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C ASTELLAR GUIMARÃES 

AOVOGADOS ASSOCIADOS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA. 

DIGNÍSSIMO RELATOR DA AÇÃO PENAL NO 470. 

SER ACIONISTA OU MEMBRO DO CONSELHO CONSULTIVO DA 

EMPRESA NÃO É CRIME. LOGO, A INVOCAÇÃO DESSA 

CONDIÇÃO, SEM A DESCRIÇÃO DE CONDUTAS ESPECÍFICAS 

QUE VINCULEM CADA DIRETOR AO EVENTO CRIMINOSO, NÃO 

BASTA PARA VIABILIZAR A DENÚNCIA'. 

. --Súpremo Tribunal Fetlcral 

08/09/7.011 12:17 00734·03 

111111111111 11 111111/11111111111111111111111111 

CRISTIANO DE MELLO PAZ, já devidamente qualificado na ação penal 

acima referida, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por 

intermédio de seus procuradores que esta subscrevem, apresentar suas 

alegações escritas, na forma estabelecida pelo artigo 11 da Lei n° 8.038/90, o que 

faz com base nos fatos e fundamentos jurídicos abaixo aduzidos . 

Na oportunidade, o acusado apresenta sua manifestação, com a 

tranquilidade de que, produzida toda a prova requerida pelas partes, nada se 

apurou que comprometesse sua conduta e que a subsumisse em qualquer dos 

tipos penais elencados na peça de ingresso. '!'f 
wt 7 

1 Min. Francisco de Assis Toledo, RT 715/526, grifou-se. 
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Assim, da mesma forma que se adotou, quando do oferecimento da 

resposta, Cristiano de Mello Paz refutará a acusação, segundo a sequência 

estampada nas alegações escritas do Ministério Público Federal. 

I - DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE QUADRILHA - FLS. 07/111 DAS ALEGAÇÕES 

ESCRITAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

o Ministério Público Federal requereu, à fi. 111 de suas alegações escritas, 

a condenação de José Dirceu, Delúbio Soares, José Genuíno, Marcos Valério, 

Rogério Tolentino, Cristiano de Mello Paz, Ramon Hollerbach, Simone 

Vasconcelos, Geiza Dias, Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Ayanna Tenório e 

Vinicius Samarane, pela prática do crime previsto no artigo 288 do Código Penal. 

Ainda que tenha sido pleiteada a aludida condenação, verifica-se dos 

autos que, no decorrer de todas as suas manifestações, o Ministério Público 

Federal não descreveu sequer uma ação que tenha sido praticada pelo 

defendente, que implicasse na subsunção à figura típica indicada. 

A única certeza que restou de todo o apurado foi a comprovação da sua 

condição de sócio, das empresas SMP&B e Graffiti, o que não pode, por si só, 

servir de lastro a um decreto condenatório, sob pena de regressarmos a um 

2 Neste sentido, TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Honzonte: 
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Nesta linha, sem indicar qualquer conduta individual, limitou-se a 

acusação a mencionar o nome do defendente de forma absolutamente genérica, 

sempre acompanhado do nome de seus sócios, Marcos Valério e Ramon 

Hollerbach. 

Evidentemente, sabe-se bem, o simples fato de se integrar os quadros de 

uma sociedade não pode dar ensejo sequer à instauração de uma ação penal, 

impondo-se à acusação a tarefa de individualizar as condutas. 

Neste sentido, vez que lapidar, exemplifica-se, por todos os outros, o 

conteúdo decisório extraído do HC 89.427-5(BA julgado nesta Corte, de relatoria 

do Ministro Celso de Mell03: 

(. .. ) O sistema jurídico vigente no Brasil tendo presente a natureza 

dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em sua 

estrutura formal, de caráter essencialmente democrático - impõe. ao 

Ministério Público, a obrigacão de expor, de maneira precisa, objetiva !'. 

individualizada, a participacão das pessoas acusadas da suposta 

prática da infração penal, a fim de que o Poder Judiciário, ao resolver a 

controvérsia penal, possa, em obséquio aos postulados essenciais do 

direito penal da culpa!'. do princípio constitucional do "due process of 

law", ter em consideração, sem transgredir esses vetores 

condicionantes da atividade de persecução estatal, a conduta 

individual do réu, a ser analisadal em sua expressão concreta, em face 

dos elementos abstratos contidos no preceito primário de incriminação. 

O ordenamento positivo brasileiro repudia as acusações genéricas !'. 

repele as sentenças indeterminadas. 

( ... ) 

A mera invocacão da condição de sócio quotista, sem a correspondente .df 
e objetiva descrição de determinado comportament\(i'CO que o 

-- ,jlf:'. 
3 Grifos no original. ~ ©J 
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vincule ao resultado criminoso, não constitui fator suficiente apto a 

legitimar a formulação da acusação estatal ou a autorizar a prolação de 

decreto judicial condenatório. 

A circunstância objetiva de alguém meramente ser sócio de uma 

empresa não se revela suficiente, só por si, para autorizar qualquer 

presunção de culpa (inexistente em nosso sistema jurídico-penal) ~ 

menos ainda. para justificar, como efeito derivado dessa particular 

qualificação formal, a correspondente persecução criminal em juízo. 

( ... ) 

o simples ingresso formal de alguém em determinada sociedade 

simples ou empresária - que nesta não exerça função gerencial nem 

tenha participação efetiva na regência das atividades sociais - não 

basta. só por si, ( ... ) para fundamentar qualquer juízo de culpabilidade 

penal. 

Cumpre reiterar que, na SMP&B, Cristiano exercia o cargo de Presidente, 

função que é atribuída ao homem de criação de qualquer empresa publicitária. 

Não exercia qualquer atividade relacionada ao setores administrativo e 

financeiro da agência, o que restou exaustivamente comprovado nos autos . 

Neste sentid04: 

( ... ) diz que, em resumo, cuidava da área de criação e planejamento 

criativo ( ... ) (Interrogatório do réu, fi. 16.471, grifamos). 

( ... ) que normalmente quem tem perfil de criação não cuida da 

administração, nem da parte financeira ( ... ) que conhece Cristiano de 

Mello Paz como homem de criação ( ... ) Gosé Eduardo Cavalcanti de 

__________ M_e_n_d_onça - Ouda Mendonça, corréu, fls. 15.255/15.260, grifamos). ~ _ 

4 No mesmo sentido, manifestaram-se: Aluísio Monteiro da Silva, à fi. 21.508; Márcia Helena Lima e Silva, à 
fi. 21.508; Wanderlei Damasceno de Azevedo, à fi. 21.510; Gilberto Canaan, à fi. 21.571; Letícia Bhering, à fi. 
21.546; Ivan Libanio Vianna, à fi. 21.542; Marcos Coimbra, à fI. 21.514; Fernando ntônio Miranda de 
Vasconcelos, à fi. 42.206; Alarico Naves Assumpção, à fi. 42.121; Sílvia Oliveira Piz ni, fI. 42.5 e Carlos 
Godinho, à fi. 20.029. 
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( ... ) que Cristiano cuidava apenas da área de criação da SMP&B ( ... ) 

(Geiza Dias dos Santos, corré, fI. 16.281, grifamos). 

( ... ) que Cristiano é notadamente um homem de criação da área de 

publicidade ( ... ) (Álvaro Teixeira da Costa, testemunha arrolada pela 

defesa do acusado, fl. 21.470, grifamos). 

( ... ) o Cristiano era o Presidente, trabalhava mais na área ligada à 

criação ( ... ) normalmente o presidente das agências é a pessoa ligada à 

criação, então ele é aquela pessoa, vou falar, Nizan Guanaes, o 

W/Brasil, o Washington Olivetto, ele é a pessoa ligada a essa área de 

criação ( ... ) O presidente da agência, normalmente, é, vou chamar aqui, 

a grife da agência ( ... ) Ele era diretor de arte, depois diretor de criação e 

depois ele assumiu a sociedade da agência, mas a ligação dele sempre 

foi com a criação ( ... ) (Eliane Alves Lopes, testemunha arrolada pela 

acusação e pela defesa do acusado, fls. 20.054/20.083, grifamos). 

( ... ) que Cristiano Paz estava diretamente ligado à área de criação da 

agência de publicidade ( ... ) (Patrícia da Silveira Mourão Scarabelli, 

testemunha arrolada pela defesa de Ramon Hollerbach Cardoso, fl. 

21.444, grifamos). 

( ... ) que Cristiano Paz sempre mexeu na área de criação ( ... ) (Adriana 

Fantini Boato, testemunha arrolada pelas defesas do acusado e de 

Simone Reis Lobo de Vasconcelos, fl. 21.228, grifamos) . 

( ... ) que Cristiano Paz era o homem de criação da SMP&B, diz que o 

homem de criação de qualquer agência publicitária é o pulmão da 

empresa ( ... ) (Euler Marques Andrade Filho, testemunha arrolada pelas 

defesas do acusado e de Ramon Hollerbach Cardoso, fi. 21.422, 

grifamos). 

( ... ) que Cristiano Paz era o responsável pela área de crlaçao da 

SMP&B ( ... ) (Hélio Marques de Faria, testemunha arrolada pelas 

defesas do acusado e de Ramon Hollerbach Cardoso, fl. 21.428, 

grifamos). 

( ... ) respondeu que, pelo que s 

criação ( ... ) (Ricardo Ribe' o 

defesa do acusado, fi. 21.484, g a 
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( ... ) que Cristiano era diretor de criação; diz que Cristiano era um dos 

donos da SMP&B e sempre atuava na área de criação ( ... ) (José Batista 

Ribeiro, testemunha arrolada pela defesa do acusado, fi. 21.507, 

grifamos). 

( ... ) que mesmo sendo presidente da SMP&B ele [Cristiano] sempre se 

envolvia com a criação, pois essa era a sua origem ( ... ) (Carlos Rubens 

dos Santos Doné, testemunha arrolada pela defesa do acusado, fI. 

21.667, grifamos) . 

( ... ) que Cristiano na época da SMP&B cuidava da parte de criação da 

agência ( ... ) (Mário Pinto Neves Filho, testemunha arrolada pela defesa 

do acusado, fl. 21.548, grifamos). 

