois CDs), a 
documentação solicitada através do ofício OF/CPI nº 
032/2007; 
  
- aos documentos encaminhados pela Junta 
Comercial, em atendimento ao ofício OF/CPI nº 
272/2007; 
  
- ao ofício da Distribuidora Paraíso Ltda, 
encaminhando, em meio magnético, as notas fiscais e 
cópia dos livros de apuração e razão, em resposta ao 
OF/CPI nº 2-6/2007; 
  
- ao ofício da Comercial Gasperazzo, encaminhando, 
em meio magnético, as notas fiscais e cópia dos 
livros de apuração de ICMS e razão, em resposta ao 
OF/CPI nº 2-8/2007; 
  
- ao ofício da Megafort Distribuidora de Importação e 
Exportação Ltda, solicitando que seja juntado aos 
autos o instrumento de procuração de seu 
representante legal; 
  
- ao ofício do Posto Kadillac Ltda, encaminhando, 
em meio magnético, os livros de entradas de 
mercadorias, livros de apuração e razão, em resposta 
ao OF/CPI nº 22-/2007. Comunicando ainda que não 
dispõem de notas fiscais de entrada em meio 
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magnético, deixando ao dispor desta CPI, as notas 
originais conforme entendimento verbal mantido com 
o Presidente desta Comissão;  
- ao ofício dos Supermercados Dalmerry, 
encaminhando, em meio magnético, as notas fiscais e 
cópia dos livros de apuração de ICMS e razão, em 
resposta ao OF/CPI nº -2-/2007; 
  
- ao ofício da Newred Distribuidora Importação e 
Exportação Ltda, encaminhando, em meio 
magnético, as notas fiscais e cópia dos livros de 
apuração de ICMS e razão, como solicitado por esta 
Comissão; 
 
- ao ofício do Auto Serviço Perim Ltda, 
encaminhando, em meio magnético, as notas fiscais e 
cópia dos livros de apuração de ICMS e razão, como 
solicitado por esta Comissão; 
  
- ao ofício da Benemed Comércio de Medicamentos 
Ltda, enviando documentos em meio magnético 
como solicitado por esta Comissão, em resposta ao 
OF/CPI Nº 3-6/07; 
  
 
O Senhor Presidente deferi as solicitações abaixo: 
 
- à petição do Representante Legal dos Senhores 
Ivanil Lorêncio, Ademir Penha Fernandes e Lourival 
Simmer, requerendo o adiamento da convocação do 
dia -4 de maio do corrente ano, para data a ser 
designada conforme pauta - Deferido. 
  
- ao ofício da DME Distribuidora, requerendo dilação 
de prazo por mais quinze dias úteis para apresentação 
dos documentos solicitados por esta Comissão – 
Defiro a dilação do prazo por mais dez dias. 
  
- a ofício da Distribuidora Baratella Ltda-Me, 
requerendo dilação do prazo estabelecido no ofício 
encaminhado pela CPI, por mais quinze dias, prazo 
este em que a empresa se compromete a entregar os 
documentos pedidos – Defiro a dilação do prazo 
por mais dez dias; 
  
- ao ofício da Cadis Campineira Distribuidora de 
Produtos Alimentícios Ltda, solicita a dilação de 
prazo para o dia 2- de maio de 2007 (segunda-feira), 
para a entrega da documentação solicitada em 
arquivos magnéticos – Defiro a dilação do prazo 
por mais dez dias; 
  
- ao ofício da Distribuidora de Prod. Farm. 
Hospitalares Moura Ltda, requerendo a prorrogação 
do prazo estabelecido no oficio por mais quinze dias, 
prazo este em que a empresa se compromete a 
entregar os documentos pedidos - Defiro a dilação 
do prazo por mais dez dias;  
 

- à petição do representante legal da Medic Lar 
(Drogaria Farmaco Ltda), Dr. Jaques Marques 
Pereira, requerendo dilação de prazo estabelecido no 
ofício por trinta dias, devido a total impossibilidade 
do envio dos documentos solicitados por esta 
Comissão supra descritos no prazo de cinco dias, pelo 
seu grande volume - Defiro a dilação do prazo por 
mais dez dias; 
  
- ao ofício da Abrevo do Brasil Distribuidora Ltda., 
solicitando prorrogação do prazo estabelecido no 
oficio OF/CPI nº 322/2007 por mais quinze dias para 
apresentação dos documentos solicitados - Defiro a 
dilação do prazo por mais dez dias. 
 
A providenciar - ofício do Juiz Luiz Serafini, 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da -7ª 
Região, solicitando que seja fornecido o nome dos 
autores ou das “empresas laranjas”, a fim de que se 
possa efetivar a consulta solicitada através do ofício 
OF/CPI nº 03/07 –  .  
 
REUNIÃO Nº 10, DE 28 DE MAIO DE 2007. 
Presente à reunião a procuradora do Ministério 
Público Dr. Mônica Cristina Moreira Pinto designada 
para acompanhar os trabalhos desta CPI. 
O Senhor Presidente toma ciência e solicita que se 
junte aos autos:  
 
 
- Ofício da Cescom Cesconeto Comercial Ltda, 
encaminhando, a documentação solicitada por esta 
Comissão, através do ofício OF/CPI nº 320/2007; 
  
- Ofício da Fiorot Comércio Importação e Exportação 
Ltda, encaminhando, a documentação solicitada  por 
esta Comissão, através do ofício OF/CPI nº 32-/2007; 
  
- Ofício da DME Distribuidora, encaminhando, em 
meio magnético as notas fiscais e cópia dos livros de 
apuração de ICMS e razão, em resposta ao OF/CPI nº 
325/2007; 
  
- Ofício da Cadis Campineira Distribuidora de 
Produtos Alimentícios Ltda, encaminhando a 
documentação solicitada  por esta Comissão; 
   
- Ofício da comercial Cerealista Pretti Ltda, 
encaminhando, em meio magnético as notas fiscais e 
dos livros de apuração de ICMS e razão, como 
solicitado por esta Comissão; 
  
- Ofício da Megafort Distribuidor Importação e 
Exportação Ltda, encaminhando, em meio magnético 
as notas fiscais e cópia dos livros de apuração de 
ICMS e razão, como solicitado por esta Comissão; 
  
- Ofício da Distribuidora Baratela Ltda-Me, 
encaminhando em meio magnético as notas fiscais e 



Vitória-ES, quarta-feira, 28 de maio de 2008 Diário do Poder Legislativo - 15 

cópias dos livros de apuração de ICMS e razão, como 
solicitado por esta Comissão pelo OF/CPI Nº 3-4/07.  
- Ofício da Distribuidora de Produtos Farmacêuticos 
e Hospitalares Moura Ltda, encaminhando em meio 
magnético as notas fiscais e cópias dos livros de 
apuração de ICMS e razão, como solicitado por esta 
Comissão pelo OF/CPI Nº 3-3/07; 
  
- Ofício da Abrevo do Brasil Distribuidora Ltda., 
encaminhando em meio magnético as notas fiscais e 
cópias dos livros de apuração de ICMS e razão, como 
solicitado por esta Comissão pelo OF/CPI Nº 322/07; 
  
- Ofício da Athos Farma Sudeste S.A, encaminhando 
em meio magnético os Livros de Entrada e Saída de 
2002 a 2006 e fotocópias do Livro de Apuração de 
ICMS de 2002 a 2006.  
 
O Senhor Presidente deferi as solicitações abaixo: 
 
- Ofício Da Ricardo Eletro Divinópolis Ltda, 
requerendo dilação de prazo por mais trinta dias para 
apresentação dos documentos solicitados por esta 
Comissão – Defiro, Prorrogado prazo por mais dez 
dias; 
  
- Ofício da Minas Rio Distribuidor Atacadista S/A, 
requerendo prorrogação de prazo para cumprimento 
do OF/CPI Nº 336/07– Defiro. Prorrogado o prazo 
por mais dez dias. 
  
- Ofício da Yara Hanna Comércio e Indústria Ltda, 
requerendo cópia integral do presente processo 
administrativo, cópia da ata taquigráfica da reunião 
que indicou e deliberou pela notificação da empresa 
no processo em referência. Ainda solicita, a 
prorrogação de prazo por mais sessenta dias para 
integral atendimento dos pedidos feitos por esta 
Comissão, em resposta ao OF/CPI Nº 326/07 – Ao 
pedido de dilação do prazo, defiro por mais dez 
dias. Ao pedido de cópia da ata taquigráfica, bem 
como, do processo administrativo, por ora, 
indeferido. 
  
- Ofício da Athos Farma Sudeste S/A, requerendo a 
prorrogação do prazo estabelecido no oficio por mais 
trinta dias, prazo este em que a empresa se 
compromete a entregar os documentos pedidos – 
Defiro Prorrogado o prazo por mais dez dias.  
  
Envia para análise 
 
- Ofício da Distribuidora Moura Ltda, informando 
que por motivos técnicos, não possuem a 
documentação solicitada em meio magnético. Requer 
outra forma para atender aos pedidos desta Comissão.  
 
- Ofício da Unimarka Distribuidora Ltda, 
encaminhando, a documentação solicitada  por esta 
Comissão, através do ofício OF/CPI nº 324/2007 – - 

Ofício do Juiz do Trabalho de Guarapari (Dr. Alvino 
Marchiori Junior), informando que não foi possível 
realizar a pesquisa requerida por esta Comissão, no 
sistema de acompanhamento processual, com 
parâmetros solicitados nesta CPI, conforme OF/CPI 
Nº 03/07.  
 
Quanto ao documento recebido pela Seguradora 
Pamcary, seu conteúdo deverá ser resguardado 
em sigilo. 
 
REQUERIMENTOS APROVADOS 
 
Envio de ofício para: 
- Senhor Rodney Rocha Miranda - Secretário de 
Segurança Pública para que encaminhe cópia dos 
autos de prisão em flagrante de Everton Francisco 
Vilela, Luiz Carlos Silva Souza, Márcio Bruno dos 
Santos Vieira, Saulo Martins Lamoia e Fernando 
Barbosa, pelos crimes dispostos no art. -57, § 2º, 
inciso I, II e art. 288 do Código Penal Brasileiro c/c 
art. -4 da Lei -0.826/03;  
- Os estabelecimentos Lojas Dadalto, D&D Matérias 
de Construção, Carrefour Comércio e Industria Ltda, 
Pro Farma, Supermercados Marrequinho, 
Refrigerantes UAI, Rio de Janeiro Refrescos Ltda 
(Coca Cola), Roncetti Atacadista e Refrigerantes 
Coroa Ltda, no prazo máximo de dez dias, através de 
meio magnético, livro de entrada de mercadorias, 
livros razão, livro de apuração de ICMS e notas 
fiscais dessa Empresa, relativos aos últimos cinco 
anos;  
- Ao Inspetor Chefe da Alfândega do Porto de 
Vitória, solicitando que nos informe os nomes das 
empresas envolvidas nas apreensões de mercadorias 
ocorridas no presente ano no Porto de Vitória;  
- A Sindiex, solicitando que nos informe a relação 
das empresas “Fundapianas” no Espírito Santo. 
 
REUNIÃO Nº 11, DE 8 DE JUNHO DE 2007 - 
EXTRAORDINÁRIA. 
 
O Senhor Presidente toma ciência e solicita que se 
junte aos autos:  
 
- Ofício da L&D Logística e Distribuição Ltda, 
encaminhando, a documentação solicitada por esta 
Comissão, por meio magnético, através do ofício 
OF/CPI nº 220 e 335/2007; 
  
- Ofício da D. Dalla Produtos Siderúrgicos Ltda, 
encaminhando, a documentação solicitada por esta 
Comissão, por meio magnético, através do ofício 
OF/CPI nº 339/2007; 
  
- Ofício da D. Dalla Produtos Siderúrgicos Ltda, 
encaminhando, a documentação solicitada por esta 
Comissão, por meio magnético, através do ofício 
OF/CPI nº 339/2007; 
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- Ofício da Cescom Cesconeto Comercial Ltda, 
encaminhando, a documentação solicitada por esta 
Comissão, por meio magnético, conforme solicitação 
do ofício expedido por esta Comissão; 
  
- Ofício da Megafort Distribuidor Importação e 
Exportação Ltda, encaminhando o livro de saída de 
mercadorias de 2002 a 2006 por meio magnético, 
conforme solicitado por esta Comissão; 
  
- Ofício do Supermercado Dalmerry, informando que 
já foi atendido o pedido desta Comissão de envio da 
documentação fiscal e, encaminhando cópia do 
contrato social e suas alterações; 
  
- Ofício da UBF Garantias & Seguros S/A, 
informando que não atuam no ramo de seguros de 
transportes; 
  
- Ofício da Yara Hanna Comércio e Indústria Ltda, 
encaminhando documentos fiscais em meio 
magnético, conforme solicitado por esta Comissão 
pelo OF/CPI Nº 326/07; 
  
- Ofício da Sindiex, encaminhando relação das 
empresas importadoras e exportadoras afiliadas ao 
Sindicato do Comércio de Exp. E Imp. Do Estado do 
ES, conforme solicitado por esta Comissão pelo 
OF/CPI Nº 346/07; 
 
- Ofício da Áurea Seguro S/A, informando que não 
atuam no ramo de seguros de transportes. 
  
- Ofício da Bamércio S/A – Previdência Privada, 
informando que nunca foi vítima ou se envolveu em 
roubo e receptação de cargas.   
O Senhor Presidente deferi as solicitações abaixo: 
 
- Petição do Dr. Gilberto Nunes Lima – Advogado da 
Megafort Distribuidora, solicitando prorrogação de 
prazo por mais cinco dias, para cumprimento do 
OF/CPI Nº 356/07. Defiro;  
 
- Ofício da Drogaria Farmaco Ltda (Medic lar), 
solicitando que sejam recebidos os documentos 
originais por esta Comissão, mediante protocolo, 
ficando tais documentos totalmente a disposição para 
análise. Deferido conforme acordado com o 
representante legal em reunião do dia 04/06/07; 
  
- Petição do Dr. Alexandre Faria Cerutti (advogado 
da Carrefour Comércio Indústria Ltda), requerendo 
dilação de prazo por mais dez dias, para apresentação 
dos documentos solicitados por esta Comissão pelo 
OF/CPI Nº 343/07. Deferido despacho dado em -
2/06/07; 
  
- Ofício dos Refrigerantes Coroa Ltda, requerendo 
dilação de prazo, por mais cinco dias, para entrega 
dos referidos documentos solicitados por esta 

Comissão pelo OF/CPI Nº 34-/07. Deferido devendo 
os documentos ser apresentados até o dia -3/06/07; 
 
- Ofício da Dadalto S/A, requerendo dilação de 
prazo, por mais quinze dias, para entrega dos 
referidos documentos solicitados por esta Comissão, 
em resposta ao OF/CPI 354/07. Deferido despacho 
dado em 06/06/07; 
  
- Ofício da D&D Home Center da Construção Ltda, 
requerendo dilação de prazo, por mais quinze dias, 
para entrega dos referidos documentos solicitados por 
esta Comissão, em resposta ao OF/CPI 355/07. 
Deferido despacho dado em 06/06/07; 
 
Enviado para análise: 
 
- Ofício da Rio de Janeiro Refrescos Ltda (Coca-
Cola), encaminhando notas fiscais de entrada e saída 
de 2002 a 2006 e livros diários de 2002 a 2006, em 
meio magnético, conforme solicitado por esta 
Comissão pelo OF/CPI Nº 342/07. Solicita ainda, 
dilação de prazo por mais sessenta dias, devido ao 
grande volume de documentos, para que assim possa 
atender integralmente o pedido em questão feito por 
esta Comissão; 
   
- Ofício da Dibras Distribuidora Brasileira Ltda, 
requerendo dilação de prazo, por mais trinta dias, 
para entrega dos referidos documentos solicitados por 
esta Comissão; 
   
- Ofício da Drogaria Farmaco Ltda (Medic lar), 
encaminhando a documentação solicitada por esta 
Comissão, que não foi aceita por serem os originais.  
 
