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INTRODUÇÃO 
 
 

1: Criação, Instalação e Composição, Apoio dos Órgãos constituídos, 

Cronograma e Metodologia de Trabalho.   

 

1.1 Da Criação: 

 
        A criação da Comissão Parlamentar de inquérito, foi embasada  nos termos do art. 

49 e seus parágrafos, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo,  e pela resolução n. º 2.185 de 22/06/2004,  para apurar possíveis 

irregularidades envolvidas na importação e no comércio de combustível do Estado do 

Espírito Santo. 

De acordo com a justificação, pretende-se que a Comissão apure de maneira 

aprofundada todos os aspectos que envolvem a comercialização de produtos derivados 

do petróleo (gasolina e diesel) álcool, nafta, etc., visando inclusive o estabelecimento de 

providências institucionais por parte dos Órgãos Públicos, responsáveis pelos 

mecanismos da Fiscalização Comercial, da Arrecadação, e Tributação.     

        Há de se ressaltar que o empreendimento daqueles que compõem o processo 

investigatório no Estado e no  País, bem como no   âmbito das Assembléias Legislativas 

e Câmara Federal, que ensejam a asseverar que embora  a   parca experiência, 

dificuldades e obstáculos, conseguimos vencer óbices, graças a dedicação incondicional 

dos membros desta CPI e funcionários convidados que integraram este árduo trabalho.  
 

1.2 Instalação e Composição  

 
        A Comissão foi constituída pelo ATO n. º 625/2005 de 22/03/05, com prazo de 

funcionamento de 90 (noventa) dias a contar  de 29/03/05, tendo sido prorrogada até o 

dia 20/12/06, através de que a cada noventa (90) dias constante dos autos, os devidos 

requerimentos sempre como proposta prorrogável pelos os membros da Comissão e 

aprovada. 

        Na sua composição inicialmente presença permanente do Deputado Euclério 

Sampaio, Deputado Cabo Élson, Deputado Marcos Gazzani, Deputado Rudinho de 

Souza, Deputado José Tasso de Andrade, posteriormente houve substituição do 

Deputado Rudinho de Souza pelo Deputado Giovani Silva, sendo que  no decorrer dos 

trabalhos enquanto perdurou, por si só  o Deputado José Tasso de Andrade  e o 

Deputado Giovani Silva, por faltas sucessivas, naturalmente deixaram de pertencer a 

esta Comissão. 

 

1.3  Composição dos Servidores designados  

 
Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito foi constituída por servidores que 

integram o quadro desta Casa de Leis, até a conclusão dos trabalhos, a saber: 

 

a) Procuradoria Geral da Assembléia Legislativa: 

         _ Dr. Gustavo Merçon 
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         _ Dr. Derli Baihense Moreira 

b) Funcionários designados para Comissão: 

 

        _  Marcelo Siano – Diretor das Comissões 

        _  Beatriz Koehler Baptista – Coordenadora 

_  Carlos Roberto Cabalini 

_ Karina Euzébio Cerqueira 

_ Juliana Espíndula de Alcântara 

       _ Maria Aparecida Moreira Vasconcelos       

 

    1.4    Solicitações de apoio aos trabalhos de Órgãos Constituídos 

 
Solicitamos apoio de  vários órgãos públicos e privados no sentido de maximinizar os 

trabalhos desenvolvidos, pois havia a necessidade de ações conjuntas e integradas com 

órgãos estruturados adequadamente na especialidade no assunto, visando êxito na 

missão. Assim sendo citamos o apoio da Agência Nacional de Petróleo, Secretaria do 

Estado da Fazenda, Auditoria Geral do Estado, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério 

Público, Tribunal de Justiça, Assembléias Legislativas de outros Estados, Câmara 

Federal, Ministério da Justiça  e outros. 

 

1.5   Metodologia  e Cronograma  Trabalho  
 

Está fundamentado  em três (3) pontos básicos, igualmente importantes que foram 

de grande valia nos trabalhos desenvolvidos pela Comissão: 

a) Correspondente às audiências públicas, durante as quais foram ouvidos 

representantes dos mais variados setores envolvidos com a comercialização de 

combustível. 

b) Diligências realizadas. 

c) Coleta e análise de documentos pertinentes ao assunto, com os quais foram 

obtidos, possibilitou ampliação e atualização da base de informações colocados 

à disposição dos membros da CPI.    

  

 

2: – Considerações finais e conclusão. 

 

3.1 

Obstruções........................................................................................................................ 

3.2 Dos impedimentos da 

concorrência................................................................................. 

3.3 Evidências de irregularidades 

......................................................................................... 

3.3.1 Copersucar e 

Coodipetros............................................................................................. 

3.3.2 

Chebabe....................................................................................................................... 

3.3.3 

Codesa.......................................................................................................................... 

3.3.4 Depoentes que foram convocados e não 

compareceram............................................... 
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3.4   Dispositivo 

Conclusivo................................................................................................. 

 

3:   Anexos  

 

4.1 Anexos:  Constam no presente relatório  40 (quarenta) volumes, contendo nove  mil 

(9.000) folhas em alusão ao objetivo condicionado na redundância do que foi 

devidamente apurado no decorrer das 

investigações............................................................. 

4.2 Anexo: Contém também ao presente apensados  setenta e cinco (75) caixas com 

documentos diversos, oriundos de solicitações e outras ações administrativas........... 

4.3 Anexo:  Duas (2) gravações em CD............................................................................. 

4.4 Tipos documentais que passo a relacionar do que está contido no bojo do acima 

mencionado.................................................................................................................. 

4.4.1 AR’s 

devolvidas........................................................................................................ 

4.4.2 Atas 

Taquigráficas.................................................................................................... 

4.4.3 Atas 

sucintas.............................................................................................................   

4.4.4 Atestados.................................................................................................................

. 

4.4.5 Atos 

diversos............................................................................................................ 

4.4.6 Certidões.................................................................................................................. 

4.4.7 Documentos diversos.............................................................................................. 

4.4.8 Ofícios CPI.............................................................................................................. 

4.4.9 Ofícios recebidos..................................................................................................... 

4.4.10 Requerimentos......................................................................................................... 

4.4.11 Resolução................................................................................................................ 

4.4.12 Termo de autorização............................................................................................. 

4.4.13 Termo de compromisso........................................................................................... 

 

 

.       
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RELATÓRIO FINAL DA CPI DO COMBUSTÍVEL 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI do Combustível foi criada pela Resolução 

n° 2.185, de 22 de junho de 2004, e constituída pelo Ato nº 625/2005, de 22 de março 

de 2005, para apurar as possíveis irregularidades envolvidas na importação e no 

comércio de combustíveis no Estado do Espírito Santo. Foi constituída dos seguintes 

Deputados membros: 

 

Deputado Euclério Sampaio 

Deputado Cabo Élson 

Deputado Rudinho de Souza 

Deputado Marcos Gazani  

Deputado José Tasso de Andrade 

 

 

REUNIÃO N° 001, EM 22 DE MARÇO DE 2005, de instalação da CPI, no 

plenário da Assembléia, quando foi eleita a seguinte diretoria: 

 

Presidente:  Deputado Euclério Sampaio 

Vice-Presidente:  Deputado Cabo Élson 

Relator:  Deputado Rudinho de Souza 

 

Ficou determinado que as reuniões ordinárias da CPI serão realizadas às terças-feiras, às 

9 horas, no Plenário Dirceu Cardoso, na ALES 

 

REUNIÃO N° 002, DE 29 DE MARÇO DE 2005, presente um número reduzido de 

membros, em virtude de alguns deputados estarem em viagem a serviço da ALES.   
 

Os presentes enfocam seu objetivo de atingir a estrutura criminosa que frauda os cofres 

públicos com a sonegação e os consumidores com a adulteração do combustível.  Não 

há quorum para resoluções. 

 

REUNIÃO N° 003, DE 05 DE ABRIL DE 2005, quando foram aprovados os 

seguintes requerimentos: 

 

- À Agência Nacional de Petróleo, solicitando a colocação de um técnico à disposição 

da CPI; 

- À Secretaria de Estado da Fazenda solicitando a lista das empresas distribuidoras e 

revendedoras de combustível no Estado, as que têm regime especial e as que receberam 

multas; 

- Á Chefe da Polícia Civil, solicitando apoio da Delegacia Fazendária, nas diligências 

que a CPI fará em distribuidoras, postos e usinas de combustível; 
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- Á Polícia Federal, solicitando cópia dos processos sobre combustível, com prisões em 

Cachoeiro de Itapemirim; 

- À Justiça Estadual, solicitando cópia de processo, envolvendo uso de combustível 

roubado em campanha eleitoral em Fundão; 

- Às Assembléias Legislativas e também à Câmara Federal, solicitando, de eventuais 

CPIs de combustível instauradas, informações sobre empresas ou autoridades do Estado 

do Espírito Santo envolvidas em alguma ilegalidade na área de combustível. 

- Convocação dos presidentes do Sindipostos e do Sindicombustíveis, para, no dia 12 de 

abril corrente, prestarem informações sobre os quesitos de transporte de combustível: 

gasolina, álcool, óleo e querosene. 

- Ao Procurador Geral da Justiça, solicitando a indicação de um representante do 

Ministério Público para acompanhar os trabalhos da CPI. 

 

Resolve fazer reunião secreta para planejamento e agendamento das diligências que 

serão feitas pela Comissão. 

 

REUNIÃO N° 004, DE 12 DE ABRIL DE 2005 

 

A CPI resolve transferir a oitiva dos membros do Sindipostos e do Sindicombustíveis 

para o dia 19 de abril, até que a Comissão receba o apoio de Procuradores, membro do 

Inmetro e Delegacia de Defraudações e outros.   

 

Decide-se solicitar à Secretaria da Fazenda a relação, bem como a documentação do 

Sistema Sintegra, das empresas que importaram ou exportaram nafta, combustível ou 

qualquer tipo de solvente, o recolhimento de ICMS que fizeram nos últimos cinco anos. 

 

Disponibilizado o número de telefone do disque-denúncia: 0800-2839993.   

 

REUNIÃO Nº 005, DE 19 DE ABRIL DE 2005. 

 

Ouvido o Depoente, Sr. César Augusto Fernandes Guimarães, gerente de 

informações do Sindicom – Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de 

Combustível e Lubrificantes. 

 

 

- O Depoente, após indicar os associados do Sindicom, informou que em 2004 o 

mercado movimentou quase oito bilhões de litros de combustível, com faturamento de 

cento e trinta e dois bilhões de reais, dos quais mais de quarenta e cinco bilhões são 

tributos, sendo dezenove bilhões de tributos federais e vinte e seis bilhões de tributos 

estaduais.  Nos postos, o faturamento foi de quase cem bilhões de reais, sendo trinta e 

seis bilhões de tributos federais e estaduais. 

 

- Apresenta o depoente um histórico da evolução da tributação dos combustíveis, a 

partir de 1990, informando que as distorções no mercado surgiram com a criação do 

SID, contribuição cobrada nos combustíveis, juntamente com o PIS/COFINS, em 2001, 

com a liberação dos preços nas refinarias e liberação de importações de diesel e 

gasolina, a partir de 2002. Fornece alguns dados: 

 

 

1. Existem no Brasil 12 refinarias da Petrobras e 02 particulares. 
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2. São 270 distribuidoras cadastradas na ANP. Dessas, 150 mais ou menos operam, 

sendo que 130 foram registradas através de liminar.   

3. Existem 134.000 postos cadastrados na ANP. 

4. São 753 TRR cadastradas. 

5. Há 157 importadoras cadastradas no ANP, 154 dessas com sede no Espírito 

Santo. 

6. Há, no Espírito Santo, 270 distribuidoras e TRRs, 612 postos registrados na 

ANP, sendo 93 de bandeira banca. 

 

- As distorções no mercado sugiram com a contestação da tributação, como o CID, o 

PIS/COFINS, o ICMS e as conseqüentes liminares.  Além da contestação legal, há a 

sonegação de impostos, a produção clandestina, a adulteração e o contrabando.   

 

- A adulteração é feita com a adição de solventes à gasolina, a mistura de álcool anidro à 

gasolina em percentuais acima do permitido, o uso de nafta e outros produtos 

importados na adulteração, a adição de água ao álcool anidro, transformando-o em 

álcool hidratado. 

 

- Na sonegação, acontece a reutilização da mesma nota para várias entregas; o 

faturamento de álcool anidro (sem imposto) na entrega de álcool hidratado; a falsa 

operação de venda interestadual, com alíquota reduzida de ICMS (Estado chamado 

pobre paga menos imposto em S. Paulo). 

 

- Apresenta o depoente diversos indícios de sonegação e adulteração do combustível, 

com perda de arrecadação de impostos e prejuízos para os consumidores.  Apresenta, 

ainda, algumas sugestões: 

 

- Reduzir a zero os 8,2% de PIS/COFINS incidentes no álcool, na distribuidora; 

- Acompanhamento pela ANP da comercialização do álcool hidratado e o anidro, desde 

o produtor até o consumidor; 

- Uniformização de alíquotas em todo o país; 

- Aplicação de CIDE igual ao da gasolina aos solventes; 

- Isonomia entre os solventes e a gasolina no tocante ao ICMS; 

- Revisão da Lei 9.847, aumentando e agilizando a aplicação de penalidades aos 

infratores; 

- Capacitação da ANP, viabilizando atuação integrada da PF, Polícias Estaduais, MPs e 

Procons, na produção e importação de solventes.  

 

REQUERIMENTOS APROVADOS: 

 

Enviar ofícios: 

 

- À ANP – Solicitando dados de todas as revendedoras, produtores e refinarias sobre 

vendas de produtos para o Espírito Santo, nos últimos cinco anos. 

- À ANP – Solicitando dados de qualquer empresa que fabrique solvente e tenha 

efetuado vendas para o Espírito Santo, nos últimos cinco anos.  

- À ANP – Solicitando lista de todos os postos registrados que atuam no Espírito Santo, 

e as suas respectivas bandeiras. 

- À Receita Federal – Nome da empresa, data e produto combustível, caso tenha havido 

apreensão no Porto de Vitória. 
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- À Receita Federal – Dados declarados pelas distribuidoras sobre vendas efetuadas aos 

postos e transações que tenham sido declaradas à Receita Federal. 

- À Refinaria de Manguinhos e à da Petrobrás – solicitando cópia das notas fiscais de  

todas as vendas efetuadas, cujo destino tenha sido o Espírito Santo e o Estado da Bahia.   

 

REUNIÃO N° 006, DE 25 DE ABRIL DE 2005 

 

Aberta e encerrada por falta de quorum. 

 

REUNIÃO N° 007, DE 03 DE MAIO DE 2005. 

 

REQUERIMENTOS APROVADOS 

 

Encaminhar ofício: 

 

- À Direção da ALES e à Procuradoria Geral, solicitando que os Procuradores Derli 

Baiense Moreira e Gustavo Merçon fiquem integralmente à disposição desta CPI. 

- À Secretaria da Fazenda – Solicitando cópia, caso exista, de legislação específica para 

fiscalização e inspeção de empresas que comercializam derivados de petróleo e álcool 

no Estado do Espírito Santo. 

- Ao IEMA e ao IBAMA – Solicitando informações sobre casos de agressão ao meio 

ambiente causados por distribuidores e revendedores de combustíveis, com cópia dos 

laudos que tenham sido lavrados. 

- Ao DETRAN – Solicitando relação de veículos cadastrados, licenciados para 

transporte de combustíveis, e seus proprietários.  

 

- Resolve-se reiterar os ofícios às entidades que ainda não responderam as solicitações 

já feitas, pedindo que respondam no prazo máximo de dez dias. 

 

Dra. Sandra Lengubber da Silva, Representante do Ministério Público e dirigente do 

Centro de Apoio ao Consumidor, destaca a satisfação de também o Poder Legislativo 

estar interessado na questão do combustível. O Presidente agradece sua participação na 

CPI. 

 

REUNIÃO N° 008, DE 10 DE MAIO DE 2005. 

 

O Presidente informa que ainda não recebeu da Secretaria da Fazenda a relação das 

empresas importadoras e dos produtos importados com o seu destino, o que prejudica os 

trabalhos da CPI.  Agradece ao IMETRO e ao Diretor do IPEM, que já indicaram 

pessoas para participar das diligências em postos e usinas. 

 

REUNIÃO N° 009, DE 17 DE MAIO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Marcelo Villa-Forte de Oliveira, sócio e Presidente da Empresa 

Marlube, Importadora e Exportadora Ltda. 

 

- Só importa gasolina A e óleo diesel 

- Todos os produtos importados foram especificados como gasolina A e óleo diesel. 

- A empresa é autorizada a fazer exportações, mas nunca exportou. 
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- Só atua no mercado interno, vendendo para distribuidoras e consumidores finais. 

Alguns clientes: Frannel, TA Oil, no Estado, e Portal América, no Estado de São Paulo. 

Não pode vender para TRR. 

- Já encaminhou todas as notas para a CPI. 

- Informa que o grupo é formado pela Frannel, Marlube, Transportadora Limoeiro e 

Lubmar Lubrificantes Ltda. O grupo possui postos revendedores, explorados pelas 

empresas “Arabian”, e a rede de postos com a bandeira Frannel, não gerenciados pela 

Empresa.  

 

- A FRANNEL é distribuidora de combustível.  Trabalha com diesel, gasolina e álcool 

hidratado carburante. Faz a mistura de gasolina A com álcool anidro. 

- Compra 99% da Petrobrás e alguma coisa da Refinaria de Manguinhos, no Rio de 

Janeiro e também da Copene, no Estado da Bahia. Adquire álcool das usinas: Lasa, 

Dasa, Cridasa, Paineiras, Viralcool, Cooperçucar, de quem tiver melhor preço.   

- Atualmente, a Frannel só tem base de estocagem aqui no Espírito Santo, na Rua 

Leopoldina, 81, São Torquato, Vila Velha-ES. 

- Nos últimos anos, foi autuado por todos os órgãos, como IMETRO e Secretaria da 

Fazenda; nenhum por qualidade do combustível. Os postos não são administrados pela 

Frannel. 

- A Frannel já trabalhou sob diversas liminares. Elas não garantiram redução de 

alíquota; apenas a igualdade de condições com a Petrobrás, ou seja, o imposto federal 

era pago no ato da chegada do produto e o imposto estadual entrava no regime de débito 

e crédito. Destaca que a carga tributária representa 54% do capital de giro necessário. 

- A Marlube tem regime especial; já o utilizou. Não está importando no momento. 

- A Frannel recebeu crédito de ICMS da Cofavi, quando esta já estava em processo de 

falência. Trata-se de crédito de um advogado, de nome Orlando Dias, que transferiu o 

crédito para a Frannel.  

- Não se recorda se a Frannel foi fiscalizada ou respondeu em algum órgão por 

participar de cartel. 

- Encaminhará à CPI cópia do Contrato Social da Marlube e do processo de 

transferência de créditos da Cofavi para a Frannel. 

- Não existe qualquer tipo de recolhimento de óleo residual de qualquer tipo de 

embarcações no terminal da Frannel.  A Empresa Petromarítimo Ltda., autorizada pelo 

IBAMA, recolhe água, sujeira residual, dejetos, quando são feitos os bombeios do 

navio, para atracagem. 

- Não sabe informar se há alguma distribuidora com regime especial no Estado. 

 

Depoimento do Sr. Marcos Valadares Nader, sócio fundador e Procurador da 

PROAD S/A. 

 

- Trouxe o Contrato Social da empresa. 

- Atua na área de informática, importação, exportação, projetos de engenharia e 

economia. 

- Exporta, hoje: eletrônicos, brinquedos, produtos alimentícios e solventes. 

- Importa produtos alimentícios e solventes, eletrônicos e brinquedos. Tem autorização, 

mas não importa combustíveis.  A última importação de solvente, para indústria de 

tintas, foi feita para a empresa IGK, de S. Paulo, autorizada pela ANP. A descarga foi 

feita em Santos.  Não tem cliente aqui no Espírito Santo, na área de petróleo. 
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Depoimento do Sr. Eduardo Almeida Ferraz, um dos sócios da empresa 

Braspontex Comércio Exterior Ltda.  

 

-Atua na exportação de granito e importação de derivados de petróleo e cargas em geral: 

máquinas e equipamentos.  

- Importa derivados de petróleo, como: toleno, xileno, benzeno, hexano, nafta 

petroquímica (solvente). 

-Já importou nafta para as seguintes empresas paulistas: Química Industrial Paulista, 

Central Petroquímica, Farmabrás, Ferquímica, Agecon, Platinum.  - Nunca importou 

solvente para empresa do Espírito Santo. 

- Não possui regime especial. É uma empresa fundapeana. 

- Já foi sócio da WWP Trading. 

- Apesar de importar para outros Estados, sempre recolhe o ICMS no Espírito Santo. 

 

Depoimento do Sr. Everton Rossmam Wutke, Gerente de Importação e 

Exportação da Footrade Comércio, Importação e Exportação Ltda. 

 

- Já importou peças automotivas, da Argentina; tomate, da Itália; continua importando.  

Nada relacionado a combustível. 

- Existe em Pernambuco outra empresa com o mesmo nome, que atua na área de 

combustíveis. 

- Informa que a empresa tem dois sócios: Sávio de Souza Lacatos e Fernando Wester, 

que reside em São Paulo. 

 

Depoimento do Sr. Horst Fuchs, prestador de serviços à empresa RJC 

 

- A empresa fez diversas importações de gasolina e apenas uma de diesel, em 2002, 

preponderantemente para a TA Oil.  Está autorizada, mas não faz exportações. 

- Recebe prazo para enviar as notas fiscais. 

 

REUNIÃO Nº 010, DE 24 DE MAIO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Márcio Pires Pinheiro, sócio-proprietário da Ubinan, da Arara 

Azul Rede de Postos, da GNV Anel e Holanda Terminais Portuários. 

 

- Atuam na área de combustível: Arara Azul é revendedora e a Ubinan Distribuidora é 

distribuidora; as outras não trabalham com combustível. 

- Nunca importou ou exportou combustível ou derivado.  Já comprou álcool anidro e 

hidratado no mercado interno. 

- Nunca houve registro de ocorrência da ANP sobre adulteração de combustível. 

- São filiados ao Sindipostos, aqui no Espírito Santo. 

- A rede é toda informatizada, centralizada na matriz.  O encerrante é eletrônico, sem 

condições de ser manipulado. 

- Não tem conhecimento de adulteração de combustíveis no Estado. 

- Não tem conhecimento de venda de combustíveis sem nota ou outro meio de 

sonegação de impostos. 

- A UBINAN adquire seus produtos da Petrobrás Distribuidora, da Petrobrás Refinaria 

de Petróleo e da Manguinhos. A Arara Azul adquire da Ipiranga, BR, Frannel, Esso. 

- Não trabalha com solventes. 
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- Foi convocado para prestar esclarecimento na Polícia Federal sobre cartel de 

combustível no Espírito Santo. 

- Já foi fiscalizado sobre formação de cartel, sonegação, fraude relacionada a 

combustível.  Recebeu alguns autos.  Pagou alguns e está discutindo outros na esfera 

administrativa. 

- Já comercializou com a Boa Esperança Lubrificantes e já teve uma parceria com a 

Transporte e Distribuição de Produtos Líquidos.  Nunca negociou com a Total 

Distribuidora. 

- O Sr. Chebab, de Campos, já foi parceiro da UBINAN; não é proprietário, extra-

oficialmente. 

- Informado de que a UBINAN foi acusada de vender combustível sem nota para a 

empresa Boa Esperança, informa que isso é impossível.  Diz que não existe esquema 

entre a Boa Esperança Lubrificantes Ltda e a Ubinan para compra e venda sem a 

necessidade de entrega do produto em Pernambuco, apenas para diminuir os impostos.  

Informa que a venda para a Boa Esperança foi “fobi”.  O comprador retira o produto; a 

UBINAN não fazia a entrega. 

- Nunca foi beneficiado com regime especial.  Já foi beneficiado com liminar aqui no 

Espírito Santo.  Nunca recebeu devolução de ICMS, de crédito tributário, do Estado do 

Espírito Santo; já recebeu da Petrobrás. 

- Compromete-se a entregar, em trinta dias, cópia do contrato social e das notas de 

vendas efetuadas pela UBINAN e dos canhotos de todas as vendas efetuadas à empresa 

Boa Esperança, nos últimos cinco anos. Pede que os documentos sejam solicitados por 

escrito. 

- Vai fornecer o nome da transportadora que retirava o produto adquirido pela Boa 

Esperança.  Se a venda é CIF, o vendedor faz a entrega; se é FOB, o comprador retira o 

produto. 

 

  

A reunião passa a ser reservada, para ouvir o Depoente, Sr. José Luiz Fonseca 

Braga, que se comprometeu a ajudar os trabalhos da CPI.  

 

- Compra da Ale, da Ta Oil e da Santa Cruz, que é uma TRR. 

- Ao assumir o posto, esse era da Frannel. Algum tempo depois, desentendeu-se com a 

Frannel. 

- Tanto a Alpha Petróleo quanto a Frannel emitiram diversas notas frias. Parou de 

comprar desses fornecedores, ao descobrir a irregularidade. 

- Declara que a Santa Cruz é séria. 

- Descobriu que as notas eram frias, consultando o banco de dados do Estado. 

- Os cheques de pagamento não vão para a Alpha Petróleo e sim para o Sr. João 

Sarmento, que mora dentro da Frannel, em S. Mateus. 

- Outra empresa, a Desopetro, de Cariacica, envia combustível para S. Mateus; depois a 

nota volta, como se o produto tivesse sido devolvido. 

- As usinas e as TRRs são trambiqueiras.  Fazem trambicagem com nota. 

- Deixou de comprar da Litorânea, quando descobriu notas frias. 

- Com uma nota fria, fazem um monte de viagens. Com uma nota, fazem dez viagens. 

- São sérias a TA e a Santa Cruz. 

- Pode ser morto. Está sendo ameaçado. Seu filho está sendo ameaçado. 

- O Sindicato não faz nada. 

- Envia toda a documentação em dez dias. 
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- Não tem conhecimento, no Espírito Santo, de alguém que faça trambique no 

combustível.  O que faz é nota fria.  É coisa do Espírito Santo. 

- Há envolvimento de fiscais nas barreiras.  Tem fiscal que recebe dinheiro. 

- Alpha e Desopetro, as piores de todas.  

 

 

REQUERIMENTOS APROVADOS: 

 

- Seja oficiado à Secretaria de Estado da Fazenda – solicitando informações sobre 

repasse efetuado pela Petrobrás, referente a ICMS de derivados de petróleo, inclusive 

lubrificantes e àlcool, relativo às distribuidoras e compradoras no E.E.Santo, detalhando 

mês a mês, nos últimos oito anos. 

- Ofício idêntico à Petrobrás. 

- Ofício à Secretaria de Estado da Fazenda, solicitando que forneça informação sobre 

recolhimento de ICMS, mês a mês, referente à comercialização de combustível de 

distribuidoras do Estado, nos últimos oito anos. 

- Ofício semelhante dirigido à Petrobrás. 

- Solicitar à Direção da ALES a contratação imediata de um auditor fiscal para 

assessorar a CPI. 

- Encaminhar ofício à Auditoria Geral do Estado solicitando que coloque um auditor à 

disposição da CPI. 

 

APROVADA A PRORROGAÇÃO DA CPI POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS   

 

REUNIÃO Nº 011, DE 31 DE MAIO DE 2005. 

 

Depoimento da Sra. Irene Moura dos Santos, representante da Petrobrás. 

 

- Diz que a BR comercializa derivados de petróleo, gasolina, álcool, diesel, lubrificantes 

e GNV – gás natural veicular. Na área consumidora, todos os tipos: combustível, 

asfalto, vários produtos. 

- Não importa, mas comercializa solvente, na área consumidora. 

- A BR Distribuidora comercializa solvente para o consumidor. 

- Não tem a lista de clientes da área consumidora, porque trabalha na área revendedora. 

- Não tem conhecimento de postos BR autuados pela ANP ou pelo Inmetro, desde 2003.  

Lembrou-se de um posto em Cachoeiro de Itapemirim, que foi até fechado. Era de 

propriedade da Petrobrás, mas não operava com a marca Petrobras.  Tem 88 postos BR 

ativos no E. Santo. 

- Quando um posto é autuado, a Petrobras toma as providências, chegando até a ações 

judiciais, podendo ser retomado o posto. 

- Ainda existem postos com encerrante mecânico.  Todos são registrados no Livro de 

Movimentação de Combustível. 

- Os postos que estão no programa “De Olho no Combustível” têm o produto garantido 

pela Petrobras. 

- A Petrobras vende para várias TRR, na área consumidora. 

- A BR vende para outras distribuidoras.  Vende lubrificante para a TA. 

- Não tem conhecimento de que a BR tenha deposto em algum Órgão sobre formação de 

cartel.  Depois declara que a BR já participou de reunião no Procom, no Espírito Santo, 

em 2004, quando prestou esclarecimentos sobre possível formação de cartel.  
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- Não leu a reportagem de VEJA sobre o escândalo da ANP na área de combustível, que 

envolve um diretor. Segundo a reportagem, houve aumento de 78% nos solventes, 

envolvendo as grandes distribuidoras do País na falsificação de combustível. 

- A Empresa não atua com liminar e nem com regime especial de ICMS. 

- A BR adquire todos os produtos da Petrobras. 

 

 

EXIGÊNCIAS DA CPI: 

 

- Encaminhar em dez dias a lista de todas as distribuidoras da BR Distribuidora. 

- A relação dos clientes do Espírito Santo que comercializam solvente. 

- A relação de todos os clientes TRR. 

- A evolução da venda de solventes no Espírito Santo, e quais as empresas compradoras. 

 

Depoimento do Sr. Marcos Augusto Silva Rocha, proprietário da empresa Santa 

Cruz Combustíveis Ltda. e do Posto Novo Milênio. 

 

- A Santa Cruz comercializa gasolina, diesel e álcool 

A Santa Cruz tem mais dois sócios: Marcos e Ricardo. 

- Adquire gasolina da ALE, Litorânea e Frannel.  O diesel adquire, normalmente, da 

ALE.  O álcool adquire, normalmente, da DASA, de Minas e CEVASA, de S. Paulo. 

- Seu pai é um dos sócios da DASA. 

- Vende uns dois caminhões de gasolina e uns dois ou três de álcool por semana. 

- Possui liminar para vender combustível, que está sendo discutida na Justiça.  

- Alguns clientes: O Posto Dez, em Carapina, o Posto Novo Milênio, em Vila Velha, o 

posto BKR, em Carapina, o posto São Cristóvão, em Cariacica.  Uns postos compram 

de vez em quando. 

- Adquiriu a empresa há uns nove meses, do Sr. Nelson Perim. Tem a documentação 

anterior.   

- Não adquire álcool anidro em outro Estado.  Não compra solvente. Nunca teve algum 

tipo de regime especial. 

- O Posto Novo Milênio é filiado ao Sindpostos.  

- O encerrante dos posto é digital.  Nunca teve problemas com mistura. 

- A distribuidora está sendo fiscalizada pela Receita Estadual. 

- Adquire álcool em Minas e até em S. Paulo, dependendo do preço do dia. 

- Nunca respondeu em qualquer Órgão por formação de cartel. 

- Nunca fez negócio com: Alfa Petróleo, Total Distribuidora, Boa Esperança, Chebab, 

UBINAN. 

- Antes da Santa Cruz, só possuiu um posto de gasolina.  

- Nunca teve negócio com Marcelo Matos, de Cachoeiro. 

- As TRRs: Litorânea, a Santa Cruz, a Alfa e a Dieselpetro vendiam para postos. 

- Nunca comprou de usina, sem nota fiscal. 

 

EXIGÊNCIAS DA CPI, para serem atendidas em 15dias. 

 

- Cópia do contrato social. (Entregou cópia do contrato no final da reunião) 

- Cópia da liminar que dá o direito de vender e uma certidão de Objeto e Pé do 

processo. 

- Cópia das Notas Fiscais de compras e de vendas dos últimos cinco anos. 

- Nomes de todos os postos para quem vendeu no período. 
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- Cópia das alterações contratuais anteriores 

 

 

Depoimento do Sr. Sergio Augusto Storch, gerente da Litorânea Derivados de 

Petróleo. 

 

- Trouxe o contrato social da empresa. 

 

- Os atuais sócios, Francisco de Assis Moraes e Berta de Assis Ribeiro Moraes 

adquiriram a empresa de Francisco José Calezani, Romilda Calezani e José Francisco 

Calezani. 

- A Litorânea é uma TRR e comercializa diesel, gasolina e álcool. 

- Vende para consumidores finais, como: Toda Carga, Pesqueira, Transp-Jóias, 

empresas de ônibus, outros clientes.  Vende para quase 200 postos, entre eles: M, na 

Serra; Posto Beta, em Cachoeiro; Fênix, em Nova Almeida, Posto Monte Castelo, Posto 

Conquista e Posto Santa Fé, estes em Cariacica. Não se recorda o nome de postos em 

Vila Velha. 

- Faz seu transporte a Transportadora Calezani. 

- Tem uma liminar, confirmada em sete sentenças, na Comarca do Rio de Janeiro, que 

autoriza a Litorânea a vender para postos. 

- Compra gasolina da ALE Combustível, Frannel, TA e Sol Distribuidora, esta da 

Bahia. Compensa comprar na Bahia, porque a empresa vende mais barato e compensa o 

custo do frete.  Compra diesel da Texaco, Shell, ALE, Frannel, TA e Esso. Compra 

álcool da Cridasa, de S. Mateus; da Alcana, da Bahia. 

- A Litorânea não tem empresas em outros Estados. 

- Tem liminar para vender.  Não tem regime especial. 

- Não conhece alguém da Alfa Petróleo. Já ouviu falar, mas não teve negócio com o Sr. 

João Sarmento, dono da Alfa; não ouviu falar na Empresa Boa Esperança Lubrificantes, 

nem da Total Distribuidora; já ouviu falar, mas nunca comprou da UBINAN. 

- A Litoral nunca foi convocada para prestar esclarecimento ou envolvimento em cartel 

ou sonegação. O Advogado, Domingos Sales de Araújo, esclarece que já compareceu 

com o proprietário, como testemunha, num evento de um motorista que saia do Estado 

com uma nota e tinha uma nota pendente ainda. 

- Nunca recebeu multa da Receita.  Já foi multado pela ANP, por estar vendendo, 

comerciando combustível. 

- Não compra álcool anidro. 

- Confirma que o Sr. Francisco de Assis é o real proprietário da Litorânea Derivados de 

Petróleo Ltda. 

- Já ouviu falar da Dieselpetro; não a conhece. 

 

 EXIGÊNCIAS DA CPI, para serem cumpridas em 10 dias. 

 

- cópia da liminar e das sentenças. 

- cópia das notas fiscais das compras e das vendas nos últimos cinco anos. 

- O Sr. Sergio Storch promete enviar em 24 horas cópia do contrato social anterior e da 

sentença. 

 

 

REUNIÃO N° 012, DE 14 DE JUNHO DE 2005. 
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Depoimento do Sr. Marcelo Villa-Forte de Oliveira, Presidente do grupo Frannel. 

 

- Informa ao sistema integrado da Secretaria da Fazenda todas as notas fiscais. 

- O presidente apresenta uma nota que não consta na Secretaria da Fazenda. O Sr. 

Marcelo não sabe explicar porque. Vai investigar. 

- A Frannel já foi autuada pela Secretaria da Fazenda.  Nos últimos 30 dias, não houve 

autuações. 

- A Frannel não foi chamada pela CPI dos Combustíveis de Pernambuco. 

- Não conhece, pessoalmente, o Sr. João Henrique, da Boa Esperança. 

- Em Pernambuco, a Frannel alugou tancagem e recebia produtos por cabotagem da 

Tecmar, no Porto de Suape. Formou uma rede de 16 postos com a bandeira Frannel; 

vendia também para TRRs, transportadoras e revendedoras retalhistas. A filial de 

Pernambuco atendia a Pernambuco, Alagoas e Paraíba; a da Bahia ficava em Jequié e 

Itabuna. 

- Não fez simulação de venda para Pernambuco, ficando o combustível aqui. 

- Já armazenou combustível da UBINAN em São Torquato, com contrato autorizado 

pela Companhia Docas do Espírito Santo, acredita que em 2001 ou 2002. 

- Conhece a TOTAL. Já fez diversos negócios comerciais com a Total, em Pernambuco. 

Conhece os proprietários.  

- Conhece a Alpha Petróleo. Acredita que já tenha vendido para ela. Seu proprietário, 

Sr. Carlinhos, possuía uma TRR chamada: Conceição da Barra Derivados de Petróleo 

Ltda. 

- Não se lembra da Petrodiesel. 

- Conhece o Sr. Antonio Carlos Chebabe. Há alguns anos não faz negócio com ele ou 

com suas empresas. 

- O nome Dieselpetro lhe é familiar.  Acha que é uma TRR. 

- Pensa que há anos conheceu o posto do Sr. Marcelo Matos, em Cachoeiro. 

Pessoalmente, acha que não. 

- Existem hoje 357 processos ativos relacionados à Frannel. Não se lembra de nenhum 

sobre nota fiscal. 

- Informa que o negócio envolvendo a COFAVI foi em 1996, quando essa ainda não 

estava falida. 

- É proprietário da Faculdade UNIEST, ao lado do Estádio da Desportiva. 

- Solicita cópia da ata da reunião e é atendido. 

 

EXIGÊNCIAS DA CPI, em 15 dias 

 

- Reitera pedido de Notas Fiscais de compras e pede as de vendas. Vai oficiar 

informando quais os meses, uns cinco meses. Depois, indicará outros cinco meses e 

dará mais quinze dias. Pede logo de outubro, novembro e dezembro de 2003 e janeiro e 

fevereiro de 2004.   

- A relação de autuações. 

- Cópia integral do processo envolvendo a Cofavi. 

 

 

REUNIÃO N° 013, DE 21 DE JUNHO DE 2005. 

 

REQUERIMENTOS APROVADOS 
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- À Polícia Federal de Campos, reiterando o pedido de cópia do processo, em cinco 

dias, envolvendo a Empresa Chebabe.  Enviar cópia do ofício ao Ministro da Justiça. 

Comunicar ao Ministro que o não atendimento pela PF de Campos está ocasionando 

transtornos à CPI.  

- Enviar a Brasília dois Deputados e um Procurador, para contatar a CPI dos 

Combustíveis feita pelo Congresso, pedindo-lhe cópia de material disponível: atas e 

alguns depoimentos. 

 

 

REUNIÃO N° 014, DE 27 DE JUNHO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Carlos Alberto Ferreira Costa, sócio da AFG Comércio e 

Combustível, que é sucessora da Alfa Petróleo e a Lubrigás – Comércio e 

Representação. 

 

- Tem algumas empresas paralisadas: Petrovit, Vitória Petróleo, paralisada desde 1997 

ou 1998, Posto Costa do Sol, em Conceição da Barra, que vendeu. 

- Não tem nenhuma empresa funcionando, porque a GFS está paralisada desde 

01/03/05, com registro na ANP e inscrição estadual suspensos. 

- Nunca obteve regime especial. 

- Não tem empresa filiada ao Sindicom. 

- Trabalhava com consumidor final e alguns postos de gasolina. 

- Seu processo está em grau de recurso. 

- Quando funcionava, comprava da Frannel, Petrobras, ALE Combustíveis, Ubinan, da 

TA Oil.  Na entressafra, comprava alguma coisa de São Paulo e do Rio.  Em São Paulo, 

comprou diesel e gasolina da Mega Petróleo, que é a Dínamo. 