( ... ) que Cristiano Paz era o homem de criação da SMP&B ( ... ) (Eliane 

Felício Silva Raymundo, testemunha arrolada pela defesa do acusado, 

fl. 21.544, grifamos). 

( ... ) que a 'cara publicitária da agência' era Cristiano Paz ( ... ) (Rene 

Bionor da Silva Martins, testemunha arrolada pela defesa do acusado, 

fl. 21.511, grifamos). 

( ... ) que ele [Cristiano] é conhecido como publicitário da área de 

criação e não da área de administração ( ... ) (Cláudio Costa Bianchini, 

testemunha arrolada pela defesa do acusado, fl. 39.477, grifamos) . 

Uma vez comprovada a ausência de ingerência do defendente nas áreas 

administrativa e financeira da SMP&B, vez que, como exaustivamente 

demonstrado nos autos, o acusado cingia-se à tarefa criativa da empresa, 

limitou-se o Ministério Público Federal a mencioná-lo, quando de seu 

pronunciamento, sempre acompanhado de seus sócios, única e exclusivamente 

Av. GETÚLIO VARGAS, 130011 601 - SAVASSI . 30112021 - BELO HORIZONTE/MG 

TELEFAX: (31) 3262 331 1 - WWW.CASTELLARGUIMARAES.COM 

Página 6 de 70 



• 

• 

C ASTELLAR GUIMARÃES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Conforme já explicitado, não cuidou o Ministério Público Federal de 

apontar - em nenhum momento, ao longo de toda a instrução processual - qual 

teria sido a conduta criminosa perpetrada pelo defendente. 

Neste sentido, reconhecendo a própria fraqueza de seu intento 

condenatório em desfavor de Cristiano de Mello Paz, o Ministério Público 

Federal sustenta, à fi. 69 de suas alegações finais que: 

127. É certo que, na divisão de tarefas que é própria de grupos 

criminosos, cabia a Cristiano Paz e a Ramon Hollerbach o exercício de 

atividades que, vistas dissociadas no contexto criminoso, pareciam 

lícitas. 

128. Esse fato, longe de respaldar a defesa dos acusados, constitui uma 

característica da ação do grupo comandado por Marcos Valério, 

consistente na mesclagem da atividade lícita na área de publicidade, 

com a atividade ilícita. (Grifamos). 

Significa dizer que é o Ministério Público Federal quem, expressamente, 

reconhece que Cristiano Paz exercia atividade lícita . 

Em outras palavras, sustenta o Ministério Público Federal que Cristiano 

de Mello Paz exerceu atividades lícitas, mas que sua simples condição 

associativa o une à outras atividades, consideradas ilícitas pela acusação. 

Vale dizer, neste ponto, que além de não indicar qualquer conduta ilícita 

individualmente praticada pelo acusado, eis que, na linha 

própria acusação, o mesmo se desincumbia de atividades 

do lançado pela 

lí '(\ deix~ 01 
~~ 
~de70 
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Ministério Público Federal de demonstrar que o mesmo detinha consciência e 

vontade de participação de uma associação criminosa. 

Em apertada síntese, pretende o Ministério Público Federal seja o réu 

condenado pela única e simples razão objetiva de sua condição societária. E, 

sabe-se bem, a mera participação no quadro social da empresa não pode 

significar a automática responsabilização criminal, "pois tal increpação mecânica ou 

linear acarretaria a aplicação da inadmissível figura de responsabilidade penal objetiva"5 . 

Neste ponto, nítida é a ofensa ao princípio da culpabilidade, que "deve ser 

entendido, em primeiro lugar, como repúdio a qualquer espécie de responsabilidade pelo 

resultado, ou responsabilidade objetiva"'. 

No que diz respeito aos empréstimos obtidos por Marcos Valério junto 

aos Bancos Rural e BMG, insta salientar que houve a concordância do 

defendente, eis que pretendia ganhar a conta publicitária do Partido dos 

Trabalhadores, cujo crescimento político era evidente, interessando a todas as 

agências de publicidade do BrasiF. 

5 Supremo Tribunal Federal, AP 516/DF, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgamento 
realizado em 27.09.2010, publicado em 06.12.2010. 
6 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 5a ed., 2001, p. 103. 
Ainda: "dando relevância constitucional ao princípio da culpabilidade o nosso ordenamento jurídico, que tem como um 
de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, põe como centro do nosso direito penal o homem, visto como um 
ser livre, ou seja, capaz de autodeterminar-se", in LUISI. Luiz. Os princípios constitucionais penais. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2' ed., 2003, p. 38. 
7 No mesmo sentido: "o motivo de aceitar a SMP&B intermediar empréstimos ao PT\surgi 
em fazer as campanhas eleitorais do PT para as eleições de vereadores, prefeitos e, n tu 
Valério Fernandes de Souza, corréu, fls. 16.360/16.361). 
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( ... ) questionado se tinha ciência dos empréstimos tomados pela 

SMP&B junto ao Banco Rural, respondeu positivamente, afirmando que 

na época da lavratura do contrato Marcos Valério informou que estava 

procurando encontrar uma solução financeira para ajudar o PT -

Partido dos Trabalhadores e que os três sócios da SMP&B ainda 

ficariam como avalistas do referido empréstimo a ser tomado por sua 

empresa; diz que indagou Marcos Valério acerca dos valores, pois os 

mesmos seriam relativamente altos, mas que foi ponderado e 

concordou o interrogando que estes valores seriam suportáveis pela 

SMP&B ( ... ); por fim, recorda que Marcos Valério informou o 

interrogando da existência de uma carta redigida por Delúbio em que o 

mesmo afiançava o PT como garante do pagamento do referido 

empréstimo; diz que a SMP&B, por fim, resolveu contraí-lo para o PT, 

visando conquistar a conta publicitária do Partido dos Trabalhadores, 

mormente em campanhas eleitorais a serem conduzidas pelo mesmo 

( ... ) que o objetivo da SMP&B ao aceitar intennediar empréstimos 

para o PT, mesmo não sendo instituição financeira, foi a expectativa 

que tal intermediação pennitisse que a SMP&B não apenas realizasse 

as campanhas eleitorais do PT mas, também, cuidasse da publicidade 

institucional do Partido ( ... ) (Fls. 16.472/16.473, grifamos). 

Não se pratica qualquer infração penal no simples fato de tomar um 

empréstimo bancário e Cristiano não divisou, no ato proposto por Marcos 

Valério de socorrer financeiramente o Partido dos Trabalhadores, nenhuma 

ilegalidade, posto que a SMP&B era uma das maiores agências publicitárias de 

Minas Gerais e detinha contratos capazes de suportar a obrigação assumida. 

Destarte, sua concordância com os empréstimos não se constitui em ilícito penal. 

É preciso ficar bem claro que todas as tratativas para atender ao pedido do 

Partido dos Trabalhadores de ajuda financeira, em nenhum momento, foram 

desencadeadas ou tiveram a participação de Cristiano de Mello Paz. Neste 

contexto, sua atuação cingiu-se na concordâ cia com as operações bancárias, ~ 

que é penalmente irrelevante. f-
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De igual forma, ficou claro pela prova produzida que toda a operação de 

empréstimo foi providenciada por Marcos Valério, como ele mesmo descreve em 

seu interrogatóriOS. Os valores tomados emprestados tiveram sua destinação 

posterior a partir da determinação de Delúbio Soares, que apontava a Marcos 

Valério quem seriam os beneficiários . 

Neste contexto, não havia qualquer participação de Cristiano de Mello 

Paz, conforme se extrai da própria narração ministerial, constante à fI. 66 de 

suas alegações finais: 

116. ( ... ) cabia a Delúbio Soares transmitir a Marcos Valério os valores a 

serem repassados e os nomes dos respectivos beneficiários. Com a 

informação, Marcos Valério, valendo-se da colaboração de Simone 

Vasconcelos e Geiza Dias, providenciava a obtenção do dinheiro e a sua 

entrega ao beneficiário'. 

No mesmo sentido, a corré Simone Vasconcelos explica que os 

pagamentos eram realizados a mando de Marcos Valério, deixando clara a 

ausência de participação de Cristiano de Mello Paz nas indicações dos 

beneficiários, além de seu completo desconhecimento sobre a operação, 

evidente em virtude de seu questionamento sobre a destinação dos cheques: 

( ... ) tais pagamentos eram realizadas por ordem direta de Marcos 

Valério; diz que por determinação estatutária, qualq r cheque exigia a 

___________ p_r_es_e_nça mínima da assínatura de dois só os; (.. questio da s~. 

8 Fls. 16.349/16.369. ~ 
9 Na mesma linha, sustentou o Ministério Público Federal, à fI. 376 de suas ai critas: "Como - \... 
exaustivamente provado na instrução, Marcos Valéria sempre procedeu a entrega de dinheiro' ssoas indicadas por 
José Dirceu e Delúbio Soares no território nacional, valendo-se sempre do esquema de lavagem idealizado e 
implementado em conjunto com o Banco Rural". 
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Cristiano ou Ramon indagavam à interroganda acerca da razão destes 

cheques respondeu positivamente, afirmando que esclarecia aos 

mesmos que os cheques foram emitidos a mando de Marcos Valério 

para o PT com os recursos dos empréstimos tomados pela SMP&B ( ... ) 

(Fl. 16.466, grifamos). 

No que tange ao relacionamento com o Banco Rural, esclarece o 

defendente, lastreado na prova produzidalO, que esta instituição era um dos 

maiores clientes da SMP&B, mas que jamais tratou com seus dirigentes da parte 

financeira, limitando seus contatos aos assuntos relacionados com as 

campanhas publicitárias da empresa. Tanto assim é que em seu interrogatório, 

Kátia Rabello assinala que: 

( ... ) ao que sabe, Cristiano Paz cuidava da parte relacionada à mídia e 

comunicação da SMP&B, mas que, quanto a Banco Rural, o contato se 

dava com Ramon Hollerbach ( ... ) (Fl. 16.333). 

Os demais diretores do Rural, também alcançados pela denúncia, não são, 

sequer, conhecidos do defendente", exceção feita ao denunciado José Roberto 

Salgado, que conhece superficialmente . 