 
PROPOSTAS APROVADAS: 
 
- Oficiar o Supermercado Wal Mart Brasil Ltda, 
Frigorífico Frigopan, Farmácia São Tomé e 
Supermercados Perim de Cachoeiro para que no 
prazo máximo de dez dias, através de meio 
magnético, livro de entrada e saída de mercadorias, 
livros razão, livro de apuração de ICMS e notas 
fiscais dessa Empresa, relativos aos últimos cinco 
anos; 
  
- Realizar uma reunião reservada, ao término desta, 
para deliberação de proposta de pedido judicial de 
interceptação telefônica. 
 
REUNIÃO N° 12, DE 08 DE JUNHO DE 2007 – 
EXTRAORDINÁRIA RESEVADA. 
 
Aprovado pedido judicial de interceptação telefônica 
de pessoa de prenome Valmir, residente em Praia 
Grande, no Município de Fundão, usuário da linha de 
telefonia móvel número 993--9538, denunciado por 
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fontes anônimas a membros desta Comissão como 
suposto agenciador de cargas roubadas. 
 
REUNIÃO N° 13, DE 19 DE JUNHO DE 2007 - 
EXTRAORDINÁRIA. 
 
PROPOSTAS APROVADAS 
 
- Convocar para prestarem depoimento na próxima 
reunião ordinária desta Comissão, a ser realizada no 
dia vinte e cinco de junho do corrente ano, os 
representantes legais das empresas Ricardo Eletro 
Divinópolis Ltda e Dibrás Distribuidora; 
  
- Requerer às empresas Patinho, Eletrocity, Ponto 
Frio, Ponto Quente, Atacado São Paulo, Casa dos 
Brinquedos, Casa e Vídeo, Sipolatti, Lojas 
Americanas, Lojas Insinuante e Gecore Comercial 
Distribuidora Ltda. que enviem, no prazo de dez dias, 
através de meio magnético, livro de entrada de 
mercadorias, livros razão, livro de apuração de ICMS 
e notas fiscais dessa Empresa, relativos aos últimos 
cinco anos; 
  
- Requerer ao Exmo. Senhor Secretário de Estado da 
Fazenda que informe se a empresa Ricardo Eletro 
Divinópolis Ltda. foi autuada por aquela Secretaria, 
encaminhando cópia dos respectivos autos de 
infração. 
 
 
O Senhor Presidente comunica aos Senhores 
Deputados que não participará da análise da 
documentação nem de quaisquer outros atos 
referentes à empresa Eletrocity, por considerar-se 
impedido em razão de seus laços de amizade com seu 
proprietário. 
 
REUNIÃO N° 14, DE 25 DE JUNHO DE 2007. 
 
 
O Senhor Presidente toma ciência e solicita que se 
junte aos autos:  
 
- Ofício da Brasil Veículos Companhia de Seguros, 
informando que comercializa seguro no ramo de 
automóveis, porém não realiza seguro de cargas, 
motivo pelo qual não possui registro de roubo e 
receptação de cargas; 
  
- Ofício da Ricardo Eletro Divinópolis Ltda, 
requerendo a juntada dos arquivos magnéticos dos 
livros de entradas, apuração de ICMS, e razão do 
exercício 2004 e 2005, ou seja, desde abertura da 
empresa; 
  
- Ofício da Refrigerantes Coroa Ltda, encaminhando 
todos os documentos solicitados, através de meio 
magnético em resposta ao OF/CPI Nº 34-/07; 
  

- Ofício da Combined Seguros do Brasil, informando 
que não opera no ramo de seguro de transportes; 
  
- Ofício da Golden Cross Assistência Internacional de 
Saúde Ltda, informando que não possui qualquer 
registro de sinistro (roubo e receptação de cargas) no 
estado do Espírito Santo; 
  
- Ofício da Conapp Seguros, informando que não 
possui qualquer registro de cargas roubadas/furtadas 
nos últimos cinco anos; 
  
- Ofício da AVS Seguradora S/A, informando que 
não atua no ramo de seguros referente a transportes 
de cargas; 
  
- Ofício da KYOEI do Brasil Companhia de Seguros, 
informando que não atua no ramo de seguros 
referente a transportes de cargas; 
  
- Ofício do Banco Cruzeiro do Sul S/A, informando 
que não possui qualquer registro de roubo e 
receptação de cargas no estado do Espírito Santo; 
  
- Ofício da APS Sulina Seguradora, informando que 
não atua no ramo de seguros referente a transportes 
de cargas; 
  
- Ofício do HSBC Bank Brasil S/A, informando que 
as notificações envolvendo seguros de automóveis e 
bens sejam direcionados à empresa HDI Seguros 
S/A, atual gestora destes produtos; 
  
- Ofício do Rio de Janeiro Refrescos Ltda, 
encaminhando o livro de entrada e registros de 
apuração dos anos de 2002 a 2006 em meio 
magnético; 
  
- Ofício da Brasilprev Seguros e Previdência S/A, 
informando que comercializa seguro no ramo de 
automóveis, porém não realiza seguro de cargas, 
motivo pelo qual não possui registro de roubo e 
receptação de cargas; 
  
- Ofício da Ricardo Eletro Divinópolis Ltda, 
requerendo a juntada comprovante de recebimento 
dos documentos requeridos por esta Comissão aos 
autos; 
  
- Ofício Sabemi Seguradora, informando que não 
possui qualquer registro de roubo e receptação de 
cargas no estado do Espírito Santo e no Estado da 
Bahia, nos últimos cinco anos; 
  
- Ofício da Cardif do Brasil Seguros Previdência S/A, 
informando que não atua no ramo de seguros 
referente a transportes de cargas; 
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- Ofício da Dibras Distribuidora Ltda, encaminhando 
o restante da documentação solicitada por esta 
Comissão.  
 
O Senhor Presidente indefere as solicitações abaixo: 
- Ofício da Link Comunicação e Projetos Ltda, 
requerendo andamento dos trabalhos desta Comissão, 
via e-mail para que possamos conhecer o 
desenvolvimento da CPI.  Indefiro por hora o 
pedido. 
 
Requereu:  
- às empresas Embali Indústrias Plásticas Ltda e 
Unilider Distribuidora que enviem no prazo de dez 
dias, através de meio magnético, livro de entrada de 
mercadorias, livros razão, livro de apuração de ICMS 
e notas fiscais dessa Empresa, relativos aos últimos 
cinco anos; 
 
- que sejam classificados como secretos, com prazo 
de reserva de 15 anos, os documentos protegidos por 
sigilo fiscal encaminhados pelos estabelecimentos já 
notificados por esta Comissão, com base no art. 5º, 
inciso I, da Resolução nº 2.196/04, estendendo a 
classificação a todos os outros, de natureza 
semelhante, que forem recebidos por esta CPI. 
 
Recebido o parecer do Inspetor Chefe José 
Henrique Mauri, da Secretaria da Receita 
Federal, em atenção ao OF/CPI Nº 347/07, onde 
indefere o pedido solicitado pela Comissão.  
 
Ouvido: 
Primeiro depoente - Senhor Ricardo Rodrigues 
Nunes, representante legal da Ricardo Eletro, que 
após qualificar-se e prestar o compromisso de dizer a 
verdade, faz a entrega de cópia do índice de sinistro 
da referida empresa e responde às perguntas dos 
Senhores Deputados. O Senhor Ricardo Nunes 
Rodrigues compromete-se ainda a enviar a esta 
Comissão os autos de infração da Empresa Ricardo 
Eletro e os documentos fiscais dos últimos cinco 
anos. 
 
Segundo depoente - Senhor Ewaldo Badotto Moura 
Júnior, representante legal da Dibrás Distribuidora, 
que após qualificar-se e prestar o compromisso de 
dizer a verdade, responde às perguntas dos Senhores 
Deputados. Foi solicitado a empresa Dibrás 
Distribuidora para que envie, no prazo de quarenta e 
oito horas, em meio magnético, livro de entrada de 
mercadorias, livros razão, livro de apuração de ICMS 
e notas fiscais apenas dos últimos dois anos. 
 
REUNIÃO N° 15, DE 02 DE JULHO DE 2007. 
 
O Senhor Presidente toma ciência e solicita que se 
junte aos autos:  
 
 

- Ofício da Equatorial Previdência Privada, 
informando que não atua no ramo de seguros 
referente a transportes de cargas; 
  
- Ofício da Aspecir Previdência, informando que 
comercializa seguro no ramo de automóveis, não 
realizando seguro de cargas, motivo pelo qual não 
possui registro de roubo e receptação; 
  
- Ofício da Jacaraípe Comércio de Bebidas Ltda, 
Informando que não é possível atender a solicitação 
desta Comissão, vez que todos os documentos da 
empresa foram apreendidos em ação conjunta do 
Ministério Público Estadual e Secretária da Receita 
Estadual no dia -3.04.07; 
  
- Ofício da Investprev Seguros e Previdência S/A, 
informando que não opera no ramo de seguro de 
transportes; 
  
- Ofício da D&D Home Center da Construção Ltda, 
encaminhando em meio magnético o restante da 
documentação solicitada por esta Comissão, em 
resposta ao OF/CPI Nº 364/07; 
  
- Ofício da Dadalto S/A, encaminhando em meio 
magnético o restante da documentação solicitada por 
esta Comissão, em resposta ao OF/CPI Nº 355/07; 
  
- Ofício da Dadalto S/A, solicitando maiores 
esclarecimentos sobre a entrega da documentação 
referente ao ano de 2007, uma vez que este exercício 
não foi encerrado por completo e seus respectivos 
livros ainda não foram emitidos, em resposta ao 
OF/CPI Nº 355/07; 
  
- Ofício da Comercial Superaudio Ltda (Eletrocity), 
encaminhando em meio magnético a documentação 
solicitada por esta Comissão, em resposta ao OF/CPI 
Nº 380/07; 
  
- Ofício da Banestes Seguros, informando que não 
registrou nenhuma indenização referente à cobertura 
de roubo/furto de cargas; 
  
- Ofício da Icatu Hartford Seguros S/A, informando 
que não opera no ramo de seguro de transportes; 
  
- Ofício da Real Seguro S/A, informando que não 
dispõem dos controles que permitam o levantamento 
de dados requeridos por esta Comissão, o que 
impossibilita o atendimento do mesmo; 
  
- Ofício da Tókio Marine Brasil Seguradora S/A, 
informando que não dispõem dos controles que 
permitam o levantamento de dados requeridos por 
esta Comissão, o que impossibilita o atendimento do 
mesmo; 
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- Ofício da Dibras Distribuidora, encaminhando em 
meio magnético o restante da documentação 
solicitada por esta Comissão em reunião do dia 
25.06.07; 
  
- Ofício da Ricardo Eletro Divinópolis Ltda, 
encaminhando as notas fiscais de entrada e saída da 
requerente nos moldes do Síntegra, cópias dos autos 
de infração oriundos da fiscalização do Estado do 
Espírito Santo e, informando os dados da 
transportadora que efetua o transporte de cargas da 
Empresa Ricardo Eletro, conforme solicitado por esta 
Comissão em reunião do dia 25.06.07, pelos 
membros desta CPI; 
  
- Ofício da Frigodan Indústria e Comércio de Carnes 
Ltda, encaminhando em meio magnético a 
documentação fiscal solicitada por esta Comissão, em 
resposta ao OF/CPI Nº 373/07; 
  
- Ofício da empresa Supermercados Perim (razão 
social: Osvaldo Perim Supermercados Ltda), 
encaminhando em meio magnético a documentação 
fiscal solicitada por esta Comissão, em resposta ao 
OF/CPI Nº 369/2007; 
  
- Ofício do Banco Santander Banespa Seguros, 
informando que a empresa não comercializa seguros 
de cargas, em resposta ao OF/CPI Nº 290/07; 
  
- Ofício da Procuradora Geral de Justiça – Catarina 
Cecin Gazele, informando que foi revogada a 
designação da Dra. Mônica Cristina Moreira Pinto, 
tendo em vista os constantes constrangimentos que a 
mesma sofreu nesta Casa de Leis.  
 
O Senhor Presidente recebe e indefere: 
 
- Ofício da Dadalto S/A, solicitando dilação de prazo 
por mais trinta dias para entrega dos documentos 
solicitados por esta Comissão, em resposta ao 
OF/CPI Nº 355/07.  Indefere -  o pedido de dilação 
de prazo por 30 dias. Solicitando documentação no 
prazo de quarenta e oito horas mais contrato social da 
Empresa e suas respectivas alterações.  
 
PROPOSTAS APROVADAS 
 
- Oficiar ao Delegado Titular da Delegacia de 
Defraudações e Falsificações – Lauro Coimbra, 
requerendo que remeta cópia dos inquéritos policiais 
referentes a empresas sob acusação de crimes de 
sonegação fiscal, formação de quadrilha, estelionato, 
falsificação de documentos públicos e particulares, 
contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, 
intituladas empresas “laranjas”;  
 
- Oficiar a Procuradora Geral de Justiça – Catarina 
Cecin Gazele, requerendo que nos informe os nomes 
da empresas alvos de investigação dessa Douta 

Procuradoria, sob acusação de crimes de sonegação 
fiscal, formação de quadrilha, estelionato, 
falsificação de documentos públicos e particulares, 
contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, 
intituladas empresas “laranjas”; 
  
- Convocar para a próxima reunião do dia 09 de julho 
do corrente ano, os representantes legais das 
Empresas Belmok Transportadora Ltda e Fiorot 
Transportadora Ltda;  
 
- Classificar como confidenciais, com prazo de 
reserva de 05 anos, os documentos entregues em 
reunião pelo Representante Legal da Ricardo Eletro 
Divinópolis, o Senhor Ricardo Rodrigues Nunes, 
contendo a relação de sinistros da empresa de seguros 
Mapfre Pamcary referentes à empresa 
supramencionada e todos os demais de igual teor 
encaminhados pelos estabelecimentos já notificados 
por esta Comissão, com base no art. 3º, inciso II, da 
Resolução nº 2.-96/04. 
 