- Alfa Petróleo é nome fantasia.  A empresa é GFS Comércio e Combustível. 

- A Alfa era TRR e vendia álcool também. Comprava da Frannel e, na entressafra, 

comprava da Gerais Brasil, em São Paulo 

- Possuía liminar de livre comercialização. 

- Já vendeu para os postos: Posto Orla, Posto Serra Linda, na Serra; Posto Glória, Posto 

Rosalém, em Vila Velha; Posto Zanoni, Posto Bom Pastor, em Cariacica. Vendeu 

também para o Posto Asa Delta. Conhece o problema com o Posto Asa Delta. 

- Já comprou álcool da Lasa, da Disa, da Albesa. É o que se lembra. 

- Já vendeu para os postos: Posto Orla, Posto Serra Linda, na Serra; Posto Glória, Posto 

Rosalém, em Vila Velha; Posto Zanoni, Posto Bom Pastor, em Cariacica. Vendeu 

também para o Posto Asa Delta. Conhece o problema com o Posto Asa Delta. 

- Já comprou álcool da Lasa, da Disa, da Albesa. É o que se lembra. 

- Não conhece ninguém da distribuidora Chebabe. 

- Já teve auto de infração da Secretaria da Fazenda. 

- Já vendeu para o Rio de Janeiro e para a Bahia. Mandava entregar. 

- Já comprou álcool em Minas e o vendeu para a Bahia. A operação está toda legalizada 

nos três Estados. 

- Não conhece nota viajada. Nunca a utilizou. 

- Não conhece a empresa Boa Esperança Lubrificante, nem a Total Distribuidora, nem a 

Usina Paineiras. 

- Nunca operou com solvente. 

- Teve negócios com a Ubinan. 

- Vendia cerca de 60.000 litros de álcool por semana. 
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EXIGÊNCIAS DA CPI 

 

- Cópia do contrato social da GFS, da Alfa e a cópia da liminar, em cinco dias. 

- Cópia das notas fiscais de vendas de álcool, gasolina e diesel, nos últimos três anos, 

em vinte dias. 

- Cópia das notas das vendas de Minas para a Bahia. 

 

Depoimento do Sr. Solângelo Simplício Bittencourt, administrador do cais  da 

Peiu. 

 

- Utiliza o reservatório de combustíveis da empresa Hiperpetro Terminal Marítimo Ltda, 

do Grupo Otto Andrade, que é sócio da PEIU. 

- A Peiu só recebe a carga e entrega ao importador. A responsabilidade da Peiu é até a 

liberação da carga pela Alfândega. 

- A Hiperpetro tem dois tanques. 

São acionistas da Peiu: Pelo Grupo Oto Andrade, Otto Andrade; pela Pedro Scopel, 

Pedro Scopel; pela Cincap, Arnaldo Correia Lima; e Eximbiz, como pessoa jurídica. 

- A empresa trabalha com óleo diesel marítimo. 

- O gerente da Hiperpetro é o Sr. Gilson. 

- Pela Peiu, só houve um descarregamento, do Navio Progresso. 

   

EXIGÊNCIAS DA CPI 

 

- Guias de importação do Navio Progresso e da liberação da Alfândega. (entregue no 

momento) 

 

Depoimento do Sr. Eduardo de Almeida Ferraz, representante da empresa 

Braspontex Comércio Exterior Ltda. 

 

- Já importou pelo Porto de Santos, de Paranaguá e por Corumbá, por terra, pela 

fronteira seca, Brasil e Bolívia. 

- Importa nafta, para solvente, para indústria. 

- A nafta veio direto da Bolívia para S. Paulo, para Central Petroquímica, Platino, 

Ferquímica, Farmabrás, Química Industrial Paulista, Agecom.  

São sócios o Depoente e sua sogra.  Antes, era o depoente e o Sr. Antonio Carlos de 

Oliveira. 

- Não tem ligação com nenhum político deste Estado. 

 

EXIGÊNCIA DA CPI 

 

- Notas fiscais de compra de nafta, da Bolívia, do exportador para a empresa 

importadora. 

- Notas fiscais das vendas para todas as empresas compradoras. 

- Nome de todas empresas importadoras. 

- Paga 17% de ICMS; credita-se de 5%. 

 

REUNIÃO N° 015, DE 30 DE JUNHO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Djanir Soares de Azevedo, diretor da Chebabe Transportes. 
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- Tomou conhecimento pelo rádio da prisão do Sr Chebabe. 

- Ficou dez meses preso, em razão do inquérito da Polícia Federal. Saiu com habeas-

corpus do STF. 

- Não participa da Empresa Chebabe Distribuidora de Petróleo. Foi custodiado, por ser 

Diretor da Chebabe Transportes. Pensaram que tivesse participação na empresa de 

combustível.  É genro de Antonio Carlos Chebabe. 

- Tomou conhecimento de que alguém do Espírito Santo foi detido. Não sabe quem. 

- A Chebabe Transporte tinha um contrato com a Petrobrás de S. Mateus, o qual se 

encerrou no ano passado. 

- Acha que a Chebabe Distribuidora de Petróleo tinha uma filial em Vila Velha.  Não 

sabe se ainda funciona. 

- Não sabe informar sobre os negócios da Chebabe no Espírito Santo. 

- Para transportar combustível para o Estado, a Chebabe contratava outra transportadora 

e tinha agregados.  Utilizava umas trinta ou trinta e cinco carretas. Não sabe qual 

volume. 

-  Não responde pessoalmente a processo neste Estado. A Chebabe Transportes já foi 

autuada por nota fiscal vencida; fez defesa e não logrou êxito. 

- Foram presos na operação da PF denominada 1203: 

- Marcelo parece que é empresário daqui do Espírito Santo. 

- Elizabete Chebabe é esposa do depoente 

- Elisa Chebabe de Azevedo é filha do depoente. 

- Abel Benevides é pai do depoente.  

- Abluir Soares de Azevedo é seu irmão. 

-Emilton Azeredo é funcionário da empresa. 

- Claudinéia Pereira Barreto é funcionária. 

- Fábio Henrique Calil Gandara parece que é funcionário do Escritório do Rio de 

Janeiro. 

- Antonio César Leite Gondin e José Olavo de Oliveira são Policiais Rodoviários 

Federais. 

- Jorge Sebastião Monteiro é funcionário do Estado. 

- Carlos Alberto Holsseman era funcionário da ANP. Já falecido. 

- João Francisco Ribeiro Gomes é funcionário. 

- Trouxe o Contrato Social da Chebabe Distribuidora. 

- Não é verdade que tenha desviado trinta milhões de metros cúbicos de combustível 

mês de S.Paulo para o Rio, com notas para o Espírito Santo, por ser o imposto menor. 

- A empresa nunca foi acusada de vender combustível sem nota. 

- Nem a Ubinan, nem outra empresa distribuidora, pertence ao grupo. 

- Tanto o depoente quanto o Sr. Antonio Carlos Chebabe ficaram presos, sem serem 

ouvidos. 

- Não sabe informar por que o Sr. Antonio Carlos Chebabe teria sido detido novamente. 

Foi levado para depor na PF.  Faltou a primeira vez porque estava internado em 

hospital. 

 

REUNIÃO N° 016, DE 30 DE JUNHO DE 2005. (EXTRAORDINÁRIA) 

 

EXIGÊNCIA DA CPI 

 

- Notas Fiscais da Chebabe, em 30 dias. 

- Convocação da Disa, com as notas fiscais de venda dos últimos três anos. 

 



 

 

23 

 

REUNIÃO N° 017, DE 02 DE AGOSTO DE 2005.  

 

Depoimento de Maria Cristina Chebabe Elias, que trabalha na Chebabe Cereais 

de Atacado e Chebabe Distribuidora de Petróleo. 

 

- Trabalha há 25 anos na Chebabe Cereais e Atacado. Não tem envolvimento com a 

Chebabe Comércio Combustível ou a Chebabe Distribuidora. 

- É cunhada do Sr. Dejair, esposo de sua irmã Elizabeth Chebabe de Azevedo. 

- Não tem negócios no Espírito Santo. Não sabe porque foi convocada. 

- Não conhece a parte comercial da Chebabe no Espírito Santo. 

- Prefere não falar sobre a prisão do Sr. Djanir Soares de Azevedo. 

- É filha do Sr. Antonio Carlos Chebabe. A imprensa e a Polícia Federal usaram excesso 

na sua prisão. 

- Conhece a Distribuidora Ubigás e seu proprietário, Sr. Abel Benevides. Não sabe se o 

Sr. Djanir tem participação na Ubigás. 

- Foram detidos: sua irmã, Elizabeth, seu marido, seu pai, uma sobrinha. A depoente 

nunca foi intimada. 

- Empresas do grupo Chebabe: Chebabe Transportes, Chebabe Agropecuária, Chebabe 

Cereais e a Chebabe Distribuidora. 

- Assumiu algumas responsabilidades junto à Chebabe Distribuidora a partir de 2004. 

Antes, o responsável era Antonio Carlos Chebabe. 

- Não utiliza o transporte Chebabe. 

- Quando possível, o transporte de combustíveis da Chebabe Distribuidora era feito pela 

Chebabe Transportes. 

- O Sr. Antonio Chebabe encontra-se no Rio tratando da saúde. 

- A ligação do Sr. Marcio Pinheiro, da Ubinan, com o Sr. Antonio Carlos Chababe e do 

pai do Sr. Marcio com o Sr. Djanir é só de amizade. 

- Assumiu a Distribuidora em março de 2004, e partir daí a Chebabe não tem 

movimentação no Espírito Santo. 

- Já comprou álcool da Cridasa, aqui no Estado, para enviar para Jequié e Itabuna. Não 

conhece o proprietário da Usina Paineira. Não tem conhecimento de negócio da 

Chebabe com a Usina Paineira. 

- Compra 30 ou 60 mil litros por semana de álcool anidro, para misturar com a gasolina.  

- Não vende para postos no Espírito Santo; só na Bahia. 

- Trouxe algumas notas.  As outras estão na Polícia federal, no Rio de Janeiro. 

- O álcool para a mistura é levado à medida que a Petrobras libera.  A mistura é feita 

dentro da base da Petrobras, pelos funcionários da Petrobras. 

- Só opera com a Petrobrás na Bahia. 

- A parte operacional da empresa é feita pelo Dr. Orlei Felisberto Fagundes. Ele 

compra, combina frete, encaminha. 

- Não tem base no Rio de Janeiro. 

- A Chebabe já fez negócio com a Refinaria de Manguinhos. 

- Não sabe quais empresas fazem transporte da Cridasa para a Bahia. 

- Acredita não haver algum processo ou multa no Espírito Santo. 

- Não houve quebra de contrato com a Petrobras. 

- Não sabe informar se a Chebabe teve negócio com alguma distribuidora do Espírito 

Santo. 

- Não conhece a Frannel. 

- Não sabe se o Sr. Djanir foi injustiçado. 
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- No seu período, a Chebabe não foi acusada de nota fria; anteriormente, não sabe. Não 

sabe se a prisão dos familiares foi por causa de notas frias.  

 

EXIGÊNCIAS DA CPI 

 

- Notas de compra de álcool, no Espírito Santo, dos últimos cinco anos, até 2005, num 

prazo de quinze dias.  

 

Depoimento do Sr. Pedro Sergio Venturini, Diretor da Lasa, do Grupo JB. 

 

- Os proprietários da empresa: O presidente é Carlos Alberto Lacerda Beltrão e dos 

vice-presidentes: Jaime Vasconcelos Beltrão e Marco Antonio Beltrão. 

- Está localizada em Linhares.   

- Maiores clientes: Petrobras, distribuidoras e TRRs: Pinheiro Paes, Diesel Petro, Alfa 

Distribuidora. 

- Não conhece o Sr. João Sarmento.  

- Já trouxe o contrato social e as notas fiscais solicitadas. 

 

REUNIÃO Nº 018, DE 04 DE AGOSTO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Fabrício Campagnaro Ramos, que já atuou como parceiro da 

Pinheiro Paes Combustíveis. 

 

- A matriz da empresa fica em Campos – RJ. Manteve até outubro de ano passado uma 

filial na Serra – ES. Comercializava óleo diesel e álcool combustível. Há muito tempo 

não comercializa gasolina. 

- A Pinheiro Paes é TRR. 

- Adquire seus produtos de distribuidoras, como: Ipiranga, ALE Combustíveis; quem 

tiver melhor preço. Já fez compras insignificantes no Espírito Santo, da ALE.  

- Já teve alguns autos de infração. Fez defesa. 

- São filiados ao SINDTRR, do Rio de Janeiro. 

- Vendia para postos de bandeira branca. 

- Não se recorda se a Pinheiro Paes tinha acordo com outra empresa do ramo de 

combustível. 

- As atividades foram encerradas na Serra porque a Secretaria da Fazenda suspendeu a 

inscrição estadual. Funcionou aqui no Estado desde 1998. 

- Só atua hoje no Estado do Rio de Janeiro. 

- Sócios da Empresa: Hamilton Paes e seu irmão Geraldo Paes. 

- Não foi sócio da empresa.  Participou apenas na área comercial. 

- Nunca soube de qualquer envolvimento da empresa em irregularidade de Combustível. 

- Não sabe informar se a Pinheiro Paes tem alguma relação com a Chebabe 

Combustíveis.  Já ouviu falar da empresa, mas não conhece os seus donos. 

- Não conhece alguma pendência da empresa com o Fisco Estadual. 

 

Depoimento do Sr. João Inácio Sarmento, proprietário da empresa Zusa 

Transportes, que transporta combustível e tem uma filial, que é o Posto Boa 

Esperança. 

 

- Transporta combustível: gasolina, álcool e diesel, para seu posto e para outros amigos. 
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- Seu posto é bandeira branca. Compra da Petrobrás, Ipiranga, Esso, ALE, Litorânea, 

Santa Cruz. 

- Não tem conhecimento de envolvimento em fraude de combustível de alguma 

distribuidora ou posto. 

- Não compra álcool de usina. 

- Já foi multado.  Está discutindo com a fazenda. 

- Nunca teve negócio com Chebabe, nem com a Ubinan. Conhece a Frannel. 

- É filiado ao Sindicato dos transportes.  Não sabe informar se é filiado ao Sindicato de 

Postos.  

- Não se recorda do nome de outra empresa do norte do Estado que transporte 

combustível. 

- Transporta uma média de cento e vinte metros cúbicos de combustível para o seu 

posto. Quando vence concorrência, transporta para outros.  Nos últimos cinco anos, já 

fez transporte para a Bahia e para São Paulo. Nunca transportou para Sergipe ou 

Pernambuco. 

- Não tem relação comercial com a Ubinan. Não tem conhecimento de produtos 

utilizados para irregularidade nos postos no Estado.  

- Nunca obteve regime especial no Estado. 

- Nunca transportou para a Chebabe. Só sabe pela imprensa que o Sr. Chebabe esteve 

preso. 

- Transporta combustível mais para o município de São Mateus, onde está estabelecido. 

Raramente, transporta para os Municípios de Boa Esperança e Conceição da Barra, 

Aracruz. 

- Já transportou para a Disa, para a Lasa, daqui para Aracruz. 

- A movimentação financeira da Empresa é feita em seu nome, no Banestes e no 

Bradesco. 

 

REQUERIMENTOS APROVADOS 

 

- Oficiar à Secretaria da Fazenda – solicitando informar se a Empresa Codipetro 

Distribuidora de Petróleo já teve inscrição no Estado; se foi cancelada, o motivo; se 

sofreu processo administrativo, enviar cópia. 

- Oficiar à Junta Comercial, à Receita Federal e à Fazenda Nacional, pedindo 

informação se a Codipetro fez operação de venda de álcool combustível para o Espírito 

Santo, nos últimos cinco anos. 

 

REUNIÃO Nº 019, DE 09 DE AGOSTO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Marcelo Linhares de Matos, proprietário do Posto Conduru e 

Revenda de Combustíveis Cachoeiro. 

 

- Compra da Petrobrás, Esso, Ipiranga, Frannel, Manguinhos Distribuidora. Atualmente, 

a mais barata é a Frannel. Fez a última compra da Frannel há uma semana. 

- Tem conhecimento de que a Frannel foi lacrada. 

- Já foi ouvido pela Polícia Federal, no Rio de Janeiro.  Pagava mais barato à Petrobrás 

por causa do volume e pagamento antecipado e pelo fato de ser bandeira branca. 

- O transporte era feito por terceiros. 

- Conhece a Chebabe, mas nunca fez negócio com a Chebabe Distribuidora. Na 

Chebabe, conhece o Sr. Dejanir e o Sr. Enildo. 

- Conhece o Sr. Marcio, da Ubinan. Não sabe se esse tem ligação com a Chebabe. 
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- Nunca trabalhou na Chebabe. 

- Já teve problema com o fisco, mas parcelou a dívida. Atualmente, não tem. 

- Não conhece algum esquema de notas viajadas ou fraude de combustíveis. 

- Já vendeu combustível para Ubigás Petróleo, que era do grupo Chebabe, e para outras 

empresas do Rio de Janeiro.  Na Ubigás negociava com o Sr. Enilton Azeredo de 

Moraes. 

- Não possui empresa no ramo de combustível em outro Estado.  Só em Cachoeiro. 

- Comercializa gasolina, álcool, diesel e lubrificantes.  Vende mais diesel. 

- Consta no rol de envolvidos no inquérito da Polícia Federal contra a empresa Chebabe. 

Pensa que é por causa de seus constantes telefonemas para o Sr. Enilton. Não foram 

constatadas irregularidades suas.  Está acompanhando o inquérito. Já foi ouvido quatro 

vezes. A primeira, quando esteve na prisão. 

- Foi autuado pela Receita Federal. Fez o parcelamento e está pagando. Trata-se de erro 

contábil. 

- Nunca teve regime especial. 

- Nunca teve transação com a Usina Paineiras. 

- Não conhece outra empresa do Estado envolvida nesse inquérito. 

- Não sabe se é filiado ao Sindipostos.  Paga a cobrança obrigatória. 

- A Petrobras vende mais barato para posto bndeira branca. 

- Não quer ter bandeira para poder comprar de quem vender mais barato. 

- Foi fiscalizado diversas vezes pela Secretaria da Fazenda, mas nunca foi multado. 

- Tem conta bancária só no Estado. Paga com cheque e em dinheiro.   

 

EXIGÊNCIAS DA CPI 

 

- Notas fiscais de entrada e saída, em 15 dias. 

- Comprovante do parcelamento feito na Receita Federal. 

 

REUNIÃO N° 020, DE 16 DE AGOSTO DE 2005. 

 

Depoimento da Sra. Elizabeth Chebabe de Azevedo, da empresa Chebabe 

Transportes. 

 

 - A matriz de sua empresa é estabelecida em Campos, RJ. Tem uma filial em São 

Mateus, a Chebabe Transportes, desativada atualmente, porque o contrato com a 

Petrobras terminou. Tinha contrato com a Petróleo Brasileiro. 

- Foram gerentes em S. Mateus: Nelson, que veio do Rio, e William, que mora em S. 

Mateus. 

- Não sabe de cor o endereço em S. Mateus.  Fica em frente à Petrobras. 

- Não teve problemas com o fisco aqui no Estado. 

- Foi detida pela Polícia Federal.  Está sendo indiciada e ainda não prestou depoimento. 

Pensa que foi presa por ser acionista majoritária da empresa. Detém 99% das ações. 

- Foi presa às 6 horas da manhã, em casa, com certa violência e muito constrangimento. 

Os policiais apenas falaram o número no artigo: 333: formação de quadrilha, corrupção. 

Tudo baseado em escuta telefônica. 

- Da empresa, conhece bem a área de transportes. Já prestou serviço à Ptrobras, à Disa, à 

Lasa. Vive de serivços. 

- Não assinava todos os pagamentos.  O Setor Financeiro e as filiais tinham autonomia 

para assinar. 
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- Nunca surgiu dúvida sobre a qualidade do combustível que transporta. Passa por 

auditoria permanente.  Possui certificado pelo SASMAC, órgão controlador da 

ABIQUIM. 

- Seus principais clientes são de S. Paulo e Bahia, como Gessy, Bombril, Camaçari. 

- Já ouviu falar na Ubinan.  Não sabe se ela tem sócio em Campos. 

- Seu esposo Djanir Soares de Azevedo é diretor e sócio da Chebabe Transportes. 

Atualmente, ambos estão afastados. Seu pai, Antônio Carlos Chebabe, foi o proprietário 

e lhe doou a empressa. 

- Toda a família foi aprisionada no mesmo dia.  Inicialmente, abriu mão da prisão 

especial e ficou 20 dias com a filha em Bangu 7; depois ficou com a família, em prisão 

especial, em Benfica. Só se separava à noite. 

- Só se recorda de uma pessoa do Espírito Santo que foi presa: Marcelo, que conheceu 

lá. 

- Não se recorda do nome de algum empresário do Espírito Santo que tenha alguma 

ligação com a empresa Chebabe. 

- Não sabe informar qual o atual proprietário da Ubinan. 

- Não pode informar se a Chebabe Transportes efetuou, em 2005, transporte para a 

Chebabe Distribuidora no Espírito Santo.  Quem pode informar é a diretora, Sra. Anísia 

Rosângela Pinto Berriel. 

- O Sr. Antônio Carlos Chebabe faltou à convocação da CPI com atestado médico de S. 

Paulo, porque está fazendo tratamento, com risco de morte súbita. 

- O grupo tem diversas empresas, mas são todas distintas, com estrutura completa.  Só 

pode falar da área de transportes.  Não há conhecimento das transações umas das outras. 

- Não se recorda se a empresa fazia transporte de S. Paulo para o Espírito Santo.  

Lembra-se de transporte do Rio para cá. Não se recorda de transporte feito da Bahia 

para o Espírito Santo.  

- Já ouviu falar na Ubigás.  É do seu sogro.  Já prestou muito serviço para a empresa. 

- Já ouviu falar no Sr. Marcio, da Ubinan. Não tem ligações com o Sr. Antonio 

Chebabe. O pai dele foi amigo, mas não sabe se foram sócios. 

- A Chebabe Transportes já transportou álcool de usinas do Espírito Santo para a 

Chebabe Distribuidora. Pode ser da Disa, Lasa; não se lembra do volume. 

- Não ouviu falar na Empresa Boa Esperança, nem na Codipetro, não conhece o Sr. João 

Sarmento, de S. Mateus; já ouviu falar na Total Distribuidora; acha que não transportou 

para a Total.  

- Já trabalhou para a Frannel, há bastante tempo. 

- Não sabe se no processo em que está envolvida no Estado do Rio há alguma empresa 

do Espírito Santo envolvida. 

- Sua filha, estudante de Administração, com 20 anos, estagiava na Empresa e também 

foi presa. 

-Na ocasião, foram presas 18 pessoas, pensa.  

 

EXIGÊNCIAS DA CPI 

 

- Todas as faturas de frete, da empresa para clientes do Espírito Santo, nos últimos cinco 

anos. (prazo de 15 dias).   

- Se fez transporte de S. Paulo, Bahia e Rio para o Espírito Santo, dar o nome das 

empresas para quem transportou. 

- A relação de todas as pessoas que foram presas pela Polícia Federal, com a família 

Chebabe. 
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Depoimento do Sr. Djanir Soares de Azevedo, da empresa Chebabe Transportes. 

 

- Atualmente, está à frente da Chebabe Distribuidora a Sra. Maria Cristina Chebabe 

Elias e na Chebabe Transportes o Sr. José Eduardo Ribeiro Gomes, seu Presidente.  Não 

é da família. 

- A Chebabe Transportes não está transportando combustível para a Chebabe 

Distribuidora no Estado do Espírito Santo. 

- O proprietário da Ubigás é Abel Benevides Azevedo, seu pai. 

- Quando gerenciava a empresa, lembra-se de haver transportado álcool para a Lasa, 

Disa e outra empresa, parece, a Cridasa, da usina para o porto. Já transportou para a 

Chebabe Distribuidora: álcool da Lasa ou da Disa para a Bahia. 

- Lembra-se de ter transportado álcool de S. Paulo, da região de Ribeirão Preto, para o 

Espírito Santo, para atender à Frannel. 

- Ainda não prestou depoimento no processo em que a família foi presa. 

- Acredita que apenas o policial rodoviário prestou depoimento, mas não imputou 

responsabilidade à Família Chebabe. Alegou apenas que pedia ajuda à empresa para 

manutenção das viaturas. Não fez qualquer imputação a alguém do Espírito Santo. 

- Há uma demanda judicial da Chebabe contra a Frannel, por quebra de contrato, que 

prevê multa que a empresa não quer pagar. 

- A Ubigás é do seu pai, Abel Benevides Azevedo. 

- O administrador da empresa era o Sr. Enilton. 

- A Ubigás não tem algum negócio no Espírito Santo. 

- Seu negócio é transporte de combustível: diesel, álcool e gasolina. 

- Nunca teve negócio com a Usina Paineiras. 

- A Chebabe Transportes já transportou álcool de Paineiras, atendendo à contratação de 

crédito pela Texaco. Já transportou para a Petrobras e para a Texaco também. 

- Ainda não prestou depoimento na Polícia federal. 

- A empresa Ubigás tem cinco anos de existência.  Pertencia ao Sr. Ubirajara; hoje 

pertence ao seu pai, Sr Abel.   

- Seu pai, Sr. Abel, tem 87 anos de idade e está muito doente.  A empresa, quando 

funcionava, tinha um administrador, Sr. João Francisco. Hoje está totalmente fechada. 

- Entende que foi preso porque ajudava a Polícia Rodoviária Federal a consertar seus 

veículos, com a importância de R$ 1.100,00 mensais. 

- Era Diretor da Chebabe. Nunca soube de compra de notas frias ou documentos falsos. 

- Solicita, e a CPI concorda em remarcar a oitiva do Sr. Antonio Carlos Chebabe para o 

dia 30 de agosto, às 9 horas.  

 

Depoimento do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati, Diretor-Presidente da Disa e da 

Apal Agropecuária e Aliança S/A.  

 

- A Disa comercializa basicamente álcool combustível: hidratado e anidro e vende esses 

produtos para as distribuidoras que são cadastradas na ANP.  Produz mais ou menos 

75% de álcool anidro. 

Seus principais compradores são: Texaco, Shell, BR Distribuidora e Ipiranga. 

- Já vendeu para a Frannel, Ubinan, TA. Não se recorda de ter vendido para a Chebabe. 

- A parte comercial da Disa é feita, desde 2002, pela empresa Aliança Logística, que 

responde pelas vendas e é remunerada por comissão. É ele, Sr. Jorge, quem autoriza as 

vendas. 

- Não conhece a Ubinan, a Chebabe e a Boa Esperança.  Já vendeu para a Total 

Distribuidora. Já ouviu falar no Sr. João Sarmento, mas nunca vendeu para ele. 
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- Só vende para Distribuidora. Já exportou, através de um “pool” de empresas, 

coordenado pela Lasa, de Linhares, pelo Porto de Aracruz. 

- As usinas só podem vender para as distribuidoras. 

- Tem um posto dentro da usina para abastecer os veículos da própria empresa. 

- Desconhece qualquer acusação contra a Disa, sobre comustível adulterado. Lembra-se 

que há uns cinco anos houve um incidente de fiscalização que encontrou um fundo de 

tanque com alguma discrepância no PH, o que lhe prece normal. 

- Desconhece que tenha sido lacrado um tanque de álcool pela ANP, sob suspeita de 

álcool adulterado; desconhece que haja processo contra a Disa na Delegacia de Meio 

Ambiente. 

- Tem autorizados cinco tanques de cinco mil metros cúbicos de álcool, num total de 

vinte e cinco mil metros cúbicos.  Não são todos ocupados diariamente. 

- Há pouco mais de um ano, começou a comprar cana de outros produtores.  Tem 

lavouras de cana em S. Mateus, Conceição da Bara, Pinheiros e Pedro Canário.  

Extemporâneamente, compra cana do Sul da Bahia e do Nordeste de Minas Gerais. 

- Não tem relacionamento comercial com a Lasa.   

- Licenciou-se da direção da Empresa há uns dois ou três anos, por motivos pessoais, 

tendo assumido como Diretor-Presidente sua irmã: Mônica Dufles Andrade Donati. Já 

reassumiu suas funções, estando a ata em fase de registro.  

- Desconhece qualquer transação efetivada por sua irmã que contrarie os interesses da 

Empresa. 

- Já vendeu para a Frannel e a Ubinan em percentuais pouco expressivos, cerca de meio 

por cento das vendas.  Desconhece vendas para a Boa Esperança. 

- Acredita que nunca teve benefício fiscal. Está em expansão; fez um pedido, mas não 

foi deferido. 

- Sempre recomendou à sua irmã a preservação da qualidade. 

- O problema que teve com a fiscalização, de combustível de fundo de tanque fora das 

especificações, é muito comum.  Não se vende fundo de tanque e quando esse é enchido 

o combustível se mistura, adquirindo novamente as condições de especificação. 

- Não se recorda de ter havido problema de irregularidade do combustível com o fisco.  

Não há sentido econômico para a unidade industrial a adulteração. Não sabe o que 

acontece, após o caminhão sair dos portões da fábrica. 

- Conhece a Pinheiro Paes. Já teve problema de inadimplência dela. Conheceu o Sr. 

Fabrício, após a inadimplência.  

- É possível que já tenha vendido para a Alfa Distribuidora. Não se lembra de haver 

vendido para a Petrodiesel.  Não vende para posto. Nunca vendeu para a Codipetro. 

- Pensa que em 1993, quando implantava a usina de açúcar, conseguiu incentivo 

Funres/Geres para aquisição de equipamentos; não para comercialização de produtos. 

- Atuais Diretores da Disa: José Pedro Andrade – Diretor industrial; Mônica Duffles 

Andrade Donati – Diretora Presidente.  O Sr. Sebastião é Gerente Operacional Agrícola. 

 

EXIGÊNCIAS DA CPI (prazo de 15 dias) 

 

- Cópia de todas as notas fiscais de vendas dos últimos cinco anos. 

 

REUNIÃO N° 021, DE 23 DE AGOSTO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Pedro Sergio Venturim, Diretor Adjunto na área 

administrativa da LASA, Linhares Agroindustrial S/A. 
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- A Lasa pertence aos irmãos: Carlos Alberto Lacerda Beltrão, Jaime de Vasconcelos 

Lacerda Beltrão e Marco Antônio Lacerda Beltrão. O primeiro é o Presidente e os 

outros são Vice-presidentes da empresa. 

- A empresa produz cerca de vinte e cinco milhões de litros da álcool anidro, hidratado e 

outros tipos de álcool, por safra. 

- Principais clientes: Petrobrás Distribuidora, Texaco, Esso, Ipiranga e outras. Já vendeu 

para a Frannel, TA Oil, Chebabe, Alfa Petróleo. 

- Não conhece o Sr. João Sarmento, nem Carlos Alberto Costa. 

- Informa que exporta muito álcool. Pensa que é a única empresa do Estado que exporta 

álcool. 

- TRRs que compravam álcool da LASA: Diesel Petro, Alfa Petróleo e outra que não 

recorda o nome. 

- Possui uma bomba, um posto interno, que abastece os veículos da empresa, há mais de 

25 anos: seis veículos pequenos, sem controle do Estado. 

- Não se lembra da empresa ter sido multada pela ANP ou pelo Immetro.  Já foi multado 

pela Secretaria da Fazenda por faturar para TRRs e por alguma pequena irregularidade 

no preenchimento de nota fiscal.  Não se lembra de ter sido multado por alteração na 

especificação de combustível ou transporte irregular, sem nota. 

- Não conhece a Distribuidora Boa Esperança; conhece de nome a Total Distribuidora, 

mas não se lembra se já fez algum negócio com ela. 

- Pensa que foi chamado um Diretor da Empresa em Pernambuco para depor na CPI dos 

Combustíveis de Pernambuco; desconhece os motivos. 

- Não conhece o Sr. João Henrique Coelho Cavalcante, nem o Sr. João Elídio Bezerra, 

nem a Star Petróleo Ltda. Já ouviu falar na Ubinan, mas não conhece o Sr. Marcio. 

-Não sabe se a Total Distribuidora tem alguma ligação com a Lasa. Não sabe quem é o 

seu proprietário. Não conhece José Joaquim Dias Fernandes. 

- A Lasa tem uma distribuidora: a Elo Distribuidora, que é do Grupo JB. Não sabe se 

sua sede é em Pernambuco ou na Paraíba. 

- A Lasa envia combustível, fora do Estado, para: Petrobras, Esso Texaco, Ipiranga; já 

enviou para a Elo. Não se recorda de haver efetuado vendas para a Codepetro.  

- Já encaminhou para a ALES as notas de vendas dos últimos três naos. 

- Não se lembra de haver vendido para a Destilaria Cachoeira ou outra. 

 

Depoimento do Sr. Carlos Alberto Lacerda Beltrão, Diretor Presidente da Lasa. 

 

- Seu escritório central é em Recife. Vive mais viajando a serviço. 

- Dos diretores da LASA, foi convocado o Sr. Jaime de Vasconcellos Beltrão Júnior 

para ir à CPI em Pernambuco. Foram convocadas todas as usinas, distribuidoras e 

sindicatos de Pernambuco. 

- Empresas do grupo: LASA, JB Açúcar e Álcool, Carbogás, a Lastro Importação e a 

Elos Distribuidora de Combustível. A Lasa e a Lastro têm sede no Espírito Santo; a JB, 

em Pernambuco; a Elos Distribuidora, na Paraíba. 

- A Lastro tem sede em Linhares e atua na exportação de álcool; compra em qualquer 

usina e exporta em qualquer porto brasileiro. 

- Não conhece o Sr. João Henrique Coelho Cavalcanti, da Boa Esperança Lubrificantes.  

Conhece os sócios da Total Distribuidora: Marcos Menezes, Rômulo Pina, Joaquim 

Fernandes e Paulo Perez.  Total não é cliente tradicional da Lasa. 

- Não tem conhecimento de qualquer auto de infração da Lasa relativo a nota ou 

adulteração de combustível. 
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- Conhece de nome a Pinheiro Paes; já falou por telefone com o Sr. Fabrício Campos, 

que representava a Pinheiro Paes; nunca falou com o Sr. João Sarmento.  Já vendeu 

alguma coisa para a Alfa Petróleo. Já vendeu para a Chebabe, para a Ubinan. Não 

conhece o Sr. Marcio, da Ubinan. Não sabe se vendeu para a Ubigás. Já utilizou o 

transporte da Chebabe Transportes. 

- Não conhece o Sr. João Sarmento que, segundo consta, transporta combustível para a 

Lasa, possivelmente, sem nota.  Diz que com relação a álcool da LASA é impossível 

dizer isso, porque não sai álcool sem nota da LASA. 

- É responsável pelo setor de transporte a Sra. Rosangela Pinheiro. O serviço é 

centralizado em Recife. No Espírito Santo só despacha. 

- Já vendeu para a Frannel, até a sua concordata. 

- A LASA vende para o Espírito Santo e normalmente para a Bahia e Pernambuco. 

- Na Bahia, vende para a Procgel, Petrobras, e, esporadicamente, para a Shell. 

Normalmente vende para as empresas do Sindicon e as do Pólo Petroquímico. 

- Não tem conhecimento de venda para a Total, de Pernambuco em que o nota tenha ido 

para outro Estado, mas o álcool não saiu do Espírito Santo. Se tivesse conhecimento, a 

Lasa não entregaria. Se a venda for Cif, a entrega é no destino.  

- Informa que as empresas filiadas ao Sindicom: Esso, Texaco, Shell, Petrobrás,  

apanham o álcool. Para a Petrobrás faz vendas Cif e Fob. 

- Produz também um porco de aguardente. Vende álcool para a Pitu, aguardente para a 

JB.  

 - A LASA é filiada ao sindicato: SUDES. 

 

Novo depoimento do Sr. Pedro Sergio Venturini, diretor da LASA no Espírito 

Santo. 

 

- Diz que o Departamento de Vendas fica em Pernambuco e não na LASA. Recebe os 

pedidos e entrega, por isso não conhece todos os nomes. Não se lembra de ter dito que a 

LASA não vende para a Ubinan. Diz que não participa da comercialização. 

 

O Presidente da CPI informa que estranhou sua declaração de não conhecer a Ubinan, 

que é uma distribuidora deste Estado, dona dos postos Arara Azul.  Volta a falar o Sr. 

Pedro, dizendo que não participa direto na entrega do produto. 

- Após seu primeiro depoimento, procurou saber quem é o Sr. João Sarmento.  Diz que 

vê os veículos na empresa, mas não os liga ao nome do proprietário, porque são muitas 

as transportadoras. 

 

SAI DA CPI O DEPUTADO RUDINHO DE SOUZA, QUE É SUBSTITUIDO 

PELO DEPUTADO GEOVANI SILVA. 

 

DECISÕES: 

 

- Oficiar ao Procurador geral do Ministério Público informando que o Órgão não tem 

sido representado nas últimas reuniões e convidando para que volte a participar da CPI.   

-Realizar reunião extraordinária, sem a presença da taquigrafia e da TV Assembléia.   

- Colocar na tela da TV Assembléia o número do disque-denúncia: 0800-3555. 

 

REUNIÃO N° 022, DE 30 DE AGOSTO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Antonio Carlos Chebabe, do Grupo Chebabe. 
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- É aposentado há dez anos, como comerciante. 

- Ficou encarcerado 400 dias, por escuta telefônica.  Até hoje não sabe o real motivo. 

Não se lembra o motivo que lhe disseram quando o prenderam. Entende que a prisão foi 

arbitrária. Conseguiu hábeas corpus no Supremo Tribunal Federal. 

- Foi preso uma segunda vez e ficou 10 dias encarcerado, porque contratou a firma 

Oliveira Neves,  de São Paulo, para fazer proteção do seu patrimônio.  (Não completou 

a informação) 

- Quanto à primeira prisão, o motivo foi comercial. 

- Sempre foi comerciante.  Iniciou com cereais, depois açúcar e cereais, e depois 

montou uma empresa de transporte, que se especializou em produto líquido. Trnsporta 

produto químico para muitas empresas da Bahia para S. Paulo e de S. Paulo para a 

Bahia.  No Espírito Santo, lembra-se de ter transportado petróleo para a Petróleo 

Brasileiro, por ser um negócio grande.  Não acompanha o dia-a-dia da empresa.  

- os dois principais diretores da empresa de transportes são: sua filha, Sra. Elizabeth 

Chebe e o seu genro, Sr. Djanir Soares de Azevedo. 

- Não tem conhecimento se o Sr. Djanir montou alguma outra empresa, com outro 

nome. 

- Conhece o Sr. Abel Benevides, pai do Sr. Djanir Soares de Azevedo; pelo que sabe, 

ele nunca trabalhou na transportadora. 

- Nunca deu procuração ao Sr. Abel Benevides para trabalhar em sua empresa. 

- Só conhece a Usina Paineiras porque passa na sua frente quando vai para Marataízes, 

onde tem casa. Tem hoje um cargo honorífico de Diretor Presidente e não exerce mais 

atuação permanente na empresa; acredita que a Chebabe nunca teve negócios com a 

Paineiras. Não sabe informar se a Transporte fez algum transporte para a Paineiras. Não 

tem relacionamento com os proprietários da Usina Paineiras. 

Dos sócios, quem sempre teve maior poder de decisão é a Elizabeth e o Djanir. 

- O Sr. Abel nunca participou na Empresa.  Nunca teve procuração dele e nem lhe deu 

qualquer procuração. 