Não pairam dúvidas de que o acusado não participava do setor 

administrativo-financeiro da SMP&B, conforme fartamente comprovado. Tanto 

é verdade, que em suas próprias alegações finais, o Ministério Público Federal 

lança argumentos que comprovam a realidade d s tos. '. ~ 

10 Neste sentido, Cristiano de Mello Paz classifica a relação da SM an 6Rural como estreita, ao 
afirmar que "o Banco à época dos fatos, inclusive, era a maior conta public t agê ta", (Fl. 16.472). 
11 "que conhece ainda Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e Rogério Lanza 5 e pia ente", (José Roberto Salgado, 
corréu, fI. 16.509, in fine); "que dos trinta e nove acusados, apenas con" e . ia Rabello, José Roberto Salgado e 
Ayanna Tenório", (Vinícius Samarane, corréu, fI. 16.339); "Juiz: se ra mencionou que conhecia o senhor 
Ramon. O senhor Marcos Valério conhecia? lnterroganda: Não, relaçilo nenhuma com ele. Juiz: Cristiano Paz? 
lnterroganda: não. ", (Ayanna Tenório, corré, fi. 16.703). 
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Assim, o próprio Ministério Público Federal assinala em suas alegações 

escritas que Cristiano de Mello Paz participava tão-somente, de forma 

esporádica, por exigência estatutária da assinatura de dois sócios12• 

Ainda, no item 111, à fI. 21 de suas alegações escritas, o Ministério Público 

Federal menciona demonstrativos financeiros, que não foram assinados por 

Cristiano de Mello Paz, além de ter sido indicado pela acusação, no item 207 da 

fl. 102, que não foi exigido o aval do defendente nas operações bancárias 

elencadas. 

As referências acima, aliadas às provas testemunhais produzidas, seja por 

corréus, testemunhas da acusação ou da defesa, demonstram o alheamento do 

defendente quanto à parte financeira, sendo certo que, no que tange às 

tratativas políticas, também não houve a participação do acusado, conforme 

exposto pelo próprio Ministério Público Federal às fls. 40/42 de suas alegações 

finais . 

Antes de se finalizar este tópico, é de se repudiar de forma veemente a 

declaração prestada por David Rodrigues Alves, transcrita às fls. 78/79 das 

alegações escritas do Ministério Público Federal, no sentido de que: 

( ... ) no ano de 2003, a pedido de CRISTIANO PAZ, GEISA e SIMONE", n 
V ASCONCELOS passou a efetuar saques em moeda corrente errlJ"< 

__________ c_o_n_t_as bancárias da SMP&B; QUE, a grande maioria os ques fOi(, 

12 "tais pagamentos eram realizadas por ordem direta de Marcos Valério; diz que por determinaçL"t I ia, 
qualquer cheque exigia a presença mínima da assinatura de dois sócios". (Interrogatório da corré Simo R', r.: o 
de Vasconcelos, transcrito pelo Ministério Público Federal às fls. 75/76 de suas alegações finais). 
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solicitada pela senhora GEISA; ( ... ) QUE, já chegou a entregar 

pessoalmente valores sacados das contas da empresa SMP&B à senhora 

SIMONE VASCONCELOS e ao senhor CRISTIANO PAZ ( ... ) 

De se repudiar, pelo simples fato de que nenhum dos três citados -

Cristiano de Mello Paz, Geisa Dias dos Santos e Simone Reis Lobo de 

Vasconcelos - conhece o declarante ou mesmo sabe o porquê de suas 

declarações . 

Assim: 

( ... ) questionado se conhecia Davi Rodrigues Alves, inspetor de Polícia 

Civil/MG, respondeu que tal afirmação é um absurdo; diz que nunca 

viu o referido cidadão, tendo apenas tido contato com o mesmo 

durante uma acareação na Corregedoria de Polícia Civil, onde o 

mesmo, segundo o interrogando, continuou a mentir, dizendo que 

conhecia o interrogando; diz que não tem a menor idéia do motivo 

porque ele estaria mentindo ( ... ) (Interrogatório do réu, fl. 16.476, 

grifamos). 

( ... ) diz que não conhece o indivíduo de nome Davi Rodrigues Alves, 

que seria inspetor de Polícia Civil; diz ainda que não é verdadeira a 

afirmação do mesmo (fls. 11.883 do voto do Ministro Relator); diz que 

nunca recebeu do mesmo dinheiro retirado na agência Assembléia do 

Banco Rural, situada em Belo Horizonte/MG ( ... ) (Geiza Dias dos 

Santos, corré, fI. 16.274, grifamos). 

( ... ) quanto especificamente ao depoimento de Davi Rodrigues Alves, 

inspetor da Polícia Civil/MG (fls. 1693/1696), respondeu que as 

afirmações do mesmo são um absurdo e que, agora, entende a razão 

do mesmo ter mentido perante a CPI ao afirmar que os valores que 

retirou do Banco Rural em Belo Horizonte/MG eram encaminhados à 

SMP&B; diz que tais valores, acredita, tinham por destinatária a co-ré 

Zilmar Fernandes, ou seja, os valores retirados por Davi não eram.J... 

encaminhados à SMP&B, mas sim à co-ré Zilmar Fern des; diz que a 

primeira vez que encontrou com O referido Da " e, rtanto, e 0ç:_ 
• ~a de 70 
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conheceu, foi em uma acareação realizada em procedimento 

administrativo conduzido pela Corregedoria da Polícia Civil de Minas 

Gerais ( ... ) (Simone Reis Lobo de Vasconcelos, corré, fi. 16.464, 

grifamos). 

Ainda, vale destacar, por oportuno, que ao ser ouvido pelo Juízo, às fls. 

20.038/20.052, instante em que foi questionado sobre suas alegações, David 

Rodrigues Alves demonstrou total desconhecimento sobre as instalações da 

SMP&B, evidenciando, de forma clara, que suas afirmações não passam de 

inverdades, assacadas não se sabe com que interesse. 

Por fim, é preciso que se rechace, de forma veemente, a alegação feita pelo 

Ministério Público Federal, à fI. 89, onde sustenta que: 

173. A atuação concertada de Marcos Valério, Ramon Hollerbach, 

Cristiano Paz e Rogério Tolentino, quanto ao destino da quadrilha, 

pode ser comprovada, ainda, pelos atos praticados logo após a eclosão 

do escândalo, como destruição de notas fiscais, reprocessamento da 

contabilidade original e até falsificação de contratos . 

Isto porque, é imperioso que se realce, Cristiano de Mello Paz, profissional 

reconhecido e admirado no mercado publicitário, logo após o desgaste causado 

em sua vida pelo presente processo, tratou de se reerguer profissionalmente e, 

um mês após, já havia se reestabelecido, juntamente com seu filho, criando a 

agência Filadélfia Comunicação. 

Poucos meses após, outra vez exercendo atividades lícitas, Cristiano de 

Mello Paz voltou a receber os maiores prêmios de sua categoria (doc. 05), seja 

pelo reconhecimento individual, seja pela agência, que hoje ocup 

elevados postos de respeitabilidade no mercado brasileiro. f. 
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Neste sentido, demonstrou o Sr. Álvaro Teixeira da Costa, Presidente 

Executivo dos Diários Associados do Brasil, Presidente da S/A Correio 

Brasiliense e também Presidente da S/A Estado de Minas: 

( ... ) que conhece Cristiano há aproximadamente 30 anos; diz que 

Cristiano é notadamente um homem de criação da área de 

publicidade; diz que pode afirmar que Cristiano Paz é o melhor 

profissional de publicidade do Estado de Minas Gerais; diz que 

Cristiano presta um serviço valioso ao Diários Associados na função de 

publicitário; questionado se houve algum período uma dedicação 

quase integral do acusado Cristiano Paz ao jornal Estado de Minas, 

respondeu o depoente que durante o período de 2002 todo o setor de 

comunicação atravessou urna série crise; diz que Cristiano paz foi 

fundamental para que o jornal superasse a referida crise, tendo a 

empresa do mesmo, a SMP&B, contribuído na elaboração de 

campanhas e projetos com o fim de alavancar o faturamento do Jornal; 

diz que nesse período, inclusive, 70% a 80% do tempo de Cristiano Paz 

era gasto com cliente ESTADO DE MINAS; diz que os projetos tiveram 

sucesso à época e que hoje em dia mais uma vez, enfrentando o 

referido Diário uma crise um pouco mais amena, apesar de rnundiaIr 

novamente Cristiano Paz vem colaborando através da empresa 

FILADÉLFIA, para superação desta nova crise; esclarece que a 

dedicação quase integral de Cristiano Paz ao cliente ESTADO DE 

MINAS estendeu-se aproximadamente de 2001 a 2004; diz que a 

divulgação dos fatos constantes deste processo por meio da mídia não 

afetou nem a opinião pessoal do depoente nem o conceito do 

mercado sobre a pessoa de Cristiano Paz, isto é, para um e para outro 

o mesmo continua um profissional único na área de criação do 

mercado publicitário ( ... ) (FI. 21.470, grifamos). 

No mesmo rumo13, reconhecendo a competênci e 
\ 

acusado, mesmo após ° surgir deste processo: ~. 
I 

13 Ainda: "que Cristiano sempre foi muito bom publicitário", (José Batista Ribeiro, ,/." 
sempre foi reconhecido e querido no meio de criação das agências de publicidade Iras e nacionais li, (Márcia 
Helena Lima e Silva, à fi. 21.509); "diz que Cristiano Paz é um dos mais antig 
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( ... ) Sei que, depois da SMP&B, ele toca uma outra agência. No mercado 

de publicidade, todo mundo acaba se conhecendo e acompanhando o 

que está acontecendo. Eu sei que, hoje, ele tem uma outra agência, que 

é a Filadélfia, que está muito bem no mercado, ganhou alguns 

prêmios este ano, foi eleita 'Profissionais do Ano', e ele é quem 

comanda a agência ( ... ) (Sílvia Oliveira Pizzini, testemunha arrolada 

pela defesa do acusado, fi. 42.519, grifamos). 