 
REUNIÃO N° 16, DE 4 DE JULHO DE 2007. - 
EXTRAORDINÁRIA 
 
 
PROPOSTAS APROVADAS 
 
- Convocar para a próxima reunião ordinária desta 
Comissão, a ser realizada no dia nove de julho do 
corrente ano, o representante legal da Empresa 
Móveis Meireles – Senhor Elon Vieira Meireles; 
  
- Oficiar a empresa Casa do Açúcar de Alimentos, 
que envie, no prazo de quarenta e oito horas, através 
de arquivo magnético com extensão TXT e no 
formato previsto no anexo XXXVI do RICMS/ES, 
livro de entrada e saída de mercadorias, livros razão, 
livro de apuração de ICMS, relativos aos últimos 
cinco anos;  
 
- Oficiar a Ricardo Eletro Divinópolis e Frigodan 
Indústria e Comércio Ltda, para que reenviem, após 
analise dos documentos que não atenderam as 
exigências fiscais, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, toda documentação em arquivo magnético com 
extensão TXT e no formato previsto no anexo 
XXXVI do RICMS/ES, sob pena dos responsáveis 
responderem as penalidades previstas em lei. 
 
REUNIÃO N° 17, DE 09 DE JULHO DE 2007 
 
PROPOSTAS APROVADAS 
 
- Reconvocar o Senhor Luiz Belmok – Representante 
Legal da Transportadora Belmok Ltda para a próxima 
reunião que será extraordinária no dia doze de julho 
do corrente ano; 
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- Ofício ao Secretário da Fazenda - José Teófilo para 
que através dos auditores disponibilizados a essa 
Comissão, procedam à análise das informações 
fiscais remetidas pelas empresas a esta CPI. 
 
Ouvido: 
 
Depoente - Senhor Elon Vieira Meireles - 
Representante das Móveis Meireles, que após 
qualificar-se e prestar o compromisso de dizer a 
verdade, responde às perguntas dos Senhores 
Deputados. O Senhor Elon Vieira Meireles 
compromete-se ainda a enviar a esta Comissão os 
documentos fiscais dos últimos sete anos. 
 
REUNIÃO Nº 18, DE 09 DE JULHO DE 2007 – 
EXTRAORDINÁRIA 
 
PROPOSTA APROVADA 
 
- Convocar o Senhor José Augusto Gusmão – 
Representante Legal da Empresa Megafort Ltda para 
a próxima reunião que será extraordinária no dia doze 
de julho do corrente ano. 
 
REUNIÃO Nº 19, DE 12 DE JULHO DE 2007 – 
EXTRAORDINÁRIA 
 
 
O Senhor Presidente toma ciência dos ofícios e 
solicita que se junte aos autos:  
 
- Ofício da IcatuHartford Seguros S/A, informando 
que não atua no ramo de seguros referente a 
transportes de cargas e, por estes motivos nada tem 
acrescentar as investigações realizadas por esta CPI; 
   
- Ofício da Unibanco AIG Seguros S/A, informando 
que não possui registros de furto/roubo de cargas; 
   
- Ofício do Atacado São Paulo Ltda, encaminhando 
em meio magnético os registros de entrada de 
mercadorias, livro razão e livro de apuração de 
ICMS, conforme solicitado por esta Comissão pelo 
OF/CPI Nº 382/07; 
   
- Ofício das Lojas Insinuante Ltda, encaminhando em 
meio magnético os livros de registro de entrada, 
livros de apuração de ICMS e livros razão referentes 
aos últimos cinco anos, conforme solicitado por esta 
Comissão pelo OF/CPI Nº 387/07; 
   
- Ofício do Diretor da Secretaria – André Luiz 
Ferreira Machado, requerendo que informe nome do 
requerente em relação ao qual se solicita pesquisa 
sobre existência de processos em que pleiteia direito 
trabalhista devido de empresas laranja.  Para analise; 
 
- Ofício da Dibras Distribuidora Brasileira Ltda, 
encaminhando em meio magnético o restante da 

documentação solicitada por esta Comissão, os 
registros de entrada e saída de mercadorias 
(Sintegra); 
   
- Ofício das Lojas Sipolatti Indústria & Comércio 
Ltda, encaminhando em meio magnético os registros 
de entrada de mercadorias, livro razão, livro de 
apuração de ICMS e notas fiscais, conforme 
solicitado por esta Comissão pelo OF/CPI Nº 385/07; 
 
- Ofício da Globex Utilidades S/A (Ponto Frio), 
encaminhando em meio magnético, Sintegra e os 
livros razão de 2003 a fevereiro de 2006, conforme 
solicitado por esta Comissão pelo OF/CPI Nº 379/07; 
   
- Ofício da BVA Seguros S/A, informando que não 
atua no ramo de seguros referente a transportes de 
cargas e, por estes motivos nada tem acrescentar as 
investigações realizadas por esta CPI; 
   
- Ofício da Embali Indústria Plástica Ltda, 
encaminhando em meio magnético os registros de 
entrada de mercadorias, livro razão, livro de apuração 
de ICMS e notas fiscais, conforme solicitado por esta 
Comissão pelo OF/CPI Nº 390/07; 
   
- Ofício do Carrefour Comércio e Indústria Ltda, 
encaminhando relatório em meio magnético com 
todas as notas fiscais de entrada e saída, a razão 
contábil, os arquivos magnéticos de operações 
fiscais, cópia do convênio de ICMS e livros fiscais de 
apuração de ICMS, referentes aos últimos cinco anos, 
conforme solicitado por esta Comissão pelo OF/CPI 
Nº 396/07; 
   
- Ofício da Empresa Atacado São Paulo Ltda, 
encaminhando em meio magnético os registros de 
entrada de mercadorias e livro razão, conforme 
solicitado por esta Comissão pelo OF/CPI Nº 382/07; 
   
- Ofício da Empresa Frigodan – Indústria e Comércio 
de Carnes Ltda, encaminhando em arquivo magnético 
o Sintegra referente aos últimos cinco anos, conforme 
solicitado por esta Comissão pelo OF/CPI Nº 406/07. 
Ressalva-se que os períodos que se encontram apenas 
com os dados do contribuinte, a empresa não estava 
movimentando mercadoria devido à baixa da sua 
inscrição estadual, até a finalização dos pagamentos 
tributários; 
   
- Ofício da Ricardo Eletro Divinópolis Ltda, 
encaminhando em meio magnético as notas fiscais de 
entrada nos moldes exigidos por esta Comissão.   
 
O Senhor Presidente deferiu as seguintes 
solicitações: 
 
- Ofício da Atacado São Paulo Ltda, solicitando 
dilação de prazo por mais dez dias para entrega das 
notas fiscais impressas. Deferido por mais dez dias 
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conforme despacho dado em 03 de julho do 
corrente ano. 
  
- Ofício da Gecore Comercial Distribuidora Ltda 
S/A, solicitando dilação de prazo por mais dez dias a 
partir da data para apresentação da documentação 
solicitada no OF/CPI Nº 388/07. Deferido por mais 
dez dias conforme despacho dado em 03 de julho 
do corrente ano. 
  
- Ofício da Unilider Distribuidora S/A, solicitando 
dilação de prazo por para entrega da documentação 
solicitada por esta Comissão conforme OF/CPI Nº 3-
9/07. Deferido por mais dez dias a partir da data 
do despacho dia 03 de julho do corrente ano.  
- Ofício da Farmácia São Tomé Ltda, solicitando 
dilação de prazo por mais dez dias para entrega da 
documentação solicitada por esta Comissão. 
Deferido. 
  
- Ofício da Wallmart Brasil Ltda, requerendo dilação 
de prazo por mais 30 (trinta) dias para entrega dos 
documentos solicitados por esta Comissão. Defiro. 
Prorrogado o prazo por mais dez dias, a contar da 
data do despacho. 
 
Designada nova oitiva para o dia 12 de julho de 
2007 atendendo a solicitação de adiamento da 
oitiva designada para o dia 09/07/07 do Senhor 
Luiz Belmok, da Transportadora Belmok Ltda. 
 
PROPOSTAS APROVADAS 
 
- Convocar o Representante Legal anterior à gestão 
do Senhor José Augusto Gusmão da Empresa 
Megafort Ltda, Representante Legal dos 
Supermercados Wallmart e, Reconvocar o Senhor 
Ricardo Nunes Rodrigues – Proprietário da Ricardo 
Eletro Ltda para a próxima reunião que será ordinária 
no dia seis de agosto do corrente ano; 
 
- Oficiar as empresas Big Móveis, Central de 
Compras, Casa do Adubo, Campo Verde, Indústria 
de Móveis PVE e Armarinho Caçula, que enviem, no 
prazo máximo de cinco dias, através de arquivo 
magnético com extensão TXT e no formato previsto 
no anexo XXXVI do RICMS/ES, livro de entrada e 
saída de mercadorias, livros razão, livro de apuração 
de ICMS, relativos aos últimos cinco anos. 
 
Ouvido: 
 
Depoente - José Augusto Gusmão – Representante 
Legal da Megafort Ltda que após qualificar-se e 
prestar juramento, responde os questionamentos dos 
Senhores Deputados e, compromete-se a enviar o 
nome do representante legal anterior a sua gestão 
para esta Comissão. 
REUNIÃO N° 20, DE 06 DE AGOSTO DE 2007 
 

O Senhor Presidente toma ciência dos ofícios e 
solicita que se junte aos autos:  
 
- Ofício da Seguradora Gralha Azul, informando que 
não registrou nenhum sinistro avisado para o ramo de 
transportes de cargas nos últimos cinco anos, razão 
pela qual não tem com prestar as informações 
solicitadas por esta Comissão; 
  
- Ofício da Empresarial D Previdência Privada, 
informando que não atua no ramo de transportes de 
cargas; 
 
- Ofício da Azul Companhia de Seguros Brasil, 
informando que nos últimos cinco anos, registrou 148 
(cento e quarenta e oito) sinistros envolvendo 
roubo/furto de carga na região Sudeste e no Estado da 
Bahia; 
  
- Ofício da Gecore Papelaria e Informática, 
encaminhando arquivo magnético nos molde do 
Sintegra, conforme solicitado por esta Comissão pelo 
OF/CPI Nº 388/07; 
 
- Ofício da Farmácia São Tomé Ltda, encaminhando 
arquivo de entrada e saída de mercadorias e livro 
caixa dos últimos cinco anos, conforme solicitado por 
esta Comissão; e informando que o livro caixa segue 
em substituição ao livro razão, tendo em vista que o 
mesmo está dispensado para as ME e MEE; 
  
- Ofício da Casa dos Brinquedos Ltda, encaminhando 
arquivo magnético das notas fiscais de entrada e 
saída, conforme solicitado por esta Comissão pelo 
OF/CPI Nº 383/07; 
- Ofício da Casa do Adubo Ltda, encaminhando 
arquivo Sintegra dos últimos cinco anos, arquivo de 
lançamentos contábeis, arquivo dos saldos mensais e 
tabela do plano de contas; 
  
- Ofício da CCB Central de Compras do Brasil Ltda, 
encaminhando arquivo magnético dos últimos cinco 
anos, conforme solicitado por esta Comissão pelo 
OF/CPI Nº417/07; 
 
- Ofício do Campo Verde Shopping Rural Ltda, 
encaminhando arquivo magnético do livro de entrada 
e saída de mercadorias e livro de apuração de ICMS, 
dos anos de 2003 a 2006; 
  
- Ofício da Interbrazil Seguradora S/A, informando 
que não registrou nenhum sinistro para o ramo de 
transportes de cargas nas regiões Sudeste e/ou no 
Estado da Bahia, razão pela qual não tem como 
prestar as informações solicitadas por esta Comissão; 
  
- Ofício da Generali Companhia de Seguros, 
informando que não dispõem em seus registros, de 
todos os dados solicitados por esta Comissão e 
encaminhando os que possui; 
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 - Ofício da Itaú Vida e Previdência S/A, informando 
que não atua no ramo de transportes de cargas; 
  
- Ofício do Supermercado Walmart Brasil, 
encaminhando arquivo magnético do livro de entrada 
de mercadorias e livro razão e cópias impressas do 
livro de apuração de ICMS e notas fiscais de entrada, 
referente ao período de abril de 2005 a junho de 
2005; 
  
- Ofício do R. D Alimentos Ltda, encaminhando 
arquivo magnético do livro de entrada e saída de 
mercadorias e livro razão e livro de apuração de 
ICMS, conforme solicitado pelo OF/CPI Nº 404/07; 
  
- Ofício da Fenaseg Seguro Privados e Capitalização, 
informando que não atua no ramo de transportes de 
cargas e reenviando o ofício para as companhias de 
seguros que detenham tais informações a fim de 
melhor atender o pedido desta Comissão; 
- Ofício da Parco Papelaria Ltda (Papelaria Caçula), 
encaminhando arquivo magnético do livro de entrada 
e saída de mercadorias e livro razão e livro de 
apuração de ICMS, conforme solicitado pelo OF/CPI 
Nº 413/07.  
 
O Senhor Presidente deferiu as seguintes 
solicitações: 
 
- Ofício da Casa do Açúcar, requerendo dilação de 
prazo, por mais dezesseis dias, tendo em vista, as 
dificuldades operacionais para atender o contento. 
Deferida a prorrogação do prazo por mais dez 
dias, a contar da data do recebimento do AR. 
Despacho dado em 16.07.07; 
  
- Ofício da Transportadora Belmok Ltda, 
esclarecendo que por motivo de congestionamento, 
não foi possível comparecer no horário marcado da 
convocação. Em face do exposto, o requerente 
solicita designação de nova data, informando ainda 
que nunca foi de seu interesse furtar de prestar 
colaboração a esta Comissão. Deferido despacho no 
dia 16/07/07. Data a agendar de nova oitiva; 
  
- Ofício da Papelaria Caçula, requerendo dilação de 
prazo, por mais dez dias, para gerar os arquivos 
conforme solicitado por esta Comissão. Deferido. 
Prorrogado o prazo por mais dez dias a contar da 
data do recebimento do AR; 
  
- Requerimento da Ricardo Eletro Divinópolis Ltda, 
solicitando cópia da ata da reunião do dia 25/06/07 e 
da decisão, que convocou pela segunda vez o 
proprietário da referida empresa. Indeferido o 
pedido de cópias e deferido o pedido de 
cancelamento da oitiva. Despacho dado no dia 
01/08/07; 
  

- Petição da Megafort Distribuidor Importação e 
Exportação Ltda, informando que não foi possível a 
confecção da documentação solicitada por esta 
Comissão no até a data da presente oitiva. Em face do 
exposto, o requerente solicita designação de nova 
data, prorrogando-a por mais trinta dias a contar da 
data do protocolo do presente requerimento. 
Deferido pedido de adiamento da oitiva, com nova 
data a agendar. Despacho dado dia 01/08/07; 
  
- Petição da Ricardo Eletro Divinópolis Ltda, 
informando que devido aos inúmeros compromissos 
inadiáveis diante da nova aquisição da Ricardo Eletro 
denominada “Lojas Mig” não será possível o 
comparecimento do Senhor Ricardo Nunes na 
presente oitiva. Em face do exposto, o requerente 
solicita o cancelamento da oitiva e ainda que o 
fornecimento de novas informações seja feito por 
meio de ofício com a possibilidade de resposta por 
meio escrito. Deferido o pedido de adiamento da 
oitiva. E, indeferido por ora, o pedido de 
fornecimento de informações do depoente por 
meio de ofício. 
 