- Confirma que existe operações com a Ubinan. 

- Conheceu muito o pai do Marcio, da Ubinan, Sr. Ubirajara, mas nunca teve sociedade 

com ele.  A única transação que teve com o Sr. Ubirajara foi que lhe vendeu, há uns 

vinte anos, o Posto Garoupa, em Viana.  O posto foi fechado. 

- Quem administra, há mais de cinco anos, a Chebabe Distribuidora é o Sr. Orlei 

Fagundes. O depoente afastou-se há uns sete anos.  

- Não tem conhecimento de compras de notas fiscais frias no Estado. 

- Não sabe se a Chebabe Distribuidora tinha comércio com a Codipetro.  Também não 

sabe se a Chebabe arrendou postos de gasolina em Colatina, no sul do Estado ou no 

norte do Estado. Só o Sr. Orlei sabe informar. 

 

Depoimento da Sra. Rosângela Pinheiro, Administradora do Grupo JB, da qual a 

Empresa Lasa faz parte. Trabalha também com o comercial do grupo. 

 

- As vendas são feitas assim: É emitida uma ordem de compra autorizando a Lasa a 

entregar o produto.  As notas são emitidas na própria sede, em Linhares; não são 

emitidas em Recife. Recife faz o contato. A negociação é feita aqui e lá. 

- Vendem para todas as companhias de petróleo e para outros fins. Alguns clientes: 

Shell, Esso, Petrobrás, Ipiranga.  Ala Distribuidora comprou alguma coisa, em pequeno 

volume.  Outras que compraram pequena quantidade: Pinheiro Paes, Chebabe, Total 
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Distribuidora, Dieselpetro, Ubigás, Frannel, Ubinan.  Não se lembra de ter vendido para 

a Boa Esperança. 

- É difícil dizer qual a proporção de álcool anidro e de álcool hidratado que a Empresa 

vende. 

- Perguntado se sabe que a usina não pode vender para TRR, informa que todas as 

usinas daqui vendem, por isso vendem pouco, mas vendem. 

- A Lasa pertence apenas ao grupo JB. 

- Há uns seis anos, quando a Lasa foi adquirida pelo grupo JB, a depoente já pertencia 

ao grupo. 

- A Lasa fabrica e vende Cif e Fob.  Às vezes, faz a entrega. 

- Acha que vendeu para a Disa.  Tem certeza que vendeu para a Cridasa. 

- Tomou conhecimento pela televisão que a Chebabe estaria envolvida em algum 

problema. Havia vendido alguma coisa para a Empresa. 

- A empresa fabrica, vende, compra, comercializa e exporta. 

- A depoente trabalha em Recife, no Engenho Cachoeirinha, em Vitória de Santo Antão. 

No Espírito Santo, quem toma conta da indústria é o Sr. Pedro Sérgio, mas ele não atua 

na área comercial. Ele autoriza alguém a emitir as notas fiscais. 

- Soube da CPI do Combustível em Pernambuco, mas não foi convocada a depor. 

Tomou conhecimento do resultado, mas não se recorda se havia alguma empresa do 

Espírito Santo envolvida.  

- Nomes de pessoas do Espírito Santo que se lembra: Cláudia, da Frannel. Não se 

lembra de Abel Benevides, nem Djanir. 

- Quem responde pela Lasa no Espírito Santo são os proprietários. Pensa que o Sr. 

Pedro Sergio, o Diretor, responde por alguma coisa. 

- A depoente responde também pela logística.  Faz transporte e contrata veículos de 

diversas transportadoras. 

- Prefere contratar transportadoras do Recife. Trouxe de lá a Moacir Ribeiro e a Veja 

Transportes. Tem contratado também algumas empresas da Bahia. 

- Informa que o Sr. João Sarmento nunca transportou para a Lasa. Ele comprava 

produtos da Lasa. 

- Na Pinheiro Paes, mantinha contato com Fabrício, que dizia ser comercial da empresa. 

- Não tem conhecimento de multa no Espírito Santo sobre transporte de álcool sem nota 

ou combustível fora da especificação. Não se lembra de multa da Secretaria da Fazenda 

do E. Santo. 

- Não se recorda de Zuza Transporte. 

- Pensa que houve transação comercial com a Usina Paineiras. 

- A Lasa já gozou de algum benefício com relação a isenção de ICMS.  Não se lembra a 

época exata. 

 

EXIGÊNCIAS DA CPI, atender em dez dias. 

   

Comprovantes das negociações da Lasa com a Usina Paineiras. 

Isenção, se foi neste governo ou não. 

 

Depoimento do Sr. Jaime Vasconcelos Beltrão Júnior, responsável pela produção, 

do Grupo JB. 

 

- JB são as iniciais do nome do seu pai: Jaime Beltrão. 

- A Lasa planta cana em Linhares. A produção é toda própria. 
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- Foi ouvido na CPI em Pernambuco, como Diretor da JB naquele Estado. Não tomou 

conhecimento de alguma empresa do E. Santo mencionada naquela CPI. 

- Não lhe perguntaram nada sobre o Espírito Santo. 

- Aqui no Espírito Santo, o diretor-executivo é Pedro Sérgio Venturini. 

- Acredita que já comprou da Disa e da Usina Paineiras. 

- No corte da cana, a Lasa traz pessoal de Alagoas para trabalhar.  Os cortadores de 

cana, os motoristas e os operadores de carregadeira vêm da JB de Pernambuco. 

- Conheceu a Total Distribuidora.  Não sabe se a Lasa do E. Santo teve alguma relação 

comercial com a Total. 

- Não conhece a Empresa Boa Esperança. Já ouviu falar na Pinheiro Paes. 

- Sobre plantação de cana, a empresa responde a alguns poucos processos trabalhistas e 

alguns na Secretaria da Fazenda.  Aconselhado pelos advogados, paga alguns e faz 

defesa em outros. Acredita que haja alguma coisa também do IMETRO. 

- Não se lembra se houve algum negócio com a Chebabe Distribuidora. 

- Não tem conhecimento de notas viajadas emitidas para a Total Distribuidora, sem a 

mercadoria sair do Espírito Santo. 

 

EXIGÊNCIAS DA CPI, em 15 dias. 

 

- Notas fiscais das transações comerciais com as usinas do Estado e com a Chebabe. 

 

Depoimento do Sr. Eduardo de Almeida Ferraz, da empresa Braspontex Comércio 

Exterior Ltda. 

 

- Todas as notas fiscais que enviou são referentes às suas importações. 

- Todas as suas importações foram ratificadas pelas empresas compradoras do produto, 

na ANP. Entregam o produto às empresas que o contratam. 

- Não importa combustível.  Importa solvente. 

- Tem duas apreenções de produtos pela Alfândega, em dois portos. Está discutindo na 

Justiça.  

- Fez importações durante aproximadamente um ano e dois meses. Paralisou as 

atividades de solventes em março de 2005. Importava em torno de dois mil metros 

cúbicos por mês. 

- Questionado sobre ofício da Diamond Armazéns Gerais Sociedade Ltda., informa que 

foi feita venda para a Farmabrás e que o local de entrega era nos tanques da Diamond. A 

Farmabrás tem uma carta da ANP.  Possui relatório de entrega do produto para a 

Farmabrás. Está surpreso com a informação da Diamond de que nunca chegou o 

produto lá. 

- Sobre o proprietário da Braspontex, informa: Está na sociedade há uns três ou quatro 

anos.  Antes era o Sr. Antonio Carlos Rodrigues de Oliveira e sua esposa. Nunca houve 

sócio a não ser o que está no papel. 

- Diz que a nota fiscal de entrada é a cópia da fatura comercial do exportador.  

- Informa que está sendo fiscalizado pela Secretaria da Fazenda Estadual e todos os seus 

blocos de notas estão com o fiscal. Vai requerer ao fiscal as notas para poder 

encaminhá-las à CPI 

- Sobre a Granel Química, informa que esta não consta na licença de importação por ser 

apenas um armazém. 

- Nunca teve relacionamento comercial com a empresa Capixaba, localizada no Civit. 

- Não conhece o Sr. Leomar Mendonça. 

- A Braspontex tem 18 anos como importadora de carga em geral. 



 

 

35 

 

- Importava óleos especiais para empresas no Brasil, com licença da ANP. 

- Já fez diversas importações de nafta petroquímica, tolureno, benzeno. 

- Trabalha como Diretor da empresa. 

- Localização da empresa: Edifício London Office Tower, sala 1101, na Av. Américo 

Buaiz, na Enseada do Suá. 

- Informa que na importação a nota é emitida para retirada da carga do recinto 

alfandegário e dar a saída, que é imediata. Segue viagem para entrega no seu destino. 

Verificará o problema com a Farmabrás com o Sr. Ednaldo Mendes Barbosa, em São 

Paulo. 

- Fornece o endereço da Braspontex em São Paulo, onde pode ser encontrado o Sr. 

Ednaldo Mendes Brbosa. 

- Informa que as empresas com quem comercializa apresentam relatório de consumo, de 

entrega e de recebimento de produto na ANP. 

- ao chegar, a carga é trasnsbordada para o terminal de Cataline.  Após o desembaraço 

aduaneiro, é removida para o distino final. 

- a Braspontex nunca teve liminar. 

- Nunca foi multada pela Receita Federal ou Receita Estadual.  

- Está sendo fiscalizada por causa da apreensão de carga no Porto de Paranaguá e 

também no Porto de Santos. Não há envolvimento da Braspontex, que era o importador. 

- O produto apreendido em Paranaguá, pela Receita Federal, foi importado da IPF, da 

Argentina e tinha como destino inicial da Química Industrial Paulista, em São Paulo. O 

produto vai se perder com o tempo. Na licença de importação consta o destino final da 

carga. A Alfândega alegou defeito no processo de importação. 

- Nunca importou pelos portos do Espírito Santo, por questão de logística. Não tinham 

tanque para fazer a descarga. 

- É a primeira vez que tem problemas na importação por Paranaguá e por Santos. 

- O produto apreendido em Santos se destinava, parte à Petropoli e a outra parte à 

Farmabrás ou à Petroquímica. 

- A Bráspontex atua em duas modalidades: a) importação por conta e ordem de 

terceiros; b) trading, que compra o produto e revende para um consumidor. No caso de 

Paranaguá, a empresa estava atuando como Trading.  

- Os produtos só podem ser retirados do terminal alfandegário mediante apresentação da 

guia de recolhimento do imposto pago.  

- Pede que a CPI solicite à Secretaria da Fazenda os documentos que estão em seu 

poder, como sugerido pelo Deputado Geovani Silva, sendo atendido. 

 

EXIGÊNCIAS DA CPI, prazo de cinco dias: 

 

- Cópia da 1ª. via de todas as compras de solventes realizadas. 

- Notas fiscais de compra e de vendas. 

- Guias de recolhimento de impostos: federais e estaduais: de importação, IPI e ICMS. 

  (Os documentos recebidos estão ilegíveis) 

- Comprovantes de entrega de solventes às empresas. (prazo de 10 dias) 

 

DELIBERAÇÕES: 

 

- Oficiar à Secretaria da Fazenda solicitando cópia dos documentos da empresa 

Braspontex, em seu poder. 

- Reiterar ao Presidente da ALES o pedido de contratação de um consultor para a CPI. 
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REUNIÃO N° 023, DE 06 DE SETEMBRO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Hamilton Bastos, da empresa Pinheiro Paes. 

 

- Pede prazo de 30 dias para entregar os documentos solicitados.  A CPI lhe dá prazo de 

20 dias.    

 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Na falta dos documentos solicitados, a CPI resolve remarcar a oitiva do Sr. Hamilton 

Bastos para data oportuna. 

 

 

REUNIÃO N° 024, DE 27 DE SETEMBRO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Edinaldo Mendes Barbosa, da filial de S. Paulo da Braspontex 

Comércio Exterior Ltda. 

 

-  Não é empregado da Braspontex. Foi parceiro. 

- Prestou serviço, na entrega dos produtos em S. Paulo, desde 2003. 

- Não sabe informar quem prestava tal serviço antes. 

 - A Braspontex enviava para S. Paulo, basicamente, nafta petroquímica. Não tinha 

envolvimento com outros produtos. 

- A nafta vinha da Bolívia e da Argentina. Da Bolívia, vinha por transporte rodoviário, 

via Corumbá, com o recolhimento de ICMS para o Estado do Espírito Santo; da 

Argentina, entrou um lote via rodoviário e os demais por via marítima, por Santos, 

sendo apenas um por Paranaguá. 

- Só houve duas apreensões de mercadorias: uma em Santos e outra em Paranaguá. 

- O volume de importação é pequeno: uns duzentos metros por semana, mais ou menos. 

- Os clientes: Ferquímica, Platino, Química Industrial Paulista e Farmabras. Um lote 

pequeno para a Petrosilva e Petropoli. 

- A Ferquimica e a Platino produzem tiner, tintas; as demais são distribuidoras de 

produtos petroquímicos. 

-A Braspontex atua como trading, sempre autorizada pela ANP. Na autorização de 

compra já é informado quem é o cliente final.  

- A carga apreendida em Paranaguá era para a Central Petroquímica e a Farmabrás; a 

apreendida em Santos era para a Petropoli. 

- Em Paranaguá, a carga já estava liberada, nacionalizada, com os impostos pagos, 

quando a Receita Federal levantou a suspeita de que a Química Industrial Paulista 

estava com débito interno.   A carga está numa tancagem da Cataline.  Em Santos, uma 

parte está no terminal da Stolt e outra na Granel Química. 

- Após a apreensão, as empresas que receberiam a nafta recusaram o produto.  Quando 

for liberado, parece que o produto vai para a Univem, em S. Paulo. 

- A Diamond é uma tancagem igual a Cataline; armazena produtos para quem não tem 

base. 

-Os produtos para a Farmabrás, que é uma empresa de Salvador, eram entregues na 

Diamond, que tem contrato com aquela empresa. O funcionário da Farmabrás ia lá 

receber.  Daí para a frente, não sabe. Quem recebia o produto assinava os canhotos da 
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nota fiscal e do conhecimento rodoviário.  A empresa que fazia a escolta também fazia o 

relatório da entrega do produto. 

-Os produtos que iam para S. Paulo nem passavam pelo Espírito Santo.  Iam direto da 

Bolívia para São Paulo ou do Porto de Santos e de Paranaguá para S. Paulo. 

-Se um determinado produto necessita de vários caminhões para transporta-lo, é emitida 

uma nota mestre contra a Farmabrás e outra nota fiscal de transporte, com a quantidade 

que cada caminhão está carregando. Nessa última, consta o local de entrega, que é 

obrigatório. 

-A Braspontex nunca entregou produtos fora do local autorizado pela ANP. Tem os 

comprovantes de entrega de produtos à Dimond. 

- A Braspontex trabalha com incentivo do FUNDAP.  Faz importação para terceiros de 

máquinas, tecidos, e outros produtos para diversos clientes. Trabalhou com nafta de 

novembro de 2003 até janeiro de 2005. 

- Como amigo do Se. Edinaldo Mendes Ferraz, ao montar seu escritório em S. Paulo, 

ajudou a viabilizar a importação de produtos químicos, inclusive o registro da 

Braspontex na ANP, e passou a fazer a coordenação em S. Paulo, recebendo pagamento 

por essa parceria. 

- Nunca vendeu nafta para o Espírito Santo; só para S. Paulo. 

- A Braspontex não tem qualquer relacionamento com o Diamond. Foi a Farmabras 

quem indicou a Diamond como local de descarregamento de seus produtos. 

- Nunca houve nota de venda para a Diamond; só nota de transporte de entrega. 

- As notas fiscais eram emitidas pelo funcionário, em Corumbá, para poder acompanhar 

o caminhão. A Braspontex tem comprovantes de entrega à Diamond. Não se trata de 

nota de venda e sim de transporte. 

- Nunca importou nafta pelo porto de Vitória. 

- Não conhece o Sr. Leomar Mendonça, sócio-proprietário da Diamond.  Relacionava-se 

com a Sra. Renata; pensa que era gerante oporacional. 

- Estava abrindo filial em S. Paulo, chegou a registrar, mas está sendo cancelada a filial. 

- O proprietário da Braspontex, Sr. Eduardo de Almeida Ferraz, nasceu no Espírito 

Santo, morou e formou-se em Belo Horizonte, depois voltou para cá. 

- A fiscalização que está sofrendo a Braspontex é porque o seu ICMS era recolhido no 

Espírito Santo e não em S. Paulo.  É essa a razão da apreensão das cargas dos dois 

navios. 

- Não tem conhecimento de qualquer empresa que compre para outro Estado e repasse o 

produto para o Espírito Santo. 

- Empresa de São Paulo procura empresa daqui para fazer importação por causa do 

incentivo.  O imposto também é menor: aqui é 12%; lá é 18%. A Braspontex tem 

regime especial aqui no Estado. Paga 12%. 

- Não tem conhecimento de qualquer empresa do Espírito Santo que receba produtos da 

Central Petroquímica ou da Farmabrás. 

- Tem conhecimento de que no Espírito Santo existe a Comar, a Ramar e a Proad que 

fizeram importação de nafta. Não sabe informar quem são seus clientes em S. Paulo. 

 

DECIDIDO PRORROGAR OS TRABALHOS DESTA CPI POR MAIS 90 

(NOVENTA) DIAS. 

 

REUNIÃO Nº 025, DE 04 DE OUTUBRO DE 2005. 

 

Depoimento da Sra. Maria da Penha Amorim Shalders, Presidente do Sindipostos. 
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- Desconhece a matéria publicada no Jornal A Gazeta, que faz menção à Presidente do 

Sindipostos, e faz menção à denúncia com relação a postos de combustíveis irregulares 

no Estado.  

- Tomou conhecimento de irregularidades através da palestra do Sr. César Guimarães, 

feita aqui na ALES, quando citou irregularidades que acontecem no mercado, em nível 

nacional. Toma conhecimento das irregularidades que são detectadas pela fiscalização.  

O Sindicato não tem a função de fiscalizar.  Defende os postos, desde que não 

descumpram as normas da ANP ou da Secretaria de Estado da Fazenda. 

- Na palestra, o Sr. César Guimarães enfocou alguma coisa que acontece no Espírito 

Santo.  

- Não tem nomes de pessoas ou de empresas que estejam agindo irregularmente. 

- Às vezes, ouve reclamações isoladas sobre diferença de preço que as distribuidoras 

cobram dos postos filiados a alguma bandeira e os de bandeira branca.  O Sindicato não 

pode interferir, por tratar-se de negociações feitas em particular.  Esse tema tem sido 

discutido em nível nacional, na Federação Nacional dos Combustíveis. 

- Os postos bandeira branca conseguem preço melhor, porque podem comprar onde 

conseguirem mais barato; os vinculados a uma bandeira não podem comprar de outra. 

- Não há pressão para os postos bandeira branca se filiarem ao Sindipostos. 

- Questionada, informa haver o inquérito n° 028/03, na Polícia Federal, de um posto 

contra algumas pessoas que estão hoje no Sindicato.  Não conhece todo o seu conteúdo.    

- O projeto que irá aumentar o ICMS certamente refletirá no preço final do combustível. 

- Há 530 postos de combustível no Estado e 420 sindicalizados, cerca de 78%. A 

filiação é espontânea. 

- O sindicato não tem a política de desfiliar o posto que comete irregularidade. Ele 

próprio se exclui. 

- A instalação de postos é feita mediante autorização dos Municípios.  Não existe um 

regulamento. 

- O Sindicato não controla o preço de combustível nos postos. A partir de 1996 os 

preços não são mais tabelados. Cada posto calcula seus custos e determina o preço.  

Também não controla a qualidade, porque o Estatuto não prevê essa ação. Isso é 

atribuição da ANP.    

     

DECISÕES DA CPI 

 

- Fazer uma diligência na Farmabrás Produtos Químicos, na Bahia. 

- Reiterar o pedido de contratação de um técnico para assessorar a CPI. Como existem 

duas propostas da empresa: Contabilidade e Auditoria Universal, a Comissão faz a 

opção de trabalho interno, face ao sigilo dos trabalhos da CPI. 

 

Depoimento do Sr. Leomar Mendonça, um dos sócios da empresa Diamond 

Armazéns Gerais Ltda. 

 

- A empresa armazena produtos de terceiros. É fiel depositário de clientes que 

disponibilizam mercadorias para sua guarda. 

- Não conhece a Braspontex, não tem contrato com ela. Já teve contrato com a 

Farmabras. 

- Não armazenou produtos da Farmabrás.  Foi procurado para armazenar solventes, mas 

não armazenou nada enquanto manteve contrato com a empresa. 

- Armazena xileno, benzeno e tolueno para a Unipar, de S. Paulo.  

- Não conhece o Sr. Ednaldo Mendes Barbosa, de S. Paulo. 
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- Não tem conhecimento de que a Química Industrial Paulista armazene na Diamond. 

- Não tem sociedade com alguém que forneça material para fabricação de combustível 

ou mistura de combustível.  

- Nunca recebeu qualquer nota da Braspontex.  

- Após certo tempo de contrato com a Farmabras, a Braspontex apareceu na sua 

empresa com produtos da Farmabrás, mas não foi feita a armazenagem porque não lhe 

foi apresentada a nota de armazenagem da Farmabras.  

- As notas n° 7017 a 7025 são da Braspontex para a Farmabras e não passaram pela 

Diamond.  

- Normalmente o fornecedor emite uma nota para o seu cliente e este emite uma nota 

para a Diamond. Não recebeu as notas da Braspontex porque desconhecia a empresa.  

Quem deveria lhe enviar as notas seria a Farmabras. O procedimento não estava correto. 

- Sabe que a Farmabrás está instalada em Simões Filho, na Bahia. 

- Não tem filial no Espírito Santo ou em outro lugar qualquer.  

- Armazena matéria prima para indústria, como: benzeno, tolueno, xileno, solvente de 

borracha, nafta, água raz. 

- Não tem conhecimento se seus clientes enviaram qualquer material para o Espírito 

Santo. 

- Seus clientes adquirem matéria prima, armazenam na Diamond e depois revendem. 

Quando isso acontece, lhe passam uma ordem de carregamento e a Diamond emite uma 

nota de devolução de produtos para o seu cliente. 

- Não tem qualquer sociedade na mercadoria apreendida no Porto de Santos. 

- Só tomou conhecimento da existência da Braspontex através dos documentos 

juntamente com a carga de produtos que não aceitou para armazenamento. 

- A Farmabrás pagou um valor fixo à Diamond.  Se tivesse feito armazenamento, o 

valor seria variado, porque a empresa cobra o excesso da armazenagem como 

movimentação. 

- Não reconhece a assinatura nos canhotos das notas da Farmabras. As pessoas dessa 

área em sua empresa se chamam: Roberta e Jurandir. 

 

REUNIÃO N° 026, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Virgílio Grimaldi, sócio-gerente da Plasquímica Produtos 

Químicos Ltda. 

 

- Atua em todas as áreas: comercial, qualidade, logística. 

- Produtos que manipula: plastificantes, pigmentos, derivados de petróleo, como os 

alifáticos e os aromáticos: polietilenos, resinas termoplásticas, resinas de PVC. 

- Em S. Pauto tem diversos concorrentes; no Espírito Santo, não conhece. 

- Não conhece a Diamond nem a Braspontex. 

- Vende para alguns clientes no Espírito Santo, geralmente do ramo de tintas e vernizes. 

Não se lembra de nomes. Já os enviou à CPI. 

- Não importa solventes. Nunca adquiriu solvente através do Espírito Santo. Adquire 

seus produtos da Petrobrás e da Braskem, empresa petroquímica que fica em Camaçari, 

na Bahia. 

- Sua formação: Engenheiro Químico. 

- Os produtos mais vendidos são os plastificantes e as resinas termoplásticas.  

- Sabe que a água é produto nocivo para os motores movidos a álcool. Não conhece 

outro. 
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- Enviou o número das notas fiscais, porque sua cópia é muito clara não podendo ser 

copiada. 

 

 

 

EXIGÊNCIA DA CPI 

Caso não consiga as notas fiscais da Plasquímica, enviará nova correspondência ao Sr. 

Virgílio para que tente resolver o problema. 

 

SOLICITAÇÃO DO RELATOR 

 

Pede urgência na contratação do auditor para a Comissão. O Presidente se compromete 

a fazer nova solicitação à Mesa da ALES.  

 

DECISÃO DA CPI 

 

Convocar, via Justiça, a Sra. Maria Cristina Chebabe Elias, que se recusou a receber a 

notificação da CPI. 

- Solicitar à Procuradoria um relatório parcial do que já foi feito pela CPI. 

 

REUNIÃO N° 027, DE 25 DE OUTUBRO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Djanir Soares de Azevedo e Sra. Elizabeth Chebabe Azevedo, 

do grupo Chebabe. 

 

O objetivo da CPI é fazer acareação entre os depoentes e o Sr. Abel Benevides de 

Azevedo e Sra. Maria Cristina Chebabe.  Como esses não compareceram, resolve-se 

adiar a acareação para o dia 29 de novembro de 2005.  Resolvido, ainda, dispensar a 

convocação da Sra. Elisa Chebabe de Azevedo, por enquanto. 

 

Depoimento do Sr. Marcelo Villa Forte de Oliveira, do grupo Frannel. 

 

- Declara que tomou conhecimento da reportagem que dá conotação de possível 

omissão da CPI em relação à Frannel, com relação a possível fraude contra os cofres 

públicos. 

- Diz que protocolou ofício pedindo para ser convocado para prestar esclarecimentos e 

fornece documentos que contradizem a reportagem. 

- Diz que a matéria é absurda e inverídica. 

- Diz que, dos membros da CPI, só conhece o Deputado Geovani Silva, porque o 

mesmo jogou na Desportiva, sendo campeão em 2000.  Não mantém qualquer 

relacionamento com os Deputados, a não ser de cordialidade. 

- Informa que há 90 dias a Frannel está fechada, desde 04 de agosto de 2005, com a 

inscrição estadual suspensa.  Diz que há diversos autos tramitando, com suspeitas 

genéricas de adulteração.  Só agora está começando a entender o real motivo da pressão 

sobre a Frannel. Foi acusado indevidamente na reportagem de ser “laranja” da empresa 

Marlube. Está se colocando à disposição para todos os esclarecimentos. 

- Não conhecia pessoalmente o Deputado Marcos Gazani.     

- Informa que a Frannel não tem regime especial.  Quem tem regime especial é a 

Marlube, o que lhe garante isonomia de tratamento tributário com a Petrobrás e as 

outras refinarias e as grandes importadoras de petróleo. Esse benefício garante um 
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pequeno prazo para recolhimento dos impostos e a compensação dos impostos nas 

vendas feitas diretamente para o Estado onde o produto vai ser consumido.  Caso 

contrário, teria de pagar antecipadamente, na ocasião da nacionalização do produto, 

cerca de 54% de impostos sobre o valor da importação.  Não houve diminuição no valor 

do imposto; não houve renúncia fiscal. 

- A Marlube tem ligação familiar com a Frannel. São formadas por pessoas da mesma 

família, incluindo pais e filhos, mais duas pessoas jurídicas, cada uma. 

- Seu pai, Sr. Francisco José Carvalho de Oliveira, é sócio fundador, desde 1965. 

 

- A família possui três empresas: a Frannel, a Marlube e a Lubmar. 

- A Marlube supria as necessidades de abastecimento de combustíveis da Frannel. É a 

empresa do grupo autorizada a importar.  A Frannel é a empresa autorizada a distribuir 

combustível no mercado interno. 

- Em 04/08/2005, a Frannel foi lacrada.  Foi suspenso o seu funcionamento. 

- No processo do MS da Secretaria da Fazenda contra a Frannel, em que a Secretaria diz 

que a Frannel não cumpre suas obrigações, consta a lista de autos de infração: Total – 

47, sendo 22 insubsistentes = 46,81%; 16 pagos = 34,04%; 08 ativos = 17,02%; 01 

inscrito em dívida ativa = 2,12. 

- A Frannel foi criada em 1965 por seu pai, Sr. Francisco José Carvalho de Oliveira e 

seu avô materno, Sr. Nelson Junqueira Villa Forte. Em 1994, com a abertura para a 

distribuição de combustíveis nos moldes atuais, a Frannel foi uma das primeiras 

empresas no Brasil a solicitar registro. A Empresa já abriu filiais em Pernambuco, no 

terminal de Suape, e na Bahia, nos terminais de Itabuna e Jequié.  Essas filiais foram 

desativadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- A matriz, estabelecida no Município de Vila Velha – ES, está com as atividades 

suspensas, com todos os empregados aguardando a decisão da Justiça. 

- A Marlube é empresa genuinamente capixaba, tendo como sócios o depoente e sua 

irmã. Há tempo a empresa não importa.  Não tem filial. Está autorizada pela ANP e pela 

Secretaria da Fazenda.  

- A Frannel foi fechada por falta de apresentação de algumas certidões exigidas por lei.  

Outras grandes empresas multinacionais também não apresentaram tais certidões e 

continuam funcionando normalmente.  A Empresa fez uma denúncia-crime contra o 

Secretário da Fazenda e o Subsecretário da Fazenda por esse motivo.  Está preparando e 

vai ajuizar uma ação popular. A Secretaria da Fazenda exige da Frannel o “Sicaf”,  e 

grandes distribuidoras, como a Ipiranga, a Esso e a Texaco estão com o cadastro 

vencido e estão funcionando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Perguntado, informa que o advogado que possuía crédito de honorários junto à 

COFAVI e os negociou com a Frannel, autorizado pela Secretaria da Fazenda, chama-se 

Orlando Dias. Ele é o proprietário do escritório e tem outros advogados associados. Foi 

Orlando Dias quem fez a negociação. 

- A Frannel foi depositária fiel, designada pela Alfândega, de um milhão e trezentos e 

vinte e seis mil litros de gasolina. O produto foi a leilão.  Diversas empresas fizeram 

lances, entre elas a Frannel, a Petrobrás, a UBINAN, a ESSO, a Ipiranga e diversas 

empresas do país. Foi vencedora a UBINAN.  O preço da venda foi basicamente o 

praticado pela Petrobrás, no mercado interno.  A vantagem para o comprador não foi o 

preço, mas o fato do produto já estar disponível. 

- Não conhece o gerente de substituição tributária.  A subgerente é a Sra. Mônica de 

Araújo Saldanha.  

- A Frannel já ajuizou uma ação cível contra o proprietário do jornal que publicou a 

matéria envolvendo a Frannel e a CPI. 
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- A Frannel foi lacrada pela ANP e pela Secretaria da Fazenda, em momentos 

diferentes. 

- Tanto a ANP quanto a Secretaria da Fazenda incorreram no mesmo problema: 

lacraram a Frannel por falta do SICAF e não fazem a mesma exigência das outras 

empresas que continuam funcionando. 

 

Depoimento do Sr. José Maria Batista, jornalista, autor da reportagem contra a 

Frannel, lançando suspeitas sobre a CPI, no Jornal Espírito Santo Hoje, da 

segunda quinzena de outubro de 2005. 

 

- diz que a razão da reportagem foi que em 14/05/05 a Frannel foi ouvida pela CPI e a 

reportagem no site da Assembléia, logo em seguida, não fazia referência a qualquer 

dívida, imposto, fraude, dívida ativa ou acordos que a Frannel houvesse feito com o 

Governo do Estado.  Houve a suposição de que o assunto não tivesse sito focado, daí a 

reportagem. 

- Informa que no início de 2004 diversas empresas, inclusive a Frannel, se envolveram 

com problema de suposta sonegação de impostos, com certa cobertura da Justiça 

Federal, exigindo intervenções da Procuradoria Geral do Estado. Lista as empresas: All 

Victor Importadora Ltda., Pinheiro Paes Transportadora, Revendedora e Retalhista 

Ltda., Albinan Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., Frannel Distribuidora de 

Petróleo Ltda., Codipetro Distribuidora de Petróleo Ltda., TA Oil Distribuidora Ltda., 

Chebabe Distribuidora de Petróleo S.A., Sopage Petrolium Distribuidora de 

Combustíveis e Lubrificantes Ltda. que, diz, estavam envolvidas no processo de suposta 

sonegação.    

- Não possui qualquer nota fiscal que comprove adulteração, sonegação, para subsidiar a 

CPI.  É jornalista; não tem nota fiscal. 

- Pode passar para a CPI alguns números de processos que conseguiu como curioso e a 

CPI não as tem.  Cita os processos: 8743860/2000 e 8743819/2001. Diz que são 23 

processos, com a dívida já inscrita em dívida ativa. 

- Conhece da CPI o que é divulgado. 

- Menciona outros processos em que a Frannel pediu parcelamento dos débitos e não 

cumpriu o compromisso: 9276491, 239225396, 23925400, 25025481, totalizando 

260.306 VRTE. Outros: 230205539, 23019700 e 23020210. 

- Diz que ficou surpreso porque são trinta e seis milhões fora dos cofres públicos, fato 

que merece consideração da CPI. 

- Diz que a intenção da reportagem era alimentar a CPI de subsídios para ajudar no 

processo de moralização do Estado. 

- Informa que a reportagem estava mais voltada para a sonegação de impostos; é 

informado de que a CPI apura adulteração de combustível. 

- Recebeu as informações num envelope na redação do jornal. Tomou conhecimento, 

mais tarde, por reportagem do jornal “Século Diário”, que, segundo um dos diretores da 

Frannel, esse documento teria sido elaborado por uma funcionária da Sub-Gerência de 

Substituição Tributária, chamada Mônica.  

 

REUNIÃO N° 028, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Levi Haagsma, sócio-proprietário da Capixaba Produtos 

Químicos, empresa distribuidora de solventes para uso industrial. 
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- A empresa não trabalha com combustíveis. Trabalha com produtos químicos 

especializados, como desengraxante para peças, tíner, etc. 

- Nunca fez importação ou exportação. 

- Atua principalmente em São Paulo, que é o grande consumidor final. A Empresa 

Braskem é uma de suas fornecedoras. 

- Não trabalha com álcool ou outro combustível. 

- É formado em Administração de Empresas. 

- Sua empresa está fixada no Civit I, na Serra – Espírito Santo. Não tem filial em outro 

Estado. 

- A Empresa foi fundada há mais ou menos cinco anos e meio. Tem dois sócios, sendo o 

depoente o sócio-gerente majoritário. 

- A Empresa nunca teve problema com o fisco. 

 

Depoimento do Sr. Eudes Bahia de Souza, Diretor Administrativo Financeiro da 

Cridasa S/A, de propriedade da Cooperativa Cristal Coop. 

 

- Informa que o Sr. Altevar Marcondes Venturim Borgo é o Presidente da empresa. Esse 

não compareceu, porque o Presidente tem uma função mais política e estava com 

problema de saúde, não podendo acompanhá-lo.  A parte de comercialização e 

administrativa é de responsabilidade do Diretor Financeiro. 

- A Cridasa está estabelecida no Distrito de Cristal do Norte, em Pedro Canário – ES. 

- A Cooperativa que tem 247 cooperados elege o conselho da cooperativa e este elege a 

diretoria da Cridasa. 

- A Cridasa adquire cana dos cooperados e produz álcool anidro e álcool hidratado. Não 

tem cana própria. Cerca de trinta e cinco por cento da cana provém dos seus cooperados 

na Bahia. Os cooperados se localizam, basicamente, em Pedro Canário, Montanha, 

Mucurici e na Bahia. 

- Tem a empresa tanques para estocagem de vinte e sete milhões de litros, sendo três 

tanques de cinco milhões de litros e quatro de três milhões de litros. 

- Em administração passada, a Cridasa ficou oito anos desligada da Cooperativa, 

gerando um grande passivo.  

- a Empresa foi implantada em 1982, por produtores e controlada pela Aracruz, sendo a 

primeira a funcionar no Espírito Santo, na época do Proálcool. Em 1990 a empresa foi 

vendida para a Cooperativa.  O presidente da época, Sr. José Luiz da Costa, passou a 

empresa para o seu nome, surgindo uma questão judiciária que durou por oito anos, 

quando a cooperativa reassumiu o seu controle. 

- Não adquire cana no sul do Estado; só adquire produto de no máximo trinta e cinco 

quilômetros de distância. 

Produz álcool para comercialização e levedura para alimentação de bovinos dos 

cooperados.   

- Cada cooperado tem uma cota de quatrocentos litros/mensal de álcool.  

- A produção é lançada diariamente, produzindo-se um balancete mensal de produção. 

Pode fornecer os balancetes dos últimos três anos. 

- O consumo dos cooperados é considerado no sistema como consumo próprio, pois o 

cooperado é considerado parte da administração também.  

- As vantagens do produtor são decididas, anualmente, em reunião do Conselho de 

Administração e a Diretoria executa as decisões do Conselho. 

 - Em 1999, quando a empresa foi reassumida pela cooperativa, havia um passivo fiscal 

de ICMS de nove milhões de reais. Esse débito foi negociado com o Estado, no Refins. 
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- A partir de 1999 não teve mais problema com o fisco.  Até 2003, quem pagava o 

ICMS eram as distribuidoras; a partir desse ano, passou a ser pago pelas usinas. 

- Além do parcelamento antigo, a empresa fez denúncia espontânea de dois débitos 

referentes aos meses de novembro e dezembro de 2004 e janeiro a abril de 2005, que 

estão sendo parcelados agora. 

- Não há qualquer auto de infração.  

- a empresa gozou do benefício de incentivo fiscal durante quatro meses em 2002, tudo 

de forma legal, o qual foi cancelado pelo Estado em janeiro de 2003. 

- A cana que vem da Bahia tem ICMS de doze por cento sobre R$ 49,00 (quarenta e 

nove reais) pagos à Bahia. 

 

 - A cana produzida no Estado não tem ICMS; esse é pago na venda do álcool. 

- Conhece a Usina Paineiras, mas nunca teve transação comercial com a mesma. 

- A cooperativa tinha 247 associados; foram afastados os que não entregavam mais cana 

à empresa, e esse número baixou para cento e quinze cooperados. Estão entrando mais 

trinta e ficarão cento e quarenta e cinco.  

- Cada cooperado tem direito a quatrocentos litros de álcool por mês. Não podem levar 

o produto em barris; só abastecer os seus veículos para andar nos canaviais.  É 

considerado consumo próprio e não tem ICMS. Tem uma bomba para abastecimento  

dentro da empresa. Abastece álcool e óleo diesel.  O diesel é adquirido da Ipiranga e da 

Ale.  Esse é tributado; o álcool, não. 

- O diesel é utilizado para abastecer os caminhões que transportam cana; o álcool é para 

o deslocamento do pessoal que trabalha. 

- A Cridasa tem doze veículos para o pessoal da administração e quatorze caminhões, 

quatorze carregadeiras e dez tratores; ao todo, cinqüenta veículos. 

- A Cridasa produz, em média, seis milhões de litros mensais de álcool anidro ou álcool 

hidratado, sendo normalmente 30% de hidratado e 70% de anidro. Varia de acordo com 

o mercado.   

- Seus principais clientes: Ipiranga, Shell, Texaco e outros menores, como: Ale, Satélite 

e Sol.  Às vezes vende para a Lasa, para exportação. 

- Não responde a qualquer processo na Delegacia Fazendária ou do Meio Ambiente.  

Tem parcelamentos junto à Fazenda. 

 

 

EXIGÊNCIAS DA CPI 

 

- balancetes e todas a notas fiscais de compras e vendas dos últimos cinco anos; 

- repasses efetuados e comprovantes de distribuição de combustíveis aos cooperados 

nos últimos cinco anos; 

- demonstrativo de consumo interno, próprio. 