( ... ) diz que sabe informar que a despeito dos fatos tratados no 

presente feito Cristiano paz continua trabalhando, possui uma 

agência de publicidade chamada Filadélfia e que nesta continua 

trabalhando normalmente; diz que apesar do processo ter sido 

rumoroso, para quem o conhece Cristiano Paz continua usufruindo 

do mesmo conceito ( ... ) (Carlos Rubens dos Santos Doné, testemunha 

arrolada pela defesa do acusado, fI. 21.667, grifamos). 

( ... ) diz que Cristiano Paz, no mercado publicitário, compõe uma griffe 

no mercado publicitário, pois é um profissional de renome; diz que 

mesmo após o denominado escândalo 'mensalão', Cristiano Paz 

continua sendo um profissional respeitado no mercado publicitário; 

diz que sabe que o trabalho profissional de Cristiano Paz é reconhecido, 

tendo sido premiado como profissional do ano por, pelo menos, duas 

vezeS ( ... ) (Ricardo Ribeiro Carvalho, testemunha arrolada pela defesa 

do acusado, fi. 21.484, grifamos) . 

( ... ) diz que Cristiano é um conceituado profissional de publicidade, 

muito querido no meio; diz que já trabalhou na Rádio Gerais e que 

______________________ p_o_d_e ___ a_tl_·r_m_a_r ___ q_u_e ___ o ___ m_e_s_m __ o ___ g_o_z_a_v_a ___ d_e ___ b_o_m ___ c_o_n_c_e_it_o_; __ q_u __ e~ 
sendo respeitado e admirado até por seus concorrentes", (Wanderlei Damasceno de Azevedo, à fi. 21.510); "que 
Cristiano foi premiado nacionalmente; diz que era um dos publicitários mais competentes que já conhecer em sua vida; 
diz que a SMP&B era a maior empresa de publicidade no mercado mineiro e que ele era profissional reconhecido no 
mercado", (Gilberto Canaan, à tl. 21.571); "diz que o Sr. Cristiano tinha um excelente conceito no mercado 
publicitário", (Ivan Libânio Vianna, à n. 21.542); "diz que recentemente usou dos serviços do Sr. Cristiano Paz na 
empresa de publicidade Filadélfia; diz que o mesmo sempre foi muito conhecido no meio publicitário, tendo o conceito 
muito bom", (Antônio Alberto Soalheiro, à fi. 21.540); "que o mesmo tinha um ótimo conceito no mercado 
publicitário", (Maria Márcia Guimarães, à n. 21.513); "diz que Cristiano Paz era muito respeitado, muito 
conceituado no meio publicitário; diz que a SMP&B era uma agência muito cobiçada pelos profissionais do mercado 
publicitário, tendo em vista que a SMP&B era uma empresa premiada em razão da qualidade de seus trabalhos, diz que 
as pessoas no mercado tinham interesse de serem dirigidas por Cristiano para aproveitar de sua experiência 
profissional", (Rene Bionor da Silva Martins, à n. 21.511); "diz que sabe informar ue Cristiano Paz tanto goza de 
um ótimo conceito no mercado publicitário mineiro quanto também para a é um excelente D. 
profissional", (Mônica Batista Silva, à fl. 21.568). 6\ 
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'independentemente do que tenha acontecido Cristiano continua 

respeitado no meio' ( ... ) (Eliane Felício Silva Raymundo, testemunha 

arrolada pela defesa do acusado, fi. 21.544; grifamos). 

( ... ) não tinha um ano que o Cristiano não subisse para receber 

[prêmios], então ele era considerado, meio assim, um Ícone, um 

decano, alguma coisa assim da propaganda ( ... ) (Eliane Alves Lopes, 

testemunha arrolada pela acusação e pela defesa do acusado, fi. 20.078, 

grifamos). 

( ... ) diz que conhece Cristiano Paz desde a década de 70, podendo 

afirmar que o mesmo era um excelente profissional e que este foi 'uma 

sumidade como diretor de arte' ( ... ) (Marcus Aurélio Soares Ribeiro, 

testemunha arrolada pela defesa da corré Simone Reis Lobo de 

Vasconcelos, fi. 21.202, grifamos). 

( ... ) diz que Cristiano Paz é conceituado, considerado competente, 

profissional correto e muito talentoso; diz que Cristiano realizou 

destacadas campanhas para a USIMINAS; diz que a USIMINAS 

recebeu muitas premiações em decorrência do trabalho de Cristiano 

Paz ( ... ) (Aluísio Monteiro da Silva, testemunha arrolada pela defesa do 

acusado, fi. 21.508, grifamos). 

( ... ) Cristiano Paz sempre foi um publicitário muito bem quisto, muito 

bem avaliado, um dos melhores publicitários de Minas Gerais ( ... ) 

(Marcos Coimbra, testemunha arrolada pela defesa do acusado, fi . 

21.514, grifamos). 

( ... ) diz que Cristiano é um dos grandes publicitários do Estado de 

Minas Gerais, reconhecidamente premiado ( ... ) (Cláudio Costa 

Bianchini, testemunha arrolada pela defesa do acusado, fi. 39.477, 

grifamos). 

( ... ) diz que Cristiano, no meio publicitário, era tido como muito 

competente, pois sempre mexeu nessa área, sendo conhecido no 

mercado estadual e nacional ( ... ) (Adriana Fantini Boato, testemunha 

arrolada pelas defesas de Simone Reis Lobo de Vasconcelos e do 

acusado, fi. 21.228, grifamos). 

( ... ) diz que Cristiano gozava do melhor conceito criativo no mercado ~ 
publicitário de Minas Gerais ( ... ) (Euler ar~es A~a:e Filho, r-
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testemunha arrolada pelas defesas de Ramon Hollerbach Cardoso e do 

acusado, fi. 21.422, grifamos). 

( ... ) diz que Cristiano é referência na área de criação, não só no 

mercado publicitário mineiro, mas também no mercado publicitário 

nacional ( ... ) (Hélio Marques de Faria, testemunha arrolada pelas 

defesas de Ramon Hollerbach Cardoso e do acusado, fi. 21.428, 

grifamos). 

( ... ) diz que Cristiano possui um excelente conceito na área de 

publicidade, lendo recebido inúmeros prêmios publicitários 

estaduais e nacionais ( ... ) (Mário Pinto Neves Filho, testemunha 

arrolada pela defesa do acusado, fi. 21.548, grifamos). 

( ... ) O conceito do Cristiano, em lermos de mercado nacional, posso 

expressar a minha opinião com relação a Brasília, com relação a Belo 

Horizonte, é ótimo; ( ... ) e, eu, como jornalista, como colunista de 

propaganda, crítico de propaganda e publicidade, nunca ouvi alguma 

coisa que desabonasse a sua honra, o seu trabalho profissional ( ... ) 

(Fernando Antônio Miranda de Vasconcelos, testemunha arrolada pela 

defesa do acusado, fi. 42.207, grifamos). 

Desta forma, a partir da análise de todo este farto arcabouço probatório, 

não pairam dúvidas de que assiste razão ao Ministério Público Federal no 

instante em que o mesmo afirma que Cristiano de Mello Paz se desincumbia 

de atividades lícitas. 

Sempre foi um publicitário reconhecido e destacado no mercado nacional 

e, conforme acima comprovado, voltou a exercer com louros sua atividade, 

mesmo após o desencadeamento do presente processo. 

Hoje, conforme se verifica da documentação neste instante acostada (doe. 

05), continua a ser um dos publicitários mais destacados 

Av. 
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Além disso, como acima assinalado, restou comprovado que, no exercicio 

de suas funções, o acusado sempre se ateve à área de criação da SMP&B, não 

exercendo atividade administrativa nos rumos da sociedade. Nas raríssimas 

hipóteses em que assinou documentos, o fez unicamente em atendimento à 

exigência do contrato social14• 

Mais ainda: inexiste nos autos qualquer comprovação de que o acusado 

tivesse conhecimento e vontade de se unir, de forma estável, a outros tantos, com o 

fito de se praticar crimes, elementos exigidos pelo artigo 288 do Código Penal para 

que ocorra a subsunção de uma conduta determinada ao aludido tipo penal. 

Assim, considerando-se ainda o fato de que o acusado jamais manteve 

qualquer contato com a cúpula do Partido dos Trabalhadores15, ou mesmo com o 

denominado "núcleo financeiro "!6, tem-se como inteiramente infundada a 

pretensão ministerial pela sua condenação, no que diz respeito à prática do crime 

de quadrilha . 

Por estas razões, uma vez infundada a pretensão ministerial, requer o 

acusado seja absolvido da acusação que lhe é feita. t-
14 "diz que as questões especificamente financeiras é que eram da alçada de Marcos Valéria; diz que havendo 
necessidade competia ao interrogado assinar, em conjunto com ou.tro sócio", (Interrogatório do réu, fI. 16.472). 
15 "que dos acusados não conhece (. . .) Luiz Carlos da Silva, vulgo Professor Luízinho, (, . .) Luiz Gushiken,. (. . .) José 
Dirceu, José Genuíno e Sílvio Pereira; diz que algumas vezes encontrou-se com Delúbio, ocasionalmente, no aeroporto 
de Brasília; diz que se recorda de ter encontrado João Paulo Cunha na SMP&B em uma ocasião;" (Interrogatório do 
réu, fls. 16.473/16.474). 

16 "que conhece ainda Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e Rogério Lanza superficialmente", (José Roberto Salgado, 
corréu, fi. 16.509, in fine)i "que dos trinta e nove acusados, apenas conhece Kátia Rabello, José Roberto Salgado e 
AyannQ Tenório", (Vinícius Samarane, corréu, fI. 16.339); "Juiz: A senTiam mencionou que conhecia o SenIJOT\ 
Ramon. O senhor Marcos Valéria conTlecia? lnterroganda: Não, relação nenlw a m ele. Juiz' ristiano Paz? 
Interroganda: não.", (Ayanna Tenório, corré, fi. 16.703). / 
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11 - DAS IMPUTAÇÕES DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PECULATO - CÂMARA 

DOS DEPUTADOS· FLS. 111/125 E 139/146 DAS ALEGAÇÕES ESCRITAS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. 