Enviado para análise: 
 
- Ofício da Gecore Papelaria e Informática Ltda, 
requerendo maiores esclarecimentos sobre a entrega 
dos livros razão, apuração de ICMS e entrada e saída 
de mercadorias para o atendimento preciso dos 
pedidos feitos por esta Comissão.  
 
Recebido ofício do Exmo. Senhor José Teófilo de 
Oliveira, Secretário de Estado da Fazenda, 
encaminhando os lançamentos lavrados contra a 
empresa Ricardo Eletro Divinópolis Ltda., 
conforme solicitado pelo OF/CPI nº 389/2007, 
ressaltando o caráter sigiloso das informações 
enviadas. 
 
PROPOSTAS APROVADAS 
 
- Requerer ao Secretário de Estado da Fazenda – José 
Teófilo de Oliveira, os valores referentes aos tributos 
recolhidos pela empresa Parco Papelaria Ltda, na 
prestação de serviço junto a Secretaria de Estado da 
Educação, sobre os processos licitatórios em que a 
empresa tenha sido vencedora no últimos cinco anos;  
- Ofício a Empresa Parco Papelaria Ltda, requerendo 
cópias das notas fiscais de venda de mercadorias 
referente aos processos licitatórios junto à Secretaria 
de Estado da Educação em que a mesma tenha sido 
vencedora. Solicitando ainda, o nome das prefeituras, 
em que nos processos licitatórios a Empresa tenha 
sido vencedoras nos últimos cinco anos.  
- Ofício ao Secretário de Estado da Educação – 
Haroldo Correa Rocha, solicitando que nos envie 
cópia de notas fiscais de venda de mercadorias 
referentes aos processos licitatórios em que a 
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empresa Parco Papelaria Ltda, tenha sido vencedora 
nos últimos cinco anos. 
 
REUNIÃO N° 21, DE 14 DE AGOSTO DE 2007 - 
EXTRAORDINÁRIA 
 
APROVADA A PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
POR MAIS 90 (NOVENTA DIAS) PARA ESTA 
COMISSÃO. 
 
REUNIÃO N° 22, DE 01 DE OUTUBRO DE 2007 
 
PROPOSTA APROVADA 
 
Ofício ao Supermercado Wall Mart Brasil Ltda 
solicitando que nos informe quais são os dispositivos 
legais utilizados na incidência da alíquota dos 
produtos comercializados por esta Empresa. 
 
 
REUNIÃO N° 23, DE 16 DE OUTUBRO DE 2007 
- EXTRAORDINÁRIA 
 
 
O Senhor Presidente toma ciência dos ofícios e 
solicita que se junte aos autos:  
 
- Ofício da Itaú Seguros, informando que no período 
de cinco anos foram registrados, 2.060 sinistros no 
ramo de transportes de cargas. Em face ao exposto, 
esta seguradora levará 45(quarenta e cinco) dias para 
encaminhar tais informações solicitadas por esta 
Comissão; 
   
- Ofício da Indiana Seguro S.A, informando que não 
atua no ramo de seguros de cargas; 
  
- Ofício da empresa MAPFRE VERA CRUZ 
SEGURADORA S/A, empresa de seguros privados, 
em resposta ao oficio da CPI nº 298/2007, 
comunicando a impossibilidade de responder aos 
questionamentos desta CPI, em razão de não possuir 
em seu banco de dados as informações solicitadas; 
   
- Ofício da empresa MARES – MAPFRE RISCOS 
ESPECIAIS SEGURADORA S/A, empresa de 
seguros privados, em resposta ao ofício da CPI nº 
292/2007, informando que não atua no ramo de 
transportes, não possuindo em seu banco de dados 
qualquer informação requerida por esta Comissão; 
  
- Ofício da COSESP Seguros, em resposta ao ofício 
da CPI nº 227/2007, informando a existência de uma 
ocorrência no período solicitado por esta Comissão; 
  
- Ofício do Exmo. Senhor Rodney Rocha Miranda, 
Secretário de Estado da Segurança Pública, 
encaminhando a fotocópia do auto de prisão em 
flagrante por crime de tentativa de roubo de carga, 
conforme solicitado em  OF/CPI nº 359/2007; 

 - Ofício da empresa Lar e Lazer Comércio e 
Representações Ltda (Casa e Vídeo), em resposta ao 
ofício CPI nº 384/2007, encaminhando o CD com as 
informações solicitadas; 
    
- Ofício da Zurich Brasil Seguros S/A, em resposta 
ao ofício da CPI nº 300/2007, encaminhando dados 
sobre registros de roubo de carga na região Sudeste e 
Estado da Bahia, conforme solicitado por esta 
Comissão; 
  
-E-mail da Transcares (Sindicado de Empresa de 
Transportes de Cargas do Estado do ES) 
manifestando a preocupação em relação ao alto 
índice de roubo de cargas no país e solicitando o 
auxílio desta CPI na tomada de providências que 
minimizem tais incidências; 
   
- Ofício da Parco Papelaria Ltda , em resposta ao 
ofício da CPI nº 421/2007, informando que já está 
sendo providenciada a documentação solicitada por 
esta Comissão; 
  
- E-mail encaminhado pela empresa Wall Mart, em 
resposta ao ofício CPI 429/07, informando as 
alíquotas adotadas pela empresa no Estado do 
Espírito Santo; 
  
- Ofício da Bradesco Auto/RE Companhia de 
Seguros, em atenção ao OF/CPI nº 248/2007, 
informando que não possui as informações 
solicitadas em seu banco de dados; 
  
- Ofício da FINASA Seguradora S/A, em atenção ao 
ofício nº 232/2007, informando que não possui as 
informações solicitadas em seu banco de dados; 
   
- Oficio da empresa Itaú Seguros, em atenção ao 
oficio nº 261/2007, encaminhando as informações e 
dados solicitados referentes ao levantamento de 
cargas roubadas e furtadas.   
 
O Senhor Presidente deferiu as seguintes 
solicitações: 
 
Enviado para análise: 
 
- Parecer do Senhor Procurador Legislativo Gustavo 
Merçon, informando a inexistência de amparo 
jurídico em relação às alegações apresentadas pelo 
Parecer Decisório nº 494/07, encaminhado pelo 
Inspetor Chefe da Alfândega do Porto de Vitória, em 
resposta ao pedido encaminhado pelo OF/CPI nº 
347/07.   
Recebido ofício do Exmo. Senhor José Teófilo de 
Oliveira, Secretário de Estado da Fazenda, 
encaminhando os lançamentos lavrados contra a 
empresa Ricardo Eletro Divinópolis Ltda, 
conforme solicitado pelo OF/CPI nº 389/2007, 
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ressaltando o caráter sigiloso das informações 
enviadas. 
 
PROPOSTA APROVADA 
  
- Oficie a empresa Big Distribuidora Importadora e 
Exportadora Ltda. seja oficiada e que apresente no 
prazo máximo de cinco dias, através de meio 
magnético, livro de entrada de mercadorias, livros 
razão, livro de apuração de ICMS e notas fiscais 
relativos aos últimos cinco anos. 
 
 
REUNIÃO Nº 024, DE 04 DE OUTUBRO DE 
2007 - EXTRAORDINÁRIA 
 
Aprovado o prazo de trinta dias para a elaboração 
do Relatório Final desta Comissão. 
 
 
REUNIÃO N° 25, DE 03 DE DEZEMBRO DE 
2007 - EXTRAORDINÁRIA 
 
Aprovada a prorrogação do prazo desta Comissão 
por mais 90 (noventa) dias e, a transposição da 
mesma para a próxima Legislatura. 
 
 
REUNIÃO N° 26, DE 19 DE DEZEMBRO DE 
2007 - EXTRAORDINÁRIA 
 
PROPOSTA APROVADA 
 
- oficie o Senhor Fábio Colodetti que envie, no prazo 
máximo de cinco dias, através de arquivo magnético 
com extensão TXT e no formato previsto no anexo 
XXXVI do RICMS/ES, livros de entrada e saída de 
mercadorias, livros razão, livro de apuração de 
ICMS, relativos aos últimos cinco anos, da empresa 
registrada em nome do mesmo. 
 
 
REUNIÃO N° 01, DE 14 DE ABRIL DE 2008 - 
EXTRAORDINÁRIA. 
 
O Senhor Presidente toma ciência dos ofícios e 
solicita que se junte aos autos:  
 
- Ofício da empresa Companhia de Seguros Aliança 
da Bahia, em resposta ao Ofício CPI n.°239/07, 
informando que não foi encontrada em seus registros 
nenhuma reclamação decorrente de roubo e/ou furto 
de cargas durante os cinco últimos exercícios – 2002-
2006; 
 
- Oficio da Big Distribuidora Imp. E Exp. Ltda., em 
resposta ao Oficio CPI n.°444/2007, solicitando o 
prazo de vinte dias para entrega dos documentos 
solicitados. Já despachado em 24/10/2007 onde foi 

deferida a dilação do prazo por mais dez dias a contar 
da data do despacho; 
 
- Ofício Megafort distribuidora, solicitando juntada 
de documentos complementares requeridos por esta 
CPI; 
 
- Oficio da Sefaz em resposta ao Oficio/CPI n.° 
447/07, encaminhando o resultado dos trabalhos dos 
auditores fiscais designados para auxiliar os trabalhos 
desta CPI. 
 
NESTA OCASIÃO FOI MARCADA, PARA O 
DIA 07 DE MAIO, A REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA PARA A APRECIAÇÃO 
DO RELATÓRIO FINAL. 
 
 

RESUMO DOS DEPOIMENTOS  
 
 
No dia 25 de junho de 2007, começaram a ser 
ouvidos os depoentes, a começar pelo Sr. Ricardo 
Rodrigues Nunes, Presidente da Ricardo Eletro, a 
seguir foi ouvido o Sr. Evaldo Baudotto da Rocha 
Júnior, Proprietário da Dibras Distribuidora. Ata n.° 
taquigráfica 07 de 25-06-07. 
 
 
Depoente Sr. Ricardo Rodrigues Nunes declarou ser 
o único responsável pela empresa Ricardo Eletro de 
Divinópolis, e que a empresa é vítima de roubo de 
cargas, inclusive mostrou a CPI todos os sinistros a 
respeito. Informou que sua seguradora é a Pancary. 
Informou também que a maior incidência de roubos é 
entre o Espírito e a Bahia, e que o transporte feito 
pela empresa é apenas de transferência, já que a 
maioria de seus produtos são entregues pelos 
fornecedores. Trabalham com transportadoras de 
Belo Horizonte e também uma de Vitória, só 
informando o nome da SE de Belo Horizonte. 
 
 
Afirmou também que a Ricardo Eletro já foi autuada 
pelo fisco do Estado, por motivos que segundo ele às 
vezes é devido e outras vezes não. Quando devido 
eles pagam, quando consideram não ser devido 
discutem na justiça. 
 
 
Nesta ocasião foi concedido o prazo de 48 horas para 
que a empresa apresentasse à CPI as notas fiscais de 
saída e a cópia dos autos de infração e multas da 
Secretaria de Estado da Fazenda. 
 
 
Depoente Sr. Evaldo Baudotto da Rocha Júnior 
justificou a falta de documentação e obteve da 
Comissão um prazo para o fornecimento das notas 
fiscais dos últimos dois anos, e a liberação da 
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necessidade de entrega das notas dos 3 anos restantes, 
visto que a CPI havia exigido a apresentação das 
notas fiscais dos últimos cinco anos.  
 
Em 12 de julho de 2007, Ata taquigráfica n.° 10, 
depoimento do Sr. José Augusto Gusmão, 
coordenador da unidade do Espírito Santo da empresa 
Megafot, informou a CPI que a empresa já foi vítima 
de roubo de carga nos Estados do Rio de Janeiro e 
um no  Espírito Santo, mas este foi recuperado pela 
polícia. Informou também que a Megafort já foi 
multada pelo Fisco do Estado, porém não soube dizer 
o motivo, visto que foi a área contábil da empresa 
que tratou do assunto. Desconhece o fato de ter 
ocorrido outras autuações antes de sua gestão. 
 
Quanto às notas fiscais antigas emitidas para 
empresas já fechadas, disse que só emitem notas de 
acordo com o cadastro, embora o presidente da CPI 
tenha tido informação de um milhão delas, o 
depoente não soube acrescentar nenhuma informação 
neste sentido por estar a pouco tempo na empresa. 
 
Ficou então marcado para o dia 06 de agosto de 2007, 
o depoimento do Diretor Comercial, do Diretor 
Contábil e do antecessor do Sr. José Augusto 
Gusmão, nos últimos cinco anos, a fim de que se 
tenham maiores e mais precisas informações quanto à 
área contábil da empresa Megafort, além disto, foram 
solicitadas as cópias de todos os autos de infração 
emitidos pela Secretaria de Estado da Fazenda contra 
a empresa para confrontá-los com os da Secretaria da 
Fazenda.  
 
Com referência a Transportadora Belmok LTDA, 
tendo em vista o não comparecimento de seu 
representante, ficou marcado nova data para o 
depoimento - dia 06 de agosto de 2007. 
 
Ficou também definido nova convocação do Sr. 
Ricardo Rodrigues Nunes, Presidente da Ricardo 
Eletro Divinópolis, para o dia 06 de agosto de 2007, a 
fim de prestar esclarecimentos quanto a aquisição de 
outra empresa, que também está sob suspeita nesta 
Comissão. 
 
Em 09 de julho de 2007 foi ouvido o Sr. Elon Vieira 
de Meirelles, antigo proprietário da Indústria de 
Móveis Irmãos Meirelles, e que atualmente trabalha 
como marceneiro autônomo sendo-lhe concedido o 
prazo de 10 dias para apresentação de cópias dos 
documentos referentes aos impostos recolhidos nos 
últimos sete anos em que trabalha como autônomo. 
 