- comparecimento do Sr. Altevar Marcondes no dia 22 de novembro de 2005. 

 

 

DECISÕES DA CPI 

 

- Oficiar às Distribuidoras Texaco e Ipiranga, solicitando a relação de todas as vendas 

efetuadas pelas filiais de Campos, das duas empresas, para o Estado do Espírito Santo. 

- Oficiar à Petrobrás para que forneça demonstrativo de repasse de ICMS no Espírito 

Santo, nos últimos cinco anos. 

- Convocação da empresa Mega Petróleo, do Rio de Janeiro. 
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- Convocação do Diretor Presidente da Usina Paineiras, do Município de Itapemirim. 

- Convocação do Sr. Jorge Donato, Presidente da Disa. 

- Parabenizar a Procuradoria, pela produção de um sub-relatório dos trabalhos da CPI 

até o presente momento. 

- REQUERIMENTO AO PLENÁRIO DA ALES, À MESA DIRETORA, PARA A 

TRANSPOSIÇÃO DESTA COMISSÃO, COM SEU RESPECTIVO PRAZO, 

PARA A PRÓXIMA SESSÃO LEGISLATURA. 

   

 

 

REUNIÃO N° 029, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Altemar Marcondes Venturiri Borgo, Diretor Presidente da 

Cridasa. 

 

- A empresa está localizada no Município de Pedro Canário. 

- Vende álcool para fora do Estado. 

- Não sabe quais empresas comercializam com a Cridasa no Estado, nem fora do 

Estado.  Só comercializa álcool. 

- Não sabe a quantidade de álcool estocado na Cridasa. Sabe que tem depósito para 

estocagem. Pensa que a capacidade de estocagem seja de vinte e cinco a trinta milhões 

de litros. 

- O responsável pela comercialização é o Diretor Financeiro, Sr. Eudes Bahia Souza 

- A diretoria é composta pelo depoente, que é o Diretor Presidente, o Sr. Eudes Bahia de 

Souza na área comercial e o Engenheiro Agrícola, Sr. Júlio Antônio Saraiva, na área 

agrícola. 

- Adquire cana, basicamente, em Pedro Canário, Montanha e Mucuri, na Bahia. É 

possível que venha alguma cana de Minas, pois há fazendas de produtores que estão em 

municípios na Bahia ou em Minas. 

- A usina adquiriu aproximadamente seiscentas mil toneladas de cana neste ano.  

- A empresa tem 16 ou 17 anos de funcionamento. 

- O depoente assumiu em março de 1999 o cargo de Diretor Agrícola e em 20 de abril 

de 2001 foi eleito Diretor Presidente. 

- A cooperativa tem 247 cooperativados, mas são cento e dez os ativos. 

- Cada cooperativado tem o direito de pegar quatrocentos litros de álcool por mês.  Essa 

quantidade não é cumulativa.  Muitos não pegam o álcool porque não precisam. Esse 

álcool sai com nota fiscal de uso do cooperativado e é descontado da produção global. 

Todo final de mês fecha a quota de cada cooperativado. 

- Não tem conhecimento do volume desse consumo interno, porque o mesmo é variável. 

- O depoente é capixaba e pensa que o Sr. Eudes Bahia de Souza seja da Bahia e o Sr. 

Júlio Antonio Saraiva deve ser mineiro. 

- Sua função é a parte política da empresa, com relação aos cooperados. 

- A empresa não comercializa cana ou produtos derivados da cana, como álcool do sul 

do Estado ou do Estado do Rio de Janeiro. 

- Os presidentes anteriores da empresa foram: José Luiz da Costa, o fundador; Roberto 

Gasparini Lima, e Edimar Cândido Azevedo. O depoente é o quarto presidente. 

- Durante sua presidência, a empresa não obteve benefício de regime especial do 

Estado.  Não tem conhecimento de que outros presidentes tenham conseguido regime 

especial. 

- A cana só entra na usina transportada por caminhão canavieiro. 
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- A usina trabalha vinte e quatro horas por dia e processa entre três mil e três mil e 

duzentas toneladas/dia. 

- Não sabe informar qual o percentual de álcool anidro e o de álcool hidratado que a 

usina produz. 

- Uma tonelada de cana produz de sessenta e oito a setenta litros de álcool; depende da 

variedade da cana e da época do corte também.    

- O álcool entregue aos cooperados sai com nota em seu nome, pois ele paga depois. 

- Não sabe com exatidão o nome de algum cliente, mas acha que a Shell e a Ipiranga 

devem comprar da Cridasa. Não sabe se a empresa vende para fora do Estado. 

- Não sabe informar se a empresa possui algum auto de infração da Receita Federal, 

Estadual ou do Meio Ambiente. 

- É associado da empresa desde que fez 18 anos; não se recorda a data. Sua inscrição é 

número 46. 

- A usina produz o álcool anidro e o hidratado.  Não pode precisar a quantidade de cada 

um. 

- Trouxe os documentos solicitados, cm exceção das notas fiscais, que a Receita 

Estadual solicitou e pegou em 15/08/2005.  

- Sabe que da cana que vem da Bahia é recolhido o imposto em Teixeira de Freitas.  

Não sabe qual é a alíquota. 

- As decisões dos diretores são passadas para a presidência, que tem conhecimento de 

quase todos os atos. 

- O controle de saída de álcool da usina é feito pela pesagem dos caminhões. O 

caminhão comum pesa em torno de dezesseis mil quilos. 

 

-Inquirido novamente sobre a capacidade de estocagem da usina, declara que é de trinta 

e cinco milhões de litros. 

 

DECISÕES DA CPI 

 

- Requerer à Secretaria da Fazenda cópia de toda a documentação solicitada às 

distribuidoras de combustíveis e usinas de álcool, especificamente cópias das notas 

fiscais, feitas no ano de 2005, num prazo de dez dias. 

- Oficiar à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, solicitando cópia do contrato 

social e das alterações contratuais da empresa Mega Petróleo, nos últimos quatro anos. 

- Solicitar à Secretaria da Fazenda a relação de todas as empresas que lidam com 

combustíveis ou seus derivados e álcool, após a abertura desta CPI, bem como o 

resultado de cada fiscalização, num prazo de dez dias. 

- Convocar a empresa Full Trading, que atua na área de combustíveis. 

- Convocar a Mega Petróleo, na pessoa do ex-sócio, Sr. Marcelo Henrique e o atual 

sócio, Sr. Ricardo Magro. 

- Reconvocar a empresa Ubinan. 

- Oficiar às empresas Jean Petro e Petro Silva solicitando cópia de todas as notas fiscais 

de compra e venda emitidas para o Estado do Espírito Santo, nos últimos cinco anos. 

- Convocar judicialmente, para o dia 29 de novembro de 2005, e marcar uma vistoria na 

Usina Paineiras, porque seu Diretor Presidente, sendo convocado, não compareceu e 

nem justificou a ausência.   

 

REUNIÃO N° 030, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005. 
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Depoimento do Sr. Regis Souza de Carvalho Brito, Diretor Presidente da Usina 

Paineiras S/A. 

 

- A Usina Paineiras é sediada no Município de Itapemirim.  Não tem filiais.  

- A Diretoria da empresa é composta de quatro dirigentes: Diretor Presidente, o 

depoente; Diretor Superintendente, Dr. Cláudio Vital Brasil; Diretor Industrial, Dr. Rui 

Vital Brasil, e Diretor Financeiro, Sr. Antonio Carlos de Freitas. 

- A aquisição de cana e a comercialização de açúcar estão ligados diretamente ao diretor 

administrativo-financeiro. 

- A diretoria-executiva é formada pelo diretor-superintendente, pelo diretor industrial e 

pelo diretor administrativo-financeiro. 

- Como presidente, a partir de 2000, sua função é de coordenação das atividades da 

Diretoria; não tem função executiva; essa é atribuição dos demais diretores. 

- A Usina Paineiras fabrica álcool. 

- A usina tem cinco tanques para estocagem, num volume total de quarenta e quatro 

milhões de litros. 

- Tem tanques de cinco milhões de litros e outros menores. 

- Não se lembra da produção aproximada de álcool, no último ano; pode informar 

posteriormente. 

- A produção gira em torno de trinta e cinco a trinta e oito milhões de litros, dependendo 

da safra. A tancagem é superior ao que pode produzir. 

- A mesma cana é utilizada para produção de açúcar e de álcool. A quantidade de cada 

produto depende do mercado. 

- A empresa adquire cana do Estado do Rio de Janeiro. Tem controle da quantidade de 

cana adquirida daquele Estado.  

- Já recebeu diversas fiscalizações, inclusive, com aplicação de multa.  Sempre recorre e 

tem sido vitorioso em quase todas.  Todas estão equacionadas. 

- A empresa produz um terço da cana que consome; compra um terço de produtores de 

Itapemirim e Presidente Kennedy e o restante compra de produtores do Estado do Rio 

de Janeiro. 

- Há alguns anos, quando a produção da usina era menor, a produção própria de cana 

mais a que era produzida no sul do Estado era suficiente; com o crescimento da fábrica, 

houve a necessidade de buscar cana mais longe, no Estado do Rio de Janeiro. 

- Nesta safra, foram adquiridas do Estado do Rio em torno de trezentas mil toneladas de 

cana; dos produtores do sul do Estado, trezentas e cinqüenta mil toneladas, e o restante 

foi produzido pela própria Usina Paineiras. 

- É equivocada a informação de que o Estado do Rio fornece o dobro do que é adquirido 

do produtor local.   

- Ao ingressar na usina, é analisado o teor de sacarose da cana, o que interfere no seu 

valor. Os produtores locais formaram uma cooperativa, que, juntamente com os técnicos 

da empresa, fazem as análises de laboratório e fiscalizam a pesagem. A empresa sempre 

deu preferência ao produtor local, que é considerado seu parceiro. 

- Atualmente, a aquisição de cana no Estado e no Estado do Rio é praticamente a 

mesma quantidade. 

- A produção de álcool e de açúcar é mais ou menos igual, com pequena variação em 

conseqüência do mercado. 

- Todo o álcool produzido é comercializado, com exceção de uma pequena quantidade 

utilizada para consumo próprio, para abastecimento dos veículos da Empresa.    

- Não sabe informar a alíquota de ICMS paga pelos produtores no Estado e o da cana 

adquirida no Estado do Rio. Pode encaminhar posteriormente a informação. 
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- Algumas distribuidoras que adquirem álcool da Usina Paineiras: ESSO, Petrobrás, 

Ale, Texaco e Shell. Não tem conhecimento de outras menores. 

- Não conhece a Ubinan, a Ubigás, a Bardan, a Mega Petróleo, a Pinheiro Paes, a Total, 

a Boa Esperança.  Não tem conhecimento de qualquer negociação com a Chebabe. Não 

tem conhecimento se a Chebabe Transportes fez algum transporte para a Usina 

Paineiras. Também não tem conhecimento se houve algum negócio com a Disa. 

- Não importa e nem exporta álcool. 

- A empresa tem uma bomba interna para abastecer seus veículos. São abastecidos de 

álcool uns quinze veículos da administração. 

- Numa destilaria, uma tonelada de cana produz em torno de oitenta a oitenta e dois 

litros de álcool, dependendo do grau de sacarose. 

- Na Paineiras, de cada tonelada são produzidos trinta ou quarenta litros de álcool, 

dependendo da quantidade de açúcar a ser produzido. 

- A produção de álcool anidro ou hidratado varia com o mercado.  

- O álcool que vai para o posto interno é registrado com nota fiscal. Há uma ficha de 

controle do consumo de cada veículo da empresa.  

- Não ouviu falar na CPI do Combustível de Pernambuco. 

 

Depoimento do Sr. Antonio Carlos de Freitas, Superintendente financeiro da Usina 

Paineiras 

 

- A Usina Paineiras comercializa álcool, preponderantemente, com a Esso, a Ale, a 

Petrobrás Distribuidora, as Texaco, e, eventualmente, outras empresas. 

- Já vendeu para a Bardam, Mega Petróleo, Ubinam; não vendeu para a Chebabe, não 

teve relacionamento com a Chebabe Distribuidora; já utilizou a Chebabe Transportes 

para transporte de produtos; já vendeu para a Frannel; não tem certeza se já vendeu para 

a Pinheiro Paes; não vendeu para a Total; pensa que a Mega Petróleo, para quem já 

vendeu, é de fora do Estado. 

- Não há vantagem em comprar cana de fora do Estado; compra por falta de matéria 

prima no local. 

- Já fez negócio com a Lasa, através de uma de suas empresas, para exportação. 

- Dr. Cláudio Carvalho Brito é o diretor superintendente, cargo estatutário; o depoente é 

o superintendente. 

- Pensa que a Usina tem sete tanques de tamanhos variados; os mais antigos são 

menores.  Não sabe dizer a medida de cada um. 

- A produção da usina depende da quantidade de cana disponível; neste ano está perto 

de quarenta milhões de litros. A produção é diferente da estocagem. Nos últimos três ou 

quatro anos tem sido essa a produção. 

- A usina produz durante seis ou sete meses para vender em doze meses; após a safra o 

estoque é grande, mas vai diminuindo até o início de outra safra. O estoque depende 

também das vendas, que acontecem também durante a produção. 

- O consumo interno de álcool, para abastecer a frota de apoio da usina, gira em torno 

de seis mil litros mensais; tudo é contabilizado. 

- Não se recorda da Marlube; já vendeu para a Frannel; já teve comércio com a Ubigás, 

através de uma corretora de combustíveis de nome Aliança Logística do Rio de Janeiro; 

já negociou com a Ubinam, diretamente, com um senhor de nome Vicente, e através da 

já citada corretora; não se lembra de haver comercializado com a Cridasa; não 

comercializou com a Chebabe, a não ser com a Chebabe Transportes; não fez negócios 

com a Disa S/A. 
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- A usina produz açúcar e álcool, em quantidades semelhantes; a variação depende do 

mercado. 

- A cana adquirida no Estado tem o ICMS diferido e pago no momento da venda do 

produto final; na adquirida no Rio de Janeiro, há a incidência de ICMS de 7% na venda 

da cana, pago no Estado do Rio; essa tributação se converte num sistema de conta 

corrente no crédito da usina para ser abatido na venda de seus produtos.      

- Se um produtor do Estado quiser vender para outro Estado, paga 12% de ICMS. 

- Só é comprada do Estado do Rio a cana que faltar no Estado.  O fornecimento é 

complementar. 

- A vinculação de cana à produção de álcool é por estimativa, pois o mesmo caldo é 

utilizado para os dois produtos: álcool e açucar. 

- Hoje tem um contrato de fornecimento mensal com a Esso; está em estudo outro 

contrato com a ALE Distribuidora; o resto é vendido durante o ano à medida que exista 

o produto.  Outras vendas são chamadas de venda no Mercado Spot: se houver acerto 

entre a disponibilidade e o preço, o negócio é efetivado. 

- Não fizeram negócio com a Alfa Petróleo; não se recorda se fez com a AFG; não 

conhece a Full Trading. Sabe que, pelo menos na fundação, os dois sócios da Aliança 

Logística eram os Srs. Eduardo Aromates e Marcelo Ferreira. 

 

EXIGÊNCIAS DA CPI 

 

- Controle de cana adquirida no Estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, nos 

últimos cinco anos.  

- Controle do consumo interno de álcool: como é controlado o consumo dos veículos 

internos; como é colocado no balancete. 

- A alíquota de ICMS paga na cana adquirida no Estado do Rio e naquela que é 

adquirida no Sul do Estado. 

- As empresas que adquirem álcool na Usina Paineiras, com as quantidades 

comercializadas. 

- Cópia dos balancetes da Usina dos últimos cinco anos. 

- Notas das vendas de álcool e de açúcar nos últimos cinco anos. 

 

 

DECISÕES DA CPI 

 

- Convocar os dois sócios da Aliança Logística, para 13/12/2005. 

- Convocar Amilton Paes e Geraldo Paes, sócios da Empresa Pinheiro Paes, e o seu 

representante no Estado, Sr. Fabrício. 

 

REUNIÃO N° 031, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Paulo Perez Machado, Diretor Presidente, responsável por 

todas as operações da empresa Full Trading, desde a sua fundação. 

 

- Não trouxe o Contrato Social; pode encaminha-lo. 

- São sócios da empresa: o Depoente, Roberto Perez Machado, Marcos Bezerra 

Menezes e Rômulo Pina Dantas, cada um com 25% das ações. 

- Recentemente, a Empresa foi transformada em S/A; os sócios foram para o Conselho e 

o único Diretor-sócio é o depoente. 
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- Os demais sócios não participam do dia-a-dia da empresa porque dirigem outras 

empresas. 

- A distribuição acionária foi sempre de 25% cada sócio. 

- A Full Trading é o braço importador da Total, só que a Total tem mais um sócio: o Sr. 

Joaquim Dias Fernandes. O depoente é também sócio da Total. 

- A empresa não tem filial no Estado, mas já importou gasolina, em 2002, pelo Porto de 

Vitória. 

- O produto importado foi vendido para a Frannel. 

- Conhece a Ubinan, mas não teve ligação comercial a empresa. 

- A Total foi fundada em 1996.  Opera em Pernambuco, abrangendo Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Ceará e Sergipe; uma filial em Jequié; uma em São Francisco do 

Conde que opera na Bahia e um pouco em Minas Gerais; uma no Maranhão, que atende 

Maranhão, Tocantins, Pará e Piauí; uma em Goiás, que atende Goiás, Brasília e parte do 

sul de Tocantins. 

- Não conhece a empresa Boa Esperança. 

- A Total nunca abriu filial na Serra – ES. 

- Nem a Total, nem a Full Trading tiveram comércio com a Ubinan. 

- A Total pode operar em qualquer porto do Brasil, mas, a partir de 2004 a importação 

deixou de ter viabilidade econômica, por causa do preço internacional do produto. 

- Já teve problemas de apreensão de produtos em São Paulo e em Pernambuco, 

motivados por utilização de crédito de IPI para pagamento de impostos federais.  

- Conhece o Sr. Eduardo e o Sr. Ednaldo, da Braspontex. Não tem relacionamento com 

o Sr. Ednaldo. 

- Tentou um relacionamento comercial com a Braspontex, mas não deu certo. 

- Consultado se for quebrado o sigilo telefônico nos últimos cinco anos, não vai achar 

ligação telefônica freqüente entre Full Trading e Braspontex, responde que o Sr. 

Ednaldo lhe fez algumas consultas e falou com ele algumas vezes.  Ultimamente, tem 

falado com o Sr. Eduardo, por causa de uma nova importação que está fazendo e sabe 

que o Porto de Vitória faz muito desse tipo de importação. 

- A Full Trading nunca financiou importações da Braspontex. 

- Há ligações do depoente falando com o Sr. Ednaldo e Sr. Eduardo. Fazem consultas 

uns aos outros.  Sabe que Vitória é muito forte na importação de pneus. Fez consultas 

sobre os incentivos fiscais aqui no Estado, para ver se faria importação por Vitória, com 

incentivo ou não. Foi autorizado, em nível nacional, há uma semana, a importar pneus.  

- O Sr. Alberto Perez Machado é irmão do depoente. Os demais sócios não são seus 

parentes. 

- Os mesmos sócios têm uma distribuidora em Pernambuco, a Vale Produtos de 

Petróleo, mas ela nunca operou. 

- Um dos sócios, Sr. Marcos Bezerra, tem uma usina em São Paulo: a Usina Vale. 

- O Sr. Rômulo Pina Dantas tem um terminal de derivados em Suape. 

- O Sr. Alberto Perez Machado é sócio da Full Trading, da Total e da Vale Produtos de 

Petróleo.  

- Informa o número dos telefones celulares: do depoente – (81)9922-5832; de Marcos – 

(81) 9971-4040; de Rômulo – (81) 9971-2098.  Não sabe o número do telefone de 

Joaquim nem o de Alberto.  O da Total e da Full Trading – (81) 3464-8000. 

 

- A única operação de suas empresas no Espírito Santo foi uma importação de cinco mil 

e novecentos metros cúbicos de gasolina, feita pela Full Trading, em 2002, com todos 

os impostos recolhidos no Espírito Santo, cujo produto foi totalmente vendido para a 

Frannel Distribuidora. 
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- Não conhece qualquer empresa de Pernambuco que atue na área de combustíveis ou 

derivados de petróleo instalada no Espírito Santo. 

- Não têm recebido denúncia do Ministério Público Federal. A Full Trading foi alvo de 

uma denúncia em dezembro de 2003, cujo processo corre na 13ª Vara Federal do Estado 

de Pernambuco. O motivo é que a empresa adquiriu créditos de IPI de usinas de açúcar 

e de outras empresas para quitação de débitos federais.  Houve suspeita de que a 

documentação transferida para a Full Trading fosse falsa, o que motivou a perda do 

combustível que estava sendo nacionalizado no Porto de Suape e a iniciativa do 

processo criminal pelo Ministério Público Federal. Os quatro sócios tiveram prisão 

preventiva decretada e permaneceram presos por quarenta e dois dias. 

- Tem amizade com um grupo oriundo de Pernambuco, que tem uma usina no norte do 

Estado: acha que é a Linhares Agroindustrial. Não tem ligação comercial com o grupo.  

A Total pode adquirir produto de alguma usina aqui, mas não tem conhecimento. 

- Não tem conhecimento se a Total já comprou da Usina Paineiras. 

- Não conhece a empresa Transporte e Distribuição de Produtos Líquidos, nem a Boa 

Esperança. 

- Conhece a empresa Free Way, pertencente a João Henrique Coelho Cavalcante. Ele 

lhe deu a empresa Vale Distribuidora de Petróleo em pagamento de um débito que tinha 

na Total Distribuidora e na empresa Dislub. A Total quitou o débito com a Dislub e 

ficou com a Vale. 

- A Total nunca vendeu para empresas do Estado.  A Full Trading vendeu para a 

Frannel.  

 

 

DECISÕES DA CPI 

 

- Convocar para o dia 13/12/05 os Srs. Marcos Bezera Menezes, Rômulo Pina Dantas e 

José Joaquim Dias Fernandes 

- Cópia do contrato social e as alterações contratuais dos últimos cinco anos da Full 

Trading e da Total Distribuidora 

- Quebra do sigilo telefônico da Total e da Full Trading e dos seus sócios, tendo em 

vista notícia de que há alteração. 

- Reconvocar os Srs. Henrique Pereira e Marcelo Pereira, Diretores da Mega Petróleo, 

bem como o Sr. Ricardo Magno. 

- Convocar os proprietários da Ferchímica para o dia 13/12/05. 

-  PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CPI, POR MAIS 90 DIAS 

 

REUNIÃO N° 032, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Edson Pudence, Superintendente Administrativo e Advogado 

da Central Petroquímica Brasileira Ltda, em Araras, São Paulo. 

 

- A empresa faz fracionamento de derivados de Petróleo, ou seja, produz até noventa 

produtos diferentes para indústrias de plásticos, borrachas e outras.  São os chamados 

cortes especiais. 

- Não trabalha com combustíveis. 

- Já fez importação de matéria prima pela Braspontex, com autorização da ANP, mas 

não sabe se foi pelo Espírito Santo. 

- A matéria prima importada não é adequada para combustíveis. 
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- Os contatos com a Braspontex eram feitos pelo outro sócio da empresa, encarregado 

da área comercial. 

- A Central Petroquímica não tem filial no Espírito Santo. 

- Já teve um cliente pequeno aqui no Estado.  Não continuou porque o preço não era 

mais interessante.  O forte da empresa é fornecer matéria prima para destilarias de 

álcool, para esmagadoras de óleo de soja, para indústrias de plásticos, que se localizam 

de São Paulo para o Sul do Brasil.  Exceção é o Grupo Amage, de Manaus, Amazonas. 

- Seus produtos são caros, comparados com os do ramo de combustíveis.  Alguns 

custam até seis reais o litro. 

- Não negociaram com usinas aqui do Estado. 

- Seu maior fornecedor é a Brasken, da Bahia, porque sua matéria prima é mais 

adequada aos seus equipamentos, que são muito sofisticados.  Só a Petrobras tem uma 

planta no Brasil semelhante à da sua empresa. 

- Sua empresa está com uma pendência com o Fisco, a qual será resolvida 

administrativamente até o final do mês. 

- Não conhece a Full Trading, nem o Sr. Ednaldo Barbosa. 

- A Empresa tem dois sócios: Sr. César Arcângelo Galo de Souza e Sr. Alberto Felipe 

Hadad Neto.  O Sr. César Arcângelo Galo de Souza atua na empresa; tem função de 

gerência. 

- A empresa foi constituída em 2000, mas só começou a funcionar em dezembro de 

2004.  Por questão de economia, a estrutura administrativa ainda não é adequada. 

- Não tem qualquer filial.  Só funciona em Araras, São Paulo. 

- Nenhuma fração produzida por sua empresa é destinada a combustível, porque elas são 

ricas em determinados componentes e muito pobres em outros. Exemplo: o ciclo-

hexano é injetado nas esmagadoras de grãos de soja, de milho e algodão para retirar 

água do produto. 

- Já enviou todos os documentos solicitados pela CPI. 

- Não conhece a Farmabras; desconhece se ela tem relacionamento com a Braspontex. 

- Na sua unidade, tem uma tancagem, entre matéria prima e produto acabado, em 

depósitos separados, de mais ou menos oito milhões de litros. 

- Sua empresa está instalada às margens da Rodovia Anhanguera, com ampla 

visibilidade a partir da rodovia, numa área de cem mil metros quadrados, ficando o 

escritório e a tancagem principal na parte mais alta da área.  

- Quando recebe produtos importados pelo Porto de Santos, recebe uma nota com o total 

da importação.  Faz o armazenamento numa empresa armazenadora. Quando vai 

retirando o produto aos poucos, com transportadoras legalizadas, o armazenador vai  

emitindo notas de remessa. Desconhece se o Porto de Vitória tem estrutura para granel 

líquido. 

- Já ouviu falar que existe tiragem de mercadorias somente no papel. 

- Não soube responder a quantidade de importações feitas da Empresa Central 

Petroquímica através da Braspontex. Diz que todas as suas operações são relatadas à 

ANP.  Já enviou cópias dos mapas mensais, incluindo de quem comprou, que volume 

comprou, o que fez com o produto, o que produziu, para quem vendeu e até o preço de 

venda. 

- Não sabe informar quantas importações foram feitas pela Braspontex, mas pensa que 

seja algo em torno de cinco milhões de litros.  A Braspontex bancou a importação e seus 

clientes enviavam ordens de pagamento diretamente para a Braspontex, por economia 

de CPMF. 
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Depoimento do Sr. Francisco José Simões da Silva, proprietário da Bardan 

Distribuidora de Petróleo. 

 

- A empresa tem a matriz no Paraná. Tem filial no Espírito Santo, mas está suspensa. 

- Já teve filiais na Serra e em Itapemirim, mas já deu baixa nas duas. 

- Hoje, consta no contrato social uma filial em São Mateus, mas ainda não pediu a 

inscrição estadual. 

- Ao adquirir a empresa, em 2004, havia uma sala na Serra e outra em Itapemirim. Em 

julho de 2004, entregou toda a documentação e baixou essas filiais. Não foi emitida 

nenhuma nota; foram todas em branco. 

- Não há registro de compras feitas no Espírito Santo. 

- O ex-proprietário da empresa se chama: Hugo Agostinho, que mora em São Paulo.       

- De 15 de julho de 2004 para cá, não efetuou qualquer compra de álcool no Espírito 

Santo. 

Ultimamente, comprou álcool em Minas Gerais e trouxe para o Espírito Santo, mas não 

com emissão de nota no Espírito Santo.  Trata-se de venda interestadual. Comprava da 

usina DASA, recolhia o imposto interestadual através da guia de recolhimento GNRE, 

para os cofres do Espírito Santo, e o caminhão retirava o produto da usina e entregava 

diretamente ao posto que o adquiria. Só comprava álcool hidratado. 

- Não tem em mente o nome dos postos no Estado que são seus clientes, mas enviará a 

lista à CPI. 

- Quanto ao nome e endereço do proprietário anterior da empresa, informa que consta 

no contrato social que entregará à CPI. Ele mora na rua Dom André Arcoverde, 98, 

Jardim Maria Augusta, Taubaté, São Paulo. 

- Nunca manteve estoque de álcool no Espírito Santo.  Nunca comercializou gasolina. 

- Em janeiro de 2005, fez a devolução de todos os blocos de notas fiscais, intactos, e 

abriu o processo de baixa das filiais no Estado. 

- Tem em mãos e quer entregar cópia de toda a documentação solicitada pela CPI. 

- Quando adquiriu a empresa, essa tinha uma filial com sede na Fazenda Paineiras, em 

Itapemirim, no Sul do Estado. Que saiba, ela nunca trabalhou.  

- Ao adquirir a empresa, descobriu que havia essa filial em Itapemirim, fez 

levantamento junto à Secretaria da Fazenda e constatou que não havia qualquer débito e 

então resolveu pedir o seu cancelamento. 

- Precisa examinar os contratos anteriores, para saber quando foram criadas as filiais 

que foram fechadas. 

- Havia uma filial no Município de Conceição da Barra, que também foi encerrada. 

- Nunca recebeu qualquer intimação ou convocação referente a atividades da empresa 

antes de tê-la assumido. 

- Os antigos sócios proprietários, Sr. Hugo Agostinho e Sra. Leila Agostinho são de 

Taubaté, São Paulo. 

- O depoente só conheceu o Espírito Santo depois que adquiriu a empresa. 

- Sabia que o Sr. Hugo tinha uma empresa e queria vendê-la, mas só o conheceu 

pessoalmente por ocasião do negócio. 

- A sede da empresa era em São Paulo. Após a aquisição, transferiu a sede para o 

Paraná. 

- Os atuais sócios são o depoente e o Sr. Paulo Midauar, reside nte em Bandeirantes, 

Paraná. 

- Adquiriu a empresa para trabalhar com ela. 
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- Não possui depósito para estocagem. Trabalha sempre com cessão de espaço.  Tem 

uma base no Paraná, mas essa é pouco utilizada. Trabalha com álcool que é adquirido 

na usina e entregue direto ao posto, sem passar pela empresa. 

- Não trabalha com gasolina, porque há necessidade de possuir base para a mistura de 

álcool anidro, e o investimento é muito alto. 

- Hoje, centralizou seus negócios na Bahia, porque os postos não têm capital de giro e 

pedem prazo de três a cinco dias para pagar; conseguiu esse mesmo prazo junto aos 

fornecedores, o que facilitou o negócio naquele Estado. Lá, o Estado tem controle 

eletrônico sobre as vendas das usinas, de forma que ao efetuar a compra, o fato é 

registrado imediatamente pelo Estado, facilitando o seu controle. 

- Não cultiva cana para fabricação de álcool.  Comercializa cerca de um milhão de litros 

de álcool por mês. É uma empresa antiga, mas pequena.   

- Não sabe se em Conceição da Barra a filial fica numa usina.  Também não sabia que a 

Fazenda Paineiras pertencia a uma usina. 

- Não comprou uma empresa só para fechá-la.  Fechou só no Espírito Santo.  Abriu no 

Paraná porque havia um mercado para trabalhar. 

- Ao adquirir a empresa, lhe interessava o CNPJ, o registro na ANP e a antiguidade da 

empresa. 

- Possui um endereço em Sergipe, mas não tem inscrição estadual. 

- Reside no Rio de Janeiro, mas prefere que qualquer nova convocação lhe seja enviada 

para a matriz da empresa. 

 

REUNIÃO N° 033, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2005. 

 

Depoimento do Sr. Márcio Pires Pinheiro, sócio majoritário da Ubinan. 

 

- Quando a venda é FOB, a responsabilidade do transporte do combustível é de quem o 

compra; não tem mais controle, senão a assinatura no canhoto da nota de recebimento 

da mercadoria. Quando é SIF, a responsabilidade é da distribuidora.  Suas vendas são 

FOB. 

- FOB é uma sigla em inglês: Federal On Board; Não sabe o significado de SIF; enviará 

depois o significado. 

- Informa que a Petrobras é a sua principal fornecedora.  Existem outras duas pequenas: 

a Manguinhos, no Rio de Janeiro e outra no Rio grande do Sul, mas a sua produção é 

insignificante.  Mandará posteriormente o nome da refinaria estabelecida no Rio Grande 

do Sul.  

- Nunca recebeu auto de infração do Estado do Espírito Santo ou de qualquer outro 

Estado da Federação, nem mesmo da Agência Nacional de Petróleo. 

- Sua contabilidade controla as notas de entrada e de saída.  Não pode controlar o 

destino final do produto. 

- O depoente é sócio majoritário da Ubinan, com 95% do capital.  É o responsável pela 

empresa.  

- Não se recorda se já teve transação comercial com a Mega Petróleo. Pensa que já 

vendeu para a Dínamo.  Imagina que a razão social seja Dínamo e Mega Petróleo seja o 

nome fantasia. 

- Pelo que sabe, Aliança Logistych é um pool para vender álcool das usinas.  

Provavelmente já tenha comprado deles. 
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Depoimento do Sr. Hamilton Paes, proprietário da empresa Pinheiro Paes, 

acompanhado pelo seu advogado, Rafael Merlo Marcone de Macedo, OAB-ES 

10.096. 

 

- O depoente é proprietário da empresa há uns 18 ou 20 anos. 

- Abriu filial no Espírito Santo em 1992. 

- A matriz da empresa fica em Campos – RJ. Tem uma filial no Rio de Janeiro e tinha 

outra no Estado do Espírito Santo, fechada há aproximadamente um ano. Trata-se de 

uma empresa familiar.  A responsabilidade de modo geral é do depoente. A área 

comercial fica afeta a outra pessoa que é contratada. O depoente é ex-diretor de uma 

empresa do sistema Petrobras. Saiu para montar uma TRR. 

- Aqui no Espírito Santo, o responsável pela área de vendas era o Sr. Fabrício 

Campagnaro Ramos.  Periodicamente, enviava alguém para fazer o acompanhamento 

comercial e financeiro da empresa. 

- Comercializava aqui em torno de 70% de álcool e uns 30% de diesel; raramente 

comercializava gasolina: uns 10%. 

- Comprava das usinas: Alcon, Disa, Alcana e outras, e vendia para os postos. 

- Já forneceu as notas solicitadas pela CPI. 

- Enviou as notas em CD. Não enviou as cópias das notas, porque é um volume muito 

grande. 

- Por solicitação do Presidente, vai enviar cópia das notas, no prazo de 30 dias que lhe 

foi dado. 

- Sua filial no Espírito Santo ficava na Rodovia Vitória Jacaraípe, mas foi encerrada há 

quase um ano. A área de oito mil metros está à venda. 

- Perguntado sobre o motivo de ter fechado sua filial no Espírito Santo, responde que 

tem uma sentença concedida pelo Tribunal Regional Federal, de Brasília, assinada pelo 

Desembargador Federal João Batista Moreira, lhe dando o direito de revender todos os 

produtos de uma distribuidora, apesar de ser TRR.  Quando esteve no Espírito Santo, 

sempre funcionou baseado nessa sentença, que está em vigor. 

- Diz que foi insistentemente fiscalizado, por muitos fiscais, sendo autuado.  Defendeu-

se e ganhou a maior parte deles. 

- Certo dia, foi cassada sua inscrição.  Foi à Secretaria da Fazenda e alguém lhe disse: 

“você está com uma série de autos aqui e poderia acertar isso, por causa do problema da 

liminar”. Respondeu que não poderia.  

- Conseguiu diversas liminares para funcionar, mas cansou de pedir liminares.  Desistiu 

e deu por encerrado o negócio. 

- Possui uma filial em Campos e outra na Rodovia Washington Luiz, em Caxias. A 

matriz fica na Avenida Carlos Alberto Chebabe, 1821/28, em Campos – RJ. Não tem 

outra filial.  

- Já teve relacionamento comercial com a Ubigás, de Campos. 

- Não teve relacionamento comercial com a empresa Chebabe, nem com a 

Transportadora Chebabe. 

- Já teve uma parceria com a Chebabe, uma sociedade, durante um longo período e 

depois se afastou, sem problemas. 

- Não sabe informar quem é o proprietário da Ubigás. 

- Conhece o pai do Dejair, Sr. Abel. 

- Não pode garantir, mas leu em alguma publicação, na imprensa, que o Sr. Abel fosse o 

“testa de ferro” da Ubigás. 
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- Tomou conhecimento de que o que levou a família Chebabe a ser encarcerada pela 

Polícia Federal foi mistura de produtos, adulteração de produtos. Não é problema 

antigo. 

- O depoente já foi intimado uma vez a prestar esclarecimento com relação à sua 

empresa na Polícia Federal. Não foi com relação à Chebabe. 

 

- Numa fiscalização feita em Campos pela Polícia Federal, acompanhada do Ministério 

Público e de agentes na ANP, em que foram abordadas a Chebabe e a Pinheiro Paes, um 

de seus postos de gasolina foi lacrado.  Estando em viagem, recebeu telefonema do 

gerente do posto informando que esse estava sendo lacrado pela ANP, porque não fazia 

parte da caixinha.  

- O depoente ajuizou uma ação contra a ANP, mas funcionários do Órgão, que foram 

seus colegas de trabalho na Petrobrás, pediram e ele desistiu da ação.  O posto foi 

deslacrado. 

- Não sabe quem coordenava a caixinha. 

- O que motivou o fechamento do posto foi um problema numa bomba. 

- O CD que encaminhou à CPI contém todas as transações comerciais que fez com 

empresas do Espírito Santo. 

 

Depoimento do Sr. Fabrício Campagnaro Ramos. 

 

- O depoente foi dispensado, até que sejam recebidas as notas fiscais que lhe foram 

solicitadas. Poderá ser convocado novamente. 

 

Depoimento do Sr. Marcelo Ferreira, sócio da Aliança Logistych, acompanhado do 

seu advogado, Dr. Kalebe Salomão Pereira, OAB 125013-SP. 

 

- Outros sócios da empresa: Eduardo Aromate e Jorge Andrade. Cada sócio possui um 

terço das cotas do capital social da empresa. 

- A sede da empresa fica no Rio de Janeiro.  Tinha uma filial em Goiânia e outra em São 

Paulo, ambas fechadas. 

- São representantes comerciais de usinas de açúcar e de álcool, no mercado spot.  

Representam quase todas as usinas.  Do Espírito Santo, já representaram a Disa, a 

Albeza e a Paineiras. 

- Só trabalham com álcool. 

- Vendem, no Estado, para a Shell, a Texaco, a Esso, a Ipiranga, a BR.  Já venderam 

para a Frannel e para a TA. 

- A empresa continua comercializando álcool das usinas já citadas.  Tem contrato 

comercial com elas. 

- Pessoas com quem o depoente mantém relacionamento comercial: da Usina Paineiras, 

Sr. Antonio Carlos, que é comercial financeiro; da Albesa, o seu proprietário, Sr. Jesus 

Grechi; da Disa, Sra. Mônica Donato, que faz parte do comitê da empresa. 

- Não compra álcool; apenas faz a corretagem. 

- Não emite nota fiscal.  A usina fatura direto para a distribuidora. 

- Não tem contrato de exclusividade com qualquer usina.  Presta serviço a qualquer 

empresa, de qualquer Estado, que o procurar.   

- A Empresa tem sede no Rio de Janeiro. 

- Algumas usinas têm área comercial, nas na maioria das usinas o próprio proprietário 

se envolve diretamente no negócio. 
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- As vendas que fez para a Usina Paineiras são basicamente para Vitória e para Campos. 