11.1- CORRUPÇÃO ATIVA • 

Sustenta a acusação que a empresal7 de Marcos Valério, Ramon Hollerbach 

e Cristiano Paz, efetuou o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao 

deputado João Paulo Cunha, então Presidente da Câmara dos Deputados, para 

que o mesmo beneficiasse a empresa SMP&B Comunicação em um dos certames 

licitatórios daquela casa legislativa, 

Mais uma vez, como se deu ao longo de toda a instrução processual, 

deixou o Ministério Público Federal de apontar, individualmente, qual teria 

sido o ato específico do defendente, que pudesse caracterizar o crime previsto 

pelo artigo 333 do Código Penal. 

Apenas e tão somente sustentando o fato de que o montante destinado ao 

referido parlamentar teve como origem conta bancária da empresa do acusado, o 

Ministério Público não indicou, de forma precisa, qual teria sido a conduta do 

defendente no que tange ao oferecimento 

deputado João Paulo Cunha, (, 

ou promessa de vantagem indevida 1 

17 Nesse sentido: "O recibo assinado por Márcia Re,g)/,' íryj)Aillanésio Cunha ifls. 325 do Apenso 07) confirma que o 
valor foi dado pela empresa de Marcos Valéria, Ramo ollerbach e Cristiano Paz". (FI. 118 das alegações escritas 
do Ministério Público Federal, grifamos). 
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Como fartamente demonstrado nos autos, o acusado não interferia nos 

setores administrativo e financeiro da SMP&B, salvo a assinatura de documentos 

esparsos, em atendimento à exigência contratual. 

Ainda, no que se refere ao pagamento específico - que o acusado apenas 

veio a saber através da imprensa - a prova dos autos demonstrou, de maneira 

cabal, que Marcos Valério e Delúbio Soares haviam ajustado um procedimento 

de ajuda ao Partido dos Trabalhadores, que se encontrava em dificuldades 

financeiras. 

Sobre este ponto, os autos demonstram que Cristiano de Mello paz tinha 

ciência da formalização do empréstimo, no intuito de se aproximar do Partido 

dos Trabalhadores, mas não possuía qualquer informação se existiam outros 

beneficiários, indicados pela referida agremiação política. Assim: 

( ... ) o objetivo da SMP&B ao aceitar intermediar empréstimos para o PT 

( ... ) foi a expectativa de que tal intermediação permitisse que a SMP&B 

não apenas realizasse as campanhas eleitorais do PT mas, também, 

cuidasse da publicidade institucional do Partido; ( ... ) que as questões 

especificamente financeiras é que eram da alçada de Marcos Valério; 

diz que havendo necessidade competia ao interrogando assinar, em 

conjunto com outro sócio, cheques emitidos pela SMP&B 

direcionados ao PT; diz que junto a tais cheques era informado pelo 

setor financeiro que se tratavam de cheques destinados ao PT; diz 

que nestes cheques não havia a informação do destinatário ( ... ) 

(Interrogatório do réu, fls. 16.472/16.473, grifamos). 

o que é concreto é que inexiste nos autos qualquer comprovação de que o ~ 
defendente tenha oferecido ou prometido o repasse de R$ 50.000,00 (cinquenta mil . , r· 
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reais), em favor do deputado João Paulo Cunha, o que se reitera, só veio a ser 

sabido pelo acusado através da imprensa. 

Além disso, João Paulo Cunha, sua esposa Márcia, Delúbio Soares, Marcos 

Valério ou qualquer outro réu ou testemunha, nenhum deles afirma que o 

acusado Cristiano Paz tenha tido a mais mínima participação no fato. Outra vez, 

vale reiterar, está-se diante de uma pretensão de responsabilização objetiva, pelo 

simples fato de a SMP&B, da qual o acusado integrava os quadros, ter sido a 

origem dos recursos repassados. 

Neste ponto, vale ressaltar a seguinte lição do Ministro Victor Nunes Leal: 

Discrüninar a participação de cada co-réu é de todo necessário ( ... ), 

porque, se, em certos casos, a simples associação pode constituir um 

delito per se, na maioria deles a natureza da participação de cada um, 

na produção do evento criminoso, é que determina a sua 

responsabilidade, porque alguém pode pertencer ao mesmo grupo, 

sem concorrer para o delito, praticando. por exemplo. atos 

penalmente irrelevantes. ou nenhum. Aliás, a necessidade de se 

definir a participação de cada um resulta da própria Constituição, 

porque a responsabilidade criminal é pessoal, não transcende da pessoa 

do delinquente ( ... ). É preciso, portanto, que se comprove que alguém 

concorreu com ato seu para o crime18. 

Mais ainda: como reconhecido pela própria acusação, o tipo penal descrito 

pelo artigo 333 do Código Penal impõe, para sua perfeita adequação típica, que o 

ato de oficio a ser praticado, omitido o~ retardado esteja compreendido na esfera ~ 

competência do funcionário público'9• (, \ 

18 RTf 35/517,534, grifamos. ~ 
19 Neste sentido: "Corrupção ativa - não caracterização - oferta de di . o funClonário sem atribuição para a 
prática do ato desejado - Fato atípICO - Absolvição decretada" (RJTJSP ) e, ainda, "A simples promessa de 
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Nesta linha, a prova dos autos demonstrou, de maneira cristalina, que o 

deputado João Paulo Cunha não possuía competência para influenciar os 

trabalhos da Comissão Permanente de Licitações. 

Assim: 

( ... ) O Sr. Marcelo Leonardo - OAB/MG 25328: Em 2003, o senhor 

participou de uma comissão especial de licitação também para a 

contratação de agência de publicidade e propaganda para a Câmara? 

O Sr. Ronaldo Gomes de Souza: Em 2003, participei de duas. Você está 

se referindo à segunda, não é isso? 

O Sr. Marcelo Leonardo - OAB/MG 25328: À segunda, isso. 

O Sr. Ronaldo Gomes de Souza: Aí não seria uma comissão especial, já 

foi a Comissão Permanente de Licitação que conduziu. 

O Sr. Marcelo Leonardo - OAB/MG 25328: Nessa de 2003, o senhor era 

o presidente da comissão e foi o senhor quem assinou o edital? 

O Sr. Ronaldo Gomes de Souza: Fui eu quem assinou o edital. 

O Sr. Marcelo Leonardo - OAB/MG 25328: Na elaboração desse edital, 

o senhor atendeu a algum tipo de pedido, orientação, influência, 

contato do presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha? 

O Sr. Ronaldo Gomes de Souza: Desculpe-me ser até um pouco 

vaidoso em responder isso, jamais alguém teria coragem de me fazer 

um pedido desse. ( ... ) (Fls. 42.416/42.417, grifamos). 

( ... ) O Sr. Sérgio Rodrigues Leonardo - OAB/MG 85000: Em resumo, 

qual foi a participação efetiva do presidente da Câmara dos 

Deputados nesse procedimento licitatório, que o senhor tenha 

conhecimento? 

O Sr. Marcos Magro Nardon: Diretamente, nenhuma. Acredito que ele 

tenha dado autorização ao diretor-geral para o início do procedimento 

licita tório, mas apenas isso. ( ... ) (FI. 2.35 grifamos). ' .. ~ 

vantagem a qualquer funcionário, para retardamento, omissão ou prática de ato 
no art. 333 do CP. É necessário que esse funcionário seja aquele que irá pratic 

1í . , não constitui o crime previsto 
o omitir o ato desejado pelo réu"(RT 

511/349). 
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Por estas simples razões, não podem prosperar as alegações ministeriais 

no sentido de que: 

Justamente em razão do plexo de atribuições do Presidente da Câmara 

dos Deputados que envolvia decisões e prática de atos administrativos 

concernentes à concorrência n° 11/03 e a execução do contrato n° 

2003{204.0, dele decorrente, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon 

Hollerbach ofereceram e, posteriormente, pagaram R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) a João Paulo Cunha. (FI. 115 das alegações escritas 

do Ministério Público Federal) . 

Desta forma, além de inexistir nos autos prova de qualquer participação 

do denunciado no oferecimento, promessa ou mesmo pagamento de vantagem ao 

deputado João Paulo Cunha, de outro lado restou comprovado que as decisões 

concernentes ao procedimento licita tório em questão, não compunham o plexo 

das atribuições do Presidente da Câmara dos Deputados. 

Evidentemente, não merecem acolhida as alegações ministeriais de que ?s 

atos de ofício estavam incluídos no rol de atribuições do Presidente da Câmara 

dos Deputados, pelo simples fato de que lhe cabia nomear20 os membros da 

comissão, alterar a sua composição21 ou mesmo revogar22 a licitação, pelo simples 

fato de que uma vez constituída a comissão, o Presidente da Câmara dos 

Deputados, sobre a mesma, não tem mais ingerência, tendo ela, por óbvio, 

autonomia para tomar as decisões até final ,o trab :. -5f 
20 "Cabia-lhe, por exemplo, nomear a comissão de licitação, fato co rmado em seu interrogatório". (FI. 122 das 
alegações escritas do Ministério Público Federal). 

21 "Do mesmo modo, podia alterar a composição dn comissão de licitação, total ou parcialmente". (FI. 123 das 
alegações escritas do Ministério Público Federal). 
22 "Podia também, e estava inserido em seu plexo de atribuições, revogar a licitação, por conveniência administrativa, 
desde que julgasse necessário". (FI. 123 das alegações escritas do Ministério Público Federal). 
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É digno de nota, ainda, que, lamentavelmente, por não ter argumentos, o 

Ministério Público Federal desanda pela ofensa gratuita ao acusado, constante da 

nota de rodapé 26, à fi. 119 de suas alegações escritas, ao afirmar que falsificação 

seria "especialidade" dos acusados Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano 

Paz23. 

Cristiano Paz não falsificou qualquer documento, não sendo nem ética e 

nem verdadeira a afirmativa do Ministério Público Federal, o que foi feito de 

forma meramente aleivosa, deixando mal a instituição. 

Assim, seja porque inexiste prova da participação do defendente no 

oferecimento ou promessa de pagamento, seja porque o suposto ato de oficio 

praticado não compunha o feixe de atribuições do Presidente da Câmara dos 

Deputados, requer seja também absolvido neste ponto. 

