
Justiça dá prazo para definir
a intimação de Daniel Dantas

SEM FINAL – Investigações da SDE ainda não têm conclusão

MinistériodaJustiçaconfirma
inquéritodecartelnocimento
Secretaria de Direito Econômico conduz 14 investigações sobre o caso

IMPOSTODE RENDA

DEFESA DA CONCORRÊNCIA

Patrícia Campos Mello

O Ministério da Justiça enviou
uma carta ontem ao Estado es-
clarecendo que as acusações
contra as indústrias de cimento
estão sendo investigadas e ainda
não há conclusão para os proces-
sos. Ontem, o Estado publicou
uma reportagem a respeito das
suspeitas do governo sobre um
possível cartel do cimento.

A Secretaria de Direito Eco-
nômico (SDE), órgão ligado ao

Ministério da Justiça, está con-
duzindo 14 investigações envol-
vendo a indústria do cimento,
que devem ser concluídas em
dois meses.

Nos inquéritos, há fortes indí-
cios de que as maiores indús-
trias de cimento do País – Voto-
rantim, Camargo Corrêa, Hol-
cin, Lafarge, Nassau, Soeicon,
Cimpor, CP Cimento, Ciplan e
Itambé – estão envolvidas em
formação de cartel, prática de
preço predatório, recusa de ven-
da e discriminação de clientes.

Na carta enviada ontem, a
SDE dizia: “Em relação à maté-
ria ‘SDE suspeita de cartel do ci-
mento’, publicada no Estadão
desta quinta-feira (31), a Secre-
taria de Direito Econômico
(SDE) do Ministério da Justiça
esclarece que, de fato – e por
obrigação legal – instaurou in-
vestigações diante das denún-
cias formuladas pelo Sinescon e
demais concreteiras apontadas
na matéria.

A SDE informa, no entanto,
que tais investigações ainda não
resultaram em qualquer conclu-
são definitiva da Secretaria e
que, por isso, é necessário evitar
prejulgamentos”.

Se, ao final do processo, as
empresas forem consideradas
culpadas de práticas anticompe-
titivas, os casos serão encami-
nhados ao Cade, que pode im-
por às empresas multas de até
30% do faturamento bruto anual
de cada companhia no ano ante-
rior à instauração do processo.

Ontem, a Camargo Corrêa Ci-
mentos enviou uma nota à reda-
ção, afirmando que está e sem-
pre esteve à disposição das auto-
ridades competentes para pres-
tar quaisquer esclarecimentos.
“Aproveitamos para ressaltar
que a atuação da Camargo Cor-
rêa Cimentos é pautada pela éti-
ca, pelo respeito à prática da li-
vre concorrência e pela preocu-
pação em atender aos seus clien-

tes, entre os quais estão as con-
creteiras, com produtos e servi-
ços de qualidade”, dizia a nota.

Na quarta-feira, a Votorantim
classificou de “leviana”a acusa-
ção de formação de cartel . “No
Brasil atuam mais de dez gru-
pos cimenteiros, dentre eles os

maiores produtores mun-
diais; falar em cartel, num ce-
nário desses (muitos produto-
res, preços baixando), é, no
mínimo, leviano”, disse o por-
ta-voz da empresa, em e-mail
de resposta às perguntas do
Estado.●

Aposentadoria

Devo lançar a diferença de
aposentadoria recebida do
INSS em 2004 em rendimentos
tributáveis e deduzir os hono-
rários advocatícios do valor
bruto? Adilson Armando

Resposta: O lançamento es-
tá correto: informe no campo
rendimentos tributáveis recebi-
dos por pessoas jurídicas o va-
lor da diferença de aposenta-
doria obtida por meio de ação
judicial julgada a seu favor, e
do valor recebido você pode
deduzir os gastos com honorá-
rios advocatícios por ter êxito
na decisão. Por esse motivo, o
valor a ser informado como tri-
butável deve estar abatido dos
custos com advogados.

Doença de Parkinson

Acometido de doença de Pa-
rkinson, aposentei-me em ja-
neiro de 2004. Como parte do
meu plano de aposentadoria
complementar recebi um paga-
mento inicial de 25% do meu
pecúlio e passei a receber uma
pensão mensal (sem desconto
do IR na fonte pelo plano de
previdência, com base na Lei
n.º 7.713, de 22/12/1988). Esse
pagamento inicial de 25% do
pecúlio pelo plano de previdên-
cia complementar é realmente
isento de IR e deve ser declara-
do na linha 3 – pensão, proven-
tos de aposentadoria ou refor-
ma por moléstia grave – como
rendimento não-tributável? Ro-
meu Lara

Resposta: Verifique com a
entidade de previdência priva-
da se o pecúlio recebido se re-
fere a contribuições feitas por
você até 31/12/1995. Se confir-
mado, o resgate deve ser infor-
mado como rendimento isento
e não tributável (RIR/99, art.
39, XXXVIII). Como o motivo
que torna o rendimento isento
é o fato de você ter contribuí-
do entre 1989 e 1995, época
em que o resgate era conside-
rado isento, e não está relacio-

nado ao fato de ter contraído
moléstia grave, sugiro que in-
forme no campo “outros rendi-
mentos isentos recebidos pelo
titular” e mencione a base le-
gal acima.