Já faz tempo que tem transação comercial com a Usina Paineiras. 

 

Depoimento do Sr. Marcos Bezerra Meneses, sócio da empresa Full Trading. 

 

- Reside em Pernambuco. 

- O depoente é sócio cotista.  O Administrador é o Sr. Paulo Peres. 

- Já fez uma importação de gasolina pelo Espírito Santo, para a Frannel. 

- Aqui no Espírito Santo, nunca teve problema com o fisco estadual ou o federal. Em 

nível federal, já teve problema, hoje solucionado. 

- A Full Trading não tem relação com a Braspontex. 

- Não conhece ninguém da empresa Braspontex. 

- Nem a Full Trading, nem a Total já financiou alguma operação da Braspontex. 

- Não conhece o Sr. Ednaldo Mendes Barbosa, nem o Sr. Eduardo Ferraz. 

- A Full Trading não mantém contato constantemente com a Empresa Braspontex.  

Quem deve manter contato é o Sr. Paulo Peres, pessoa física; não sabe informar qual o 

seu interesse. 

- O celular do depoente é 9971-4040. 

- Se for quebrado o sigilo bancário da Full Trading, de todos os sócios, e da Braspontex, 

não será encontrada qualquer operação. 

- O depoente administra a Total, juntamente com o Sr. Alberto Peres. 

- A Total nunca teve alguma operação no Espírito Santo. Não teve filial aqui. 

- A Total já teve envolvimento na CPI do Combustível de Pernambuco. 

- Conhece a Empresa Boa Esperança; não sabe se ela teve filial no Espírito Santo. 

- Nunca fez operação com combustíveis, transportes para o Espírito Santo. 

- A Total nunca comercializou combustível com a Frannel daqui.  Quem vendeu 

gasolina importada para a Frannel foi a Full Trading.  

- O depoente e os demais sócios foram presos sob a acusação de usar um documento 

falso. 

- Já foi apreendida carga de combustível da Full Trading, mas já foi liberada. Foi 

vendida para a Total, a Esso Distribuidora, a Dislube, a Satélite. Houve apreensão em 

Santos e em Suape.  A de Santos, pensa que foi vendida para a Petrosul e outras 

empresas que não se lembra do nome. 

 

Depoimento do Sr. Rômulo Pina Dantas, sócio da empresa Full Trading. 

 

- Não desempenha qualquer função operacional administrativa. Quem administra é o 

seu sócio, Sr. Paulo Peres. 

- O depoente é também sócio das empresas: Total Distribuidora e da Flanelor. 

- A Total nunca teve negociação no Espírito Santo, nem com a Frannel. Atua mais no 

Nordeste.  Tem filial na Bahia, no Maranhão, em Goiânia. 

- A Full Trading é importadora de produtos.  Acha que fez uma importação para o 

Espírito Santo. 

- Não conhece o Sr. Ednaldo, de São Paulo, nem a Braspontex. 

- O depoente e os demais sócios da Full Trading foram presos porque a Receita Federal, 

em Pernambuco, recebeu uma denúncia com suposição de que foram usados 

documentos falsos para a nacionalização de produto.       

- A Full Trading já não importa produto há quase dois anos. 

- Foram apreendidos produtos em Suape e em Santos, Estado de São Paulo. 
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- A carga de Santos não foi vendida por estar retida.  Já há uma decisão de liberação da 

carga. 

- O Sr. José Joaquim Dias Fernandes é sócio da Total Distribuidora, não da Full 

Trading. 

- O depoente é sócio da Total Distribuidora e da Full Trading.  

- Sr. José Joaquim Dias Fernandes foi convocado como sócio da Full Trading e não 

comparecer por não ser sócio daquela empresa.  Enviou uma carta falando que se for 

preciso comparece. 

- O depoente é sócio da Full Trading, mas quem a administra é o Sr. Paulo.  Faz parte 

da administração da Total Distribuidora. 

- A Total não tem filial no Espírito Santo; a filial mais próxima do Estado é a de Jequié, 

na Bahia. 

- Não tem parentesco com o Sr. Paulo, nem com o Sr. Marcos. 

- A Full Trading importa gasolina e derivados. 

- A empresa nunca teve negócios no Espírito Santo.  

 

 

DECISÕES DA CPI 

 

- Dar prazo até 30 de janeiro de 2006, para que a empresa Aliança Logistych forneça 

cópia de todas as transações envolvendo o Espírito Santo, referente à intermediação de 

compra e venda de combustíveis. 

 

- Requisitar toda a documentação referente à carga da Full Trading apreendida no Porto 

de Santos, no prazo de cinco dias. 

- Adiar o depoimento dos demais convocados para esta data. 

- Oficiar à Delegacia Distrito Policial de Piracicaba, solicitando cópia do processo 

oriundo da notificação apresentada pela Ferchímica. 

- Em virtude da segunda ausência da Gianpetro, solicitar à Secretaria da Fazenda de São 

Paulo uma fiscalização na empresa, enviando-nos cópia das notas fiscais de compra e 

venda feitas pela empresa, relacionadas ao Estado do Espírito Santo. 

- Fazer uma terceira convocação à Gianpetro. 

 

REUNIÃO N° 034, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005. 

 

Por falta de quorum para votação, o Presidente abre e encerra a reunião, agradecendo 

aos funcionários, à imprensa e demais colaboradores da CPI. 

 

REUNIÃO N° 035, DE 30 DE JANEIRO DE 2006. 

 

Depoimento do Sr. Luiz Roberto Pogetti, Diretor Administrativo e Financeiro, 

desde 2001, acumulando, desde 2004, o cargo de Presidente estatutário da 

COPERSUCAR. 

 

- O Presidente anterior chama-se Cássio Domingues.  A Empresa tem como localiza-lo.  

- Logo que chegar a São Paulo, enviará as informações. 

- A COPERSUCAR é uma cooperativa de comercialização no Estado de São Paulo e 

tem nove usinas associadas, que produzem açúcar e álcool. As usinas produzem e 

entregam a produção para a Coperçucar comercializar, no mercado nacional e no 
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internacional.  O açúcar é vendido principalmente no mercado externo e a maior parte 

do álcool  é vendido no mercado interno.   

- As vendas de álcool para o Espírito Santo, nos últimos cinco anos representam menos 

de um por cento do volume total comercializado.  

- Quem comercializa o álcool é a COPERSUCAR, não as uninas. 

- Não sabe informar quais são os clientes da COPERSUCAR no Espírito Santo.  Sabe 

que vende para as distribuidoras tradicionais associadas do Sindicom, como: BR 

Distribuidora, Texaco, Esso, Shell.  Entre as chamadas emergentes, lembra-se de: 

Gianpetro, Arrows e Codipetro. 

 - O processo de vendas para clientes emergentes compõe-se: a) O pedido tem que ser 

assinado pelo representante legal da empresa e acompanhado do seu contrato social e as 

alterações; b) cópia do cadastro atualizado na Receita Federal; c) cópia do Sintegra, 

provando estar regular com o Estado e com o INSS; d) A COPERSUCAR consulta o 

site da ANP para verificar se a empresa está autorizada a atuar como distribuidora de 

combustível. Aprovada a venda, o comprador tem que pagar à COPERSUCAR 

mediante depósito identificado.  É emitida uma ordem de carregamento, o cliente 

contrata um caminhão, que é inspecionado, carregado e lacrado.  Daí para a frente, a 

responsabilidade é do cliente. 

- Por ser o álcool produto de primeira necessidade, conforme a Lei Delegada nº 04/62, é 

crime não entregar o produto a quem pagar antecipadamente.    

- A COPERSUCAR tem o conhecimento de embarque, devidamente assinado, que é o 

comprovante de entrega no caminhão, de todas as vendas feitas para empresas do 

Estado do Espírito Santo.  

- Consta no processo de venda uma autorização de embarque assinado por representante 

da empresa compradora. 

- A COPERSUCAR vendeu para o Estado álcool hidratado e álcool anidro carburante. 

- São cinco mil notas fiscais de remessa da álcool para o Espírito Santo. 

- O Presidente solicita o nome das 29 usinas cooperadas da COPERSUCAR e o Sr. Luiz 

Roberto pede tempo para encaminhar corretamente os nomes e também o endereço no 

ex-presidente. Volta a enfocar que as usinas não fazem a comercialização e sim a 

COPERSUCAR. 

- O atual Diretor Comercial é o senhor Paulo Roberto de Souza. 

- Não há usina no Espírito Santo associada à COPERSUCAR.  São 26 no Estado de São 

Paulo; duas no norte do Paraná e uma no sul de Minas Gerais.  No norte do Paraná, são 

associadas: a Usina Melhoramento e a Jacarezinho.  Não se recorda o nome do 

município. 

- A ANP não permite vender álcool para usina e sim para distribuidoras. Não há usina 

compradora de álcool. 

- As usinas cooperadas não estocam álcool. A produção é transferida todo dia às 18 

horas para a COPERSUCAR.  Quem faz a estocagem é a COPERSUCAR.  Cem por 

cento da venda é feita com nota fiscal. 

- O depoente entrega três amostras da documentação completa do processo de vendas. 

 

DECISÕES DA CPI 

 

Solicita sejam enviados à CPI: 

O nome do ex-presidente da COPERSUCAR; 

Nome das usinas cooperadas; 

Nome do Diretor comercial atual e o anterior; 

Nome do contador da empresa, nos últimos cinco anos. 
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REUNIÃO N° 036, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006. 

 

Depoimento do Sr. Cássio Paulo França Domingues Filho, Diretor-Presidente 

Executivo da COPERSUCAR, de junho de 2003 até janeiro de 2005, atualmente 

sócio da RRC, empresa de incorporação, em São Paulo. 

 

- Antecedeu-o na presidência da COPERSUCAR o Dr. Homero Arruda. 

- Não tem conhecimento de quais empresas mantinham relacionamento no Espírito 

Santo. 

- O responsável pela área de vendas era o Dr. Paulo Roberto, Diretor Comercial da 

empresa. 

- No seu tempo, os principais produtos comercializados eram o açúcar e o álcool, tanto 

no mercado interno quanto no internacional.  

- quanto às vendas, sabe que o cliente comprava uma quantidade de produto, por 

contrato, e depois, conforme a necessidade do cliente, ia sendo retirado de uma das suas 

usinas. 

- O pagamento era feito antecipado, através de depósito na conta da COPERSUCAR. 

- Existe uma nota mãe, cujo valor corresponde a um depósito na conta. 

- Existe uma filial da COPERSUCAR em cada usina. Ao produzir, a usina entrega o 

produto à filial da COPERSUCAR instalada na usina.  Quem faz a entrega é essa filial; 

é a filial quem emite a nota fiscal de entrega. 

- Quem coordena a parte logística é o Diretor de Operações, Sr. Diogo; não se lembra 

do sobrenome. 

- Há um controle do procedimento de entrega do produto; não sabe detalhar. 

- Saiu da COPERSUCAR, porque há tempo pensava em desenvolver um projeto 

próprio, principalmente no ramo imobiliário.  Foi decisão própria. 

- Nenhum outro Diretor o acompanhou. 

- Quando era Diretor Presidente Executivo, existia a diretoria comercial, que se 

reportava a ele.  Toda transação comercial de combustível, entre qualquer Estado, era 

feita pela equipe do Diretor Comercial. 

- A contabilização da empresa era feita internamente. 

 

DECISÕES DA CPI 

 

- Convocar o representante da TA Oil.  

- Convocar os diretores: operacional e comercial da Copeprsucar, Srs. Paulo Roberto e 

Diogo, e os responsáveis pelos postos da COPERSUCAR em cada usina.   

 

REUNIÃO N° 037, DE 07 DE MARÇO DE 2006. 

 

O presidente informa ter tomado ciência de um caminhão que transportava álcool de 

uma usina com destino ao Rio de Janeiro foi desviado para a Bahia e houve um grande 

vazamento de combustível de tal caminhão, naquele Estado. 

  

Depoimento da Sra. Rosana Zazari Alves, sócia-proprietária da TA OIL 

Distribuidora de Petróleo. 

 

- Está acompanhada do Advogado, Dr. Lazaro Santos Severino Filho, OAB-SP n° 

12.197. 
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- A TA OIL distribui gasolina, diesel, álcool hidratado, lubrificantes, os derivados de 

petróleo. 

- Trabalha como distribuidora há onze anos, mas trabalha no ramo de petróleo há vinte e 

dois anos, desde 1984, em Cachoeiro de Itapemirim, como TRR. 

- Já fez importação. 

- Todos os impostos foram recolhidos;  alguns da esfera federal foram depositados em 

juízo. 

- Nunca vendeu sem recolher os impostos. Já teve liminares para não pagar os impostos 

e repassá-los para o consumidor final, que é a operação interestadual. 

- Adquire álcool de várias fontes.  Antigamente elas eram determinadas pelo antigo 

DNC, depois pela ANP.  Hoje, pode comprar de qualquer usina, desde que seja 

credenciada. 

- A TA OIL já chegou a vender dentro do Estado em torno de quinze milhões de litros 

por mês.  Hoje, o volume de vendas está vinte por cento do que já vendeu. 

- Com a paralisação da CODESA, a TA OIL tem que retirar o produto na Petrobras, por 

isso só está atendendo os postos que são clientes, que têm contrato, pois não pode deixar 

de atendê-los.  Vende atualmente entre um milhão e meio a um milhão e oitocentos 

litros, entre gasolina e diesel.  A atividade operacional está praticamente parada. 

- A paralisação foi motivada pela obra da Pirelli.  A TA foi pega de surpresa. Depois de 

adquirido e pago o produto, a Capitania dos Portos comunicou que o navio não podia 

entrar até o porto de desembarque, ficou parado e voltou carregado.  A ANTAC, órgão 

fiscalizador, já comunicou à Codesa para que volte a operar o terminal, mas essa não se 

manifestou.  

- Já denunciou ao Presidente da ALES, e o mesmo enviou a documentação esta CPI, 

sobre a interdição do píer de atracação. Enviou a mesma documentação para vários 

órgãos. 

- Não têm conseguido informações da CODESA sobre a real situação.  Sabe que a obra 

da Pirelli ultrapassou o limite permitido e aprovado pelo SPU. 

- Por sugestão da ANTAC, pesquisou e descobriu que sequer existia no Plano de 

Desenvolvimento Portuário do Espírito Santo a obra da Pirelli, obra que foi feita 

inicialmente pela Cotia Trading. 

- Existe um processo no Ministério Público Federal.  Foi revogada uma lei e feita outra 

doação à Pirelli.  As licenças ambientais foram transferidas de uma empresa para outra, 

da Cotia Trading para a Pirelli. 

- A CODESA já vinha tentando tirar a TA OIL e a Frannel e demais interessados do 

atual terminal, transferindo-os para o porto que seria construído em Barra do Riacho.  

Seria cedido espaço em Barra do Riacho para a TA OIL que teria sua base lá.  Foi feito 

um contrato com prazo de cinco anos. Depois, uma renovação de contrato por quatro 

anos.  Isso consta na ata do Plano de Desenvolvimento Portuário do Estado.  Passados 

uns meses, coincidindo com o pedido do Governador para doar a área para a Pirelli, foi 

ajuizada uma ação na Justiça, alegando que a prorrogação do contrato seria de quatro 

meses e não de quatro anos; teria havido um erro de digitação.  Houve pedido de liminar 

para desocupação da área.  A depoente foi a Brasília, levou o caso à ANTAC, 

instaurando o devido processo, e essa se comprometeu a averiguar o problema. 

- Com a indecisão, a empresa não pode mais armazenar produtos para terceiros, nem 

manter os tanques cheios, pelo risco de surgir ordem judicial para lacrar a base, o que 

agora aconteceu. 

- Descobriu em Brasília que não consta no SPU e no Tribunal de Contas da União 

registro do contrato da TA, nem as reformas que foram feitas pela empresa em dois 

tanques, nem a construção feita de mais tanques.  Atendida pelo Ministro Ubiratan 
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Diniz de Aguiar, descobriu o processo de licitação em nome da Frannel, mas não 

encontrou nada em nome da TA OIL.   

- Pediu ao Tribunal de Contas do Estado informação sobre como eram feitas as 

prestações de contas e os pagamentos da TA e não recebeu resposta esclarecedora; 

foram-lhe prometidas maiores informações nos próximos dias.      

- Não possui documentos que comprovem, mas tem informações de que o projeto foi 

transferido para a empresa de nome Prisma, que tem sede fora do Estado.   

-Há no local uma placa informando que a obra está sendo financiada pelo BANDES.  

Estranha o fato de uma multinacional estar utilizando o nosso próprio dinheiro para 

instalar-se aqui.  Declara que está há onze anos no mercado em que todas as benfeitorias 

que fez utilizou recursos bancários, por sua própria conta, sem financiamento do 

BANDES. 

- Perguntada se a base será destruída ou reutilizada, informa que em todas as reuniões 

que teve com o Município de Vila Velha, a informação é que a área seria desativada 

para depósito de petróleo.  No processo licitatório que encontrou em Brasília prevê 

utilização da área para derivados de petróleo. 

- Existe no processo do STU de doação do aterro uma carta do Governador Paulo 

Hartung pedindo pela Pirelli.    

- Conhece o problema do repasse efetuado pela própria Petrobrás referente a ICMS 

referente a derivado de petróleo, lubrificante e álcool às distribuidoras no Espírito 

Santo.  Em documentação encaminhada a outra CPI nesta Assembléia, no Governo 

anterior, já denunciou a Petrobrás e a Secretaria da Fazenda.  Diz que na operação 

interestadual não incide ICMS.  As grandes distribuidoras, as multinacionais, que há 

setenta anos operam no nosso país, começaram a vender para consumidores, depois para 

TRRs, por força de liminares.  Foi quando, no Governo Color, abriu o mercado, tendo 

surgido novas distribuidoras.   

- No Espírito Santo, a Secretaria da Fazenda adotou o regime especial só para as 

grandes distribuidoras, sem incluir a TA OIL e a Frannel, que ficaram impossibilitadas 

de competir no mercado. Essas duas conseguiram o mesmo benefício através de liminar 

na Justiça. 

- Tais liminares dão ao pequeno distribuidor: Frannel e TA OIL todos os regimes 

especiais já concedidos pelo Estado às Multinacionais. 

- A isenção é para o consumidor final.  As grandes distribuidoras cobravam o ICMS dos 

postos e depois os recebiam como devolução da Secretaria da Fazenda, o que consistia 

em apropriação indébita, prevista no ar. 168 do Código Penal. 

- O ilícito era praticado com a anuência da Secretaria da Fazenda. 

- Solicitou à Secretaria da Fazenda e à Petrobrás informação sobre os repasses da 

Petrobrás referentes à TA OIL, mas não recebeu tal informação. O imposto da TA OIL 

é a Petrobrás quem recolhe.  Foi informada que existe uma legislação que proíbe tal 

informação, pois não pode quebrar o sigilo. 

- A Petróleo Brasileiro retém os impostos de todas as companhias e repassa ao Estado.  

O Estado repassa o imposto para outro estado para onde tenha sido feita venda. 

- O Estado está ser recusando a informar o volume de impostos pagos pelas 

distribuidoras, referentes a vendas para outros estados, que devem ser ressarcidos.    

- O Estado do Rio de Janeiro presta tal informação. 

- A TA OIL nunca recebeu qualquer repasse. 

- A depoente confirma que trabalha com petróleo há vinte e dois anos.  Inicialmente era 

TRR, a TRANSALVES; há onze anos é TA, que é distribuidora.  Antes vendia óleo 

diesel para as consumidoras: indústrias, fazendas.  A TRR não pode vender para posto. 
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- A TA OIL começou a entrar em decadência de três anos para cá.  Agora paralisou 

completamente.  Sua queda ocorreu de outubro de 2005 para cá. 

- Já fez transação comercial com diversas usinas, algumas de fora do Estado, seguindo 

determinação da RP.  A TA tinha uma cota mensal e recebia ordem para retirar o 

produto em usinas diferentes, em Estados diferentes.  Esse processo já foi extinto.   

- Ultimamente não adquiriu álcool anidro e o hidratado comprava aqui dentro do 

Estado. 

- Não se recorda o nome das usinas das comprou, fora do Estado.   

- No Estado, lembra-se de haver comprado das usinas: Paineiras, Nisa, Disa,  Lasa. 

- A liberdade de fazer transação comercial diretamente da usina acontece há uns dois ou 

três anos. 

- Confirma que está havendo omissão da Secretaria da Fazenda em prestar informação 

sobre o repasse de ICMS, referente à TA Oil. 

- Recebeu resposta negativa, mas não se recorda quem assinou o documento.  Não 

renovou  ultimamente o pedido. 

- Ultimamente, as compras são feitas na usina que tem o melhor preço. 

- A TA tem tanque de estocagem específico para cada tipo de mercadoria. 

- Atualmente não está adquirindo álcool anidro.  Recebe os produtos diretamente da 

Petrobrás, com carregamento em Tubarão.  Quando possuía sua própria tancagem, 

adquiria gasolina A e álcool anidro e a mistura era feita na hora do carregamento. 

- Confirma que o Tribunal de Contas da União não tem conhecimento da existência da 

firma TA; não sabe informar se isso é por omissão ou por alguma artimanha.  Pediu que 

o Tribunal de Contas do Espírito Santo esclareça.  Chegou a desconfiar do motivo por 

que apesar da TA ter contrato, foram licitadas duas áreas pela CODESA. 

- A CODESA não proibiu a entrada dos navios até o terminal da TA.  Simplesmente o 

navio não entrou mais e ela se omitiu, apesar de ter um contrato com a TA. 

- A única responsável pela paralisação da TA é a CODESA.  

- A questão da transferência da Cotia para a Pirelli e depois para a Prisma, bem como da 

transferência das autorizações ambientais, deve ser fiscalizada por outros órgãos, 

inclusiva a ALES.  É questão séria de meio ambiente. 

- Seu problema foi encaminhado à ANTAQ. 

- Quando se instalou na área havia dois tanques.  A TA reformou tais tanques e 

construiu mais três.  Hoje são cinco tanques.  Não sabe a capacidade de cada tanque; 

enviará a informação posteriormente. 

- Já fez algum contrato de compra de combustível quando vendia muito. As compras 

são feitas com pagamento antecipado, sem contrato. A quantidade consta na Nota 

Fiscal. 

- Sugere que a CPI solicite informação sobre o repasse a as devoluções que a Secretaria 

da Fazenda faz, inclusive das vendas de lubrificante, isto é: o que a Petróleo Brasileiro 

manda e o que o Estado repassa. 

- Pede a colaboração da ALES para que seja apurada a parte ambiental e a parte da 

obrada Pirelli e todas as compras e vendas que foram feitas entre as empresas.  

 

EXIGÊNCIAS DA CPI 

 

- Nomes das usinas de fora do Estado das quais a TA Oil fez a maior quantidade de 

aquisição de combustível nos últimos doze anos. 

- A quantidade de combustível fornecido à TA pelas usinas: Paineiras e Disa, nos cinco 

últimos anos. 
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REUNIÃO N° 038, DE 14 DE MARÇO DE 2006. 

 

Depoimento do Sr. Diogo Galliardo, Diretor de Operações da COPERSUCAR, 

desde 2003. 

 

- Não existia, antes, essa função. Foi criada a partir desse período. 

- Trabalha na COPERSUCAR desde 2001, no cargo de diretor-procurador.   

- Como Diretor de Operações, é responsável pelas operações do porto, pela contratação 

de ferrovias, transportadoras e faz também todo o planejamento de operações das 

diversas usinas associadas à COPERSUCAR. 

- As vendas são de responsabilidade da Diretoria Comercial.  

- Quando na venda, a COPERSUCAR se responsabiliza pelo transporte, esse é de 

responsabilidade da  sua diretoria. 

- Não sabe informar quais os clientes no Espírito Santo. Quem pode informar é a área 

comercial.  Sabe, entretanto, que todas as grandes companhias como a Petrobrás, Esso e 

Shell fazem parte do portifólio da Copeersucar. 

- Pensa que todas as empresas distribuidoras, em diversas regiões, são clientes da 

COPERSUCAR. 

- No caso do Espírito Santo, a característica da venda é com retirada do produto por 

conta dos compradores. A transportadora é contratada por esses. 

- Sua diretoria tem controle da quantidade de álcool disponível em cada uma das filiais.  

Ao efetuar uma venda, a área comercial negocia as condições de preço, pagamento, e 

negocia também a origem, a rota mais fácil, transporte mais fácil em algumas usinas.  

Determinado o local, o comprador passa a retirar o produto lá.   Pode, ainda, o 

comprador ter interesse em retirar uma determinada quantidade em cada usina. 

- Ao efetuar a venda, é emitida uma nota geral, uma nota mãe.  Ao carregar cada 

caminhão, é emitida uma nota referente à quantidade retirada.  

- Ao receber o produto, o motorista assina um comprovante que recebeu a carga.  Daí 

para frente, a responsabilidade não é mais da COPERSUCAR. 

- Nunca ouviu falar na empresa: João Carlos Simão Nunes Transportadora.  Fará a 

verificação e informará posteriormente. 

- Informa que o Sr. Paulo Roberto é o Diretor Comercial da COPERSUCAR.  O Sr. 

Luiz Roberto Pogetti é Diretor Financeiro e acumula a Presidência da empresa. 

 

Depoimento do Sr. Paulo Roberto de Souza, Diretor Executivo Comercial da 

COPERSUCAR, desde 2003. 

 

- É sua responsabilidade estipular as políticas de vendas, direcionar o plano de safra das 

usinas, o tipo de produto a ser produzido: açúcar e álcool, escolher os canais de vendas, 

os mercados: interno e externo; toda a produção da COPERSUCAR. 

- Não conhece pessoalmente os clientes da COPERSUCAR.  Há uma equipe 

responsável pelo álcool, outra pelo açúcar, outra pela exportação. Cita alguns Estado do 

Espírito Santo: os filiados ao Sindicon, como: Petrobrás BR Distribuidora, Ipiranga, 

Shell, Texaco, Esso, e os chamados emergentes, como: Gianpetro e Codipero.  

- Na carteira da COPERSUCAR há uns 300 clientes que adquirem álcool. 

- Os clientes fazem pedidos que englobam vários carregamentos, os quais podem ser 

distribuídos entre as filiais.  Isso não interfere no faturamento, que é todo da 

COPERSUCAR.  Só tem impacto no frete.  Quem disponibiliza o álcool numa 

determinada usina é a COPERSUCAR; o cliente não escolhe. 
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- As empresas filiadas ao SINDICON compram com prazo de dez dias fora do decênio 

da retirada para pagamento.  As empresas emergentes não têm credito e pagam com 

depósito bancário antecipado.  Só após a entrada do dinheiro na conta é emitida a Nota 

de Entrega Futura, uma nota maior, com o total da compra, e na retirada do produto são 

emitidas notas de remessa. 

- Os depósitos são normalmente em dinheiro, via transferência eletrônica, para não 

correr o risco de estorno em conseqüência de problema no cheque. 

- As empresas filiadas ao Sindicon chegam a adquirir cinco mil metros cúbicos por 

compra; as emergentes, até quinhentos metros cúbicos. A média seria entre mil e três 

mil metros cúbicos por compra. 

- O valor de hoje estimado para quinhentos metros cúbicos seria de quinhentos mil 

reais. 

- A COPERSUCAR já teve problema com o fisco relacionado a vendas realizadas para 

o Estado do Espírito Santo.  Imagina que foram duas autuações, em fase de defesa, sob 

a alegação que o álcool não cruzou a fronteira, que tenha ficado no Estado de São Paulo. 

Diz que o álcool foi vendido FOB; foi vendido na porta da usina às empresas: 

CODIPETROS e Gianpetros.  Não se recorda se há outras autuações. 

- Não conhece a pessoa da CODIPETROS que faz ou fazia as negociações com a 

COPERSUCAR. Quem pode informar é o encarregado comercial, vendedor que atua 

nessas empresas; seu nome é Júlio César Adorno. 

- Não conhece a empresa Caraguá Factore, nem o Sr. Elias Escarpini Júnior, ou o Sr. 

Silvio Roberto Arcanjo. 

- Exerceu, a partir de 2002 o cargo de diretor-procurador; a partir de 2003, o cargo de 

diretor estatutário; antes de 2002 atuava na área de logística. 

- Sua função, antes de 2002, era exercida por um usineiro, que tinha uma equipe de 

profissionais que não eram diretores estatutários.  Antes de 2003, a diretoria era 

formada por usineiros; a partir de 2003, por profissionais.     

- Não se recorda de outras autuações além das duas mencionadas. 

- a CODIPETROS já tinha movimentação comercial com a COPERSUCAR, sob sua 

direção em 2003. Hoje não tem mais. 

- A COPERSUCAR tem uma política de não manter relação comercial com empresa 

autuada, até que seja resolvido o caso.  A CODIPETROS foi autuada.  Não pode 

precisar a data, mas pensa que tem mais de um ano. 

- A COPERSUCAR faz operações com vários bancos, como Itaú e Bradesco. 

- Não é possível uma usina simular uma venda de álcool e manter o álcool retido. 

Encerrada a produção do dia, a usina entrega o produto à COPERSUCAR, que faz as 

vendas.  Todas as vendas são feitas com nota fiscal.  No escritório central, por um 

sistema integrado chamado SAP, é feito o monitoramento da operação fiscal e 

faturamento nas vinte e nove filiais da COPERSUCAR. Não é possível simular.   

 

REUNIÃO N° 039, DE 21 DE MARÇO DE 2006. 

 

Depoimento do Sr. Helder Fabrício Grijó, que trabalhou na CODIPETROS num 

período de 15 a 20 dias, entre 2000 e 2002.  Eles até o colocaram como sócio da 

empresa. 

 

- Hoje o depoente é autônomo.  Toma conta de um campo de futebol, em Porto de 

Santana. 

- Já trabalhou na empresa Grandes Sabores, cozinha industrial. 
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- Trabalhou uns 15,20 ou 25 dias como motorista na CODIPETROS, transportando o 

Sr. Valmir Barroso Médice e, quando estava no escritório, tirava xerox.  Não era só 

motorista. 

- Não sabe, de cabeça, o endereço da CODIPETROS. Ficava perto da UNIMED, na 

Avenida Vitória.  O escritório em que trabalhava ficava numa casa naquele local. 

- Ficava no escritório, tirava cópias xérox, e às vezes levava alguém a Vitória. 

- Foi o Sr. Valmir Barroso Médice quem lhe pediu para fazer parte do contrato social. 

- Nunca foi sócio. 

- Nunca efetuou compra de combustível. Desconhece o que é isso. 

- Não sabe o que a CODIPETROS fazia. Só ficava no escritório e tirava xérox. Não 

sabe nada sobre compras ou vendas.  Não sabe nada sobre qualquer transação da 

CODIPETROS. 

- Tem certeza que a empresa funcionava naquele escritório.  Acha que tinha cinco 

funcionários. Não se recorda dos seus nomes.  Um se chamava Tiago, filho do Valmir.  

Pensa que era Tiago Médice. Havia também o contador, a secretária... Não sabe se o 

nome do contador era Paulo. 

- Não conhece o Sr. Alonso Jonhson Rojas Parrguez.  Nunca esteve na casa de algum 

sócio da CODIPETROS, na Praia da Costa. 

- Não teve qualquer benefício para deixar colocar seu nome no contrato social da 

empresa. Concordou porque conhece o Sr. Valmir desde 1994, no campo de futebol, 

onde existe o Clube da Divisão Atlética Ferroviária, em Porto de Santana. Sr. Valmir 

tem uma área ali. Ele solicitou a colocação de seu nome, porque estava com uma briga 

de proprietário. 

- Não sabe quem eram os outros proprietários da empresa. 

- Nunca viu alguém comprando tanques de combustível, de álcool, de gasolina.  Só sabe 

que o nome da empresa era CODIPETROS. 

- Foi contratado pelo Sr. Valmir Barroso Médice. 

- O depoente tem trinta anos e nasceu e sempre viveu no mesmo endereço. 

- Seu pai é proprietário de um campo que hoje o depoente toma conta e seus tomam 

conta do clube. 

- Nunca levou qualquer documento, ou nota fiscal, para outro escritório, mesmo em 

Vitória ou fora da Grande Vitória.    

- Nunca fez trabalho como motorista fora da Grande Vitória.  O máximo que fez foi 

levar a namorada do Sr. Valmir até Vila Velha. Nunca levou alguém a parte alguma. 

- Não se recorda o tipo de documento que copiava.  Nunca tirou xérox de nota fiscal. 

- Às vezes o escritório ficava só com os empregados; às vezes chegavam pessoas; não 

sabe o que faziam. 

- Sabia que era sócio da CODIPETROS. 

- Assinou documentos. Reconheceu firma. Queria trabalhar; queria crescer.  Assinou, 

porque o Valmir pediu, confiou nele; colocou seu nome numa firma de petróleo; ficou 

uns quinze a vinte dias como sócio da CODIPETROS. 

-  Assinou dias depois um papel; não sabe se era o distrato; não sabe o que assinou. Saiu 

e foi fazer outra coisa. 

- Recebia da CODIPETROS salário mínimo.  Não recebeu nenhum pró-labore. 

- Hoje não tem carteira assinada.  Seu rendimento hoje é resultado de aluguel do seu 

campo.  Aluga o campo para o pessoal do posto, para um time de um sargento e para a 

Escolhinha do Rocha.  Percebe mensalmente em torno de mil e duzentos e mil e 

trezentos reais. 

- Quando recebeu a intimação, procurou o Sr. Valmir Barroso Médice, porque 

desconhece a empresa Caraguá Factoring Fomento Com. Ltda., só que se trata de 
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combustível e a única empresa de combustível que trabalhou foi a dele.  Sr. Valmir foi 

quem indicou o advogado. 

- É só verificar sua conta bancária, sua vida pessoal, onde mora para constatar que ao 

ingressar na empresa não integralizou R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

- Desconhece a empresa Caraguá. 

- Não conhece o Sr. Felício Scarpine Júnior, nem Silvio Roberto Arcanjo. 

- Não conhecia o seu Advogado; quem o mandou foi o Sr. Valmir. 

- Desconhece a empresa Caraguá.  Quer pedir em Juízo fotocópias que provem... 

 

Depoimento do Sr. Jesus Grechi, sócio e Diretor Financeiro da empresa Albesa 

Alcooleira Boa Esperança S/A. 

 

- A destilaria existe há quinze anos. 

- Outros sócios: Waldir Perticarrari, Walter Francisco e José Carlos Mendes, residentes 

em Ribeirão Preto, São Paulo. 

- A empresa produz álcool hidratado e álcool anidro. 

- A produção da Albesa, este ano foi de dezesseis milhões de metros cúbicos.  Está em 

fase de crescimento. 

- Principais clientes: Texaco, Ipiranga, Shell, e outras empresas, como a Glória, todas 

autorizadas pela ANP. Além dessas, a Aliança Logística, do Rio de Janeiro, faz a 

comercialização com as companhias autorizadas pela ANP. 

- Não conhece a FN Transportes.  Não conhece o Sr. Fernandinho de Campos. A Albesa 

não comercializa com  ele, nem com a FN Transportes. 

- Não conhece as companhias de transportes, porque faz a entrega na destilaria.   

- Já ouviu falar em Vani Bosquete, mas não comercializa com ele. Não comercializa 

com Fernandinho de Campos. 

- Já vendeu bastante para a Frannel. 

- Nunca vendeu para a Mega Petróleo; não se recorda se vendeu para a Dínamo; já fez 

algumas negociações com a Alfa Petróleo; já entregou as notas dos últimso cinco anos. 

- Nunca sofreu multa, processo administrativo ou criminal referente a álcool. 

- Já sofreu autuações, relativas a levantamento feito em Nova Venécia, referente a 

negociação com a Pinheiro Paes, que tinha liminares;  já entrou com a defesa. 

- Não conhece a Total Distribuidora, nem a CODIPETROS. Pensa que não 

comercializou com essas empresas.  Não comercializou com a Mega, nem com a 

Dínamo, nem com a Chebabe. Já ouviu falar da Chebabe Transportadora, mas não 

negociou com ela.   

- No Estado do Rio de Janeiro, já negociou com a Glória. 

- Além de diretor-financeiro, acumula a parte agrícola e a industrial, por ser a empresa 

pequena. 

- Não tem fornecedor de cana.  Uma parte é própria e outra é arrendada. 

- Apesar dos outros sócios fazerem parte da diretoria da empresa, a administração fica a 

seu cargo.  Existe um gerente financeiro. 

- A produção de cana este ano foi de duzentos e quarenta mil toneladas.  Esse número 

oscila muito, ficando às vezes em cento e vinte mil toneladas ano. 

- Para estocagem, a empresa possui três tanques de três milhões (não disse sé é de m3 

ou toneladas). 

- Não consegue encher todos os tanques, no final da safra. 

- Não comercializa, nem tem amizade com o pessoal da Usina Paineiras. 

- A comercialização do produto é feito pela empresa Aliança, do Rio de Janeiro. Esse 

serviço foi terceirizado.  Fornecerá posteriormente o endereço da Aliança. 
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- Até há poucos dias, quem gerenciava a parte agrícola era o Sr. Ismael Ferredi; agora é 

o Sr. Denis Leite. 

- A comercialização é feita no Estado e em outros estados. 

- A produção de álcool anidro é mais ou menos  igual à de álcool hidratado; depende da 

procura.  A Aliança tem os nomes das empresas que comercializam com a Albesa. 

- Os funcionários não têm quota de combustível; a empresa tem uns quatro veículos que 

consomem combustível. 

- O depoente é natural de Ribeirão Preto, São Paulo.  Dirige a empresa há uns quinze 

anos; fica uns vinte dias por mês aqui e uns dez em Ribeirão Preto.  Tem uma residência 

aqui e outra em Ribeirão Preto. 

- Na sua ausência, há um gerente financeiro, Sr. Joelson Agostinho Zambon. 

 

Depoimento do Sr. Nerzy Dalla Bernardina, proprietário e Superintendente da 

empresa Alcon. 

 

- A Alcon produz álcool anido, álcool hidratado e levedura. 

- Trabalha há vinte e dois anos na Alcon.  

- São seus clientes no Estado do Espírito Santo: BR Distribuidora, Shell, Ipiranga, 

Texaco, TA, Frannel, que são distribuidoras e TRR, como: Pinheiro Paes e Alfa 

Petróleo.  Fora do Estado, a Chebabe.   

- Nunca vendeu para Vani Bosquete, mas o conhece. 

- Pensa que o Sr. Vani Bosquete trabalha com cachaça; nunca vendeu para ele. 

- O transporte é feito por empresas particulares, das próprias companhias.  Não conhece 

nem teve negócios com a FN Transportes.  

- Não conhece e nunca vendeu para Fernandinho de Campos, nem Empresa Dínamo, 

nem Mega Petróleo, nem Total, nem Ful Trading. 

- Já vendeu álcool para exportação, por intermédio da logística da IBC, juntamente com 

as empresas Lasa e Cridasa de Minas. 

- Acha que já vendeu para a CODIPETROS.  Não sabe onde o produto foi batido.   

- Com todas as empresas, é feita a venda e dado o prazo para pagamento;  ou o 

comprador faz um depósito bancário, ou vai um boleto. 

- Não se lembra de haver vendido para alguma empresa de São Paulo. 

- Não se lembra de quem negociava pela CODIPETROS. 

- Quem faz as vendas e também embarca é um funcionário, de nome Roger Bacarin, que 

está há um ano na empresa. Antes, era o Sr. José Alberto Azevedo Veiga, que hoje 

montou um escritório aqui em Vitória.  