11.2 - PECULATO • 

A denúncia considerou o acusado incurso nas sanções do artigo 312 do 

Código Penal, alegando que o deputado 

João Paulo Cunha, no exercício do cargo de presidente da Câmara dos 

Deputados, desviou valores objeto do contrato firmado entre a Câmara 

dos Deputados e a empresa SMP&B Comunicação, de propriedade de 

Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz. (Fl. 139 das () 

alegações escritas do Ministério Público Federal). "\: 

( ... ) descumprindo a avença, a SMP&B Comunicação subcontratou a 

__________ e_x_e_cu_ção integral do objeto pactuado, recebendo a remuneraçã~. 

~:90 mesmo artilício insidioso consta à A. 267 das alegações escritas do Mmisté ~a( no ltem 
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prevista no contrato sem exercer atividades que autorizassem os 

pagamentos. (FI. 140 das alegações escritas do Ministério Público 

Federal). 

Primeiramente, cumpre esclarecer que a contratação da SMP&B foi 

precedida do processo de licitação nO 11/03, do qual participaram sete empresas, 

saindo ela vencedora. 

A bem da verdade, muito embora em várias passagens deste processo se 

fale em subcontratação, tecnicamente, não se pode afirmar que esta tenha 

ocorrido, pois uma agência de publicidade não subcontrata, mas contrata 

serviços de terceiros, que são fornecedores. 

Um conceito de agência de publicidade pode ser encontrado nas Normas

Padrão da Atividade Publicitária, que em seu Capítulo I - Conceitos básicos, item 1.3, 

assim diz: 

Agência de Publicidade ou Agência de Propaganda: é nos termos do 

arl. 6° do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 57.690/66, empresa 

criadora/produtora de conteúdos impressos e audiovisuais, 

especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitárias, que 

através de profissionais a seu serviço, estuda, concebe, executa e 

distribui propaganda aos Veículos de Comunicação, por ordem e conta 

de Clientes Anunciantes, com o objetivo de promover a venda de 

mercadorias, produtos, serviços e imagem ou informar o público a 

respeito de organizações ou instituições a que servem. 

Alguns dos serviços constantes na conceituação supra, a agência de 

propaganda presta de modo direto e pode ser ou não remunerada por eles, J( 
conforme os termos ajustados entre ela e sua contratante: serviços de criação 

(textos e ilustrações) de materiais publicitários - prom ais de natureza p.. 
\~r6de70 ~ 
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visual, auditiva ou audiovisual e serviços de planejamento (de campanhas e 

mídias, sejam elas eletrônícas, impressas, de exibição exterior, alternativas ou de 

distribuição direta, corno materiais, ponto-de-venda, folders, folhetos, etc.). 

Os demais serviços, ou seja, execução e distribuição de materiais 

publicitários/promocionais, são supervisionados pela agência de propaganda, 

vez que são executados pelos fornecedores e pelos veículos por ela contratados, 

com prévia autorização dos clientes, por cuja ordem e conta, trabalha. Tais 

serviços são supervisionados para que concretizem fielmente o planejado e 

criado pela agência e alcancem os objetivos desejados pela contratante. 

As Normas-Padrão, de modo muito claro e didático, explicam, no mesmo 

Capítulo 1, item 1.5., o que é um fornecedor: 

Fornecedor de Serviços ou, simplesmente, Fornecedor: é a pessoa física 

ou jurídica especializada e tecnicamente capacitada a fornecer os 

serviços ou suprimentos necessários ao estudo, concepção e execução 

da publicidade, em complementação ou apoio às atividades da 

Agência, Anunciante e Veículo . 

O fornecedor complementa o trabalho da agência porque transforma, por 

exemplo, o layout de um material publicitário em um fotolito que encaminhado a 

um jornal, permitirá a divulgação de um anúncio. Ele faz o mesmo com um 

roteiro criado pela agência, dando-lhe vida, transformando-o em filme, que 

veiculado pelas emissoras de TV, levam a imagem do anunciante até o público 

alvo. O fornecedor recebe urna planta e a transforma em um stand. . c9"f: 
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E mais: o fornecedor compõe e grava os jingles e trilhas sonoras que 

acompanham as mensagens publicitárias divulgadas pelas emissoras de rádio e 

através de sistema de som em feiras, salões, convenções, etc. 

Ainda: é o fornecedor que organiza, coordena e acompanha os eventos 

realizados pelo anunciante ou por ele patrocinados. E tantas outras ações que 

surgem no dia-a-dia do relacionamento entre cliente e sua agência. Ações 

necessárias para melhor atender ao interesse publicitário da contratante, 

servindo inúmeras vezes para fixar a mensagem divulgada por campanha 

publicitária, através da mídia de massa. 

Todas as empresas consideradas fornecedoras desenvolvem atividades em 

segmentos econõmicos os mais diferenciados, pertencendo à indústria gráfica, à 

indústria fonográfica, à indústria cinematográfica, aos estúdios fotográficos, às 

agências de talentos, à organização de eventos, à distribuição de materiais 

publicitários, pontos de venda nos mais diversos territórios, etc. 

o trabalho desenvolvido por todas elas ou qualquer delas é 

supervisionado pela agência de propaganda. É a supervisão da agência que 

garante a unicidade, a harmonia e a qualidade da transmissão/exibição da 

mensagem. 

Um fornecedor não é subcontratado pela agência: ele é contratado e presta 

serviços ao cliente, complementando os serviços prestados pela agência ~ 

~ 
prop • .,nda. tff: . 
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As Normas-Padrão estabelecem os percentuais remuneratórios dos serviços 

prestados pelas agências de modo muito objetivo, fácil de ser compreendido por 

qualquer pessoa mediana, ainda que jejuna em publicidade. 

Quanto à execução do contrato, o colendo Tribunal de Contas da União, 

através do Acórdão nº 430/2008, proferido no Processo nO TC - 012.040/2005-0 

(doc. 01), que se junta a estas razões, determinou o arquivamento dos autos, 

considerando que tanto os serviços contratados, como os valores pagos a título 

de honorários à SMP&B foram regulares. Em resumo, não houve peculato e 

nem houve descumprimento do contrato por parte da empresa. 

que: 

Assinala o douto Ministro Relator, Raimundo Carreiro, em sua conclusão 

30. Analisado o presente feito, verificou-se que as irregularidades 

referentes a serviços não prestados, motivo da proposta de citação de 

alguns responsáveis, por ocasião da realização da auditoria inicial, não 

procediam, já que se comprovou, conforme relatório da equipe de 

inspeção, que tais serviços tinham sido realizados. (Grifamos) . 

No tocante à subcontratação havida na execução do contrato, o egrégio 

Tribunal de Constas da União esclareceu a questão assim: 

AV. GETÚLIO VARGAS, 

25.2 Análise. 

25.2.1 As informações apresentadas pelo Diretor-Geral, respaldadas 

pela documentação constante dos autos, são bastante consistentes. A 

irregularidade apontada diz respeito ao total da subcontratação, que 

teria atingido 99,9% do contrato, o que configuraria infração legal, que, J) 
proíbe a subcontratação total do objeto do contrato. Quando, na V\ 
realidade, verifica-se, pelos dados ane d que es p~rcentual atin~ 
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88,68%, que apesar de alto, para esse tipo de trabalho pode ser 

considerado normal. como muito bem esclarecido pelo informante. 

Ainda o r. Acórdão teve a oportunidade de esclarecer que o papel das 

agências de publicidade é articular o serviço de várias empresas e profissionais, 

sendo que o maior dispêndio verifica-se quando da veiculação e sempre a maior 

parte dos recursos são gastos com terceiros, que efetivamente divulgam as 

campanhas institucionais . 

Assim é o Tribunal de Contas da União que dá conta, após análise 

pormenorizada de toda a documentação alusiva ao contrato 2003/204.0, da 

regularidade de sua execução. 

As cláusulas contratuais (doc. 02) que tratam da remuneração da 

contratada SMP&B, têm o seguinte teor: 

CLÁUSULA OITAVA DA REMUNERACÃO 

Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada da 

seguinte forma: 

a) 20% (vinte por cento) dos valores representativos dos custos 

internos incorridos em trabalhos realizados pela CONTRATADA, a 

título de ressarcimento parcial, observados como limite máximo 

desses valores os previstos na tabela de preço do Sindicato das 

Agências de Propaganda do Distrito Federal; 

b) honorários de 5% (cinco por cento) incidentes sobre os custos 

comprovados e previamente autorizados de serviços realizados por 

terceiros, com a efetiva intermediação da CONTRATADA, 

referentes à elaboração de peças e materiais cuja distribuição não 

lhe proporcione o desconto de agência a ser concedido pelos 

veículos de divulgação nos termos da Cláusula Nona. Esses 

honorários serão calculados sobre o preço líquido, assim entendido 

o preço efetivamente faturado, dele excluído o valor dos impostorJ) 

cujo recolhimento seja de competência da C N RATADAr 'V\ 
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( ... ) 

CLÁUSULA NONA - DO DESCONTO DE AGÊNCIA 

Além da remuneração prevista na Cláusula Oitava, a CONTRATADA 

fará jus ao desconto de agência - à base de um percentual bruto de 20% 

(vinte por cento) dos preços de tabela ou dos preços acertados para 

veiculação, prevalecendo sempre o menor dos dois - a ser concedido 

pelos veículos de comunicação, em conformidade com o art. 11 da Lei 

n° 4.680/65 e com o art. 11 do Regulamento de que trata o Decreto n° 

57.690/66. 

Parágrafo único - Do desconto de agência a que faz jus, a 

CONTRATADA repassará à CONTRATANTE, sob forma de desconto, 

o equivalente a 5 (cinco) pontos percentuais do valor total e 

permanecerá com os restantes 15 (quinze) pontos percentuais, no ato de 

pagamento de cada uma das respectivas faturas. 