 
FUNDAMENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 
Sob a ótica do gravame social implicado no contexto 
do roubo de cargas e dos demais delitos satélites 
desta ação criminosa, cabe, preliminarmente, aferir a 

diagnose jurídica específica da hipótese. Nesse 
mister, observa-se que o roubo de cargas está inserido 
no crime de roubo (artigo 157 do Código Penal 
Brasileiro), sendo que a sua tipificação apresenta 
como ação proibida a seguinte prescrição legal:  
 

 Art. 157. Subtrair coisa 
móvel alheia, para si ou 
para outrem, mediante 
grave ameaça ou violência 
a pessoa, ou depois de 
havê-la, por qualquer meio, 
reduzido à impossibilidade 
de resistência.  
 
Pena - reclusão, de 4 
(quatro) a 10 (dez) anos, e 
multa. 

 

Desta forma, o roubo compõe um tipo penal com as 
mesmas características do crime de furto, ocorre, 
porém, que a subtração de coisa alheia móvel se dá 
com o emprego da grave ameaça ou violência, em 
cotejo esta condição (grave ameaça ou violência), o 
crime de roubo, agrava sobremaneira tanto o dano 
causado a sociedade quanto ao causado a vítima. 
 
Nessa linha, ambos os crimes localizam-se dentre 
aqueles classificados como delitos praticados contra 
o patrimônio. Segundo Heleno Cláudio Fragoso1 "a 
distinção conceitual entre furto e roubo é que no 
primeiro a subtração é clandestina; no segundo, o 
arrebatamento é público e violento". 

Não obstante, verifica-se que o tipo penal do crime 
de roubo tutela juridicamente o patrimônio contra 
terceiros – por se tratar essencialmente de um crime 
contra o patrimônio –, mas tutela também a vida, a 
integridade física e a liberdade. Como bem esclarece 
Júlio Fabbrini Mirabete2: 

 

“tratando-se de crime 
complexo, o objeto jurídico 
imediato do roubo é o 
patrimônio. Tutelam-se, 
também, a integridade 
corporal, a liberdade e, no 
latrocínio, a vida do sujeito 
passivo". 

 

                                                           
1 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal - Parte 
especial. 10. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1988, v. I, p. 342. 
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal. 18. ed., São 
Paulo: Atlas, 2001, v. II, p. 235. 
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Por seu turno, Edgard Magalhães Noronha 3tece 
interessantes  considerações sobre o tema:  
 

“(...) pode essa ofensa não 
recair diretamente sobre o 
possuidor da coisa, mas 
como a violência ou ameaça 
constituem, com a 
subtração, um todo que 
corporifica o delito, haverá 
um sujeito passivo direto da 
violência ou da ameaça, e 
um sujeito passivo direto da 
violação possessória. Os 
dois serão sujeitos passivos 
do roubo. Ambos estarão 
estreitamente ligados pelo 
objetivo final do agente: a 
subtração e o apossamento 
da coisa alheia". 

 
Corroborando com a compreensão jurídica do delito 
em análise, Damásio de Jesus4 anota que a 
característica do emprego da violência pode ser: 
 

"própria com o emprego de 
força física, consistente em 
lesão corporal ou vias de 
fato; imprópria com 
emprego de ‘qualquer outro 
meio' descrito na norma 
incriminadora, abstraída a 
grave ameaça; imediata: 
contra o titular do direito de 
propriedade ou posse; 
mediata: contra um terceiro; 
física: emprego da vis 
absoluta (força física) e 
moral com o emprego da 
vis compulsiva (grave 
ameaça)". 

 
Sua consumação se dá quando é retirado da vítima o 
completo domínio da coisa, ou como bem explica 
Juilo Fabbrini Mirabete5: O delito de roubo, tal como 
o de furto, somente se consuma quando a coisa sai da 
esfera de vigilância da vítima. Será irrelevante o 
tempo de posse tranqüila da coisa para configurar a 
consumação, o importante é ter a posse tranqüila 
mesmo que por pouco tempo. 

                                                           
3 MAGALHÃES NORONHA, Edgard. Direito penal. 2. ed., São 
Paulo: Saraiva, 1963, v. II, p.  311-312. 
 
4 JESUS, Damásio E. de. Código Penal anotado. 11. ed., São 
Paulo: Saraiva, 2001, p. 558. 
 
 
 
 
5 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal. 18. ed., São 
Paulo: Atlas, 2001, v. II, p. 237. 
 

Notadamente, o crime de roubo é complexo na 
medida em que a sua ação delituosa encampa outros 
crimes graves, modificando-o estruturalmente. Nesse 
contexto, temos o caso da morte da vítima 
(homicídio) que transforma a tipificação do crime 
para latrocínio ou, ainda, imanta para a sua órbita um 
conjunto de crimes inerentes (crimes satélites), como, 
por exemplo: (I) o crime de receptação da carga 
roubada, (II) o crime de formação de quadrilha, (III) 
os crimes fiscais respectivos etc. 
 
Latrocínio:  
 

Art. 157 – omissis. 
 
§ 3° - Se da violência 
resulta lesão corporal grave, 
a pena é de reclusão, de 7 
(sete) a 15 (quinze0 anos, 
além de multa; se resulta 
morte, a reclusão é de 20 
(vinte) a 30 (trinta) anos, 
sem prejuízo da multa. 

 
O Latrocínio é uma forma de roubo, em que 
ocorrendo a violência resulta a morte da vítima. Este 
resultado o transforma em uma modalidade de roubo 
agravado, sendo assim é classificado como crime 
hediondo e inafiançável. O latrocínio apesar de ser 
considerado crime contra o patrimônio, já que a 
finalidade do agente é a apropriação de bem alheio 
móvel, está, elencado no rol da Lei n.° 8.072 de 25 de 
julho de 1990, em seu artigo 1º, II, pois tal ação finda 
por matar a vítima, in verbis: 

 
Art. 1° São considerados 
hediondos os seguintes 
crimes, todos tipificados no 
Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – 
Código Penal, consumados 
ou tentados: 
 
(...) 
 
II – latrocínio (art. 157, § 
3°, in fine); 

Receptação: 
Art. 180. Adquirir, receber, 
transportar, conduzir ou 
ocultar, em proveito 
próprio ou alheio, coisa que 
sabe ser produto de crime, 
ou influir para que terceiro, 
de boa-fé, a adquira, receba 
ou oculte:  
 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 
4 (quatro) anos, e multa. 
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Receptação qualificada 
 
§ 1º - Adquirir, receber, 
transportar, conduzir, 
ocultar, ter em depósito, 
desmontar, montar, 
remontar, vender, expor à 
venda, ou de qualquer 
forma utilizar, em proveito 
próprio ou alheio, no 
exercício de atividade 
comercial ou industrial, 
coisa que deve saber ser 
produto de crime: 
 
Pena - reclusão, de 3 (três) 
a 8 (oito) anos, e multa. 

 
Por exigir uma qualificação especial do sujeito ativo 
podemos concluir que o tipo em comento trata de 
crime próprio, pois o autor só poderá ser pessoa que 
exerce atividade comercial ou industrial. 
 
Na receptação simples descrita no caput do artigo 
180, o agente deve saber da origem criminosa da 
coisa, porém na forma qualificada disposta no §1°, a 
exigência legal é de que se deva saber que a origem 
da coisa é criminosa. 
 
Luiz Regis Prado6, ao analisar o artigo 180, § 1°, 
elucida que "a péssima redação da norma, aliada a 
interpretação literal, leva, de fato, ao entendimento 
preconizado por alguns de que a norma incriminadora 
não abrange a conduta de quem age com dolo direto. 
No entanto, a intenção do legislador foi de que não 
apenas o dolo direto como também o dolo eventual 
implicarão no reconhecimento do crime de 
receptação qualificada. 
 
No caso, o legislador disse menos do que queria 
expressar e deve-se buscar o espírito normativo, 
ampliando-se o alcance da expressão utilizada no 
tipo, aplicando-se, por conseguinte, a interpretação 
extensiva".  E nem se diga, como pretendem alguns, 
que em se tratando de norma penal incriminadora, 
veda-se a interpretação extensiva.  
 
 
Como bem alude Damásio E. de Jesus7, "se é 
permitida a interpretação extensiva, constitui um erro 
a adoção da regra geral segundo a qual as normas 
penais incriminadoras devem ser interpretadas 
restritivamente, enquanto as permissivas se 
interpretam extensivamente. (...) Os adágios 

                                                           
6 PRADO. Luiz Régis. Curso de Direito Penal, Vol.II São Paulo: RT, 
2000,  p.605. 
7 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. Vol. I. 24. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2001, p42/43. 
 

apontados não podem servir de normas 
interpretativas, uma vez que constituiria um erro 
afirmar, a priori, que o resultado da interpretação 
deva ser restritivo, extensivo ou sempre favorável ao 
agente. Se a finalidade desta é apontar a vontade da 
lei, só depois do emprego de seus meios surgirá o 
resultado: extensivo, se aquela for extensiva; 
restritivo, se restritiva (...)". 
 
Donde se conclui que a qualificadora narrada no §1º, 
do art.180 do CP abrange, por interpretação 
extensiva, a situação em que a receptação comercial 
ou industrial é realizada com plena ciência da 
procedência delituosa da coisa, e não só a hipótese 
em que o agente atua com dolo eventual. 
 
Formação de quadrilha: 

 
Art. 288. Associarem-se 
mais de três pessoas, em 
quadrilha ou bando, para o 
fim de cometer crimes: 
 
Pena – reclusão, de 1 (um) 
a 3 (três) anos. 
 
Parágrafo único. A pena 
aplica-se em dobro, se a 
quadrilha ou bando é 
armado. 

 
Para Julio Fabbrini Mirabete8, "a formação de 
quadrilha ou bando é um crime coletivo, 
plurissubjetivo ou de concurso necessário de 
condutas paralelas. Nos termos da lei brasileira 
exige-se a associação de pelo menos quatro pessoas 
(RJTJESP 57/345, 59/404; RT 457/418, 529/317, 
535/346, 556/318, 582/348). Para o reconhecimento 
desse numero são computadas as pessoas que, 
inimputáveis, não serão responsabilizadas pelo 
ilícito."  

Crimes Fiscais: 
A Lei n.° 4.729, de 14 de julho de 1965, define em 
seu artigo 1°, o crime de sonegação fiscal, bem como 
a pena a ele cominada, ipsis verbis: 
 

Art. 1º Constitui crime de 
sonegação fiscal: 
 
I - prestar declaração falsa 
ou omitir, total ou 
parcialmente, informação 
que deva ser produzida a 
agentes das pessoas 
jurídicas de direito público 
interno, com a intenção de 

                                                           
8 MIRABETE. Julio Fabbrini. In Manual de Direito Penal. São Paulo: 
Atlas, 2005, p. 199 
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eximir-se, total ou 
parcialmente, do 
pagamento de tributos, 
taxas e quaisquer adicionais 
devidos por lei; 
 
II - inserir elementos 
inexatos ou omitir, 
rendimentos ou operações 
de qualquer natureza em 
documentos ou livros 
exigidos pelas leis fiscais, 
com a intenção de 
exonerar-se do pagamento 
de tributos devidos à 
Fazenda Pública; 
 
III - alterar faturas e 
quaisquer documentos 
relativos a operações 
mercantis com o propósito 
de fraudar a Fazenda 
Pública; 
 
IV - fornecer ou emitir 
documentos graciosos ou 
alterar despesas, 
majorando-as, com o 
objetivo de obter dedução 
de tributos devidos à 
Fazenda Pública, sem 
prejuízo das sanções 
administrativas cabíveis; 
 
V - exigir, pagar ou 
receber, para si ou para o 
contribuinte beneficiário da 
paga, qualquer percentagem 
sobre a parcela dedutível ou 
deduzida do Imposto sobre 
a Renda como incentivo 
fiscal. (acrescentado pela 
Lei nº 5.569, de 25 de 
novembro de 1969) 
 
Pena: Detenção, de seis 
meses a dois anos, e multa 
de duas a cinco vezes o 
valor do tributo. 

 
O Supremo Tribunal Federal definiu na Sumula 609 
o crime de sonegação fiscal como crime de ação 
penal pública incondicionada. 
 
Já a Lei n.° 8.137/90, define os crimes contra a 
ordem tributária, econômica e contra as relações de 
consumo, e mais precisamente em seu artigo 1° 
define os crimes contra a ordem tributária, in verbis: 
 

 

Art. 1° Constitui crime 
contra a ordem tributária 
suprimir ou reduzir tributo, 
ou contribuição social e 
qualquer acessório, 
mediante as seguintes 
condutas:  
 
I - omitir informação, ou 
prestar declaração falsa às 
autoridades fazendárias; 
 
II - fraudar a fiscalização 
tributária, inserindo 
elementos inexatos, ou 
omitindo operação de 
qualquer natureza, em 
documento ou livro exigido 
pela lei fiscal; 
 
III - falsificar ou alterar 
nota fiscal, fatura, 
duplicata, nota de venda, ou 
qualquer outro documento 
relativo à operação 
tributável; 
 
IV - elaborar, distribuir, 
fornecer, emitir ou utilizar 
documento que saiba ou 
deva saber falso ou inexato; 
 
V - negar ou deixar de 
fornecer, quando 
obrigatório, nota fiscal ou 
documento equivalente, 
relativa a venda de 
mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente 
realizada, ou fornecê-la em 
desacordo com a legislação. 
 
Pena - reclusão de 2 (dois) 
a 5 (cinco) anos, e multa. 
 
Parágrafo único. A falta 
de atendimento da 
exigência da autoridade, 
no prazo de 10 (dez) dias, 
que poderá ser 
convertido em horas em 
razão da maior ou menor 
complexidade da matéria 
ou da dificuldade quanto 
ao atendimento da 
exigência, caracteriza a 
infração prevista no 
inciso V. 
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O bem jurídico tutelado nos crimes de sonegação 
fiscal é a arrecadação tributária, o sujeito ativo, em 
regra, é o contribuinte ou o responsável (caso a lei 
preveja substituição tributária), excepcionalmente, 
poderá ser qualquer pessoa, como nos casos do art. 
2°, III e V da Lei 8.137/90. O sujeito passivo será 
sempre um dos entes da Federação, ou seja, a União, 
os Estados, os Municípios ou o Distrito Federal.  

Já a sua consumação ocorrerá com a efetiva 
supressão ou redução do tributo, contribuição social 
e/ou acessório. Vale ressaltar que são crimes que 
exigem o resultado naturalístico, ou seja, são crimes 
materiais. 