- Quem faz as vendas para a Alcon é a empresa Veiga e Companhia, mas a Alcon pode 

e às vezes faz vendas diretamente. 

- A empresa nunca foi multa, nem teve auto de infração ou algum processo em face de 

venda de combustível. Nunca foi multada pela Secretaria da Fazenda. 

- Não tomou conhecimento de uma venda feita para dentro do Espírito Santo e o 

combustível vazou do caminhão na Bahia.  Não tem conhecimento de que alguma 

mercadoria por ele vendida tenha sido desviada.    

- Seu único trabalho é na Alcon.  Trabalha junto com a sua família. 

- Quando adquiriu a empresa, eram vinte e sete sócios. Esses foram desistindo e ficou 

apenas o depoente e sua família. A empresa está registrada em nome seu e dos filhos. 

- O Sr. José Alberto era um dos vinte e sete sócios.  Depois, se retirou. Anos depois, 

voltou como empregado. 

- O Sr. José Alberto represente a Alcon e várias outras empresas.  Ele revende quase 

toda a produção da Alcon. 



 

 

69 

 

- Tanto a Alcon  produz mais ou menos oitenta e cinco por cento da cana que consome. 

Outra parte é produzida por seus sócios, pessoa física.  

A Alcon tem estocagem em três tanques de três milhões e um de seis milhões; está 

construindo outro tanque de seis milhões.  Ficará com um total de vinte e um milhões. 

(Não é claro se de m3 ou de toneladas). 

- A cana é produzida nos municípios de São Mateus, Pinheiros e Pedro Canário, além de 

Conceição da Barra. 

- Já comprou álcool uma vez da Usina Paineiras, há mais ou menos dez, doze ou quinze 

anos.  Hoje não tem negócio com aquela Usina. 

- Não conhece a empresa Bardal. 

- Todo a sua produção é comercializada, menos o consumo. 

A empresa Veiga tem escritório em Vitória, no Edifício Royal Center, sala 802, em 

frente ao Centro da Praia. 

- A empresa Alcon nunca teve benefício de regime especial por parte do Governo do 

Estado. 

- Conhece a Frannel.  Já comercializou com essa empresa, há aproximadamente dois 

anos. 

- Nunca teve problemas com a comercialização com a CODIPETROS e a Pinheiro Paes. 

- No último ano, a produção em 2004 foi de trinta e dois milhões de litros; em 2003, foi 

de quinze milhões; em 2002, foi de vinte um milhões; em 2001, de dezoito milhões e 

meio e em 2000 foi de dezoito milhões.      

 

DECISÕES DA CPI 

 

- Solicitar ao Sr. Jesus Grechi, o endereço da empresa Glória, em cinco dias. 

- Pedido de condução coercitiva do Sr. José Joaquim Dias Fernandes, sócio da Fultrade. 

- - Pedido de condução coercitiva dos Srs. Henrique Pereira e Marcelo Pereira, 

proprietários da Mega Transporte e Dínamo Lubrificante e o Sr. Ricardo Magno, para o 

dia 25 de abril de 2006. 

- Convocar para o dia 25 de abril de 2006, o Sr. Júlio César Adorno, funcionário da 

COPERSUCAR. 

- Seja informado à CPI, se algum deputado pedir para ter acesso às fitas da CPI.  

 

REUNIÃO N° 040, DE 22 DE MARÇO DE 2006. 

 

Depoimento da Sra. Elizabete Chebabe de Azevedo e Sr. Djanir Soares de 

Azevedo, da empresa Chebabe. 

 

- Não sabem informar se a Sra. Maria Cristina Chebabe Elias está presente. 

 

A reunião é suspensa e remarcada, porque a finalidade era fazer acareação com a Sra. 

Elizabete Chebabe de Azevedo, e ela não compareceu. 

 

DECISÕES DA CPI 

 

- Providenciar a condução coercitiva da Sra. Maria Cristina Chebabe Elias. 

- Oficiar ao Secretário da Fazenda, José Teófilo de Oliveira, reiterando os ofícios nº 335 

e 105 que solicitam cópias de processos, uma vez que em vez dos processos, só foram 

informados seus números.  
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- Pedir à Procuradoria um estudo sobre a conduta do Secretário da Fazenda, com base 

na Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, para que a CPI tome as providências cabíveis. 

 

REUNIÃO Nº 41, DE 28 DE MARÇO DE 2006 

 

DECISÕES DA CPI 

 

- Indeferir ofício do Sr. Antonio José Freitas, requerendo cópia do depoimento do Sr. 

Francisco José da Silva, sócio da Bardan, com o qual será acareado. 

- Indeferir, por ora, o requerimento do Sr. Regis Souza de Carvalho Brito, acionista da 

Usina Paineiras, pedindo cópia do seu depoimento e solicitando seja dispensado de 

novo comparecimento a esta CPI. 

- Adiar o depoimento do Sr. Júlio César Adorno, funcionário da COPERSUCAR, para a 

próxima terça-feira. 

- Convocar o Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Sr. José Raimundo Dantas, 

para esclarecer sua denúncia, feita em A Tribuna de 08/02/2006, sobre um cartel de 

combustível. 

- Convocar o Sr. Antonio Carlos Dias de Andrade, Diretor-Presidente da Thorck 

Trading, pra melhor esclarecimentos das apurações da COPERSUCAR. 

- Convocar o Sr. Herman Júnior, representante da Sigja Química Geral Ltda., para ouvi-

lo sobre compra de solvente para produção de tintas. 

- Decidido arquivar como documentos secretos, conforme art. 5º, inciso I, da Resolução 

nº 2.196/04, alguns documentos enviados pela Secretaria da Fazenda, protegidos pelo 

sigilo fiscal. Poderão ter acesso aos documentos os membros da CPI e os servidores 

designados pela Comissão. 

   

REUNIÃO Nº 42, DE 04 DE ABRIL DE 2006 

 

Depoimento do Vereador Sr. José Raimundo Dantas, Presidente da Câmara 

Municipal de Guarapari. 

 

- Informa o depoente que o preço do combustível em Guarapari chega a ter diferença de 

quatorze centavos dos preços praticados na Grande Vitória, o que é muito questionado 

pela população.  Sem outra solução, fez uma denúncia ao Ministério Público, 

solicitando investigação do caso.  Como reação, inventaram e ligaram para a rádio 

informando que ele seria o verdadeiro proprietário de um posto da TA Oil, na entrada de 

Aldeia da Praia, cujo proprietário é o Sr. José Carlos.  Recebeu também visita do Sr. 

“Tuta”, proprietário do Auto Posto Idino, que apresentando documentos, provou que 

não pode praticar preço mais baixo.  Sugeriu que deveriam ser acionados o Immetro e o 

Procon.   

- Como a Câmara não pode resolver o problema, foi solicitado processo investigatório 

ao Ministério Público. 

- Há um posto na BR 101, do Sr. Daniel Santa Clara, que pratica preços semelhantes aos 

da Grande Vitória. Outros donos de postos insinuam que esse trabalha com combustível 

adulterado. 

- Não sabe informar quem fornece combustível para esse posto. 

- Ainda não possui provas de irregularidades.   Sugeriu às Câmaras de Marataízes,  e 

Itapemirim a realização de audiências públicas para tratar do assunto. 
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- A Câmara de Guarapari revogou uma lei que regulava o distanciamento entre um 

posto e outro, na esperança que com isso fossem abertos novos postos e o preço 

baixasse. Apesar da revogação, o preço não baixou. 

- Nem todos os postos são de propriedade de moradores de Guarapari. 

- O nome do posto de Santa Mônica, cujos proprietários são do Estado do Rio, é Posto 

Life. 

- Todos os postos trabalham com álcool, gasolina e diesel também. 

 

SOLICITAÇÃO DA CPI 

- Que logo após a audiência pública que será realizada, sejam passados informações à 

CPI sobre fatos novos que possam ser úteis a esta Comissão. 

 

Acareação entre os Srs. Regis Souza de Carvalho Brito, Diretor Presidente da 

Usina Paineiras, Antônio Carlos de Freitas, Superintendente da Usina Paineiras e 

Francisco José Simões da Silva, sócio-proprietário da empresa Bardan.   

 

- O Sr. Francisco José Simões da Silva confirma que adquiriu a empresa Bardan 

Distribuidora de Petróleo de um empresário de São Paulo.  Confirma a existência, na 

época, de escritórios da empresa no Estado do Espírito Santo, em dois municípios: 

Itapemirim e Serra. 

- Nunca foi emitida nota fiscal da Bardan em tais escritórios, por isso que tais 

documentos fiscais foram devolvidos integralmente.  Falando em nível fiscal, não tem 

conhecimento de qualquer compra ou venda no Espírito Santo. 

- Perguntado se o endereço do escritório em Itapemirim ficava na Usina Paineiras, 

informa que não conheceu o local, porque seu intento, ao adquirir a empresa, era 

encerrar a atividade ali, não havendo necessidade de ir até o local.  Por isso, ao adquirir 

a empresa, contratou um auditor e um contador para fazer um levantamento amplo.  

Soube que, por não haver ninguém nos escritórios, foram lavrados autos de empresa que 

não funcionava.  

 

Sr. Regis Souza de Carvalho Brito  

- informa que não o conheceu o Sr. Hugo Agustinho. 

- Que já ouvir falar da Bardan Distribuidora de Petróleo pelo seu Diretor, Sr. Antônio 

Carlos de Freitas, responsável por toda a comercialização de álcool, na Usina Paineiras. 

Nunca teve negócios com tal empresa. 

 

Sr. Antônio Carlos de Freitas: 

- Informa que conheceu um dos sócios-prorietários da Bardan, mas não sabe se o seu 

nome é Hugo Augustinho.  

- Não confirma a instalação do escritório da Bardan dentro da Usina Paineiras.  

Confirma que foi procurado por sócios da Bardan, com a intenção de alugar um espaço 

de tancagem para montar uma base no Espírito Santo.  Não se recorda o nome da 

pessoa.  Imaginava que seu nome fosse Adalberto.  Isso deve ter acontecido em 2002 ou 

2003. 

- Não teve mais notícias da empresa.  Não sabe se foi instalada.  Nunca houve entrada 

ou saída de produto em Paineiras, decorrente de operação da Bardan. 

 

Sr. Francisco José Simões da Silva. 
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- Informa que após os levantamentos e haver constatado a inexistência de qualquer 

negociação que pudesse gerar impostos, devolveu toda a documentação fiscal, 

encerrando o escritório.  Não tinha mais por que se preocupar com o caso. 

 

Sr. Antonio Carlos de Freitas: 

- Depois de 2004, não recebeu mais alguma visita de sócio da Bardan. 

- Recebeu alguns telefonemas fazendo cotação para aquisição de álcool, mas não houve 

negociação.  Não se recorda o nome da pessoa que fez os contatos. 

- Não pode se recordar se a pessoa que fez contato e o Sr. Hugo Agustinho. 

- Declara que nunca houve escritório da Bardan dentro da Usina Paineiras.  Nunca 

houve representante dessa empresa dentro da Usina. 

 

Sr. Francisco José Simões da Silva 

- Informa que a firma Bardan continua instalada no Paraná.  

- Perguntado, diz que imagina que o Sr. Hugo Agustinho tenha aberto as filiais no 

Espírito Santo porque o estado é produtor de álcool e, como para venda de álcool não há 

necessidade de se manter uma base, o Sr. Hugo deve ter instalado os escritórios para 

compra e venda de produto, tentando ficar perto da usina e diminuir a despesa de frete. 

Acha que ele deve ter ser precipitado em abrir os escritórios que não deram certo, 

ficando sem funcionar.  

 

Sr. Regis Souza de Carvalho Brito: 

- Não tem o que dizer sobre os escritórios da Barden no Espírito santo 

 

Sr. Antonio Carlos de Freitas: 

- Pensa como o Sr. Francisco José Simões da Silva.  Acha que a distribuidora estava 

procurando uma oportunidade de negócios aqui, mas que não fez uma boa avaliação do 

mercado, tendo chegado à conclusão de que não conseguiriam operar aqui, e não 

operaram. 

- Não conhecia o Sr. Francisco José Simões da Silva e esse também declara que não 

conhecia o Sr. Antônio Carlos de Freitas. 

 

Depoimento do Sr. Júlio Cezar Adorno, funcionário da COPERSUCAR. 

 

- O Advogado Dr. Elcio Álvares comunica a entrega das notas solicitadas pela CPI e 

entrega requerimento. 

Reside em São Paulo. 

- Conhece o Sr. Paulo Rodrigues de Souza.  Ele é diretor-comercial da Copesucar, 

empresa em que o depoente trabalha. 

- Sua função na empresa é Coordenador de vendas de álcool. 

- Trabalhou na empresa de 1996 a 2001.  Voltou em 2002, e está trabalhando até agora. 

- De 1996 a 1999, trabalhou na comercialização de açúcar, no mercado interno.  De 

2000 até 2001 e 2002 até agora, trabalha na comercialização de álcool no mercado 

interno. 

- Não se recorda de quem era o presidente, no seu primeiro período na empresa.  No 

segundo período, pensa que era o Sr. Cássio Domingues.  Existia um presidente e uma 

diretoria.  Eram os seguintes os diretores: Paulo Roberto de Souza, Diogo Galhardo e 

Luiz Roberto Pojetti. 
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- Teve contato com os diretores.  Soube que alguns deles estiveram no Espírito Santo 

prestando depoimento a esta CPI.  Não ouviu comentários sobre as perguntas que lhes 

foram feitas. 

- Conhece a CODIPETROS.  Fez negócios com essa empresa, só no seu segundo 

período de trabalho. 

Não conhece a Caraguá Factoring.  Conhece de nome o Sr. Elias Scarpin Júnior, por ser 

o figurante da procuração; não o conhece pessoalmente. A empresa compradora precisa 

dar uma procuração à pessoa que assina o pedido de compra junto à COPERSUCAR, e 

quem assinou essa procuração foi o Sr. Elísio Scarpine. 

- Não conhece o Sr. Sílvio Roberto Araújo. 

- Tinha negócio com outras empresas daqui do Espírito Santo, como a Shell, a 

Petrobras, as empresas ligadas ao Sindicon. Não se recorda de outras empresas de fora 

desse Sindicato. 

- Já esteve no Espírito Santo, em 1998, quando vendia açúcar para a Fábrica de 

Chocolates Garoto. 

- Sua atividade era só comercial.  Não atuava na ares financeira.  Não se recorda o nome 

do gerente financeiro da época. 

- Não se recorda de haver feito qualquer comercialização com usinas daqui do estado, 

como Usina Paineiras, Dasa e Disa. 

- Não tem conhecimento, por não ser de sua área, de que a COPERSUCAR tenha 

recebido qualquer penalidade aplicada pelo Espírito Santo, Receita Federal, Ministério 

da Fazenda, por qualquer motivo. 

- Quando foi convocado para comparecer perante esta CPI, tomou conhecimento através 

do Departamento Jurídico da empresa. 

   

REUNIÃO Nº 43, DE 11 DE ABRIL DE 2006 

 

O Presidente informa que a reunião visa fazer acareação entre s Sra. Maria Cristina 

Chebabe Elias, Sr. Elizabete Chebabe de Azevedo e o Sr. Djanir Soares da Azevedo.  

Informa, ainda, que recebeu um salvo-conduto do Desembargador Arnaldo Santos de 

Souza, requerido pela Sra. Maria Cristina Chebabe Elias, para que a mesma possa ficar 

em silêncio naquilo que entender que possa ser incriminada.  A Sra. Maria Cristina 

informa que foi orientada a permanecer em silêncio em todas as perguntas e o 

Presidente lhe informa que o salvo-conduto autoriza a ficar em silêncio frente às 

perguntas que, a seu juízo, possam ser-lhe incriminatórias. 

 

Acareação entre: Maria Cristina Chebabe Elias, Elizabete Chebabe de Azevedo e Djanir 

Soares de Azevedo. 

 

Maria Cristina Chebabe Elias. 

- O Grupo Chebabe é formado das seguintes empresas: Chebabe Transporte, Chebabe 

Distribuidora, Chebabe Cereais e Chebabe Agropecuária. 

- A Chebabe Distribuidora sempre foi administrada por seu pai.  Com a sua prisão, a 

depoente tomou a frente dos negócios.  

- A Chebabe Transporte é administrada pela Sra. Elisabete Chebabe de Azevedo. 

- A Chebabe Agropecuária é administrada pela Sra. Maria Auxiliadora. 

- A Chebabe Cereais é administrada pela depoente. 

 

Dejanir Soares de Azevedo. 
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- Tem conhecimento de que quem gerenciava a Chebabe Agropecuária era o  

proprietário, Sr. Antonio Carlos Chebabe. 

- A Chebabe Cereais era gerenciada por Maria Cristina Chebabe Elias. 

- A Distribuidora era administrada pelo Sr. Antonio Carlos Chebabe; depois que foram 

afastados, não sabe quem ficou à frente. Até quando foi preso, quem gerenciava era o 

Sr. Antonio Carlos Chebabe. 

- A Chebabe Transportes era gerenciada pelo depoente e a Sra. Elizabete Chebabe de 

Azevedo. 

 

Elizabete Chebabe de Azevedo 

- Confirma que gerenciava a Chebabe Transportes juntamente com o Sr. Djanir Soares 

de Azevedo. 

 

Maria Cristina Chebabe Elias 

- Não sabe informar com quais empresas a Distribuidora mantinha contato no Espírito 

Santo. 

 

Djanir Soares de Azevedo 

- Não sabe informar nada da Distribuidora, porque nunca teve gerência na empresa. 

- A Chebabe Distribuidora era uma cliente da Chebabe Transportes. 

- Desconhece que o seu pai, Sr. Abel Azevedo, tivesse procuração para representar a 

Chebabe Distribuidora. 

- Esqueceu-se de trazer cópia do receituário do seu pai, Sr. Abel Azevedo, bastante 

doente, solicitado pelos Deputados que foram ao Rio de Janeiro e não puderam tomar o 

seu depoimento, por causa das condições da enfermidade. 

 

Maria Cristina Chebabe Elias 

- Interrogada se o Sr. Abem Azevedo tinha em mãos procuração para trabalhar em nome 

do Sr. Antonio Chebabe, a depoente declara reservar-se ao silêncio. 

 

Djanir Soares de Azevedo 

- Sobre o relacionamento do Sr. Antônio Chebabe com o Sr. Bira, pai do Sr. Marcio, da 

Ubinan, declara que pelo que sabe eles foram amigos de muitos anos, quando iniciaram 

a vida.  Sabe que tiveram negócios juntos. 

 

Elizabete Chebabe de Azevedo. 

- Ouviu falar que há muitos anos tiveram uma concessionária de caminhões em 

Governador Valadares.  Então tiveram negócios e foram amigos. 

 

Maria Cristina Chebabe Elias 

- Não sabe informar se a Distribuidora Chebabe tinha negócios com o Sr. Bira, pai do 

Sr. Marcio da Ubinan. 

- Perguntada, informa que tinha pequenas ações em todas as empresas do grupo. 

 

Elizabete Chebabe de Azevedo 

- Já teve ações em todas as empresas; atualmente, não. 

 

Djanir Soares de Azevedo 

- Só tem ações da Chebabve Transportes. 
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Maria Cristina Chebabe Elias 

- Quando assumiu a direção da Chebabe Distribuidora, adquiriu álcool no Espírito Santo 

da empresa Cridasa. 

 

Djanir Soares de Azevedo 

- A pedido da Chebabe Distribuidora, a Chebabe Transportes transportou álcool para 

Jequié, na Bahia, adquirido da Cridasa, Lasa, Disa, no período de alguns anos. 

- Depois que foi preso, o Sr. José Eduardo ficou administrando a Chebabe Transportes. 

Reassumiu suas funções somente neste ano (2006). 

- Sabe das atividades da empresa enquanto ficou preso.  A empresa ficou praticamente 

paralisada, porque perdeu muitos contratos, isso em nível nacional. 

 

Maria Cristina Chebabe Elias 

- Perguntada se já ouviu falar em compra de notas fiscais, declarou reservar-se ao 

silêncio. 

- Perguntada se já ouviu falar em compra de notas fiscais pela Chebabe Distribuidora, 

declarou reservar-se ao silêncio. 

 

Djanir Soares de Azevedo 

- Já ouviu falar em compra de notas fiscais, pela imprensa, isso em nível de São Paulo, 

em nível de Brasil; pela Chebabe, desconhece totalmente. 

 

Elizabete Chebabe de Azevedo   

- Quando foi detida, não foi ouvida pela Polícia Federal.  Foi orientada pelo seu 

Advogado para ficar calada, até que tivesse acesso ao processo. Por isso não prestou 

depoimento. 

- Nem na Justiça, lhe foi perguntado sobre compra de nota. 

 

Djanir Soares de Azevedo 

- Nunca lhe foi perguntado sobre compra de nota. 

 

 REUNIÃO Nº 44, DE 11 DE ABRIL DE 2006 

 

DECISÕES DA CPI 

 

- Atendendo pedido, resolve adiar o depoimento do Sr. Hermelindo Ruetti de Oliveira, 

Presidente da COPERSUCAR, para a próxima terça feira. 

- Resolve convocar judicialmente os Sr. Henrique Pereira, Marcelo Pereira e Ricardo 

Magro, inclusive, requerendo a apresentação da documentação das empresas Dínamo 

Lubrificantes e Mega Petróleo, com relação à Receita Estadual do Rio de Janeiro e do 

Espírito Santo. 

- Notando que há indícios de tentativa de fechar distribuidoras do Estado, para trazer 

distribuidoras de fora, resolve a CPI convocar o Diretor Administrativo da CODESA e 

o representante da Praticagem e dos Portos, a partir da próxima terça-feira.  

 

REUNIÃO Nº 45, DE 11 DE ABRIL DE 2006 

 

Depoimento do Sr. Antônio Carlos Dias Andrade, Diretor de Operações da 

empresa Thork Trading, atuando na filial em São Paulo.  É responsável por todas 
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as realizações operacionais da Empresa, acompanhado de sua Advogada, Ana 

Maria Nogueira Lopeto, OAB/ES nº 10.440. 

 

- Declara que a empresa foi constituída em 1999. 

- A matriz da empresa fica no Espírito Santo. 

- São sócios o depoente, Antonio Carlos Dias de Andrade e João Carlos Dutra Barreto. 

- Todos os sócios são de São Paulo. 

- A empresa foi constituída para desenvolver operações do FUNDAP, pela sua 

experiência de 26 anos, sendo ainda hoje sua principal atividade.  Tenta, ainda, 

desenvolver operações de comércio, tanto em importações como em exportações.  As 

atividades estão aquém de suas expectativas. De 1979 1 1999, tanto o depoente como 

seu sócio eram empregados de outras empresas, atuando nessa mesma atividade. 

- Antes de constituir a Thork Trading, o depoente trabalhou na Cotia, na Sílex, na 

Comexport e na Ásia Motors.  Seu sócio trabalhou 19 anos na Cotia Trading antes de 

constituir a Thork Trading. 

- Importam hoje os seguintes produtos: lâmpadas, bens de capital, mais especificamente 

banco de capacitores e subestações, cristais decorativos da marca Swarovisk, scaners de 

leitura de códigos de  barra, máquinas fotográficas digitais da Cânon. 

- Nunca importaram combustível ou solvente.   

- A filial de São Paulo já fez uma operação de exportação de gasolina para a Bolívia.  O 

cliente foi um boliviano, de nome Cambra.  O fornecedor foi a Refinaria de 

Manguinhos.  Quem o procurou foi o Sr. Ricardo Lyra Daim, pessoa física, agente de 

mercado. Não sabe qual a empresa nacional. 

- A operação foi efetuada pela filial de São Paulo, com CNPJ de São Paulo. A 

mercadoria saiu do Rio de Janeiro direto para São Paulo; aconteceu exclusivamente em 

ambiente paulista.  O transporte para a Bolívia foi feito por meio rodoviário. 

- Foi informado que essa operação de exportação de gasolina fora da Petrobrás foi 

pioneira na história de exportação.  Não tinha referencial comparativo de mercado. 

- Não sabe quais empresas esse senhor Ricardo Lyra Daim intermediava.  Sabe que ele 

lhes apresentou a Manguinhos e a CAMBRA, da Bolívia. 

- Já teve contato com a Manguinhos; nenhum com a CAMBRA. Não tem em mãos os 

endereços, mas todos existem nos processos e inquéritos sobre o assunto. 

- Nunca teve negócios com a COPERSUCAR.  Nunca ouviu falar na Sigja Química 

Geral Ltda. 

- As únicas empresas ligadas a combustível com quem já teve comunicação são a 

Refinaria de Manguinhos e as bases de Paulínia, nomeadamente a Álamo e a Excell.  

Essas últimas são empresas que prestam serviço de tancagem ao lado da refinaria de 

Paulínia.  O produto ficava armazenado, aguardando a formação de lotes econômicos 

para formarem comboios para a Bolívia.  Provinha sempre de Manguinhos, e se 

destinava à CAMBRA, na Bolívia.  

- A operação iniciou no final de 2001 e terminou no início de 2002. 

- Nunca recebeu multa.  Recebeu fiscalização.  Existe uma ação da Secretariada 

Fazenda do Estado de São Paulo, hoje em âmbito administrativo, sobre ICMS.  Existem 

outros processo administrativos, mas sem responsabilidade da empresa. 

- Antes da empresa Thork Trading, nunca possuiu empresa que trabalhasse com 

combustível. 

- Nunca foi autuado no Estado do Espírito Santo. 

- Essa transação com a Bolívia motivou dois inquéritos na Polícia Civil de Paulínia, 

inquéritos na Polícia Federal de Campinas, duas ações de busca e apreensão constituída 

pela Thork e inquéritos na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, todos 
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relacionados a essa operação com a Bolívia. Todos os inquéritos e processos ainda estão 

em andamento. 

- A Thork está envolvida, porque do ponto de vista legal era ela quem comprava o 

produto da Manguinhos e o vendia para a Bolívia.  Não existe ainda qualquer acusação 

contra a Thork; a Fazenda chega a vê-la como vítima. 

- Instalou a empresa aqui, porque tem relação afetiva com o Estado e porque pretendia 

operar no sistema Fundap.  Ao tentar um negócio próprio, optou por fazer aquilo que 

imaginou saber fazer, por causa dos seus muitos anos trabalhando no sistema Fundap. 

- Não tem um currículo do Sr. Ricardo Lyra Daí, considerado um agente de mercado.  

Sabe, entretanto, que o mesmo nada tem a ver com o Espírito Santo. Esse senhor 

aparentava ter muita experiência no mercado de combustíveis.  

- Conhece muitas empresas que atuam no sistema Fundap; não sabe informar quais 

atuam no ramo de combustíveis. 

- Do ponto de vista formal, contábil, a Thork fez a operação semelhante às que ocorrem 

no sistema Fundap: adquiriu da refinaria e deveria ter exportado para o comprador 

boliviano. 

- Mesmo sendo a matriz em Vitória, não utilizou os benefícios do Fundap, porque tais 

benefícios só existem na importação e não na exportação.  Além disso, sendo toda a 

operação feita com o CNPJ de São Paulo, não teria como usufruir de tais benefícios. 

- Para pagar a Manguinhos, a CAMBRA fez adiantamento de pagamento e, no mesmo 

dia, a Thork fez o pagamento à Manguinhos, para não ter problema de câmbio. 

- Todo o produto foi armazenado pela Álamo e Excell, em Paulínia.   

- O produto foi enviado de uma só vez, em muitos caminhões, cada um com uma nota 

fiscal. 

 

 

DECISÕES DA CPI 

 

- Solicitar o Contrato Social da Empresa Thork Trading, tanto de São Paulo quanto do 

Espírito Santo, com as alterações. 

- A qualificação do Sr. Ricardo Lyra Daim. 

- Reconvocar o Sr. Hermann Kallmeyer Júnior, Diretor-Presidente da Sigja Química 

Geral, que não n~´ao compareceu, nem justificou a ausência. 

- Levantar todas as convocações feitas ao Presidente da COPERSUCAR, que tem se 

recusado a comparecer à CPI.   

- Levantar o nome de todas as pessoas ou empresas que tenham sido convocadas e não 

tenham comparecido, para serem novamente convocadas. 

 

REUNIÃO Nº 46, DE 02 DE MAIO DE 2006 

 

Depoimento do Sr. Gilson Antonio Vittorino, Secretário Executivo da Praticagem 

do Espírito Santo, acompanhado do Advogado, Sergio Nogueira Furtado de 

Lemos, OAB nº 4.748 

 

- Trabalha na Praticagem do Espírito Santo desde 1997. 

- A Praticagem existe por força de leis, decretos e normas definidas em regulamentação 

do governo, para prestar assessoria aos comandantes de navios quando trafegam em 

águas próximas aos portos do Espírito Santo, conduzindo o navio por águas seguras.  

- Não sabe precisar a partir de quando foi cogitada a construção da fábrica de cabos 

umbilicais. Pensa que há uns quatro anos. 
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- Interrogado sobre quem seria o principal interessado no projeto, se era a Pirelli ou 

a Cotia, disse que às vezes que participou de reuniões, quem se fazia presente era 

sempre a Cotia.  Não pode precisar se havia alguém da Pirelli. 

- Acredita que o interesse da Codesa seria o comercial, o de agregar mais alguma 

coisa ao porto. 

- Não sabe detalhar todos os procedimentos para que um projeto portuário seja 

aprovado.  O interessado deve providenciar todos os nada consta e pareceres favoráveis 

exigidos, e então as autoridades portuárias, marítimas e do Patrimônio da União avaliam 

tais documentos e decidem, surgindo assim as autorizações.   

- Abordado sobre quando a Praticagem tomou conhecimento sobre a construção da 

fábrica na área do porto, informou que não se recorda da data, mas acredita que no 

início do projeto tenha a Praticagem sido abordada. 

- Nesse tipo de projeto, a Praticagem não tem que dar parecer.  Só há parecer da 

Praticagem, quando essa é consultada por autoridade marítima.  A Praticagem evita 

contrapor-se aos interesses da Marinha do Brasil, para não atrapalhar os compromissos 

internacionais e outros. 

- A Praticagem não tem competência para decidir se um projeto atrapalha ou não o 

tráfego marítimo.  Isso seria competência da autoridade marítima ou da portuária.  A Lei 

nº 8.830/93 define quem são os responsáveis por estabelecer parâmetros de utilização 

dos portos. 

- A Praticagem tem autogestão.  A Capitania dos Portos é a representante local da 

autoridade marítima.   

- Perguntado se foram analisados os riscos do projeto Cotia/Pirelli, informa que sempre 

existem riscos, que são avaliados e produzidas regras de utilização do porto naquele 

cenário. 

- Tem conhecimento do projeto, mas não a título de discriminação final. 

- Perguntado se o projeto do empreendimento poderia mostrar restrições de atracação de 

navios no berço 902, diz que sim, por estar muito próximo, sendo necessário um 

adequado estudo da análise de risco.  Existem normas técnicas, até mesmo normas 

internacionais, que servem como parâmetro de utilização do porto em margem segura. 

- Interrogado se tinha conhecimento que as obras de enrocamento provocariam 

interdição de atracação dos navios da Petrobras no berço 902, impedindo a empresa 

distribuidora de receber combustíveis no Terminal de Granéis, em São Torquato, diz 

que a análise de risco é que pode indicar o comprometimento ou não. 

- Informa que no início houve previsão de que o projeto poderia interferir no tamanho 

dos navios. 

- Não sabe informar se foi tomada alguma providência para compensar tal paralisação, 

porque não toma parte na decisão final. 

- Não é por ingerência da Praticagem que os navios da Petrobrás não estão mais 

atracando no berço 902. 

= Em dado momento, a Praticagem notificou a autoridade marítima e a autoridade 

portuária de que havia um elevado risco e que dessa forma alertava para que fossem 

efetuados estudos.  O depoente lê ofício da Praticagem datado de 19 de outubro de 

2005, encaminhado ao Capitão dos Portos, comunicando a redução da área de manobra, 

com elevado risco, e alertando para a necessidade de revisão dos parâmetros técnicos e 

manobras do referido berço. 

- Perguntado se chegar um navio da Petrobrás, com 162m, o navio entra no berço, 

responde que se o prático for chamado, o mesmo se apresentará para o serviço; não 

pode se negar a executar o serviço.  
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- Só a autoridade marítima ou a autoridade portuária pode impedir a entrada do navio, 

ou seja, a Capitania dos Portos ou a Codesa.  O Comandante do navio também pode se 

negar a entrar no porto.  O Prático é simplesmente um profissional de assessoria ao 

comandante, que mostra os melhores caminhos e os riscos conhecidos e os que não são 

bem delimitados. 

- Pensa que foram estudadas alternativas para impedir a suspensão e prejuízo da 

interdição do berço 902. 

- Foram iniciados estudos para definir que navios poderiam chegar ao berço 902, não 

havendo ainda conclusão definitiva.  Esse assunto tramita entre a Capitania dos Portos e 

a Companhia Docas. 

- Informa que a Bacia de Evolução definitiva para manobras fica mais ou menos em 

frente ao TVV. 

- Não é da competência da Praticagem conhecer os motivos que impediram a atracação 

de navios no berço 902.  Não sabe informar o que provocou o impedimento. 

- Interrogado se existe alternativas para contornar o problema, informa que é possível 

desde que se façam estudos para identificar as possibilidades, as quais deverão ser 

testadas antes de serem postas em prática.  

- Perguntado se poderia citar algumas alternativas, diz que não porque não é prático; é 

um executivo da empresa. 

- Não sabe informar por que ainda não foram implementadas as possíveis alternativas. 

Não é da alçada da Praticagem. 

- Não tem conhecimento de que haja interesse da Codesa em afãs as empresas e 

distribuidoras que operam o Berço 902. 

- Não tem conhecimento se foi alterada, se houve aterro demasiado por parte da Pirelli.  

Não tem controle do que está sendo feito. 

- O depoente é funcionário da Codesa desde janeiro de 1997. 

- Perguntado sobre o conceito de Praticagem, lê o Art. 12, da Lei mº 9.537, de 11 de 

dezembro de 1997, com o seguinte teor: “O serviço de praticagem consiste no conjunto 

de atividades profissionais, de assessoria ao comandante, requeridas por força de 

peculiaridades locais, que dificultam a livre e segura movimentação de embarcações.”   

- Não faz parte da diretoria da Praticagem.  É apenas o Secretário Executivo que cuida 

do dia a dia da Empresa.  Não pode informar nome de empresas que têm rota de 

comércio de combustível através do Porto de Vitória.  Tal controle cabe à Companhia 

Docas, que pode informar. 

- Não pode informar sobre apreensão ou detenção de navios devido a irregularidades de 

combustível no porto; não tem conhecimento. 

- A tarefa da Praticagem é apanhar o navio barra a fora e conduzi-lo ao berço para o 

qual foi designado na programação da Companhia Docas. Quando isso acontece, o 

navio já está liberado. 

- A Praticagem não toma conhecimento do conteúdo que é transportado. 

 

A CPI agradece a colaboração do Comandante Gilson Antonio Vitorino e do seu 

advogado, Dr. Sérgio Nogueira. 

 

Depoimento do Sr. Ricardo Luiz Muller, Presidente da Praticagem. 

 

- Não se recorda há quanto tempo se cogita da construção da fabrica de umbilicais. 

- Pensa que quando assumiu o cargo, há três anos, já se falava sobre o assunto. Não tem 

contato com pessoas da empresa que responsável pelo empreendimento. 

- A Praticagem não tem participação na proibição de entrada de navios. 
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- Sabe que as obras de construção da fábrica dificultam a entrada de navios no berço 

902.  A Praticagem não tem recebido requisições de entrada de navios nesse berço. 

- Se receber requisição, a Praticagem não proíbe. 

 

Depoimento do Sr. Danilo Roger Marçal Queiroz, Diretor de Comercialização e de 

Fiscalização da Companhia Docas do espírito Santo – Codesa, acompanhado da 

Advogada Dra. Flávia Jardim Antunes Bringhente. 

 

- Ingressou na CODESA em abril de 2000 e está como Diretor há quase três anos. 

- Começou a acompanhar as movimentações da Pirelli no início do ano passado.  Após 

a doação do terreno é que se iniciou a discussão com a CODESA sobre como seria feita 

a parte de avanço sobre águas. Hoje não é mais Pirelli; é Prysmian. 

- a CODESA não entrou na discussão sobre quem seria a interessada, se a Pirelli ou a 

Cotia. A solicitação lhe foi encaminhada pelas duas empresas. Pensa que a Cotia era 

contratada pela Pirelli para executar o projeto. Os executivos da Pirelli defenderam o 

projeto. 

- Hoje, a proprietária é a Prysmian que, pensa, seja uma empresa de capital inglês. 

- Não tem conhecimento de alguém do governo que tenha interesse no projeto.  Tem 

conhecimento pela imprensa de que o projeto é de interesse do Governo do Estado.  Não 

houve interferência ou pressão por parte do governo. 

- A CODESA se interessou, porque é seu dever promover o desenvolvimento do porto. 

- Foi solicitado à CODESA autorização para o enrocamento, o aterro que era necessário 

para avançar um trecho no mar.  A CODESA teve o cuidado de autorizar, mediante a 

solicitação de estudos, condicionando a interferência e a manutenção da segurança, 

navegação, que são coisas de praxe. 

- Já sabia, na ocasião, que o projeto seria da Pirelli. 

- Não tem conhecimento que o projeto tenha sido aprovado no IEMA como sendo da 

Cotia Trading. 

- a CODESA autorizou o projeto da Pirelli, com o deslocamento do canal de Vitória. 

Solicitou, na ocasião, que a Pirelli apresentasse um estudo de manobrabilidade, que 

garantisse a execução das manobras naquele aterro que seria construído.  Já previa que 

seria para a Pirelli.  Foram considerados os riscos de navegabilidade no canal. 

- Não sabe precisar a idade do berço 902; sabe que é bem antigo. 

- O berço 902 estava sendo utilizado pela TA Oil e a Frannel, porém, o berço é público 

e poderia estar sendo utilizado por outra empresa qualquer. 

- A movimentação do berço gera receitas para a Codesa.  A receita mensal proveniente 

das duas empresas é de cerca de sessenta mil reais.  

- Não tinha conhecimento de que o projeto da Pirelli provocaria interdição de atracação 

dos navios da Petrobras no berço 902, mesmo porque na autorização solicitou estudos 

que garantissem a continuidade das manobras no berço 902. O estudo que lhe foi 

apresentado garantia tanto a manobrabilidade no novo terminal quanto no berço 902. 

- Não existe interdição por parte da Codesa.  Aconteceu, em 09 de novembro de 2005, 

num final de semana, que um navio teve dificuldade de manobrar e voltou.  Desde 

então, a Codesa vem cobrando um novo estudo que está em andamento no Ciaga, um 

Centro da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro.  Numa primeira etapa, foi apresentado 

um relatório descrevendo que havia segurança para a manobra.  A Capitania dos Portos 

solicitou novos estudos e a Codesa transmitiu à Prysmian a exigncia.  Tal estudo está 

em andamento no Ciaga. 

- O resultado do estudo é apresentado à Codesa, que o submete à Capitania dos Portos, 

sendo ouvida ainda a Praticagem. 
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- Já consultou à Transpetro se existe um navio menor para atender ao berço 902, tendo 

tido resposta negativa.  Já tentou conseguir barcaça para essa movimentação, não tendo 

conseguido também. Informa que a movimentação do berço é muito pequena e que a 

Codesa não pode interferir no tipo de embarcação das empresas envolvidas. 