Ação judicial

Como minha mulher deve decla-
rar o valor correspondente a juros
e correção monetária recebidos
em ação judicial movida pelo
Idec? Sergio Paulo

Resposta: Você não esclarece
a natureza da ação judicial movi-
da. Se tiver natureza indenizatória,
os rendimentos deverão ser lança-
dos como isentos e não tributá-
veis; caso contrário, informe no
campo“rendimentos tributáveis re-
cebidos de pessoas jurídicas pelo
titular”, assumindo que sua mulher
irá entregar a declaração dela se-
paradamente da sua. Caso conste
como sua dependente, qualquer
um dos lançamentos deve ser in-
cluído no espaço a ser usado para
informações do dependente: se
for rendimento isento, na linha ren-
dimentos isentos recebidos pelo
dependente; se tributáveis, no
campo rendimentos tributáveis re-
cebidos pelo dependente.

Isenção na doação

A isenção de R$ 33.250,00 sobre
a doação é para cada filho, no ca-
so de contribuinte com mais de
um filho, ou é o limite do valor
que o contribuinte poderá doar
no ano sem pagar imposto esta-
dual? Eduardo D. Leopoldo e Sil-
va

Resposta: O imposto sobre
doações é estadual. No Estado de
São Paulo, o contribuinte é a pes-
soa que recebe a doação. portan-
to a isenção de R$ 33.250,00 é pa-
ra cada filho.

As questões são respondidas pe-
la tributarista Elisabeth Libertu-
ci, da Libertuci Advogados. Os
leitores podem enviar as dúvi-
das pela internet, para o e-mail
irestado@estado.com.br; ou por
fax (0--11) 3856-4669.

TELECOMUNICAÇÕES

A Justiça deu prazo de 48 horas
paraos advogadosde DanielDan-
tas, dono do Banco Opportunity,
edeCarlaCico, presidenteda Bra-
sil Telecom, marcarem dia, hora e
local para os executivos serem in-
timados a depor na Polícia Fede-
ral. A decisão foi tomada ontem,
por volta das 19h, pelo juiz Luiz
Renato Pacheco Chaves de Oli-
veira, da 5.ª Vara Federal Crimi-
nal de São Paulo.

Oliveira definiu o prazo depois

de a Polícia Federal (PF) ter pedi-
do a prisão temporária de Daniel
Dantas eCarlaCico.Apolícia ten-
ta há um mês, sem resultado, inti-
mar os executivos para deporem
sobre caso Kroll, em que são acu-
sados de manter uma rede de es-
pionagem ilegal. O juiz submeteu
o pedido de prisão ao Ministério
Público Federal, que recomendou
que fosse rejeitado.

A agência de notícias Reuters
chegou a noticiar ontem a prisão
de Dantas, em Brasília, para de-
pois desmenti-la. De acordo com
os advogados do banqueiro, ele

se encontra no exterior. A fonte
da agência seria a própria PF, que
depois divulgou uma nota negan-
do a prisão: “Na data de hoje (on-
tem), não foi realizada nenhuma
prisão que tenha ligação com o
Caso Kroll.”

Segundo inquérito da PF, a au-
ditoria internacional Kroll mon-
tou no Brasil um estrutura gigan-
tesca de espionagem, sob enco-
menda de Dantas e de Carla Cico,
para bisbilhotar desafetos do ban-
queiro. No material apreendido
durante a Operação Chacal, reali-
zada em outubro de2004, a PF lo-

calizou dossiês devários inimi-
gos de Dantas. Entre os alvos
da espionagem estavam o em-
presário Luís Roberto Demar-
co, ex-sócio de Dantas, o ex-
presidente do Banco do Brasil
CássioCasseb,o investidorNa-
ji Nahas e o empresário Nel-
son Tanure. Entre as empre-
sas, o principal alvo era a Tele-
com Itália, que disputa com o
Opportunity o controle da Bra-
sil Telecom.

Por ocasião da Operação
Chacal, quando nove pessoas
foram presas em São Paulo e
Rio, foi pedida aprisão doban-
queiro e da presidente da Bra-
sil Telecom, mas a Justiça ne-
gou por entender que “por en-
quanto” não havia razões para
tal. ● Fausto Macedo, Vannil-
do Mendes e Renato Cruz

Camargo Corrêa
Cimentos afirma que
está à disposição para
dar esclarecimentos
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