A sonegação de tributo gera prejuízos para toda a 
sociedade, pois a falta de investimento afeta o 
crescimento de todo o país, além de aumentar a carga 
tributária. O aumento da carga tributária se faz 
necessário devido ao alto índice de sonegação 
tributária. O Estado precisa pagar seus gastos e 
investir, e quem arca com estes valores são os 
contribuintes, que também deveriam ser os 
beneficiários destes investimentos. 

 

O crime de sonegação tributária é muito mais 
prejudicial para a sociedade do que aparenta ser, pois 
o dinheiro sonegado poderia levar saúde, educação, 
medicamentos, dentre outros benefícios para a 
população, este pode dinheiro salvar vidas.  

Todavia, infelizmente, a justiça criminal tornou-se 
mera cobradora de tributos, visto que durante 
qualquer fase do processo, o pagamento do imposto 
extingue a punibilidade do agente, conforme 
reiteradas decisões de nossos tribunais superiores 
interpretando a norma prevista no art. 9º, da Lei 
10.684/03, ou seja, este crime bárbaro não será 
punido se as quantias forem restituídas ao erário 
público, com os devidos juros, correção monetária e 
multa. 
A Jurisprudência aponta quanto à receptação e ao 
roubo de cargas que: 

STJ – 6ª Turma HC 6612 – 
Relator Anselmo Santiago 
 
A receptação qualificada, 
como forma de fomentar o 
roubo de caminhões de 
carga, onde, em muitas 
ocasiões, os motoristas são 
assassinados, é crime grave 
e que mereceu a devida 
atenção do legislador, 

através da lei 9426/96, que, 
introduziu um parágrafo ao 
art.180 do CP, aumentando-
lhe consideravelmente a 
apenação. (j.26.05.98 - DJU 
03.08.98, P.324). 
 
STJ - 5ª - Turma HC 28648 
/ SP – Relatora Laurita Vaz  
 
HABEAS CORPUS. 
PROCESSUAL PENAL. 
CRIME DE 
RECEPTAÇÃO 
QUALIFICADA DE 
CARGAS ROUBADAS E 
FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA. PRISÃO 
PREVENTIVA. 
NECESSIDADE. 
GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. DECISÃO 
FUNDAMENTADA. 
 
1. Não há falar em 
constrangimento ilegal pela 
falta de fundamentação do 
decreto prisional, se restou 
demonstrada, ainda que de 
maneira sucinta, a 
necessidade da medida 
constritiva, como garantia 
da ordem pública, dada as 
circunstâncias do caso 
concreto, em que há 
robustos indícios de autoria 
e materialidade dos delitos 
de tamanha gravidade. 
 
2. Pelo que se depreende da 
simples leitura dos autos, 
exsurge evidente o risco e o 
desassossego que a 
atividade delituosa em 
questão traz à sociedade, 
porquanto desenvolvida 
com grande proporção e 
repercussão, agregando e 
organizando vários crimes e 
criminosos. O caso requer, 
pois, uma pronta e incisiva 
atuação do Estado-Juiz no 
sentido de frear a ação 
criminosa, como, de fato, 
ocorreu com a segregação 
cautelar dos envolvidos. 
 
3. Ordem denegada.  
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STJ - 5ª - Turma HC 23421 
/ RJ– Relator Félix Fischer 
 
PROCESSUAL PENAL. 
HABEAS CORPUS. 
QUADRILHA. 
RECEPTAÇÃO DE 
CARGAS ROUBADAS. 
PRISÃO PREVENTIVA. 
GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. 
FUNDAMENTAÇÃO 
SUFICIENTE. 
SEPARAÇÃO DOS 
PROCESSOS. 
 
I - Demonstrando o 
magistrado de forma efetiva 
as circunstâncias concretas 
ensejadoras dos requisitos 
da custódia cautelar, 
consistentes na 
intranqüilidade do meio 
social causada pelo delito e 
na periculosidade do réu, 
resta devidamente 
justificado e motivado o 
decreto prisional fundado 
na garantia da ordem 
pública. 
 
II - A existência de 
condições pessoais 
favoráveis não é suficiente 
para eximir o paciente da 
decretação do 
encarceramento provisório, 
quando há outros elementos 
constantes nos autos que 
recomendam, efetivamente, 
a custódia cautelar. 
 
III - A alegação do paciente 
de que não possui 
envolvimento com a 
conduta delitiva a ele 
atribuída, por reclamar 
ampla dilação probatória, é 
insuscetível de exame na 
via do mandamus. 
 
IV - Não incorre em 
violação dos princípios do 
contraditório e da ampla 
defesa o decisório que 
denega a pretensão de co-
réu de ver a sua Defesa 
intimada dos atos 
processuais ocorrentes no 
processo cindido (CPP, art. 

80). Com efeito, separados 
os feitos, não pode o 
paciente querer ver-se 
cientificado dos atos de uma 
relação processual da qual 
não mais faz parte. 
Writ denegado. 

  
STJ - 5ª - Turma HC 
87495/SP– Relator 
Napoleão Nunes Maia Filho 
 
HABEAS CORPUS. 
ROUBO DE CAMINHÃO 
E RESPECTIVA CARGA. 
CONCURSO DE 
AGENTES. UTILIZAÇÃO 
DE ARMA DE FOGO. 
RESTRIÇÃO À 
LIBERDADE DA 
VÍTIMA. AUSÊNCIA DE 
APREENSÃO E PERÍCIA 
DA ARMA. 
DESNECESSIDADE 
PARA A APLICAÇÃO DA 
CAUSA ESPECIAL DE 
AUMENTO DE PENA. 
PRECEDENTES DO STJ. 
PENA-BASE FIXADA NO 
MÍNIMO LEGAL (4 
ANOS), AUMENTADA 
DE METADE (1/2) PELA 
INCIDÊNCIA DE TRÊS 
CAUSAS DE AUMENTO. 
TOTAL 
CONCRETIZADO: 6 
ANOS DE RECLUSÃO. 
EXPRESSIVA 
QUANTIDADE DE 
AGENTES (4) E MODUS 
OPERANDI QUE 
DENOTAM O 
DESTEMOR, A 
AUDÁCIA E A 
PERICULOSIDADE DO 
PACIENTE. 
EXASPERAÇÃO 
SUFICIENTEMENTE 
JUSTIFICADA. REGIME 
INICIAL FECHADO. 
RECONHECIMENTO DE 
CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS 
FAVORÁVEIS. 
PRECEDENTES DO STF 
E STJ. RESSALVA DO 
PONTO DE VISTA DO 
RELATOR. ORDEM 
PARCIALMENTE 
CONCEDIDA, TÃO-SÓ E 
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APENAS PARA FIXAR O 
REGIME SEMI-ABERTO 
PARA O INÍCIO DO 
CUMPRIMENTO DA 
PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE IMPOSTA 
AO PACIENTE. 
 
1. A apreensão e a perícia 
da arma de fogo utilizada 
no roubo são desnecessárias 
para configurar a causa 
especial de aumento de 
pena, mormente se esta 
restou comprovada pelas 
firmes e coerentes 
declarações da vítima e das 
testemunhas, que, nas duas 
fases do processo 
(inquisitorial e judicial) 
mencionaram seu uso como 
forma de intimidação. 
Precedentes do STJ. 
 
2. Segundo iterativa 
jurisprudência desta Corte, 
a presença de mais de uma 
circunstância de aumento da 
pena no crime de roubo não 
é causa obrigatória de 
majoração da punição em 
percentual acima do 
mínimo previsto, exigindo-
se, para tal, a constatação de 
fatos concretos que 
indiquem a necessidade 
dessa exasperação; 
entretanto, como bem 
assinalado pela ilustre 
Ministra JANE SILVA, em 
caso análogo, dar 
tratamento idêntico a quem 
incide em uma única 
majorante e àquele que 
incide em duas ou três, fere 
os princípios da 
individualização e da 
suficiência da pena, bem 
como o objetivo de 
reprovação e prevenção 
geral de delitos (HC 
73.335/SP, DJU 07.09.07). 
 
3. No presente caso, o 
expressivo número de 
agentes (4) e o 
planejamento detalhado da 
operação, com clara divisão 
de tarefas, constituem 
motivação suficiente para a 

manutenção do aumento em 
1/2, pois o modus operandi 
demonstra maior destemor, 
audácia e periculosidade do 
paciente. 
 
4. As doutas Cortes 
Superiores do País (STF e 
STJ) já assentaram, em 
inúmeros  precedentes, que, 
fixada a pena-base no 
mínimo legal e 
reconhecidas as 
circunstâncias judiciais 
favoráveis ao réu, é 
incabível o regime prisional 
mais gravoso (Súmulas 718 
e 719 do STF). 
 
5. Ressalvado o 
entendimento pessoal do 
Relator, de que o 
Magistrado não está 
vinculado, de forma 
absoluta, à pena-base 
aplicada ao crime, quando 
opera a fixação do regime 
inicial de cumprimento da 
sanção penal.  
 
6. Ordem parcialmente 
concedida, tão-só e apenas 
para estabelecer o regime 
semi-aberto para o início do 
cumprimento da pena do 
paciente, em consonância 
com o parecer ministerial. 

 
STJ - 5ª - Turma HC 86131 
/ SP– Relator Napoleão 
Nunes Maia Filho 
 
PROCESSUAL PENAL. 
HABEAS CORPUS. 
ROUBO 
CIRCUNSTANCIADODE 
CARGAS. PRISÃO EM 
FLAGRANTE. 
MANUTENÇÃO DA 
CONSTRIÇÃO PARA 
ASSEGURAR A ORDEM 
PÚBLICA. 
POSSIBILIDADE DE 
REITERAÇÃO 
CRIMINOSA. NEGATIVA 
DE LIBERDADE 
PROVISÓRIA 
SUFICIENTEMENTE 
FUNDAMENTADA. 
CONDIÇÕES PESSOAIS 
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FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA. 
ORDEM DENEGADA. 
 
1. A real periculosidade do 
réu, evidenciada na  
possibilidade de reiteração 
da prática do crime roubo 
de cargas, diante da 
liberdade e não 
identificação dos demais 
parceiros, além de, em tese, 
pertencer a um grupo 
organizado especializado 
em crimes contra o 
patrimônio, é motivação 
idônea, capaz de justificar a 
manutenção da constrição 
cautelar, por demonstrar a 
necessidade de se 
resguardar a ordem pública. 
Precedentes do STJ. 
 
2. A prisão cautelar 
justificada no resguardo da 
ordem pública visa prevenir 
a reprodução de fatos 
criminosos e acautelar o 
meio social, retirando do 
convívio da comunidade 
aquele que diante do modus 
operandi demonstra ser 
dotado de periculosidade; 
neste caso, apesar de 
exígua, a fundamentação do 
decisum monocrático que 
indeferiu a liberdade 
provisória é suficiente, 
enquanto a do acórdão do 
Tribunal de Justiça de 
origem é detalhada e 
esclarecedora, fornecendo 
base segura para se intuir 
que, em liberdade, o 
paciente voltará a delinqüir. 
 
3. As condições subjetivas 
favoráveis do paciente, tais 
como primariedade, bons 
antecedentes, residência 
fixa e trabalho lícito, por si 
sós, não obstam a 
segregação cautelar, quando 
preenchidos seus 
pressupostos legais. 
4. Habeas Corpus 
denegado, em que pese o 
parecer ministerial em 
sentido contrário. 

 

Segundo a Confederação Nacional de Transportes 
(CNT) o interesse do crime organizado migrou do 
assalto a bancos para o roubo de cargas. Seus estudos 
concluíram que depois que os bancos fortaleceram 
seus esquemas de segurança, os caminhões passaram 
a ser o alvo mais visado pelos assaltantes. Desde 
então, o crescimento dos assaltos a caminhões no 
País passou a ser vertiginoso. 
Todavia, o roubo de carga é executado dentro de uma 
estrutura sofisticada, onde uma quadrilha 
especializada age aterrorizando motoristas e 
empresários diariamente nas rodovias que cortam o 
Brasil. 
 
O aumento de destas ocorrências levou os 
empresários de transportes e os transportadores 
autônomos à investiram no gerenciamento de risco 
para evitar grandes perdas. As cargas mais valiosas, 
por exemplo, são transportadas em horários e rotas 
diferentes, e em mais viagens. Causa espanto o 
número sempre crescente de motoristas assassinados 
e o número de caminhões que desaparecem com suas 
cargas nas rodovias mais movimentadas do País.  
 
Desde a década de noventa, no Brasil, cuja infra-
estrutura de transportes se assenta quase, 
exclusivamente, na malha rodoviária federal e 
estadual, essa modalidade criminosa ganhou 
proporções alarmantes. Segundo a Confederação 
Nacional de Transportes (CNT), os prejuízos chegam 
a 1 bilhão de reais por ano, dentre os roubos de 
cargas e de valores. 
 
Sendo considerado pelas autoridades policiais como 
uma das facetas do crime organizado, o roubo de 
cargas conta até com a participação de integrantes de 
grupos como o Primeiro Comando da Capital (PCC), 
de São Paulo, dentre outros.  
 
A Região Sudeste tem sido a região de maior 
incidência deste tipo de delito, e infelizmente, as 
investidas contra os veículos de transporte de cargas 
e de valores são sempre marcadas pela violência 
contra seus motoristas, resultando até mesmo em 
latrocínio. 
 
Diante deste crescimento alarmante, os segmentos 
sociais e econômicos envolvidos, deram início às 
inúmeras iniciativas e reivindicações, sempre no 
sentido de dotar o sistema de melhor proteção e 
segurança, além disto, em âmbito federal foi 
instaurada, em maio de 2000, uma Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), e em âmbito 
estadual outras tantas CPI’s foram estabelecidas por 
todo o país a fim de investigar as causas e os efeitos 
da questão, e de se buscar soluções para frear a 
crescente onda de roubo de cargas nas rodovias 
nacionais. 
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Foi constatada, pelos membros da CPMI nos quatro 
anos de investigação, a real extensão dos problemas 
causados pelos roubos de cargas e de valores, e seus 
crimes conexos, para toda a população brasileira. 
 
Verificou-se, também, que esse tipo de infração penal 
finda por financiar outras ações criminosas, posto que 
o dinheiro obtido é comumente reinvestido na 
compra de armas e no financiamento, por exemplo, 
de tráfico de armas e drogas, falsificação de 
documentos e até mesmo em corrupção ativa. 
 
Foi sugerido, no relatório final, pela CPMI a criação 
de um serviço especializado no âmbito da Policia 
Federal para facilitar o combate a este tipo de crime, 
visto que geralmente a carga é roubada em um Estado 
e vendido em outro. Foi então criada a Divisão de 
Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DPAT), 
subordinada à Diretoria de Combate ao Crime 
Organizado (DCOR) da PF, que entre outras 
atribuições, passou a ter a missão de investigar e 
combater o roubo de cargas e de valores.  
 
Além desta medida, outras foram tomadas a partir do 
diagnóstico aferido pelos membros da CPMI quanto a 
situação vivida pelo segmento de transporte de 
cargas.  
 