Tendo em vista as normas contratuais supra transcritas, o Laudo de 

Exame Contábil n° 1947/2009-INC/DITEC/DPF assim explicitou: 

A base de remuneração do contrato é a seguinte: 

Desconto de 80% em custos internos dos valores previstos na tabela 

do Sindicato das Agências de Propaganda do Distrito Federal; 

Taxa de 5% sobre custos de produção cujas peças não 

proporcionem comissão de veiculação; 

Comissão de Veiculação concedida pelos veículos de 20%. Dessa 

comissão, repasse à Contratante sob a forma de desconto de 5% do 

valor total (acordo Conselho Executivo das Normas-Padrão

CENP). 

Colhe-se tanto do acórdão do Tribunal de Contas da União, como do 

laudo de exame, já referidos, que a remuneração da SMP&B cingiu-se ao que foi 

pactuado no Contrato n° 2003/204.0, conforme tabela 6, do aludido laudo, à fi. 

M932( ~~ 
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b I 6 D Ta e a : . I .. d d espesas com velCU ações, serviços tercemza os e serviços presta os pe a , . SMP&B ropna 
Valor Bruto Valor Líquido Valor Líquido Honorários Líquidos 

Subconlratadas SMPB 
Veiculações 7.041.511,04 6.324.566,92 5.376.228,49 948.338,41 

Terceirizações 3.687.300,13 3.315.740,44 3.186.221,06 129.519,40 

SMPB 17.091,00 14.621,41 - 14.621,41 

Total 10,745.902,17 9.654.928,77 8.562.449,55 1.092.479,22 

Questionados sobre a execução do contrato, os peritos ofereceram as 

seguintes respostas aos quesitos formulados, conforme se verifica à fi. 34.939: 

9) Na execução do contrato, em relação às peças de publicidade e propaganda, 

os serviços de veiculacão foram feitos, diretamente, por equipe da SMP&B ou 

foram terceirizados? Neste último caso, quais foram terceirizados e em que 

percentual? 

44. Terceirizados. Os gastos com veiculações correspondem a 65,53% 

do contrato. O detalhamento dos serviços de veiculação pode ser visto 

no Apêndice A. 

10) A atividade de seleção, coordenação e supervisão dos serviços terceirizados 

de producão e veiculacão das mesmas peças de publicidade e propaganda, na 

execução do contrato, era de responsabilidade da SMP&B? Qual foi a 

remuneração percebida pela SMP&B por esta atividade? 

45. Sim, A remuneração total recebida pela SMP&B foi de R$ 

1.092.479,22, sendo que R$ 948.338,41 correspondem aos honorários 

líquidos recebidos em função das veiculações e R$ 129.519,40 

correspondem aos honorários líquidos recebidos em função dos 

serviços terceirizados, conforme tabela 6. 

Portanto, não há qualquer irregularidade ou ilegalidade nos honorários 

recebidos pela SMP&B, que foram pagos com estrita obediência das normas 

contratuais. 

Por fim, devem ser ressaltadas, pois contidas no acórdão do Tribunal de-1 

Contas da União, as seguintes considerações prestadas pela Dire ão da âma~_ 
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dos Deputados, respondendo aos questionamentos do Presidente do Conselho 

de Ética e Decoro Parlamentar: 

Assim, embora a despesa realizada com terceiros tenha alcançado o 

valor líquido de R$ 8.562.449,55, contra os R$ 1.092.479,22 pagos como 

honorários líquidos à SMP&B, conforme quadro anexo contendo os 

valores expendidos nas subcontratações, em instante algum a empresa 

SMP&B deixou de figurar como a principal responsável pelo objeto do 

ajuste e pela qualidade técnica dos serviços contratados. 

( ... ) o papel desempenhado pelas agências é de articular os serviços de 

várias empresas e profissionais, mantendo o conceito definido de 

planejamento, produção, veiculação e pesquisas de avaliação de 

resultado. 

( ... ) Um ponto ainda merece ser destacado em contratos dessa natureza. 

É que, na essência e em verdade, o maior dispêndio, ou seja, os gastos 

propriamente ditos com as campanhas institucionais verifica-se quando 

da veiculação. 

( ... ) Em suma, nesse tipo de contrato sempre a maior parte dos recursos 

serão gastos com terceiros, que efetivamente divulgam as campanhas 

institucionais. 

Destarte, a imputação de peculato não se sustenta e está a desautorizá-la 

a prova colhida, mormente a apreciação feita pela Corte de Contas, que, em 

sessão plenária, decidiu pelo arquivamento dos autos. 

Desta forma, eis que não demonstrada a ocorrência de peculato, requer o 

defendente seja absolvido da imputação que lhe é feita pelo Ministério Público 
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111 - DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE PECULATO - BANCO DO BRASIL - BÔNUS DE 

VOLUME - FLS. 147/152 DAS ALEGAÇÔES ESCRITAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. 

Cristiano de Mello Paz, Marcos Valéria, Ramon Hollerbach e Henrique 

Pizzolato foram denunciados como incursos nas penas do artigo 312 do Código 

Penal, acusados do desvio da importância de R$ 2.923.686,15 (dois milhões, 

novecentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), 

relativamente ao contrato2
' firmado entre a DNA Propaganda Ltda. e o Banco do 

Brasil. 

Sustenta a acusação que tal valor se refere ao denominado bônus de volume 

que, por força contratual, teria que ser transferido ao Banco do Brasil. 

Neste ponto, vale ser destacado que o delito em tela não pode, em caso 

algum, ser imputado ao defendente . 

Cristiano de Mello Paz foi sócio, até 26.02.2004, da pessoa juridica 

Grafitti Participações Ltda., empresa esta que compunha o quadro societário 

da DNA Propaganda Ltda., tal como consignado no contrato social desta Últim\\,~ i;. 
(doc. 03). W 

Além da Grafitti Participações Ltda., eram sócios da DNA Propagand~ 

Ltda. Margareth Maria de Queiroz Freitas e Francisco Marcos Castilho santos~_ 

24 Contrato firmado entre a DNA Propaganda Ltda. e o Banco do Brasil, proveniente da Concorrência 
01/2003. 
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A estruturação da administração da DNA Propaganda Ltda. fica bem 

clara a partir da simples leitura do contrato social. A empresa era gerida por dois 

órgãos: o Conselho de Quotistas e a Diretoria Executiva. 

o Conselho de Quotistas, que se reunia esporadicamente, possuía 

atribuições expressamente elencadas no contrato social, da seguinte forma: 

5) Conselho de Quotistas terá como competência: 

a) fixar a orientação dos negócios da sociedade; 

b) decidir sobre a destinação dos resultados da sociedade, observados 

os limites estabelecidos no contrato social; 

c) nomear os Diretores Executivos da sociedade, fixando as respectivas 

remunerações; 

d) autorizar a prática, pela Diretoria Executiva e/ou os procuradores da 

sociedade, de atos que importem em aquisição ou alienação de bens do 

ativo permanente da sociedade; 

e) decidir sobre a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a 

obrigações de terceiros; 

f) aprovar a contratação e/ou demissão de empregados, e a política 

salarial da sociedade . 

Não restam dúvidas, a partir da simples leitura do dispositivo acima, que 

a atuação do Conselho de Quotistas da DNA Propaganda Ltda., era extremamente 

restrita, não exercendo qualquer interferência na atividade gerencial da 

empresa. 

A Diretoria Executiva, por sua vez, possuía competência residual e maior 

amplitude na administração da empresa. Ou seja, era a Diretoria Executiva que~ 

geria de forma ampla, efetiva e habitual as atividades da pesso 'u 'dica. Este . 

çff. 
~~e70 
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último órgão, como se depreende dos documentos que neste instante são 

acostados, era composto por 03 (três) membros, na forma do Contrato Social da 

DNA Propaganda Ltda., cuja competência é a seguinte: 

À Diretoria Executiva caberá representar a sociedade em todos os 

negócios sociais, em juízo ou fora dele, podendo movimentar contas 

bancárias, admitir e demitir empregados, constituir procuradores, e 

representar a sociedade perante órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais, inclusive INSS . 

A representação da Grafitti Participações Ltda., na DNA Propaganda 

Ltda., sempre foi exercida por Marcos Valéria Fernandes de Souza, como bem 

demonstra o contrato social da empresa e suas respectivas alterações. 

Em momento algum, Cristiano de Mello Paz exerceu qualquer atividade 

de direção na DNA Propaganda Ltda. 

Tal afirmação é comprovada de forma cabal por Francisco Marcos 

Castilho Santos, sócio da DNA Propaganda Ltda., que, em depoimento prestado 

nos autos de n° 2007.38.00.020444-6 (doc. 04), que tramitam perante a 9' Vara 

Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, esclareceu: 

que Cristiano e Ramon não tinham papéis específicos na DNA; que 

Marcos Valério era diretor financeiro da DNA, indicado pela Grafitti; 

que o Diretor Financeiro era o responsável por toda a gestão 

financeira da empresa; (doc. 04, grifamos). 

Cristiano e Ramon eram concorrentes do interrogando, eles na 

SMP&B e o interrogando na DNA; (doc. 04 gr' amos). 
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que a DNA e a SMP&B, após o ingresso de Ramon e Cristiano na 

primeira, via Graffiti, continuaram concorrentes, normalmente; que as 

agências DNA e a SMP&B tinham filosofias, credos e modo de atuação 

absolutamente diferentes; (doc. 04, grifamos). 

que Cristiano não exercia qualquer trabalho na DNA; (doc. 04, 

grifamos). 

Ainda, em depoimento prestado nos mesmos autos supracitados, tal fato é 

corroborado por Ramon Hollerbach Cardoso (doc. 04): 

que a participação do interrogando e Cristiano na DNA era apenas 

acionária: que não havia participação do interrogando e de Cristiano 

na gestão da DNA; (grifamos). 

Assim, verifica-se que Cristiano de Mello Paz possuía tão-somente 

participação na DNA Propaganda Ltda., na condição de sócio quotista da 

empresa Grafitti Participações Ltda. 

Tal qualidade de mero quotista lhe conferia apenas um assento no 

Conselho de Quotistas, cujas funções eram inteiramente diferentes daquelas 

previstas para a Diretoria Executiva, como se verifica da documentação acostada. 