- Reconhece que há prejuízo quando uma empresa deixa de operar; no caso, a Codesa já 

vinha tomando prejuízo com a inadimplência de uma das empresas que operada o berço 

902.  

- Não pode apontar pessoas responsáveis pelos prejuízos da Codesa pela paralisação do 

berço 902. 

- Ninguém alertou a Codesa sobre a possibilidade de do berço 902 ficar inoperante. 

- Concorda que a Codesa teria o dever de prever a possibilidade de ter prejuízos com a 

execução do projeto, eis o motivo porque exigiu os estudos.  Não há interesse da Codesa 

em paralisar o berço 902. 

As empresas não foram notificadas, porque o berço não está interditado.  Para a Codesa, 

o berço é útil. 

- Interrogado sobre quem impede o navio de entrar no berço 902, informa que possui 

documentos provenientes da Capitania dos Portos. 

- Concorda que se houvesse previsão do problema, as empresas que operavam o berço 

902 deveriam ter sido avisadas, para não serem pegas de surpresa. 

- Sobre a desvalorização do parque de armazenamento de combustíveis de São Torquato 

provocada pelo incidente, informa que foi feito uma avaliação recentemente e que há 

previsão de se fazer um arrendamento de longo prazo e que quem o arrendar terá de 

fazer investimentos para recuperar alguns tanques.  Não existe autorização do 

Ministério dos Transportes para se inutilizar o parque de tanques de São Torquato. 

- Numa possível licitação, serão considerados os fatores que interferem no valor do 

parque. 

- Não tem conhecimento de que a Codesa esteja tentando retirar uma distribuidora que 

estava operando em São Torquato, para colocar uma de fora.   

- Informa que as empresas que atualmente atuam naquele terminal possuem contratos 

operacionais, que são contratos de curto prazo, com poucas exigências.  Existe uma 

determinação do TCU, com aval do Ministério Público para que sejam feitos contratos 

de arrendamentos, que são contratos de duração de 25 anos, com maiores exigências de 

investimentos pelo arrendatário.  A partir do momento que as duas empresas saírem, 

será feita licitação para arrendamento e poderão elas também participar da licitação. 

- Informa que a vontade da Codesa é continuar garantindo a movimentação de navios de 

cento e sessenta e dois metros no berço 902, após o arrendamento do terminal de São 

Torquato.  Diz que o problema que aconteceu com o citado berço pode ocorrer com 

qualquer outro berço.  Há uma imprevisibilidade no cenário portuário.  Tanto a 

Capitania dos Portos quanto a Praticagem podem apontar insegurança, quando isso 

ocorre. 

- Não tem conhecimento de que tenha havido aumento na área do aterro.  Informa que 

na verdade o mesmo foi diminuído. 

- Não tem conhecimento de que o aterro tenha sido feito antes da autorização do SPU. 

Podem ter feito alguma coisa na parte seca.  Não pode dar informação segura. 

 

Depoimento do Sr. Henrique Zimmer, Diretor-Presidente da Companhia Docas do 

Espírito Santo, desde 18 de junho de 2003, acompanhado da Advogada Dra. Flávia 

Fardin Antunes Bringhenti. 
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- Não sabe a partir de quando foi cogitada a construção da fábrica de cabos umbilicais. 

Há muito tempo, antes de 2000, já se ventilava em se construir uma fábrica de cabos 

umbilicais da Pirelli em área de propriedade do Estado, no ambiente do porto. Hoje, 

houve mudança da razão social.   

- Pensa que havia uma coligação societária entre a Pirelli e a Cotia Trading. 

- Como o espaço do Estado não comportava o empreendimento, havendo necessidade 

de ocupação de área em acrescido de Marinha.  A Codesa se manifestou que tinha 

interesse no acréscimo de Marinha, de forma que passasse a ser de propriedade da 

Codesa e não do investidor. 

- Havia interesse do Estado de que esse acréscimo fizesse parte do investimento, mas a 

Codesa manifestou seu interesse de que a área fosse de sua propriedade. 

- Não tem conhecimento de quem ou qual Secretaria tinha interesse no projeto.  Na fase 

do empreendimento, não teve qualquer relação diretamente com qualquer pessoa do 

Governo do estado.  

- A Codesa tem interesse, porque é movimentação portuária que agrega valor financeiro 

e ao patrimônio da empresa. 

- A Codesa é a autoridade portuária do Porto organizado de Vitória e Barrado Riacho e 

tem prerrogativa de autorizar empreendimentos nas áreas do porto, bem como designar 

a embarcação que vai entrar, onde e para que finalidade. 

- Com relação ao projeto da Pirelli, a Codesa recebeu o projeto, analisou e fez 

restrições, tanto que a metragem original teve que ser reduzida para que a segurança à 

navegação não fosse prejudicada..    

- Informa que a Codesa tem sido acionada para agilizar o projeto. Exemplo foi a 

inclusão no projeto da Pirelli no projeto de dragagem da Baía de Vitória, que ocorreu 

simultaneamente, para viabilizar o enrocamento no acréscimo de Marinha, o que foi  

autorizado pelo Órgão ambiental estadual. 

- Na ocasião, já estava previsto que o projeto seria  para o grupo empreendedor do qual 

a Pirelli fazia parte. 

- Está há mais de trinta anos na Codesa, e o berço 902 sempre funcionou com as 

mesmas características.  Sempre recebeu os navios de cento e sessenta e dois metros, da 

Petrobrás. 

- Hoje, são duas as empresas que operam a base de granéis líquidos da Codesa: a TA 

Oil e a Frannel, e que utilizam o berço 902. 

- A movimentação ali gera receita para a Codesa, porque existe um contrato operacional 

com essas empresas, já de longa data e com alguns problemas.  Existem débitos dessas 

empresas.  O contrato prevê movimentação mínima de cento e cinco mil toneladas.  

Cada empresa deve hoje cerca de quinhentos mil reais à Codesa. 

- As empresas têm a prerrogativa de utilizar o terminal e a Codesa em nenhum momento 

proibiu a sua utilização.  A Praticagem que é quem adentra a embarcação no poro é 

quem diz se há condições técnicas para operar naquela instalação. 

- Não tinha conhecimento de que o projeto da Pirelli provocaria a interdição dos navios 

da Petrobrás no berço 902, porque ao autorizar o projeto ficou estabelecido que essa 

característica não poderia ser prejudicada. A Codesa trabalha em conjunto com os 

empreendedores, tentando viabilizar os negócios.  

- A Codesa está fazendo gestões junto ao Ciaga para que seja feita uma simulação, com 

equipamento da Marinha do Brasil, para que possa ser estabelecido se é possível 

continuar a operação com navios de cento e sessenta e dois metros, e se não for 

possível, estabelecer que tipo de navio poderá entrar no citado berço. 
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- Não diria que a Codesa teve prejuízo com o problema, porque existe um contrato que 

em nenhum momento foi rompido, apesar das dificuldades.  Existem outros navios que 

podem operar no citado berço.  

- Antes do empreendimento da Pirelli, a movimentação naquele terminal vinha se 

reduzindo sensivelmente.  

- Perguntado se há uma tentativa da Codesa de retirar as atuais distribuidoras para em 

seguida entregar os depósitos de combustíveis a outras, respondeu que ao assumir a 

diretoria, em 2003, recebeu uma determinação do Conselho de Administração para 

protocolar ações judiciais na Justiça Federal contra a TA Oil e a Frannel.  Porque a 

Frannel não possui qualquer contrato, está pedindo a reintegração de posse; contra a TA 

Oil, pede a desconstituição de contrato, por não ter esse eficácia, pois a sua publicação 

não transcorreu nos trâmites normais. 

- Declara o depoente que, enquanto for presidente da entidade, não utilizará de qualquer 

artifício para prejudicar quem quer que seja; os interesses da Codesa estarão acima de 

qualquer interesse particular. 

- Quem adquiriu o investimento da Pirelli e da Cotia é a Prysmian. 

- Perguntado sobre quem deveria cobrir os prejuízos das distribuidoras e da Codesa, diz 

que existem outros recursos para fazer a movimentação para essas empresas, isso de 

Tubarão para Vitória. 

- Diz que ao autorizar o projeto da Pirelli, a Codesa solicitou estudos que indicaram 

possibilidade de manobrabilidade no berço 902.  Diz que não foi a Codesa quem 

impediu a atracação; foi a autoridade marítima, acionada pela Praticagem, por questão 

de segurança. Diz que está sendo alegado o projeto como impedimento, mas a Codesa 

entende que não, por isso está pedindo ao Órgão competente a simulação em tempo real. 

 

DECISÕES DA CPI     

 

- Solicitar cópia, no prazo de cinco dias, dos documentos da Codesa que afirmam que o 

berço 902 não poderia ser prejudicado pelo projeto da Pirelli. 

- Reconvocar o Sr. Fernando Alberto Gomes da Costa, Capitão da Capitania dos Portos, 

para a próxima 3ª. feira. 

- Reconvocar os representantes da Cotia Trading e da Pirelli para a próxima 3ª. feira. 

- Convocar, via judicial, o Presidente da COPERSUCAR, Sr. Hermelindo Ruetti 

Oliveira e também do Sr. Hermann Kallmeyer Júnior, Diretor-presidente da Sigja 

Química Geral. 

 

 

REUNIÃO Nº 47, DE 16 DE MAIO DE 2006 

 

Lido ofício do Gabinete do Deputado Marcos Gazzani, que recebe apoio do Presidente, 

Deputado Euclério Sampaio. 

- Resolve-se convocar o Sr. Armando Camparatto, Presidente da Prysmian Cabos, para 

a próxima 4ª. feira. 

- Pedida urgência à Procuradoria sobre as providências junto à Justiça referentes à 

convocação do presidente da COPERSUCAR. 

 
REUNIÃO Nº 48, DE 24 DE MAIO DE 2006 

 

Apresentado fax do Sr. Rubens Antonio Filippetti Vieira, Diretor Jurídico da Prysmian 

Cabos e Sistemas, justificando a ausência do Sr. Armando Camparatto na reunião de 16 
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de maio e solicitando dispensa de futuras convocações, por não estar sua empresa 

relacionada com os objetivos de investigação desta CPI.  Indeferido o pedido. 

- Fax da empresa Prysmian, solicitando que o Sr. Rubens Antonio Filippetti seja o seu 

representante nas reuniões desta CPI.  Deferido, desde que possa responder sobre os 

fatos questionados. 

 

Depoimento do Sr. Rubens Antonio Filippetti Vieira, representante da Prysmian 

Cabos e Sistemas, acompanhado do advogado Dr. Wagner Garcia Botelho, 

OAB/SP 166947. 

 

- Trabalha na empresa Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil, como Diretor de 

Assuntos Jurídicos.  

- Trabalha no Grupo Pirelli, desde janeiro de 1997. 

- É um sonho antigo da empresa construir essa fábrica.  As negociações do atual 

empreendimento tiveram início por volta de 2002/2003.  Por volta dos anos 90, já se 

pensava em fazer uma fábrica. 

- Construir a fábrica era um plano da Pirelli, hoje Prysmian.  Informa que Prysmian e o 

novo nome da Empresa Pirelli Energia Cabos e Sistemas, surgido quando a empresa 

decidiu vender a atividade de cabos em todo o mundo.  O novo nome surgiu em 2005. 

- No exterior, a Pirelli vendeu a Pirelli Cabos e Sistemas, por isso os sócios na Itália não 

são os mesmos.  No Brasil, continuam os sócios antigos, porque a empresa italiana 

continua sócia da empresa brasileira, por isso continua sendo a mesma empresa.  Mudou 

o nome que antigamente era Pirelli Cave Energia; hoje, Prysmian Cave Energia.  

Continua a existir a empresa Pirelli no segmento de pneus. 

- Ninguém, do Governo do Estado, demonstrou interesse no projeto.  Houve, sim, 

negociações no sentido de se fazer um acordo, sem interesse pessoal. 

- Os contatos com o Governo foram feitos através do Secretário de Finanças. 

- Os contatos com a Codesa foram no sentido de conceder autorizações, por estar o 

projeto no ambiente portuário. 

- Desde o início, a atividade, a fábrica seria da Pirelli, agora Prysmian 

- As primeiras licenças saíram em nome da Cotia porque ao se escolher o local, 

identificou-se que aquele terreno pertencia à Cotia, e essa declarou que poderia 

construir e alugar para a sua empresa.  Por isso as primeiras licenças em nome da Cotia.  

Quando a propriedade do terreno mudou para a Pirelli, depois Prysmian, por ser o 

mesmo projeto, foi feito só um pedido de atualização de nome. A Cotia já possuía várias 

autorizações, que simplesmente foram transferidas para o novo proprietário. 

- Perante o IEMA o projeto está em nome da Prysmian. 

- Inquirido sobre o motivo porque o projeto foi aprovado no órgão ambiental em apenas 

30 dias, quando tais projetos demoram cerca de seis meses, informa que muita coisa foi 

antecipada pela Cotia.  Diz que a licença foi inicialmente em nome da Cotia e que 

posteriormente foi apenas atualizado para o nome da Prysmian.  Na teve qualquer 

envolvimento na aprovação.    

- Não sabe informar se foi contratada alguma empresa aqui do Estado para conseguir a 

licença. 

- O presidente diz que em 2001 foram concedidos direitos preferenciais de aforamento 

do terreno à Cotia; depois, a lei foi revogada e o privilégio foi concedido à Pirelli; em 

depoimento o representante da Codesa informou que o empreendimento era da 

Prysmian, e pergunta se não houve violação dos direitos da Pirelli.  O depoente diz que 

as obrigações foram assumidas pela empresa Pirelli Energia Cabos e Sistemas, que é a 
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mesma empresa, com o mesmo corpo diretivo, e estabelecida na mesma sede. Apenas 

mudou de nome. 

- A obra é gerenciada e financiada pela Cotia Trading. 

- Perguntado sobre o nível de intervenção ou dano que a obra provoca ao meio 

ambiente, informa que a informação que tem é de que tanto o enrocamento, quanto o 

posterior aterro estão de acordo com a legislação e a licença do IEMA. 

- Pensa que a autorização do aterro, pela Secretaria de Patrimônio da União, tenha sido 

em outubro do ano passado. 

- Quando as obras foram iniciadas, já tinham a autorização da Codesa e estava pendente 

a aprovação do SPU.  Houve embargo e as obras foram paralisadas. Depois o embargo 

foi suspenso e as obras prosseguiram.  

- A construtora que fez o aterro foi contratada pela Cotia, que por sua vez é contratada 

pela Prysmian. 

- A autorização da Codesa existia à época do início das obras; é , portanto, anterior ao 

Patrimônio da União.  Não sabe se uma é condicionada à outra. 

- Desconhece e imagina que o Governo do Estado não teve envolvimento no começo 

das obras. 

- A empresa não tinha conhecimento de que a obra de enrocamento provocaria 

interdição de atracação de navios da Petrobras no berço 902, impedindo as 

distribuidoras de receber combustível da refinaria no terminal de granéis livres de São 

Torquato. 

- Para fazer o aterro, dependia de autorização dos órgãos competentes. Na avaliação da 

empresa, o aterro não atrapalha o berço 902. 

- Atribui a responsabilidade pelo problema às autoridades competentes, que autorizam 

ou não o berço. 

- Perguntado sobre quem deveria indenizar os prejuízos do erário púbico, informa que 

estão sendo acionados pela TA Oil, pleiteando uma indenização. Quanto à Codesa, foi 

ela quem autorizou o aterro. 

- Quanto à TA Oil, entende que não existe impossibilidade de utilização do berço.  O 

berço pode ser utilizado com manobras diferentes da anterior.  Entende, ainda, que 

existem outros métodos para trazer combustível para a TA; não há qualquer 

responsabilidade da empresa indenizar a TA Oil. 

 

EXIGÊNCIAS DA CPI 

 

- Cópia, em cinco dias, dos contratos sociais e as alterações nos últimos cinco anos da 

Pirelli e da Prysmian. 

 

O Presidente informa que, juntamente com o Deputado Neto Barros, requereram ao 

Governo do Estado, com base no art. 37 da Constituição Federal, que demita todos os 

parentes, inclusive, por afinidade, dos Deputados, por ele nomeados ou contratados, 

para que os Deputados não fiquem impedidos de exercer o seu papel fiscalizador.  

Pediram que informe os nomes de tais pessoas. 

 

REUNIÃO Nº 49, DE 30 DE MAIO DE 2006. 

 

Solicitado à Procuradoria que providencie um terceiro relatório parcial dos trabalhos da 

CPI. 

Não havendo depoentes, nem quorum para decisões, a reunião é encerrada. 
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REUNIÃO Nº 50, DE 06 DE JUNHO DE 2006. 

 

Solicitada a convocação do Sr. Valcir Mallini, proprietário do Posto Corumbá, da Sra. 

Mônica de Araújo Saldanha, servidora da Secretaria da Fazenda e do Sr. Fernando 

Alberto Gomes da Costa, Capitão de Maré Guerra, para o próximo dia 20. 

 

Não havendo quorum para decisões, a reunião é encerrada. 

 

REUNIÃO Nº 51, DE 20 DE JUNHO DE 2006. 

 

Deferido requerimento do Sr. José Joaquim Dias Fernandes, sócio da Total 

Distribuidora, para ser ouvido em sua residência, por motivo de saúde. 

 

Depoimento da Sra. Mônica de Araújo Saldanha, fiscal de tributos estaduais nível 

II, ocupando o cargo de Subgerência de Substituição Tributária da Secretaria da 

Fazenda, acompanhada da Advogada, Dra. Santuza da Costa Pereira, OAB-ES n° 

4.410.  

 

- A Advogada pede pela ordem, informação se a convocada veio como depoente ou 

como testemunha.  O Presidente informa que foi como testemunha. Foi convocada 

porque seu nome foi citado pelo Sr. José Maria, repórter do Jornal Espírito Santo Hoje e 

um jornalista conhecido por Carlinhos Fofoca. 

- A depoente informa que está nesse cargo desde 1997, com interrupção de dois anos, 

retornando posteriormente.   

- Perguntada se tem procedência a informação do repórter José Maria, do Jornal Espírito 

Santo Hoje, de que informações sobre sonegação e que algumas empresas estariam 

tendo privilégios e artifícios junto à Justiça, e até criticando esta CPI, teriam sido 

colocadas em baixo de sua porta e que tal matéria teria sido por ela elaborada, a 

depoente responde que não foi quem enviou tal material. 

- Informa que se trata de um material técnico solicitado pela Procuradoria do Estado, 

num processo judicial da própria empresa e fornecido à Procuradoria.  Não sabe 

informar como esse material foi parar em tal envelope e onde parou.  Não conhece o 

repórter, nem o endereço do jornal e nem o eu proprietário. 

- Informada de que o Sr. José Maria trabalha de forma informal para o Palácio, declara 

que não trabalha no palácio e sim na Secretaria da fazenda.  

- Perguntada se é parente do Sr. Nelson Saldanha, diz que não sabe informar. 

 

REUNIÃO Nº 52, DE 08 DE AGOSTO DE 2006. 

 

Indeferida petição dos representantes da COPERSUCAR.  

 

Lido documento confidencial do Capitão de Mar e Guerra, Fernando Gomes da Costa. 

 

Não havendo quorum para decisões, é encerrada a reunião. 

 

REUNIÃO Nº 53, DE 08 DE AGOSTO DE 2006. 

 

- Decidido a PRORROGAÇÃO DA CPI até 01-12-2006 

 

REUNIÃO Nº 54, DE 15 DE AGOSTO DE 2006. 
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- Aprovadas as atas anteriores e feitas comunicações pelo presidente. 

 

REUNIÃO Nº 55, DE 10 DE OUTUBRO DE 2006. 

 

- Solicitada informação sobre o andamento do Agravo no MS da COPERSUCAR 

- Solicitadas providências relativas à viagem da CPI a Pernambuco, em diligência.  

 

REUNIÃO Nº 56, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2006. 

 

DECISÕES DA CPI     

 

- Encaminhar cópia de documento que foi rotulado como confidencial e os demais 

documentos relativos à COPERSUCAR ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal 

em São Paulo e ao Ministério Público Estadual de São Paulo. 

- Só o Presidente, o Vice Presidente e o Relator da CPI podem receber notificações e 

intimações da Justiça relativas à CPI.  Até os Procuradores da CPI estão desautorizados. 

- Oficiar à Secretaria da Fazenda solicitando informação se a COPERSUCAR mantém 

algum relacionamento comercial no Estado do Espírito Santo.  

 

REUNIÃO Nº 57, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2006. 

 

- O Presidente informa que solicitará, no relatório final, ao Ministério Público que tome 

as providências possíveis em relação aos depoentes que não atenderam à convocação. 

- Resolvido convocar para a próxima reunião os representantes da ALE Combustíveis 

Ltda., da Esso Brasileira de Petróleo Ltda. e da Frannel Distribuidora de Petróleo Ltda. 

 

REUNIÃO Nº 58, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006. 

 

Depoimento do Sr. Delfino Francisco Dan, Gerente de Vendas a consumidores de 

Vitória da Petrobrás Distribuidora, acompanhado pelos Advogados, Dr. Eser 

Barbalho Maia Júnior, OAB/RJ nº 98.218 e Dr. Gilsimar Luiz Noz, OAB nº 4538. 

 

- Trabalha na Petrobrás Distribuidora desde 1972, quando a empresa foi criada. 

- Há seis anos é gerente de vendas. Em Vitória, está desde 2004.  Antes, trabalhou em 

Recife. 

- Antes do depoente, exercia tal função o Sr. José Renato, que já se aposentou. A 

empresa possui o seu endereço. 

- O Gerente de vendas não responde pela aquisição de combustível.  Isso é feito por 

outro órgão. 

- A Petrobrás comercializa no Estado: lubrificantes, álcool, gasolina, diesel e óleos 

combustíveis.  Atualmente, comercializa  também o biodiesel.  

- A Petrobrás adquire álcool, por tomada de preços, de quem tiver o preço mais 

competitivo. 

- Não tem a relação dos fornecedores.  Já forneceu a lista dos fornecedores, que deve 

estar nos autos.  

 

Depoimento do Sr. Antônio Custódio de Assis Sobrinho, Gerente Comercial do 

Espírito Santo da empresa Ale Combustíveis S/A., acompanhado do Advogado, Dr. 

José Arciso Fioroti Júnior, OAB 8289. 
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- Até julho de 2006, a empresa pertencia ao Grupo Asamar, de Minas Gerais.  

Atualmente, com a fusão com a empresa SAT, pertencente ao Grupo Caraú, surgiu a 

Alesat, de propriedade dos Grupos: Asamar e Caraú. 

- Nomes dos atuais sócios: Marcelo Alecrim e Jucelino Souza, do Grupo Sart; e Sergio 

Cavalieri, Paulo Moraes e Roberto Mário, do Grupo Asamar.   

- A Ale está no Espírito Santo desde abril de 2002. 

- A base da Ale está na Ponta de Tubarão, pertencente à Companhia Vale do Rio Doce, 

e cedida à Petrobrás Distribuidora, que cede espaço a outras empresas.  Está, portanto, 

junto com a Petrobrás. 

- A Ale comercializa: gasolina comum e aditivada, álcool hidratado, diesel interior e 

metropolitano, além do diesel marítimo. 

- O diesel e a gasolina são adquiridos da Petrobrás.  O álcool é adquirido de várias 

usinas em todo o Brasil, de acordo com o mercado e a cotação de preço da época.  Sabe 

que é adquirido álcool da Usina Paineiras, da Atenas, de Minas Gerais, da Disa, da 

Alcon, da Dasa, de Minas Gerais, e de algumas usinas do interior de São Paulo.  Tem 

quase certeza de compra também da Copersucar. 

- A Ale possui hoje no Espírito Santo trinta e quatro postos com a sua bandeira.  

- Não tem conhecimento de que a Ale tenha tido qualquer problema com o fisco no 

Estado do Espírito Santo.  Não sabe se a empresa já foi multada, porque quem trata do 

assunto é a área jurídica.  

- Hoje, no Espírito Santo, a Ale mantém dois responsáveis pela empresa aqui: o 

depoente, que é gerente comercial, e o Sr. José Humberto, que é o chefe da base, da área 

operacional, de empregados e de faturar.  O Diretor fica em Belo Horizonte. 

 

Depoimento do Sr. Marcelo Villa Forte, da empresa Frannel, acompanhado do seu 

patrono, Dr. Leopoldo Daher Martins. 

 

- A empresa encerrou as atividades, desde julho de 2005. 

- Recorda-se de que a empresa adquiriria álcool das seguintes usinas: Aqui do Estado, a 

Lasa, a Disa, a Usina Paineiras, a Albesa, a Alcana.  Comprava muito pouca coisa de 

fora do Estado, pensa que da região de Ribeirão Preto.  Pesquisou, e só encontrou na 

contabilidade, a partir de 2000, uma compra feira da Copersucar, realizada em 2004.  

Pode encaminhar todas as notas de compras a partir de 2001.  

- A empresa Marlube nunca fez qualquer operação com a Copersucar, pois ela só fazia 

operações internacionais. 

- informa que a Frannel é de propriedade dos seus pais, Sr. Francisco José Carvalho de 

Oliveira e Sra. Ana Maria Villa Forte de Oliveira; a Marlube é de propriedade sua e de 

sua irmã, Sra. Adriana Villa Forte de Oliveira Barbosa. 

- A Frannel é uma distribuidora de combustível que adquire o produto e o comercializa 

para postos revendedores ou grandes frotistas, além das empresas de transporte e 

revendedoras retalhistas.  A Marlube é autorizada a importar combustível e 

comercializar para grandes consumidores ou para distribuidoras de combustível, como a 

Frannel, a Shell, a Esso, ou qualquer outra. 

- A Marlube já está sem operar há muito tempo, pois o câmbio hoje não favorece as 

importações. Quando a Frannel perdeu a inscrição estadual, todas as empresas do grupo 

sofreram retaliações e perderam a condição de continuar operndo. 

- A Lubemar é uma das mais modernas indústrias de lubrificantes da América Latina, 

mas está paralisada há uns seis meses, por questão de capital de giro.  Está localizada 
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em Jardim Limoeiro.  O atual endereço é: Rua Domitílio Calezani, 162.  Anteriormente, 

o nome da rua era: CC. 

 

 Exigências da CPI 

 

- À empresa ALE, para enviar, em cinco dias, as notas de compra de álcool anidro e 

hidratado, da Copersucar, a partir de abril de 2002. 

- À empresa Frannel, para enviar, em cinco dias, todas as notas de compras de álcool 

adquirido da Copersucar. 

 

REUNIÃO Nº 59, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2006. 

 

O Presidente resolve transformar a reunião em diligência, prevista no artigo 50, § 3°, do 

Regimento Interno, por não haver outro membro da CPI presente, e para os depoentes 

não perderem a viagem.  

 

Depoimento do Sr. Marco Antonio de Oliveira Couto, Gerente de Suprimentos da 

Petrobras Distribuidora. 

 

- Atualmente exerce a função de Gerente de Aquisição de Produtos Escuros, Químicos e 

Especiais, na BR, no Rio de Janeiro. 

- As compras não são efetuadas nos Estados; a compra é nacional.  Na sua gerência, 

para o Espírito Santo, adquire óleo e combustível. Há outra gerência que adquire álcool, 

outra que adquire gasolina, diesel e outros produtos. 

De 1999 a 2003, trabalhou na aquisição de álcool.  Como as usinas do Estdo não 

atendiam a demanda, adquiria álcool de algumas empresas de São Paulo e de Minas 

Gerais. Tinha um grande contrato com a Copersucar.  Normalmente, trazia o produto 

para a base de Duque de Caxias, e depois o transportava para Vitória;  quando havia 

urgência, podia transportar direto de São Paulo para a base de Vitória, ou, ainda, 

transportar do Triangulo Mineiro para Vitória, via ferrovia. 

- Não há uma regularidade de aquisição de qualquer fornecedor, porque a estratégia de 

compra de álcool da BR é usar um modelo de otimização logística. A operação não é 

necessariamente repetida cada mês.  Tudo depende da condição comercial do momento.  

Na ocasião a BR tinha um contrato de fornecimento com a Copersucar.  Hoje não o tem 

mais, o que interfere no volume das compras. 

- A Copersucar centraliza a comercialização;  as usinas não comercializam seus 

produtos.  

- Não tem conhecimento de problema em alguma remessa da Copersucar para a 

Distribuidora, destinada ao Espírito Santo. 

- Não sabe informar quantos postos existem no Espírito Santo da BR Distribuidora. 

- Não tem informação se já aconteceu o problema de algum posto deixar de ser filiado à 

bandeira BR.  

- Os solventes provêm da refinria da Petrobras.  A BR não tem estrutura de importação. 

 

Depoimento do Sr. Rogério de Castro Batista, coordenador de aquisição de álcool 

da Petrobras Distribuidora, na região Centro-Sul, desde setembro de 2005. 

 

- Trabalha no Rio de Janeiro, mas as aquisições de álcool para o Espírito Santo são de 

sua responsabilidade. 
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- Adquire parte do álcool no Espírito Santo.  Adquire também em Minas Gerais, em São 

Paulo e no Rio de Janeiro.  

- Como São Paulo produz hoje 60% do álcool brasileiro, adquire álcool de diversas 

empresas em São Paulo, de quem tiver o melhor preço naquele momento.  Pode esse 

álcool de São Paulo vir ou não para o Espírito Santo. 

- Provavelmente, parte do álcool adquirido da Copersucar tenha vindo para o Espírito 

Santo. 

- Nunca houve problema no fornecimento de álcool pela Copersucar.   

- O transporte do álcool de São Paulo pra o Espírito Santo, hoje, é cem por cento 

rodoviário. 

- Desconhece se a Distribuidora já foi alguma vez multada no Espírito Santo, em 

relação ao transporte de combustível.  

- Noventa e cinco por cento dos produtos comprados pela Petrobras Distribuidora são 

transportados pela própria BR. Em pouquíssimos casos, o fornecedor pode ter um 

transportador com frete competitivo e a aquisição pode ser efetuada com frete do 

vendedor. 

 

Depoimento do Sr. Helvio Rebeschini Oliveira Faria, Coordenador para Assuntos 

Regulatórios e Legais da Esso Brasileira de Petróleo, com sede no Rio de Janeiro, 

acompanhado de seu patrono, Dr. Diogo Paiva Faria, OAB/ES 12.151. 

 

- Trabalha na empresa há vinte e cinco anos. 

- A Esso comercializa no Espírito Santo: gasolina comum, gasolina aditivada, álcool 

hidratado, diesel comum e diesel aditivado. 

- A gasolina e o diesel são adquiridos da Petrobras. 

- Cerca de 75% do álcool vendido no Espírito Santo é adquirido em destilaria e usina do 

próprio Estado.  Maior fornecedora é a Usina Paineiras.  25% do produto é adquirido 

em São Paulo, do Grupo SCA e Copersucar.  O Grupo SCA é um tipo de cooperativa, 

como a Copersucar.  

- O transporte de São Paulo para cá é feito basicamente via ferroviária e alguma parte 

pode ser feita de caminhão.  A Eso tem transportadora contratada e, eventualmente, 

utiliza transportadora própria.  A responsabilidade pelo transporte é de quem compra. 

- Não tem conhecimento de ocorrência de multa no transporte de álcool para cá. 

- Não tem conhecimento de de algum auto de infração, ou de multa aqui no Estado 

referente ao álcool. 

- Atualmente há sessenta e três postos no Estado de bandeira da Esso. 

- Fornecem combustível para postos de bandeira branca. 

- Os preços não são iguais.  Trabalham dentro do conceito de área de influência.  Os 

preços dependem da condição do negócio de cada posto, da condição contratual e da 

área de influência. 

- Os preços para os postos de bandeira branca geralmente são mais baratos, porque os 

investrimentos são todos do proprietário do posto.  Nos postos bandeirados, as 

distribuidoras fazem investimentos.  Isso interfere no preço. 

- A Esso não interfere no preço do posto para o consumidor.  É decisão exclusiva do 

revendedor. 

- Perguntado sobre o motivo da igualdade de preços praticados pelos postos, informa 

que quando o mercado é saudável, sem adulteração do produto e sem evasão fiscal, os 

preços tendem a ser semelhantes.  Quando isso não acontece há fortes indícios de 

evasão fiscal, onde alguém está tendo vantagem indevida com a “guerra de preços”.  



 

 

91 

 

Diz que há uns cinco anos a situação aqui foi bem mais complicada; hoje está muito 

melhos. 

- Entende que também não é saudável a formação de cartéis.  Concorda que o 

consumidor pode ganhar com a “guerra de preços”, desde que haja lealdade. 

- Perguntado sobre a que se refere quando fala em problema aqui no Estado há cinco 

anos, diz que se refere à legislação que propiciava vantagens para os importadores: o 

FUNDAP.  Diz que vinte e cinco a trinta por cento das cento e cinqüenta empresas 

autorizadas pela ANP a importar derivados de petróleo, naftas e solventes, estavam no 

Espírito Santo.  Acha que era meio estranho essa concentração tão grande aqui, quando 

existem os portos de Santos, Rio de Janeiro e outros mais próximos dos grandes centros 

consumidores. Pensa que os problemas eram derivados dessa importação e destinação 

dos produtos.  Com a mudança da legislação e a cão da Polícia Federal em Campos, o 

mercado do Espírito Santo melhorou duma hora para outra. 

- Diz o depoente que o marco da mudança foi quando o Espírito Santo, num gesto 

heróico, impediu o descarregamento de duas ou três cargas de produtos de uma 

importadora aqui no Estado, que aparentemente não estavam corretas.  As cargas 

tiveram que ser desviadas para Santos, tendo sido apreendidas e leiloadas. No passado, 

isso não acontecia. 

- Perguntado, informa que tem conhecimento que a empresa que comandava o comércio 

ilegal de combustível em Campos era a Chebabe, que, até onde está informado, não está 

atuante no momento.    

 

REUNIÃO Nº 60, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006. 

 

O Relator apresenta um relatório parcial das atividades desenvolvidas pela CPI, 

destacando as dificuldades enfrentadas pela Comissão, alguns dos bons resultados já 

alcançados, e solicita ao Presidente mais uma semana de prazo para apresentar o 

relatório final desta Comissão Parlamentar, o que lhe é concedido. 

 

REUNIÃO Nº 61, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006. 

O relator da Comissão, Deputado Marcos Gazani, apresenta o relatório final da CPI. 

 

 

RESUMO 
 

Reuniões da Comissão..................................................................................................61  

Depoentes ouvidos na CPI............................................................................................65 

Total de depoimentos ...................................................................................................96 

Empresas ouvidas .........................................................................................................60 

Correspondências 

expedidas......................................................................................................................453 

Correspondências recebidas.......................................................................................189 

Relatórios de CPIs estaduais recebidos........................................................................4 

- Distrito Federal 

- Paraíba 

- Paraná 

- Pernambuco 

Volume de material recebido (em páginas)........................................................57.300 
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Diligência em postos .....................................................................................................4 

Solicitação de auditor contábil e fiscal, com experiência  

em combustíveis: 

- À Secretaria da Fazenda  

- À Auditoria Geral do Estado, em reunião de 24/05/05 

- À Presidência da ALES, em 24/05/05, reiterada em 30/08/05 

- À ANP, em reunião de 05/04/05 

- Ao IMETRO, em reunião de 05/04/05 

 

Requerimentos aprovados 

Encaminhar ofícios:   

 

Reunião de 05/04/2005, nas páginas 01 e 02 

- À Agência Nacional de Petróleo, solicitando a colocação de um técnico à disposição 

da CPI; .............................................................                 

- À Secretaria de Estado da Fazenda solicitando a lista das empresas distribuidoras e 

revendedoras de combustível no Estado, as que têm regime especial e as que receberam 

multas; 

- Á Chefe da Polícia Civil, solicitando apoio da Delegacia Fazendária, nas diligências 

que a CPI fará em distribuidoras, postos e usinas de combustível; 

- Á Polícia Federal, solicitando cópia dos processos sobre combustível, com prisões em 

Cachoeiro de Itapemirim; 

- À Justiça Estadual, solicitando cópia de processo, envolvendo uso de combustível 

roubado em campanha eleitoral em Fundão; 

- Às Assembléias Legislativas e também à Câmara Federal, solicitando de eventuais 

CPIs de combustível instauradas, informações sobre empresas ou autoridades do Estado 

do Espírito Santo envolvidas em alguma ilegalidade na área de combustível. 

- Ao Procurador Geral da Justiça, solicitando a indicação de um representante do 

Ministério Público para acompanhar os trabalhos da CPI. 

 

Reunião de 12/04/2005, na página 02 

-À Secretaria da Fazenda, solicitando a relação, bem como a documentação do Sistema 

Sintegra das empresas que importaram ou exportaram nafta, combustível ou qualquer 

tipo de solvente, o recolhimento de ICMS que fizeram nos últimos cinco anos. 

 

Reunião de 19/04/2005, na página 03 

- À ANP – Solicitando dados de todas as revendedoras, produtores e refinarias sobre 

vendas de produtos para o Espírito Santo, nos últimos cinco anos. 

- À ANP – Solicita dados de qualquer empresa que fabrique solvente e tenha efetuado 

vendas para o Espírito Santo, nos últimos cinco anos.  

- À ANP – Solicita lista de todos os postos registrados que atuam no Espírito Santo, e 

as suas respectivas bandeiras. 

- À Receita Federal – Nome da empresa, data e produto combustível, caso tenha havido 

apreensão no Porto de Vitória. 

- À Receita Federal – Dados declarados pelas distribuidoras sobre vendas efetuadas aos 

postos e transações que tenham sido declaradas à Receita Federal. 

- À Refinaria de Manguinhos e a da Petrobrás – solicita cópia das notas fiscais de todas 

as vendas efetuadas, cujo destino tenha sido o Espírito Santo e o Estado da Bahia.   

- Disponibilizado o telefone disque-denúncia – 0800-2839993 
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Reunião de 03/05/2005, na página 04 

- À Direção da ALES e à Procuradoria Geral, solicitando que os Procuradores Derli 

Baiense Moreira e Gustavo Merçon fiquem integralmente à disposição desta CPI. 

- À Secretaria da Fazenda – Solicitando cópia, caso exista, de legislação específica para 

fiscalização e inspeção de empresas que comercializam derivados de petróleo e álcool 

no Estado do Espírito Santo. 

- Ao IEMA e ao IBAMA – Solicitando informações sobre casos de agressão ao meio 

ambiente causados por distribuidores e revendedores de combustíveis, com cópia dos 

laudos que tenham sido lavrados. 

- Ao DETRAN – Solicitando relação de veículos cadastrados, licenciados para 

transporte de combustíveis, e seus proprietários.  

 

- Resolve-se reiterar os ofícios às entidades que ainda não responderam as solicitações 

já feitas, pedindo que respondam no prazo máximo de dez dias. 

 

- A Dra. Sandra Lengubber da Silva, Representante do Ministério Público e dirigente 

do Centro de Apoio ao Consumidor, destaca a satisfação de também o Poder 

Legislativo estar interessado na questão do combustível. O Presidente agradece sua 

participação na CPI. 

 

Em 10/05/2005, o Presidente informou que ainda não recebeu da Secretaria da 

Fazenda a relação das empresas importadoras e dos produtos importados com 

o seu destino, o que prejudica os trabalhos da CPI.  Agradece ao IMETRO e 

ao Diretor do IPEM, que já indicaram pessoas para participar das diligências 

em postos e usinas. 