A partir de então, a Polícia Federal passou a trabalhar 
na repressão deste delito, sendo esta uma das suas 
principais áreas de atuação. Considerando que cerca 
de 70% do Produto Interno Brasileiro passa pelas 
rodovias brasileiras, a atuação da Polícia Federal 
passou a ser estrategicamente fundamental no 
combate a esta infração penal. 
O Delegado Getúlio Bezerra, da Diretoria de 
Combate ao Crime Organizado (PF), destacou que a 
melhor tática para desarticular estas organizações 
especializadas, bem como diminuir o número de 
ocorrências, consiste em fechar o cerco aos 
receptadores de mercadorias roubadas. 
 

Segundo o chefe da DPAT, delegado Antônio Celso 
dos Santos, a maior dificuldade encontrada é que este 
tipo de crime está cada vez mais requintado e conta 
com moderno aparato tecnológico para driblar os 
equipamentos de rastreamento dos veículos. 
“Hackers” vêm sendo usados pelas quadrilhas para 
invadirem os sistemas e enviar sinais falsos às 
empresas, destarte utilizando a própria tecnologia os 
agentes confundem as empresas e a polícia com estes 
sinais. Além desta arma tecnológica, outro ponto 
forte das organizações é o alto investimento em 
armamento pesado. 

 
Nos últimos quinze anos, os alvos das quadrilhas 
passaram das cargas de cigarros, bebidas e gêneros 
alimentícios, cargas visadas nos anos 80, para as 
cargas que passaram a ter mais valor no mercado 

ilegal, como medicamentos e produtos 
eletroeletrônicos, além dos produtos alimentícios. 
Atualmente, nem as bobinas siderúrgicas, que para 
serem remanejadas de um veículo para outro 
precisam de guindastes de grande porte, não escapam 
a ação dos marginais. Os produtos mais visados pelas 
quadrilhas segundo a Polícia Federal são: 
 
1) Gêneros alimentícios 
 
2) Carga fracionada: mercadorias diversas 
 
3) Eletroeletrônicos 
 
4) Medicamentos 
 
5) Produtos metalúrgicos 
 
6) Produtos químicos e defensivos agrícolas 
 
7) Autopeças e pneus 
 
8) Combustíveis 
 
9) Cigarros/Fumo 
 
10) Têxteis e outros produtos diversos 
 
O delegado Antônio Celso destaca que “para atuar, 
os criminosos dispõem de logística para colocar de 
imediato na “praça” as mercadorias. O roubo de 
cargas mobiliza diversos setores criminosos. É uma 
rede complexa que envolve agentes públicos, 
policiais e não-policiais, empresários e 
falsificadores”.  
 
Donde se conclui que existe uma grande 
movimentação de dinheiro por parte dos 
receptadores, que hoje são o principal alvo das 
investigações conduzidas pela PF. O chefe da 
Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio 
(DPAT), aposta no trabalho de “inteligência” para 
conhecer o esquema criminoso como um todo. 
Segundo o delegado da DPAT, “O receptador é o 
pior. Se ele não existisse, não existiria o roubo”. 
 
As leves penas e a ausência de punições para os 
empresários que colocam produtos ilegais no 
mercado formal, tornaram o campo fértil para a 
expansão do crime organizado neste segmento, 
destarte verifica-se que a impunidade mais uma vez, 
é sem dúvida, a principal causa do aumento da 
criminalidade no Brasil.   

 
As quadrilhas têm como características dominantes a 
organização e a ousadia para atuarem no roubo de 
carga, agindo de forma articulada e com logística 
garantem o êxito da operação.  
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Desta forma vemos em sua organização pessoal para 
monitoração do movimento dos veículos, galpões 
para guardar a carga roubada, isto quando esta não é 
colocada em outro caminhão  e entregue diretamente 
ao receptador, assim, verifica-se até mesmo uma frota 
de caminhões próprios para o transporte das 
mercadorias roubadas. 
 
Ficou constatado que os assaltantes costumam agir de 
forma mais violenta e possuem poderio bélico mais 
expressivo, quando se trata de roubo de valores, esta 
característica é que difere a quadrilha do roubo de 
carga para a de roubo de valores. 
 
Já as quadrilhas de roubo de cargas não utilizam, via 
de regra, armamento tão pesado. Escolhem com 
antecedência um local para esconder as mercadorias, 
quer seja um galpão, fazenda ou chácara, todavia, 
está se tornando cada vez mais comum, a entrega do 
produto direto ao receptador, que vai buscar a carga 
com seus próprios caminhões, ou esta é entregue em 
outro caminhão pela própria quadrilha. 
 
A deficiência ou até mesmo a inexistência de 
integração e comunicação entre os órgãos de 
segurança pública estadual, devido a suas limitações 
territoriais, são aproveitadas pelas quadrilhas de 
roubo de carga, que atuam como verdadeiras 
estruturas empresariais, e passam a operar 
ousadamente em todo o país beneficiadas pelas 
deficiências de controle e fiscalização dos Estados.  
 
Historicamente, a situação já foi pior. Tratadas como 
crime comum as ocorrências de furto e roubo de 
cargas, por exemplo, realizadas no Espírito Santo, 
com a fuga da quadrilha para a Bahia, tinham a ação 
policial dificultada, porque as polícias não podiam 
invadir a área de atuação do estado vizinho.  
 
 
Porém, a partir do momento em que foi verificado 
que o problema assumia os contornos de crime 
organizado, buscou-se a adequação dos mecanismos 
institucionais legais para reprimir este tipo de crime. 
 
  
Nesse sentido, um instrumento importante foi a Lei 
n.º 10.446/2002 que viabilizou a federalização da 
competência para apurar os crimes de furto, roubo e 
receptação de cargas e valores, permitindo assim a 
ação da Polícia Federal, sem inviabilizar a atuação 
dos demais órgãos de segurança pública nos Estados.  
 
 
Apesar do reconhecido esforço envidado pela Polícia 
Federal, e de iniciativas da sociedade civil, em 
especial, das promovidas pelo Conselho Nacional dos 
Transportes, resultados satisfatórios somente poderão 
ser alcançados, na medida em que o problema passar 
a se constituir em prioridade nacional, com políticas 

públicas específicas para o setor e ações coordenadas 
pelo governo federal. 
 
Ante a gravidade da situação, o Congresso parece não 
se sensibilizar o suficiente a ponto de votar 
importante matéria que contribuiria, em muito, para 
sanar essas dificuldades. O Projeto de Lei do 
Deputado Asdrubal Bentes, de agosto de 2004, visa 
criar um instrumento legal capaz de coibir a atuação 
de quadrilhas especializadas em subtrair cargas e 
veículos nas estradas e cidades e que causam 
prejuízos enormes, inclusive de vidas humanas, 
disseminando a insegurança e o medo. Abaixo 
transcrito in verbis: 
 
Acrescenta inciso VI e § 2º-A ao artigo 157 do 
Decreto-Lei nº2848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal.  
 
O Congresso Nacional decreta: 
 

Art. 1º Esta Lei dispõe 
sobre o tipo de subtração de 
cargas executada na 
estrutura sofisticada, 
inclusive, legalização de 
documentos fiscais e 
legitimidade dos caminhões 
roubados e ação dos 
receptadores e compradores 
das mercadorias subtraídas 
na hipótese que menciona. 
 
Art. 2º O art. 157 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 
(Código Penal), fica 
acrescido do inciso VI e do 
§ 2º-A com a redação 
seguinte: 
 
(...) 
 

VI – subtração de cargas 
conduzidas pelos 
transportes rodoviários, 
ferroviários, aeroviários e 
aquaviários. 

 
(...) 
 
§ 2º-A - No caso do inciso 
VI, além da pena prevista 
no § 2º são efeitos da 
condenação a perda das 
coisas e objetos utilizados 
para a prática do crime, em 
favor do Estado, 
ressalvados os direitos de 
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restituição e indenização à 
vítima. 
 
Art. 3º Esta lei entra em 
vigor na data de sua 
publicação. 
 

 
Já em nosso Estado tramita um projeto de Lei que 
visa punir mais severamente, na esfera civil, os 
receptadores de mercadorias roubadas, transcrevemos 
abaixo o referido Projeto de Lei: 
 

PROJETO DE LEI Nº 291/2005 
 
Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição 
estadual dos estabelecimentos que comercializarem 
produtos oriundos de cargas roubadas. 

 
Art. 1º Fica o Poder 
Executivo Estadual 
obrigado a cassar a eficácia 
da inscrição, no cadastro de 
contribuintes do Imposto 
sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias 
e sobre Serviço de 
Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, do 
estabelecimento que 
adquirir, distribuir, 
transportar, estocar ou 
revender produtos oriundos 
de cargas roubadas. 
 
Parágrafo único. Sem 
prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis, os produtos 
oriundos de cargas 
roubadas serão apreendidas 
pelo Poder Público, 
mediante a não 
comprovação da sua origem 
legal. 
 
Art. 2º A falta de 
regularidade da inscrição 
no cadastro de 
Contribuintes do ICMS 
inabilita o estabelecimento 
à prática de operações 
relativas à circulação de 
mercadorias e de prestações 
de serviços de transporte 
interestadual e 
intermunicipal e de 
comunicação, e, ainda, as 
seguintes implicações: 

I – aos sócios, pessoas 
físicas ou jurídicas, comum 
ou separadamente, do 
estabelecimento 
penalizado: 
 
a) o impedimento de 
exercerem o mesmo ramo, 
de atividade, mesmo que 
em estabelecimento distinto 
daquele; 
 
b) a proibição de entrarem 
com pedido de inscrição de 
nova empresa, no mesmo 
ramo de atividade; 
 
II – ao gerente ou preposto, 
ainda que temporariamente 
ou a qualquer título, do 
estabelecimento 
penalizado: pertencer ao 
quadro administrativo 
como sócio, diretor-gerente 
ou gestor de negócios, de 
empresa ou 
estabelecimento comercial 
que pretenda sua inscrição 
no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS. 
 
Parágrafo único. As 
restrições previstas nos 
incisos I e II prevalecerão 
pelo prazo de 05 (cinco) 
anos contados da data da 
cassação. 
Art. 3° O Poder Executivo 
divulgará, através do Diário 
Oficial do Estado do 
Espírito Santo, a relação 
dos estabelecimentos 
comerciais penalizados 
com base no disposto nesta 
Lei, fazendo constar os 
respectivos CNPJ e 
endereços de 
funcionamento. 
  
Art. 4° Com a cassação da 
inscrição estadual ficam 
vedadas: 
 
I – a restituição ou 
autorização para o 
aproveitamento como 
crédito fiscal do valor do 
imposto que tiver sido 
utilizado como crédito pelo 
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estabelecimento 
destinatário; 
 
II – a restituição ou 
autorização para 
aproveitamento de saldo de 
crédito existente na data do 
encerramento das 
atividades de qualquer 
estabelecimento; 
 
III – a transferência de 
saldo de crédito de um 
estabelecimento para outro 
estabelecimento; 
 
IV – a restituição ou 
amortização para 
aproveitamento como 
crédito fiscal do valor do 
imposto pago a maior, no 
regime de substituição 
tributária com centralização 
de cobrança, que resultar 
como crédito de revenda de 
produtos provenientes de 
cargas roubadas, conforme 
definida em legislação 
federal. 
 
Art. 5° O Poder Executivo 
Estadual, no uso de sua 
competência exclusiva, 
regulamentará a apresente 
lei, permitindo a eficácia de 
seus dispositivos voltados 
ao combate sistêmico ao 
roubo de cargas. 
Art. 6° Esta Lei entra em 
vigor na data de sua 
publicação. 
  

 CUSTO BRASIL 
 
Conforme dados da CPMI, o roubo de cargas e de 
valores provocou o aumento, em média, de 40% no 
custo do seguro, o que passou a inviabilizar, em 
parte, o lucro das empresas transportadoras. 
 
Concluíram os parlamentares no relatório final que de 
130 seguradoras investigadas pela Comissão, apenas 
10 faziam seguro do roubo de carga, “impondo 
condições quase impossíveis de serem cumpridas, o 
que levou mais de 200 empresas à falência nos 
últimos dois anos”. 
 
E ainda: “Este cenário é grave, pois nenhum 
empresário tem condições de bancar os prejuízos do 
roubo de cargas, e isso poderá comprometer o 
abastecimento do país, considerando que cerca de 
80% do transporte de cargas é feito por caminhões”. 

A situação exigiu que as empresas investissem mais 
em tecnologia, instalando equipamentos de 
rastreamento nos caminhões. Entretanto, segundo o 
presidente da CNT, essa proteção representa um ônus 
não muito acessível.  “Nem todos podem ter essa 
tecnologia moderna. O caminhoneiro que é 
proprietário do caminhão não tem condições de 
instalar os equipamentos de rastreamento”. 

Muitas barreiras precisam ser derrubadas para que o 
Brasil retome o caminho do desenvolvimento 
sustentável.  
 
Parcela considerável delas passa pelo investimento 
em infra-estrutura. Estradas, portos, aeroportos, 
energia não respondem mais às necessidades do país. 
Tornaram-se menores que a demanda. Obsoletos, 
insuficientes e carentes de manutenção, levam ao 
desperdício de mercadorias, tempo e dinheiro. 
Respondem em parte pelo custo Brasil, que reduz a 
competitividade nacional e rouba das empresas fatias 
do disputado mercado internacional. 
 
Outro item a ser levado em conta é a insegurança 
pública. A violência crescente obriga empresários a 
se defender por conta própria. Equipamentos capazes 
de prevenir assaltos e homicídios constituem 
comércio florescente em todo país.  
Fatores como mudanças de legislação e avanços 
tecnológicos contribuíram para um novo cenário no 
setor de transporte rodoviário de cargas. O aumento 
no índice de roubo de carga no País, por exemplo, é 
um item que aguçou a necessidade das empresas em 
adotar medidas que garantissem mais segurança para 
o seu negócio. Entre 1999 e 2004, o Sindicato das 
Empresas de Transportadores de Cargas de São Paulo 
e Região (Setcesp) registrou, somente no Estado de 
São Paulo, 14.384 roubos de carga, uma média de 
2.398 mil/ano, e prejuízo de R$ 1.157.475,00, média 
de 193 milhões/ano. Em todo o País, as 
transportadoras registraram, em 2004, perdas que 
ultrapassaram R$ 600 milhões em mais de 10 mil 
ocorrências. 

Os números cada vez mais crescentes fizeram com 
que as empresas de transporte adotassem medidas de 
prevenção. Em relação ao motorista de caminhão 
começou a exigir um cadastro que lhe garantisse 
idoneidade. Já para a segurança dos caminhões e 
cargas adotou o sistema de rastreamento e 
monitoramento e passou a oferecer treinamento para 
preparar os profissionais para a nova tecnologia. 

O grande índice de roubo de carga, principalmente de 
produtos de alto valor agregado, e o fato da empresa 
precisar ser cada vez mais competitiva no mercado, 
as levaram a adotar o sistema de rastreamento, que é 
utilizado também com enfoque logístico, para 
melhorar o acesso as informações para o cliente”, 
afirma Rodrigo Clausen, gerente de operações de 
transferência da Expresso Araçatuba. A empresa 
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utiliza o sistema há nove anos e aponta como 
vantagens a prevenção de roubos e acidentes. Além 
de ser eficiente para o controle da movimentação de 
carga, principalmente em relação a precisão e 
informação em tempo real. “A vantagem do uso 
operacional do rastreador compensa o custo. Mas do 
ponto de vista custo e receita a empresa não consegue 
absorver este valor, principalmente por conta da 
pressão do mercado”. 
 
Em menos de 10 anos o segmento de rastreamento se 
tornou um dos mais competitivos do País, afinal, o 
sistema é considerado um importante aliado das 
empresas e dos motoristas autônomos contra o roubo 
de carga, além de ser um dos itens avaliados pelas 
empresas de seguro na hora de reduzir o valor das 
apólices.  
 
Hoje, o mercado oferece um leque de produtos para 
enfrentar esta competitividade. A comunicação 
híbrida - uma combinação do sistema satelital e 
celular, que proporciona monitoramento contínuo, 
sistemas GSM, TDMA, CDMA ou por satélite de alta 
órbita, é uma das tecnologias disponíveis. Apesar de 
cada empresa oferecer sistemas diferentes o objetivo 
é único: disponibilizar soluções que garantam 
segurança à carga e ao motorista e ganhos reais em 
toda operação logística. 
 
Sem contar com o respaldo necessário das 
autoridades, injetar capital em parafernálias 
tecnológicas passou a ser única alternativa para os 
empresários.  
 
Por conta disso, os custos relacionados com o 
gerenciamento de risco já respondem por cerca de 
15% das despesas das empresas. Para se ter uma idéia 
de como o roubo de carga mexeu com o financeiro 
das empresas, em 1990, o gerenciamento de risco 
respondia por apenas 3% das despesas. 
“Infelizmente, não existe outra maneira de resolver a 
questão”, afirma o coronel. O GPS (Sistema de 
Posicionamento Global) possui precisão de 30 metros 
e opera através de 24 satélites a 20.200 km de altura. 
Estima-se que cerca de 50 mil caminhões no Brasil 
possuam rastreadores via satélite. 
 
De acordo com os levantamentos realizados pela 
Setecesp, aproximadamente 80% dos roubos de 
cargas no País ocorrem na região Sudeste, com 
predomínio de São Paulo e Rio de Janeiro, que 
respondem por 45% e 30%, respectivamente, de tudo 
que é desviado da rota no Brasil. Considerando todo 
o território nacional, entre 30 e 35% ocorrem nas 
rodovias, o restante atinge as áreas urbanas e 
interioranas. “Dentro das cidades, o roubo acontece, 
geralmente, pela manhã. São caminhões menores, 
com cargas de menor valor, que fazem o 
abastecimento das cidades”, explica o coronel. Nas 
rodovias, na maioria das vezes, as quadrilhas 

abordam os caminhões à noite. Nesta área, 
geralmente, o prejuízo é maior, já que as cargas são 
de maior valor agregado. “São veículos de quatro ou 
cinco eixos, carregados com cerca de R$ 100 mil em 
produtos”, conta. Para se ter uma idéia da 
atratividade de São Paulo, cerca de 165 mil veículos 
abastecem a cidade todos os dias. 
 
Os produtos mais visados pelas quadrilhas segundo a 
Polícia Federal são: 
 
1) Gêneros alimentícios 
 
2) Carga fracionada: mercadorias diversas 
 
3) Eletroeletrônicos 
 
4) Medicamentos 
 
5) Produtos metalúrgicos 
 
6) Produtos químicos e defensivos agrícolas 
 
7) Autopeças e pneus 
 
8) Combustíveis 
 
9) Cigarros/Fumo 
 
10) Têxteis e outros produtos diversos 
 
Segundo a Setecesp as quadrilhas especializadas em 
roubo de carga não se limitam a assaltantes que 
interceptam caminhos nas rodovias ou nas vias 
urbanas. A situação é bem mais complexa e 
engenhosa, envolvendo, muitas vezes, empresários e 
executivos receptadores, polícias e motoristas. 
Vejamos algumas situações envolvendo o roubo de 
carga: 
 
MOTORISTA ENVOLVIDO: o motorista simula 
um assalto, mudando o trajeto da entrega e 
descarregando o caminhão direto no receptador. O 
objetivo é receber o dinheiro do seguro e lucrar com 
a venda do produto “roubado”. 
 
FALSO MOTORISTA: Em outros casos, o bandido 
se passa por motorista. Ingressa na empresa para 
conhecer toda a rotina e efetuar o roubo.  
 
COAÇÃO: Muitas vezes, o motorista acaba cedendo 
à pressão das quadrilhas, que conhecem o dia-a-dia 
do profissional e fazem ameaças a sua família. 
Alguns oferecem participação no lucro da venda da 
carga. 
Não bastassem as adversidades estruturantes – 
rodovias em péssimo estado de conservação, elevadas 
taxas de pedágio, precário serviço de apoio – parece 
mesmo que as empresas do ramo de transporte de 
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cargas e de valores estão fadadas a enfrentar também 
o crime organizado.  
 
Apesar do reconhecido esforço envidado pela PF, e 
de iniciativas da sociedade civil, em especial, das 
promovidas pela CNT, resultados satisfatórios 
somente poderão ser alcançados, na medida em que o 
problema passar a se constituir em prioridade 
nacional, com políticas públicas específicas para o 
setor e ações coordenadas pelo governo federal. 
 
Importante salientar que a expressão "ROUBO DE 
CARGA" utilizado pelos profissionais do seguro, 
mencionada em vários sinistros que ocorrem 
diariamente, é uma simplificação utilizada para a 
fácil comunicação, que abrange os casos de roubo, 
furto ou até mesmo desvio de carga, todos 
caracterizados como crime em nosso Sistema Legal. 

A utilização de novos e mais modernos 
procedimentos de segurança (rastreamento via 
satélite/escoltas), passam a ter importância 
fundamental nos transportes de cargas. 

As cargas mais visadas são as de fácil escoamento no 
varejo e de difícil reconhecimento de fontes de 
origem. Dentre elas, os produtos alimentícios, 
cigarros, cargas fracionadas, confecções e têxteis e 
eletroeletrônicos, que em termos de prejuízos 
acumulados no mesmo período, eles representaram 
R$ 73,5 milhões. 

A realização dos assaltos ocorrem em 59% nas 
rodovias federais e 41% em rodovias estaduais. Os 
horários preferenciais dos ladrões são no período 
matutino (42%), entre 8h e 11h, quando as 
transportadoras fazem a maioria das entregas. Os 
períodos vespertino e noturno correspondem, 
respectivamente, a 36% e 22%. Já os dias de maior 
incidência são, primeiramente, quartas-feiras, seguido 
das terças e quintas-feiras. Em se tratando de zonas 
urbanas ou áreas industrializadas, os percentuais 
alusivos aos roubos noturnos são incrementados, 
sendo estas mais significativos do que os roubos 
matutinos. 

Os prejuízos não se resumem apenas ao valor das 
mercadorias roubadas e dos veículos. A estas perdas 
devem ser somados, conforme mencionado 
anteriormente, os prejuízos das empresas 
transportadoras de carga que, na tentativa de evitar o 
roubo de seus produtos, gastam com gerenciamento 
de risco 20% do custo do frete, o qual encontra-se 
44,03% abaixo do ideal para cobrir suas despesas 
que, conseqüentemente, reduz a possibilidade de 
renovação da frota e, também, a segurança dos 
veículos. Os gastos relativos à proteção das cargas 
estão entre os que mais contribuíram para a 
defasagem do frete. 

De todas as seguradoras existentes no País, apenas 
seis fazem seguro de cargas contra roubos. Alegam 
que 52% dos prêmios da carteira de transportes foram 
consumidos com indenizações o que caracteriza 
como um índice alto demais para que possam 
continuar atuando nesse segmento. 

Eis mais um motivo pelo qual os Juízos e Tribunais 
não reconhecem o roubo como causa excludente de 
responsabilidade, uma vez que o dano contratual 
acaba restando por inadimplido e a mecânica do 
transporte de bens seriamente afetada, importando 
ônus econômicos e mercadológicos sem precedentes 
na já sofrida economia brasileira. 
Por outro lado, o reconhecimento do roubo como ônus a 
ser suportado pelo transportador motivará implemento no 
mercado de seguros, permitindo as seguradoras, após o 
pagamento da indenização ao segurado (proprietário da 
carga), buscar em regresso, em face do verdadeiro 
responsável pelos danos, o transportador desidioso, o valor 
pago a título de indenização. 

Reflexamente, restará no mercado somente os bons 
transportadores, aqueles com capital e patrimônios 
suficientes para suportar a dinâmica das operações, 
arcando com os gastos econômicos do cuidado 
operacional e da segurança das cargas e, ainda, 
reparando a quem de direito em casos de sinistros. 
Não é exagero nem errado dizer que muitos 
transportadores são coniventes com os roubos de 
cargas transportadas por via rodoviária, uma vez que 
se trata de "mercado" muito lucrativo. 

Assim, alterar a mentalidade então vigente, passando 
a não mais considerar o roubo como causa excludente 
de responsabilidade é, em última análise, contribuir 
para o desaparelhamento de muitas organizações 
criminosas e, até mesmo, diminuir os índices de 
criminalidade no país. 

Entende-se, hoje, que o evento caracterizado como 
"incerto", como era o ROUBO DE CARGAS, passa 
a ser caracterizado como um "evento certo", 
dificultando as condições para a alegação de caso 
fortuito, uma vez que o evento está despido de dois, 
ao menos, dos três requisitos básicos: 
imprevisibilidade e inesperabilidade. 
 
Além dos prejuízos diretos suportados pelas 
empresas transportadoras, toda a sociedade sofre os 
reflexos dessa atividade criminosa. A sistemática 
incidência de  assaltos contra veículos de transporte 
de cargas e de valores tem como efeito imediato o 
aumento nos preços do seguro e do custo final do 
transporte, pelo conseqüente reflexo nos valores do 
frete. A repercussão alcança o preço final dos 
produtos, gerando aumento da inflação e, desta 
forma, afetando indistintamente toda a sociedade. 
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DISPOSITIVO 
1.Diante do incontestável avanço organizacional e 
operacional da ação criminosa do roubo de cargas, a 
CPI constatou que esta infeliz realidade denota-se a 
atual fragilidade do fisco em coibir a inserção dos 
produtos roubados no mercado. Desta forma, a 
gravidade da situação requer uma remodelagem do 
sistema fiscalizador do estado, além de uma melhor 
instrumentalização com novos equipamentos e 
pessoal para atender a demanda hodierna da 
fiscalização. 
 
Observa-se que uma operação dessa magnitude não 
funciona apenas como uma ferramenta de 
fiscalização do estado, mas como ferramenta 
inibidora dos delitos satélites inerentes ao roubo e 
receptação de carga roubada. Taão pouco pode 
prescindir da colaboração dos agentes econômicos.Se 
houvesse um maior controle dos estoques e das 
mercadorias certamente teríamos menos receptadores  
destas cargas roubadas. 
 
2. Destarte, é importante que os órgãos públicos 
respectivos do Estado do Espírito Santo participem 
de uma forma mais operacional e sinérgica em 
relação ao crime organizado do roubo de cargas. 
Nesse mister, cabe, por fim, reafirmar o importante 
papel do Ministério Público nesse processo de 
remodelação do sistema fiscal, pois o seu contributo 
aproximará sobremaneira o resultado dos trabalhos 
do fisco com a própria atividade do Parquet. 
 
3. A Comissão reconhece a necessidade urgente de  
elaboração e implantação de um novo “Plano 
Estratégico de Fiscalização da Origem das 
Mercadorias” – visando efetivar um maior controle 
dos estoques e das origens dos produtos. Este plano  
deve ser implementado imediatamente, assim 
reavaliando tanto as leis tributárias, quanto os 
protocolos já existentes e, ainda, criando outros, bem 
como trazendo novos meios tecnológicos para 
otimizar o controle e a fiscalização dos estoques, 
origens e circulação de mercadorias, tudo vinculado 
ao conjunto de obrigações tributárias acessórias. 

 

Ex positis, com fulcro no art. 51, incisos III e IV, da 
Resolução n.º 1.600/1991 e na Lei Federal n.º 
1.579/1952, delibera-se pelo encaminhamento à Mesa 
Diretora do presente Relatório, com a recomendação 
da adoção das seguintes providências: 

 

Recomendações ao Ministério Público: 

 
A) Que sejam encaminhadas as cópias integrais 
dos autos e do relatório final desta CPI ao Ministério 
Público Federal e ao Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo, de modo que se promovam: a 
continuidade das investigações e, a posteriori, as 

responsabilidades civis e criminais pelas infrações 
apuradas, bem como, promova todos os meios 
necessários para articular a melhor forma de inserção 
do Ministério publico  na implementar o novo “Plano 
Estratégico de Fiscalização da Origem das 
Mercadorias”; 
 
A.1)   Que seja indicada ao Ministério Público 
Estadual a sugestão de indiciamento das empresas 
Wal Mart Brasil Ltda. e Rio de Janeiro Refrescos 
Ltda. por estarem enquadradas nos crimes previstos 
na Lei nº 8.137/90, com base no resultado dos 
trabalhos desempenhados pelos auditores da 
Secretária de Estado da Fazenda. 
(Emenda apresentada pelo Deputado Euclério 
Sampaio, acatada pelo Relator.) 
 
Recomendações ao Poder Executivo: 
 
B) Que sejam encaminhadas as cópias integrais dos 
autos e do relatório final desta CPI ao Senhor 
Governador do Estado, de forma que promova – por 
intermédio das Secretarias de Estado da Fazenda, da 
Procuradoria  Geral e da  e de Segurança Pública – 
todos os meios necessários para implementar o novo 
“Plano Estratégico de Fiscalização da Origem das 
Mercadorias”. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 12 de 
maio de 2008. 
 

Deputado Euclério Sampaio 
Presidente 

Deputado Luiz Carlos Moreira 
Vice-Presidente 

Deputado Marcelo Santos 
Relator 

 
Deputado Membro 

 
Deputado Membro 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

ATO Nº 2727 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
CONSIDERAR LICENCIADO, para tratamento 

de saúde no dia 28.04.2008, o Deputado 
GIULIANNO DOS ANJOS, na forma do Art. 295, 
inciso II da Resolução nº 1.600/91. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 

maio de 2008. 