 

Reunião de 24/05/2005, nas páginas 07 e 08 

- Seja oficiado à Secretaria de Estado da Fazenda – solicitando informações sobre 

repasse efetuado pela Petrobrás, referente a ICMS de derivados de petróleo, inclusive 

lubrificantes e alcool, relativo às distribuidoras e compradoras no E.E.Santo, 

detalhando mês a mês, nos últimos oito anos. 

- Ofício idêntico à Petrobrás. 

- Ofício à Secretaria de Estado da Fazenda, solicitando que forneça informação sobre 

recolhimento de ICMS, mês a mês, referente à comercialização de combustível de 

distribuidoras do Estado, nos últimos oito anos. 

- Ofício semelhante dirigido à Petrobrás. 

- A contratação imediata de um auditor fiscal para assessorar a CPI. 

- Encaminhar ofício à Auditoria Geral do Estado solicitando que coloque um auditor à 

disposição da CPI. 

 

Reunião de 21/06/2005, na página 11 

- À Polícia Federal de Campos, reiterando o pedido de cópia do processo, em cinco 

dias, envolvendo a Empresa Chebabe.  Enviar cópia do ofício ao Ministro da Justiça. 

Comunicar ao Ministro que o não atendimento pela PF de Campos está ocasionando 

transtornos à CPI.  

- Enviar a Brasília dois Deputados e um Procurador, para contatar a CPI dos 

Combustíveis feita pelo Congresso, pedindo-lhe cópia de material disponível: atas e 

alguns depoimentos. 
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Reunião de 18/08/2005, na página 17 

- Oficiar à Secretaria da Fazenda – solicitando informar se a Empresa Codipetro, 

Distribuidora de Petróleo já teve inscrição no Estado; se foi cancelada, o motivo; se 

sofreu processo administrativo, enviar cópia. 

- Oficiar à Junta Comercial, à Receita Federal e à Fazenda Nacional, pedindo 

informação se a Codipetro fez operação de venda de álcool combustível para o Espírito 

Santo, nos últimos cinco anos. 

 

SAI DA CPI O DEPUTADO RUDINHO DE SOUZA, QUE É SUBSTITUIDO, 

NA REUNIÃO Nº 21, DE 23/08/05, PELO DEPUTADO GEOVANI SILVA. 

 

Reunião de 23/08/2005, na página 23 

- Oficiar ao Procurador Geral do Ministério Público informando que o Órgão não tem 

sido representado nas últimas reuniões e convidando para que volte a participar da CPI.   

- Colocar na tela da TV Assembléia o número do disque-denúncia: 0800-3555. 

 

Reunião de 30/08/2005, na página 27 

- Oficiar à Secretaria da Fazenda solicitando cópia dos documentos da empresa 

Braspontex, em seu poder. 

- Reiterar ao Presidente da ALES o pedido de contratação de um consultor para a CPI. 

 

DECIDIDO, NA REUNIÃO Nº 010, DE 24/05/05, PRORROGAR OS 

TRABALHOS DESTA CPI POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. 

 

DECIDIDO, NA REUNIÃO Nº 024, DE 24/09/05, PRORROGAR OS 

TRABALHOS DESTA CPI POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, na pág 29. 

 

- Na reunião nº 025, de 04/10/05, resolve reiterar o pedido de contratação de um técnico 

para assessorar a CPI. Como existem duas propostas da empresa: Contabilidade e 

Auditoria Universal, a Comissão faz a opção de trabalho interno, face ao sigilo dos 

trabalhos da CPI, na página 30. 

 

- Na Reunião nº 26, de 18/10/05, o Relator pede urgência na contratação do auditor 

para a Comissão. O Presidente se compromete a fazer nova solicitação à Mesa da 

ALES, na página 32.  

- Na mesma reunião o Relator solicita à Procuradoria um relatório parcial do que já foi 

feito pela CPI, na página 32. 

 

Reunião 28, de 8/11/05, na página 39 

- Oficiar às Distribuidoras Texaco e Ipiranga, solicitando a relação de todas as vendas 

efetuadas pelas filiais de Campos, das duas empresas, para o Estado do Espírito Santo. 

- Oficiar à Petrobrás para que forneça demonstrativo de repasse de ICMS no Espírito 

Santo, nos últimos cinco anos. 

- Parabenizar a Procuradoria, pela produção de um sub-relatório dos trabalhos da CPI 

até o presente momento. 

- REQUERIMENTO AO PLENÁRIO DA ALES, À MESA DIRETORA, PARA A 

TRANSPOSIÇÃO DESTA COMISSÃO, COM SEU RESPECTIVO PRAZO, 

PARA A PRÓXIMA SESSÃO LEGISLATURA. 

 

Reunião n° 29, de 22/11/05, na página 41 
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- Requerer à Secretaria da Fazenda cópia de toda a documentação solicitada às 

distribuidoras de combustíveis e usinas de álcool, especificamente cópias das notas 

fiscais, feitas no ano de 2005, num prazo de dez dias. 

- Oficiar à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, solicitando cópia do contrato 

social e das alterações contratuais da empresa Mega Petróleo, nos últimos quatro anos. 

- Solicitar à Secretaria da Fazenda a relação de todas as empresas que lidam com 

combustíveis ou seus derivados e álcool, após a abertura desta CPI, bem como o 

resultado de cada fiscalização, num prazo de dez dias. 

- Oficiar às empresas Jean Petro e Petro Silva solicitando cópia de todas as notas fiscais 

de compra e venda emitidas para o Estado do Espírito Santo, nos últimos cinco anos. 

- Convocar judicialmente, para o dia 29 de novembro de 2005, e marcar uma vistoria na 

Usina Paineiras, porque seu Diretor Presidente, sendo convocado, não compareceu e 

nem justificou a ausência.   

 

Reunião 31 de 6/12/05, na página 46 

- Quebra do sigilo telefônico da Total e da Full Trading e dos seus sócios, tendo em 

vista notícia de que há alteração. 

-  PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CPI, POR MAIS 90 DIAS 

 

Reunião 33, de 13/12/05, na página 53 

- Dar prazo até 30 de janeiro de 2006, para que a empresa Aliança Logistych forneça 

cópia de todas as transações envolvendo o Espírito Santo, referentes à intermediação de 

compra e venda de combustíveis. 

- Oficiar à Delegacia Distrito Policial de Piracicaba, solicitando cópia do processo 

oriundo na notificação apresentada pela Ferchímica. 

 

- Em virtude da segunda ausência da Gianpetro, solicitar à Secretaria da Fazenda de São 

Paulo uma fiscalização naquela Empresa, enviando-nos cópia das notas fiscais de 

compra e venda, relacionadas ao Estado do Espírito Santo. 

 

Reunião 35, de 30/01//06, na página 55 

Solicita sejam enviados à CPI: 

O nome do ex-presidente da COPERSUCAR; 

Nome das usinas cooperadas; 

Nome do Diretor comercial atual e o anterior; 

Nome do contador da empresa, nos últimos cinco anos. 

 

Reunião 36, de 21/02//06, na página 56 

- Convocar o representante da TA Oil.  

- Convocar os dietores: operacional e comercial da Copeprsucar, Srs. Paulo Roberto e 

Diogo, e os responsáveis pelos postos da COPERSUCAR em cada usina.   

 

Reunião 37, de 07/03//06, na página 57 

- Nomes das usinas de fora do Estado das quais a TA Oil fez a maior quantidade de 

aquisição de combustível nos últimos doze anos. 

- A quantidade de combustível fornecido à TA pelas usinas: Paineiras e Disa, nos cinco 

últimos anos. 

 

Reunião 39, de 21/03//06, na página 62 

- Solicitar ao Sr. Jesus Grechi, o endereço da empresa Glória, em cinco dias. 
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- Pedido de condução coercitiva do Sr. José Joaquim Dias Fernandes, sócio da Fultrade. 

- - Pedido de condução coercitiva dos Srs. Henrique Pereira e Marcelo Pereira, 

proprietários da Mega Transporte e Dínamo Lubrificante e o Sr. Ricardo Magno, para o 

dia 25 de abril de 2006. 

- Convocar para o dia 25 de abril de 2006, o Sr. Júlio César Adorno, funcionário da 

COPERSUCAR. 

- Seja informado à CPI, se algum deputado pedir para ter acesso às fitas da CPI.  

 

Reunião 40, de 22/03//06, na página 62 

- Providenciar a condução coercitiva da Sra. Maria Cristina Chebabe Elias. 

- Oficiar ao Secretário da Fazenda, José Teófilo de Oliveira, reiterando os ofícios nº 335 

e 105 que solicitam cópias de processos, uma vez que em vez dos processos, só foram 

informados seus números.  

- Pedir à Procuradoria um estudo sobre a conduta do Secretário da Fazenda, com base 

na Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, para que a CPI tome as providências cabíveis. 

 

Reunião 41, de 28/03//06, na página 66 

 

- Indeferir ofício do Sr. Antonio José Freitas, requerendo cópia do depoimento do Sr. 

Francisco José da Silva, sócio da Bardan, com o qual será acareado. 

- Indeferir, por ora, o requerimento do Sr. Regis Souza de Carvalho Brito, acionista da 

Usina Paineiras, pedindo cópia do seu depoimento e solicitando seja dispensado de 

novo comparecimento a esta CPI. 

- Adiar o depoimento do Sr. Júlio César Adorno, funcionário da COPERSUCAR, para a 

próxima terça-feira. 

- Convocar o Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Sr. José Raimundo Dantas, 

para esclarecer sua denúncia, feita em A Tribuna de 08/02/2006, sobre um cartel de 

combustível. 

- Convocar o Sr. Antonio Carlos Dias de Andrade, Diretor-Presidente da Thorck 

Trading, pra melhor esclarecimentos das apurações da COPERSUCAR. 

- Convocar o Sr. Herman Júnior, representante da Sigja Química Geral Ltda., para ouvi-

lo sobre compra de solvente para produção de tintas. 

- Decidido arquivar como documentos secretos, conforme art. 5º, inciso I, da Resolução 

nº 2.196/04, alguns documentos enviados pela Secretaria da Fazenda, protegidos pelo 

sigilo fiscal. Poderão ter acesso aos documentos os membros da CPI e os servidores 

designados pela Comissão. 

   

Reunião 42, de 04/04/06, na página 67 

- Que logo após a audiência pública que será realizada, sejam passados informações à 

CPI sobre fatos novos que possam ser úteis a esta Comissão. 

 

Reunião 44, de 18/04/06, na página 72 

 

- Atendendo pedido, resolve adiar o depoimento do Sr. Hermelindo Ruetti de Oliveira, 

Presidente da COPERSUCAR, para a próxima terça feira. 

- Resolve convocar judicialmente os Sr. Henrique Pereira, Marcelo Pereira e Ricardo 

Magro, inclusive, requerendo a apresentação da documentação das empresas Dínamo 

Lubrificantes e Mega Petróleo, com relação à Receita Estadual do Rio de Janeiro e do 

Espírito Santo. 
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- Notando que há indícios de tentativa de fechar distribuidoras do Estado, para trazer 

distribuidoras de fora, resolve a CPI convocar o Diretor Administrativo da CODESA e 

o representante da Praticagem e dos Portos, a partir da próxima terça-feira.  

 

Reunião 45, de 25/04/06, na página 72 

- Solicitar o Contrato Social da Empresa Thork Trading, tanto de São Paulo quanto do 

Espírito Santo, com as alterações. 

- A qualificação do Sr. Ricardo Lyra Daim. 

- Reconvocar o Sr. Hermann Kallmeyer Júnior, Diretor-Presidente da Sigja Química 

Geral, que não n~´ao compareceu, nem justificou a ausência. 

- Levantar todas as convocações feitas ao Presidente da COPERSUCAR, que tem se 

recusado a comparecer à CPI.   

- Levantar o nome de todas as pessoas ou empresas que tenham sido convocadas e não 

tenham comparecido, para serem novamente convocadas. 

 

Reunião 46, de 02/05/06, na página 74 

- Cópia, no prazo de cinco dias, dos documentos da Codesa que afirmam que o berço 

902 não poderia ser prejudicado pelo projeto da Pirelli. 

- Solicitar cópia, no prazo de cinco dias, dos documentos da Codesa que afirmam que o 

berço 902 não poderia ser prejudicado pelo projeto da Pirelli. 

- Reconvocar o Sr. Fernando Alberto Gomes da Costa, Capitão da Capitania dos Portos, 

para a próxima 3ª. feira. 

- Reconvocar os representantes da Cotia Trading e da Pirelli para a próxima 3ª. feira. 

- Convocar, via judicial, o Presidente da COPERSUCAR, Sr. Hermelindo Ruetti 

Oliveira e também do Sr. Hermann Kallmeyer Júnior, Diretor-presidente da Sigja 

Química Geral. 

 

Reunião 47, de 16/05/06, na página 80 

- Resolve-se convocar o Sr. Armando Camparatto, Presidente da Prysmian Cabos, para 

a próxima 4ª. feira. 

- Pedida urgência à Procuradoria sobre as providências junto à Justiça referentes à 

convocação do presidente da COPERSUCAR. 

 

Reunião 48, de 24/05/06, na página 80 

- Cópia, em cinco dias, dos contratos sociais e as alterações nos últimos cinco anos da 

Pirelli e da Prysmian. 

 

Reunião 50, de 06/06/06, na página 82 

- Solicitada a convocação do Sr. Valcir Mallini, proprietário do Posto Corumbá, da Sra. 

Mônica de Araújo Saldanha, servidora da Secretaria da Fazenda e do Sr. Fernando 

Alberto Gomes da Costa, Capitão de Maré Guerra, para o próximo dia 20. 

 

Reunião 51, de 20/06/06, na página 82 

- Deferido requerimento do Sr. José Joaquim Dias Fernandes, sócio da Total 

Distribuidora, para ser ouvido em sua residência, por motivo de saúde. 

 

Reunião 53, de 08/08/06, na página 83 

- Resolvido PRORROGAR OS TRABALHOS DA CPI, ATÉ 01/12/2006.  
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REUNIÃO Nº 55, DE 10 DE OUTUBRO DE 2006. 

 

- Solicitada informação sobre o andamento do Agravo no MS da COPERSUCAR 

- Solicitadas providências relativas à viagem da CPI a Pernambuco, em diligência.  

 

Reunião nº 56, de 14/11/06, na pág. 

 

- Decidido encaminhar cópia de documento que foi rotulado como confidencial e os 

demais documentos relativos à COPERSUCAR ao Ministério Público Federal, à Polícia 

Federal em São Paulo e ao Ministério Público Estadual de São Paulo. 

- Só o Presidente, o Vice Presidente e o Relator da CPI podem receber notificações e 

intimações da Justiça relativas à CPI.  Até os Procuradores da CPI estão desautorizados. 

Decidido oficiar à Secretaria da Fazenda solicitando informação se a COPERSUCAR 

mantém algum relacionamento comercial no Estado do Espírito Santo.  

 

Reunião nº 57, de 21/11/06, na pág. 

 

- O Presidente informa que solicitará, no relatório final, ao Ministério Público que tome 

as providências possíveis em relação aos depoentes que não atenderam à convocação. 

- Resolvido convocar para a próxima reunião os representantes da ALEW Combustíveis 

Ltda. Da ESSO Brasileira de Petróleo Ltda. E da Frannel Distribuidora de Petróleo 

Ltda. 

 

- DECIDIDA A PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CPI ATÉ 31 DE 

JANEIRO DE 2007. 

 

REUNIÃO Nº 58, de 28/11/2006, na pág. 

 

- Exigir da empresa ALE, que envie, em cinco dias, as notas de compra de álcool anidro 

e hidratado, da Copersucar, a partir de abril de 2002. 

- Exigir da empresa Frannel, que envie, em cinco dias, todas as notas de compras de 

álcool adquirido da Copersucar. 

 

REUNIÃO Nº 59, de 05/12/2006, na pág. 

 

O Presidente resolve transformar a reunião em diligência, prevista no artigo 50, § 3°, do 

Regimento Interno, por não haver outro membro da CPI presente, e para os depoentes 

não perderem a viagem.  

REUNIÃO Nº 60, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006. 

 

O Relator apresenta um relatório parcial das atividades desenvolvidas pela CPI, 

destacando as dificuldades enfrentadas pela Comissão, alguns dos bons resultados já 

alcançados, e solicita ao Presidente mais uma semana de prazo para apresentar o 

relatório final desta Comissão Parlamentar, o que lhe é concedido. 

 

REUNIÃO Nº 61, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006. 

O relator da Comissão, Deputado Marcos Gazani, apresenta o relatório final da CPI. 

 

 



 

 

99 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

- Dos Obstáculos enfrentados: 

 

Consideramos muito proveitoso o trabalho realizado pela CPI durante quase dois anos.  

Houve total empenho de todos os membros da CPI na execução fiel da tarefa que nos 

foi confiada pela Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 

Foram ouvidas dezenas de empresas que atuam na área de combustíveis e solventes em 

nosso Estado e recebidos milhares de documentos que foram avaliados pela Comissão. 

  

Algumas pessoas e empresas foram convocadas diversas vezes para prestarem 

depoimento. É o caso dos representantes da Chebabe, da Braspontex, da Lasa, da 

Frannel, COPERSUCAR, e outras. 

 

De algumas empresas, foram convocados diversos executivos, uma vez que cada um só 

conseguia informar as questões relacionadas à sua área de trabalho. Predominando aí o 

“achismo” e o “não sei”, apesar de reconhecermos o direito constitucional de cada um 

de não produzir provas contra si mesmo. 

 

Todas as pessoas e empresas citadas nos depoimentos foram convocadas para elucidar 

os fatos a elas imputados, e, apesar de envidarmos todos os esforços, algumas 

conseguiram furtar-se à convocação. 

 

Alguns pontos controversos foram elucidados a partir do confronto do depoimento de 

pessoas diferentes. 

 

Pesam dúvidas sobre as declarações de diversos depoentes, uma vez que todos tentaram 

interpretar os fatos à luz dos seus interesses.  É tarefa dos integrantes da CPI extrair das 

declarações a verdade dos fatos. 

 

Incontestavelmente, existiu uma aparente acomodação por parte de diversos agentes e 

Órgãos Públicos em colaborar com esta CPI, de forma a deliberadamente obstruírem a 

busca do conhecimento comprovado dos fatos tipificados como irregulares e, 

conseqüentemente, permitirem aos autores de tais fatos escaparem das punições 

conforme a determinação legal respectiva.  Contudo, esta CPI não se deteve com os 

subterfúgios dos que agem em desacordo com a lei. Certamente, este relatório servirá 

habilmente para que os criminosos sejam exemplarmente apenados, daí decorrendo  a 

liberação da práxis das atividades de importação, distribuição e comércio de 

combustíveis no Estado do Espírito Santo, dessa influência perniciosa que tanto 

prejuízo traz para os cofres públicos e, sobretudo, para a população capixaba. 

 

Prova desse fato é a dificuldade que enfrentou esta CPI para conseguir os elementos 

indispensáveis à execução da difícil, mas importante tarefa que lhe foi confiada.  Outros 

gravames incidentais corroboraram para dificultar os trabalhos desta Comissão 

Parlamentar, como por exemplo: não conseguimos uma sala exclusiva, com os 

equipamentos necessários para se fazer o trabalho, com o sigilo que o mesmo exige, 

nem o auditor contábil e fiscal, com experiência em combustíveis, para nos dar 

subsídios e examinar os milhares de notas fiscais que recebemos, bem como outros 

documentos.  Foi praticamente impossível fazer o cruzamento de informações, para 
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descobrir quais notas são falsas, quais são “viajadas”, sem a presença de alguém com 

experiência em fiscalização e auditoria contábil.   

 

Apesar das reiteradas solicitações, conforme Of. Nº 069/2006 – GBMG, datado de 09 

de maio de 2006 e, ofícios CPI nº 249/2005, datado de 02 de agosto de 2005, nº 

347/2005, datado de 04 de outubro de 2005, nº 083/2006, datado de 16 de maio de 

2006, não nos foi disponibilizado o contido no teor dos referidos ofícios, impedindo a 

regularidade dos trabalhos desta CPI. 

  

Como declarou a esta CPI o Sr. César Augusto Fernandes Guimarães, gerente de 

informações do SINDICOM, em 19 de abril de 2005, a sonegação de impostos, a 

produção clandestina, a adulteração e o contrabando são irregularidades existentes no 

mercado de combustíveis, em nosso país, e, certamente, no Espírito Santo.  

 

O Estado do Espírito Santo e, principalmente, o povo espírito-santense, merecem o 

trabalho que esta CPI realizou em favor dos consumidores de combustíveis e da 

arrecadação de tributos, bem como dos empresários sérios que são prejudicados pela 

ação dos possíveis maus empresários, assim, ofertando um bom contributo para que o 

Estado do Espírito Santo continue crescendo de forma equilibrada e com justiça. 

 

São muitas as evidências constatadas de omissão do Poder Público e de irregularidades 

praticadas pelas usinas de álcool, pelas distribuidoras de combustíveis em geral, pelas 

revendedoras e pelos postos de distribuição de combustíveis, ressalvando-se que 

existem inúmeros empresários que não pactuam com ações irresponsáveis e ilegais. 

 

Quando ressaltamos a omissão do Poder Público, estamos nos referindo aos privilégios 

às grandes empresas, principalmente, as multinacionais, citando como exemplo a 

facilidade na compensação dos créditos tributários, o que diminui muito a necessidade 

de capital de giro para operar o negócio.  As empresas nacionais, chamadas emergentes, 

não tendo o mesmo tratamento, dependem de altos financiamentos para pagar 

antecipadamente os tributos, que correspondem a cerca de cinqüenta por cento do valor 

do custo da mercadoria.  Isso massacra as pequenas empresas nacionais, que não 

conseguem fôlego para enfrentar a concorrência das gigantescas multinacionais. 

 

Foi esse o motivo das tão contestadas liminares de “regime especial”, concedidas pelo 

Poder Judiciário, de forma a dar às empresas emergentes o mesmo tratamento, 

concedido pelo Governo estadual, às empresas multinacionais. Sem o tão comentado 

“regime especial”, as pequenas empresas perdem a condição de operar, abrindo o 

caminho para as “insaciáveis” multinacionais. 

 

Há evidências de falha e até, em alguns casos, de conivência na fiscalização, permitindo 

que produtos sejam desviados dos verdadeiros destinos, ou adulterados, ou, ainda, que a 

mesma nota fiscal seja utilizada em várias viagens dadas pelo veículo transportador de 

combustível, causando enorme prejuízo ao erário público.  

 

Dos Impedimentos à Concorrência: 

 

Não obstante, no Estado do Espírito Santo existe o sistema FUNDAP, gerenciado pelo 

BANDES, que incentiva as empresas a fazerem importações pelos portos capixabas.  As 

empresas que conseguem os benefícios do FUNDAP têm grande vantagem na 
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competição com as demais, porque ganham prazo e ainda podem empregar parte dos 

valores que deveriam ser recolhidas como impostos no desenvolvimento do seu 

negócio.  Com isso elas podem enfrentar de forma privilegiada a concorrência, alijando 

aquelas que não gozam dos mesmos benefícios.    

 

As usinas também privilegiam as grandes empresas, na maioria multinacionais, como a 

Esso, a Ipiranga, a Shell, e outras, dando-lhes prazo para pagamento, enquanto que as 

empresas chamadas emergentes precisam pagar antecipadamente para adquirirem o 

produto, causando enorme desvantagem para as pequenas empresas nacionais. 

Depoimento do Sr. Paulo Roberto de Souza, da COPERSUCAR, em 14 de março de 

2006, informa que as grandes distribuidoras têm dez dias de prazo, fora do decênio da 

retirada do produto, para efetuarem o pagamento, enquanto que as emergentes precisam 

pagar antecipadamente.  

 

Destarte, tal condicionante também dificulta às pequenas empresas nacionais a enfrentar 

a concorrência.  Isso incentiva os empresários de mau caráter a utilizar-se de meios 

ilegais para contrapor a sua desvantagem nas negociações, como um “grito por socorro” 

ou, ainda, como uma “tábua de salvação” na luta pela igualdade. Outros empresários, de 

caráter ilibado, vão à falência ou encerram seus negócios, por não compactuarem com 

as possíveis irregularidades, tais como: falsificação de notas fiscais, notas viajadas, 

distribuição de propinas, adulteração de combustível, como declarou a esta CPI o Sr. 

César Augusto Fernandes Guimarães, gerente de informações do SINDICOM, em 19 de 

abril de 2005.  

 

Coopersucar e Codipetros: 

 

Evidências gritantes de irregularidades foram detectadas envolvendo a cooperativa de 

álcool paulista, denominada COPERSUCAR, e uma empresa sediada no Estado do 

Espírito Santo, denominada CODIPETROS.  Vejamos: 

 

Conforme comprovado nos autos, a COPERSUCAR se valeu da CODIPETROS para 

realizar fraude fiscal milionária, ou seja, emitiu várias Notas Fiscais de álcool 

combustível para a CODIPETROS – assim o destino era o Espírito Santo –, mas esse 

produto nunca chegou em terras capixabas. O álcool era guiado com o benefício fiscal 

do Estado do Espírito Santo, porém era outro o seu destino final. Em depoimento, 

datado do dia 21 de março de 2006, o senhor Walmir Barroso Médici declarou ser 

proprietário da empresa CODIPETROS e que nunca efetuou compras junto a 

COPERSUCAR. Em continuidade, declarou que não há registro na contabilidade de sua 

empresa de compra de álcool, portanto, nunca realizou nenhum depósito na conta da 

COPERSUCAR. Afirmou, ainda, que na contabilidade da empresa não existe nenhum 

registro de compra de álcool da COPERSUCAR e que na sede da sua empresa (Bairro 

de Fátima, Vitória, ES) não existe tanques com condições de armazenamento de 

combustível. 

 

Estranhamente a estas alegações, em documentos enviados pela própria 

COPERSUCAR encontram-se diversas notas fiscais de venda de álcool e comprovante 

de depósitos feitos supostamente pela empresa CODIPETROS em favor da 

COPERSUCAR, onde só um – dos muitos depósitos realizados – indicou a cifra de R$ 

3.636.000,00 (três milhões e seiscentos e trinta e seis mil reais), referentes a quatro 

milhões de litros de álcool hidratado. Outro indício de que os ditos depósitos não foram 
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feitos pela Empresa CODIPETROS, mas, sim, pela COPERSUCAR é o fato de que os 

mesmos foram realizados em dinheiro e em agência bancária não da depositante, porém, 

naquela em que COPERSUCAR possui a sua conta corrente. Ora, mesmo sabendo que 

hoje as transações bancárias são instantâneas e o índice de assalto é altíssimo, como 

uma empresa capixaba pagaria o produto que compra transportando alta soma de 

dinheiro, em espécie, para depositar em um banco paulista onde a favorecida possui 

conta? Resposta: não há lógica para isso. Todavia, há lógica para supor que a transação 

comercial não ocorreu e que quem “produziu” o documento de depósito bancário foi a 

própria favorecida, que, por medo de assalto, sequer teve o cuidado de transporta-lo 

para ser depositado no Estado do Espírito Santo.    

 

Ao tomar conhecimento de que teria seu sigilo quebrado pela CPI, a COPERSUCAR 

imediatamente acionou o Poder Judiciário para que não fossem revelados tais 

desmandos e a origem dos depósitos milionários feitos em dinheiro em seu nome, 

lesando o Estado de São Paulo e o Espírito Santo.  Destaca-se, novamente, que a 

CODIPETROS não passava de um pequeno escritório num dos bairros da Cidade de 

Vitória com poucas pessoas trabalhando; como transportaria vultosos valores em 

dinheiro para depositar em São Paulo, quando poderia deposita-los aqui em Vitória, via 

online, com o crédito imediato para a COPERSUCAR?  Isso demonstra um esquema de 

fraude, com a utilização de empresa fantasma para a emissão de notas fiscais.  Quando a 

CPI deliberou a convocação do Sr. Ermelindo Ruetti Oliveira e a quebra do sigilo 

bancário para se saber a origem do dinheiro depositado na conta da COPERSUCAR, 

como se tivesse sido feito pela CODIPETROS, inusitadamente a COPERSUCAR 

conseguiu uma liminar para que a CPI não avançasse e continuasse a investigação. 

Apesar dos esforços envidados pela Procuradoria desta Assembléia para reverter à 

decisão judicial, tal decisão foi mantida e obstruiu o trabalho de investigação da CPI. 

 

Para confirmar o histórico de prática de irregularidades, pode-se grifar que, em 

depoimento realizado no dia 14 de março de 2006, o Diretor executivo da 

COPERSUCAR, senhor Paulo Roberto de Souza, declarou que a empresa veio 

recebendo autuações efetuadas pelo fisco do Estado do Espírito Santo, sob a 

fundamentação de que o álcool vendido pela COPERSUCAR não tinha cruzado a 

fronteira de nosso Estado, com suspeita de que o mesmo tenha ficado no próprio Estado 

de São Paulo; em outros termos, só veio à nota fiscal, mas o produto permaneceu no 

Estado de origem. Por seu turno, se não bastasse,  o motorista da CODIPETROS Helder 

Fabrício Grijó, que ganhava um salário mínimo por mês, tornou-se “sócio fantasma” da 

empresa, com detenção de 25% (vinte e cinco por cento) das ações, com valor 

aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

 

Não obstante, pelo que foi apurado, nesse conluio para lesar os cofres públicos, entrou 

uma sócia da CODIPETROS, de nome Caraguá Factoring, que seria de propriedade de 

usineiros, Srs. Waldemar Debortoli e outro de prenome Júlio, que nunca foram 

localizados, mas que, segundo informações, eram usineiros do Estado de São Paulo, e 

sócios da CODIPETROS, o que mais reforça a suspeita da existência de uma grande 

organização criminosa para fraudar os cofres públicos. 

 

Chebabe 

 

Outra empresa que foi alvo de atenção especial desta CPI é o Grupo CHEBABE, 

sediada em Campos, Estado do Rio de Janeiro, que mesmo tendo sua sede fora do 
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Espírito Santo, realizou inúmeras operações comerciais em nosso Estado.  O grupo era 

formado por diversas empresas, com destaque para: a Chebabe Distribuidora e a 

Chebabe Transportes.  Há evidências de diversas ações de adulteração de combustíveis 

e de evasão fiscal, fatos investigados pela Polícia Federal do Rio de Janeiro e fartamente 

noticiados pela imprensa nacional.  Os sócios dessa empresa, envolvidos em muitas 

irregularidades, foram alvo de investigação séria da Polícia Federal, tendo ficado mais 

de um ano detidos no Rio de Janeiro. 

 

Foram ouvidos diversos membros da família Chebabe, dirigentes das diversas 

Empresas. Dos depoimentos e da análise dos documentos requisitados por esta 

Comissão de Inquérito, constatou-se o envolvimento do Grupo Chebabe com a empresa 

Ubigás, motivado por relações familiares.  É que a Sra. Elizabeth Chebabe de Azevedo 

é casada com o Sr. Dejanir Soares de Azevedo, filho do Sr. Abel Benevides, 

proprietário da empresa Ubigás.  Consta que o Sr. Abel Benevides de Azevedo possuía 

uma procuração do Sr. Antonio Carlos Chebabe, fundador da empresa Chebabe, para 

realizar negócios em nome daquela empresa.   

 

Em virtude do falecimento do Sr. Antonio Carlos Chebabe e da grave enfermidade de 

que foi acometido o Sr. Abel Benevides de Azevedo, atestada por profissional 

cardiologista e constatada pelos Deputados que foram à sua residência para ouvir o seu 

depoimento, não foi possível esta CPI aprofundar as investigações para apurar o 

envolvimento da Ubigás com as irregularidades atribuídas ao Grupo Chebabe.  

 

Uma das sócias da Empresa Chebabe, a Sra. Maria Cristina Chebabe Elias, ao ser 

convocada para depor nesta CPI, conseguiu uma ordem judicial que a autorizou a calar-

se diante de qualquer pergunta cuja resposta pudesse incriminá-la.  A decisão judicial 

foi respeitada pela CPI, como realmente deveria acontecer, mas, na reunião nº 43, de 11 

de abril de 2006, a Comissão confirmou as questões com as quais a depoente está 

envolvida, pois sempre que tais assuntos eram abordados, ela se valia da liminar judicial 

para livrar-se de responder sobre os mesmos.    

 

Codesa: 

 

Causaram preocupação aos membros desta Comissão os fortes indícios de que a 

empresa CODESA esteja envidando esforços no sentido de dificultar a ação de 

empresas regionais no Porto de Vitória, com o objetivo de rescindir o seu contrato de 

utilização do depósito de granéis líquidos de São Torquato, fazendo novo contrato com 

uma outra empresa. Para abastecer tal depósito, a Petrobrás utilizava o berço 902, em 

que manobravam navios de 160 metros de comprimento. 

 

Ficou apurado que os estudos para a obra a ser executada por uma empresa na área da 

CODESA, próxima à entrada do berço 902, não inviabilizaria as manobras de navios de 

calado maior para abastecimento das distribuidoras locais que mantinham depósitos 

com acesso através daquele berço, mais especificamente, a TA Oil e a Frannel. Após o 

início das construções civis, a CODESA passou a alegar que haveria risco para a 

manobra de tais navios, tendo em vista as referidas obras em andamento, inviabilizando 

o funcionamento de empresa ali remanescente, e que só poderia liberar a entrada 

daquelas embarcações após a realização de novo estudo técnico de manobrabilidade, o 

que, até o momento, não foi feito. 
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Informações levantadas por esta CPI dão conta de que esse estudo só será feito após a 

CODESA conseguir retirar a última empresa que utiliza aquele depósito, para que possa 

instalar no local outra pessoa jurídica de seu interesse, e que o futuro estudo concluirá 

pela possibilidade de manobras de grandes navios naquele berço. Registre-se que é fato 

público e notório neste Estado que aquele terminal de granel líquido é um dos pontos 

mais cobiçados por distribuidoras, inclusive, que querem se instalar neste Estado. 

 

Apesar dos indícios já apontados, não houve tempo hábil para se aprofundar as 

investigações sobre as suspeitas levantadas, em virtude da complexidade do assunto, 

motivo porque esta Comissão de Inquérito inclui em suas sugestões ao Poder Executivo 

o aprofundamento dos estudos, juntamente com os Órgãos federais envolvidos, para que 

não pairem dúvidas na opinião pública sobre a proverbial lisura com que agem os 

administradores da coisa pública em nosso Estado.  

 

Depoentes que foram convocados e não compareceram: 

 

Todos os depoentes indicados por deliberação dessa CPI, foram regularmente 

convocados. Entretanto, alguns desses não compareceram e não apresentaram 

justificativa para a ausência – são eles:  

 

Luis Rodolfo Landim Machado – Presidente da Petrobrás Distribuidora (não 

compareceu, mandando seu representante Sra. Irene). 

 

Henrique Pereira – Diretor Comercial da Empresa Mega e Dínamo Lubrificantes (sete 

convocações com uma justificativa apenas). 

 

Marcelo Pereira – Diretor Operacional da Empresa Mega e Dínamo Lubrificantes (sete 

convocações com uma justificativa apenas). 

 

Ricardo Magro – Representante da Empresa Mega Petroleo e Dínamo Lubrificantes 

(seis convocações sem nenhuma justificativa). Mega, justificou da última vez, que tal 

pessoa não existe. 

 

Proprietário da Empresa Caraguá Factoring Comercial Ltda. 

 

Alfonso Jonhso Rojas Parraguez – sócio da Empresa CODIPETROS (não localizado). 

 

Herman Kallmeyer Júnior – Diretor Presidente da Sigja Química Geral Ltda (três 

convocações, com uma justificativa).  No dia 25/04/06 foi solicitada nova convocação 

para o dia 02/05/06. 

 

Hermelindo Ruetti Oliveira – Presidente da COPERSUCAR (duas convocações, uma 

justificativa). Foi desobediente até conseguir liminar. No dia 25/04/06 foi solicitada 

nova convocação para o dia 02/05/06. 

 

DISPOSITIVO 

 

Ex positis, com fulcro no art. 51, incisos III e IV, da Resolução n.º 1.600/1991, 

recomendamos a adoção das seguintes providências: 
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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. 

 

B) Que sejam encaminhadas as cópias dos autos referentes à empresa 

COPERSUCAR, bem como o relatório final desta CPI, ao Ministério Público do 

Estado de São Paulo, de modo que se promovam: a continuidade das 

investigações e, em sequência, as responsabilidades civis e criminais pelas 

infrações cometidas pelos diretores e funcionários daquela empresa. 

 

C) Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para as providências 

legais e respectiva denúncia, a  lista nominal dos dirigentes e responsáveis pelas 

empresas que, convocados para depor nesta CPI, não compareceram e não 

justificaram a sua ausência. 

 

D) Requerer ao Ministério Público Estadual a denúncia dos dirigentes anteriores e 

atuais da Cooperativa COPERSUCAR, tendo em vista os fatos acima narrados e 

que tipificaram os crimes de formação de quadrilha (art. 288 do CP), corrupção 

ativa (art. 333 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP), falso testemunho 

(art. 342 do CP) e os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de 

consumo (Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 

E) Requerer ao Ministério Público Estadual que denuncie os sócios da empresa 

Chebabbe, face aos fatos já elencados neste relatório e pela instrução contida nos 

autos que tipificaram os crimes de formação de quadrilha (art. 288 do CP), 

corrupção ativa (art. 333 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP), falso 

testemunho (art. 342 do CP) e os crimes contra a ordem tributária, econômica e 

relações de consumo (Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 

F) Encaminhar ao Ministério Público Federal pedido de apuração sobre o suposto 

posicionamento da Codesa e autoridades para prejudicar empresas que atuam no 

depósito de granel líquido de São Torquato, dificultando o funcionamento das 

mesmas para que possa arrendar tal depósito a empresas de sua preferência, 

conforme fatos acima narrados. 

 

 

Recomendações ao Poder Executivo: 

 

G) Que o Governo do Estado determine a proibição de importação, por empresas 

ligadas ao Sistema FUNDAP, de qualquer produto derivado de petróleo, 

especialmente nafta. 

 

H) Que a Secretaria da Fazenda proíba, às usinas produtoras de álcool, a 

distribuição de combustível para seus associados sem o recolhimento do 

imposto, bem assim determine maior controle no consumo interno de 

combustível, evitando a evasão fiscal. 
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I) Que determine maior rigor pela Secretaria da Fazenda nas barreiras interestaduais, 

para se evitar a ocorrência de notas viajadas e outras irregularidades fiscais.  

 

J) Que solicite à CODESA, à Capitania dos Portos e à Praticagem que, em conjunto 

com o Governo do Estado, façam estudos técnicos conclusivos, com a maior 

brevidade, sobre a possibilidade de manobrabilidade dos navios da Petrobrás no 

berço 902, que abastece o depósito de granéis líquidos de São Torquato, 

evitando assim as especulações sobre predisposição de se prejudicar as empresas 

capixabas em benefício de uma outra empresa da área de combustíveis.  

 

 

DECISÃO FINAL 
 

Face ao exposto, após os resultados das investigações procedidas, análise minuciosa 

dos milhares de documentos apensados ao presente processo, os quais foram 

devidamente escriturados cronologicamente, constando: registros de denúncias, 

convocações, documentos de natureza administrativa e operacional, ofícios expedidos 

e recebidos, apresento o relatório circunstanciado da presente CPI dos Combustíveis 

aos doutos membros que compõem a referida Comissão, para análise, apreciação e 

votação final. 

 

Assembléia Legislativa, 20 de dezembro de 2006. 
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