Vale esclarecer que, como comprovado nos autos, Cristiano de Mello Paz 

era o Presidente da SMP&B, concorrente direta da DNA Propaganda Ltda. Tal 

fato, por si só, já demonstra de forma cabal que era inconcebível que o mesmo 

tivesse qualquer atividade gerencial na DNA Propaganda Ltda. 

Por estas razões, nunca tomou qualquer iniciativa deliberativa no âmbito ~ 
da DNA Propaganda Ltda., e sequer frequentava suas instala\\., o q/ POderia~ _ 

__ .~na37de70 
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configurar verdadeira espionagem, posto que o defendente, como esclarecido, era 

a mente criativa da SMP&B, uma das principais concorrentes daquela primeira. 

Logo, não é possível declinar qualquer conduta por parte de Cristiano de 

Mello Paz que tenha, de alguma forma, concorrido para a prática do suposto 

crime que lhe é atribuído neste tópico. 

o que se percebe é que, se de um lado a acusação deixa de individualizar 

eventuais condutas criminosas do defendente, de outro os autos demonstram 

que o único fato que pode lhe ser atribuído, neste ponto, é o de possuir mera 

participação societária indireta na empresa DNA Propaganda Ltda., através de 

outra pessoa juridica. Nada mais. 

De outra parte, a denúncia ou as razões últimas do Ministério Público 

não indicam em que consistiu a participação efetiva do acusado nos fatos, ou 

seja, qual teria sido sua conduta típica. Não pode responder por fato de terceiro, 

sendo que está sendo processado apenas por sua condição de sócio de empresa 

outra que tinha participação na DNA Propaganda Uda., o que configura 

responsabilidade penal objetiva, que não tem guarida na lei brasileira. 

Ademais, inexiste qualquer crime em relação ao fato em questão. É que o 

repasse do bônus de volume ao Banco do Brasil não era obrigação da empresa, eis 

que não previsto no contrato. 

Cumpre salientar que o bônus de volume ou bonificação de volume não se ~ 

inclui no gênero bonificações referido no contrato porque, seg nd o que ~igir-' 
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época, bônus de volume é o que foi veiculado na mídia pela Associação Brasileira 

de Agências de Publicidade: 

5. A bonificação de volume (BV), que os meios de comunicação usam 

para incentivar a qualidade da publicidade e o aumento de venda de 

espaço publicitário, faz parte das normas que regem a atividade 

publicitária, gerando para as agências receitas legítimas, faturadas, 

contabilizadas, sobre as quais se recolhem impostos e que não podem 

ser transferidas a terceiras ou a anunciadas. (Grifamos) . 

Assim, v.g., uma emissora de televisão ajusta com uma agência uma 

bonificação de volume de 10%, sobre o total da publicidade a ela levada pela 

referida agência. Esse valor engloba o investimento total dos diversos clientes 

da agência junto ao veículo e não apenas um. É um ajuste que se faz não entre o 

veículo e o cliente, mas tão-somente, entre o primeiro e as agências. 

Destarte, é evidente que o cliente não faz jus ao retomo deste, que, na real 

verdade, se trata de um prêmio que a agência recebe por levar volume 

significativo de mensagens publicitárias àquela emissora para serem divulgadas, 

dos mais diversos clientes. A bonificação de volume recebida não foi somente por 

causa do Banco do Brasil, mas de todos os clientes da DNA Propaganda Ltda. 

Assim, a transferência dessa bonificação ao Banco, no caso, implicaria no seu 

enriquecimento sem causa, o que não é justo e nem razoável. 

Na espécie, quando muito, poder-se-ia falar em ilícito civil, dada a 

inclusão no contrato da expressão bonificações, mas que, pelo exposto acima, não 

compreende o denominado bônus de volume ou boni 'ca ão de volume, que, em face 

da no~ .cim. ooo"rita, 'intt=f,dWl.f ~ \~ 
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Assim, considerando-se o fato de que o defendente não praticava atos de 

gestão na DNA Propaganda Ltda., limitando-se a integrar o Conselho de 

Quotistas, que não tinha função executiva, nos termos do contrato social, bem 

como a circunstância de que o bônus de volume é renda própria e intransferivel 

da agência de publicidade, impõe-se a absolvição do acusado da imputação 

que lhe é feita neste tópico . 

IV - DAS IMPUTAÇÕES DOS CRIMES DE PECULATO E CORRUPÇÃO ATIVA - VISANET

FLS. 153/195 DAS ALEGAÇÕES ESCRITAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

Neste ponto, pede a acusação que Cristiano de Mello Paz seja condenado, 

juntamente com Marcos Valério e Ramon Hollerbach, em concurso material, nas 

iras do artigo 312 (por quatro vezes, em continuidade delitiva) e do artigo 333, 

ambos do Código Penal. 

Como bem demonstrado no item III destas razões, as operações praticadas 

pela DNA Propaganda Ltda., na condição de detentora do contrato de 

publicidade com o Banco do Brasil. nada têm a ver com o defcndente, porque 

este não praticava atos de gestão na referida agência publicitária. 

Como elucidado, ele era sócio quotista da empresa Grafitti Participações 

Ltda. que, por sua vez, integrava os quadros sociais da DNA Pror.aganda Ltda. cf( 

~(/ ~,.m 
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Desta forma, Cristiano de Mello Paz apenas e tão somente integrava o 

Conselho de Quotistas da DNA Propaganda Ltda., o que não lhe conferia qualquer 

poder de gerência ou administração dos negócios da sociedade. 

E nem podia ser diferente posto que, como também já provado, o 

defendente era Presidente da SMP&B, que era concorrente direta da DNA 

Propaganda Ltda . 

Assim, mais uma vez, como se deu ao longo de toda a instrução 

processual, pretende o Ministério Público Federal a condenação de Cristiano Paz 

apenas e tão-somente em virtude de sua condição de mero sócio. 

Ocorre que neste tópico, tal como no anterior, a situação é ainda mais 

aberrante que aquela em relação aos fatos narrados em desfavor da SMP&B. Isto 

porque, se em relação à SMP&B o defendente era sócio direto, ainda que sem 

qualquer função de gerência, no que tange à DNA a prova documental 

comprova que Cristiano de Mello Paz sequer compunha, diretamente, seus 

quadros. 

Além disso, desde 26.02.2004, nem mesmo era sócio da Graffiti, como 

bem demonstra a 11' alteração contratual (doc. 03). Assim, ainda que por 

absurdo se pudesse atribuir-lhe a prática das infrações apontadas, as 

transferências que teriam sido realizadas nos valores de R$ 35.000.000,00 (trinta e 

cinco milhões de reais), em 12.03.2004 e de R$ 9.097.024,75 (nove milhões, 

noventa e sete mil e vinte e quatro reais e setenta e 
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01.06.2004, foram realizadas quando ele já estava afastado da composição 

societária da Graffiti, que por sua vez compunha a DNA. 

Evidentemente, a não ser que pretendamos retornar à um odioso período 

de responsabilização objetiva, não pode ser punido pela única razão de ser sócio, 

indiretamente, da DNA, sem nunca haver praticado qualquer ato de gestão na 

mesma . 

As operações narradas na denúncia e reiteradas, quando das alegações 

escritas do Ministério Público Federal, sequer foram conhecidas pelo acusado, 

até porque os contratos sociais, acostados (doc. 03), não lhe conferiam tal poder. 

Não bastasse isto, não há que se falar em desvio de dinheiro público, já 

que a Visanet, conforme fartamente comprovado nos autos, é empresa privada, 

da qual o Banco do Brasil é mero sócio. Além disso, como demonstrado, os 

repasses foram feitos pela Visanet, diretamente, à DNA's . 

Nesta linha, atestando que o pagamento era realizado diretamente pela 

Visanet à empresa DNA Propaganda Ltda., a testemunha Anna Karen Moraes 

Schmidt, Diretora de Marketing da Visanet: 

DEFENSOR: Os fornecedores agência e propaganda poderiam e itir 

nota fiscal diretamente para o fundo Visanet? 

T"TeMUNHA, ." 00"'" , mrnp'''''" b'''''''''~ , 

25 Neste sentido, o próprio Ministério Público Federal reconhece, à fi. 157 de suas alegações escritas, ao 
afirmar que Uhouve a emissão de notas fiscais falsas (...) para 'justificar' o pagamento de valores pela Visu1let à 
empresa de Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Crístiano Paz (DNA Propaganda)". 
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DEFENSOR: E o pagamento então era feito diretamente pela 

companhia brasileira de meios de pagamento ao fornecedor, no caso a 

agência de publicidade e propaganda? 

TESTEMUNHA: Isso. 

(FI. 29.745, grifamos). 

( ... ) 

MPF: Uma vez repassado esse dinheiro, o banco que ficava gerindo 

esses valores? 

TESTEMUNHA: Não, porque o dinheiro não era repassado, como eu 

falei, a gente aprovava a ação, ele fazia a ação e a gente pagava a ação. 

Então, a gestão do dinheiro, efetivamente, não acontecia, porque o 

pagamento saía da Visanet direto para o fornecedor. 

(FI. 29.758, grifamos). 

No mesmo sentido, o Consultor Jurídico do Banco do Brasil. através da 

Nota Jurídica DIJUR-COJUR/CONSU n° 004715, concluiu: 

9. À luz dessas disposições do Regulamento, evidencia-se que os 

recursos do Fundo não são do BB Banco de Investimentos ou do 

Banco do Brasil, afastando, em consequência, a interpretação de que 

tais recursos poderiam ter natureza pública. (FI. 08817, apenso 351, 

dos autos, grifamos) . 

Desta forma, tendo os pagamentos sido feitos diretamente pela Visanet, 

empresa de cunho privado, de peculato não há que se falar. 

No tocante à imputação do crime de corrupção ativa, consistente no 

pagamento a Henrique Pizzolato, do valor de R$ 326.660,67 (trezentos e vinte e 

seis mil. seiscentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos), aduz Cristiano de 

Mello Paz que não conhecia, como até hoje não conhece, o eventual be 
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o que se comprovou através dos interrogatórios acostados às fls. 15.854/15.947 e 

16.470/16.477. 

A empresa SMP&B, na qual Cristiano Paz exerCIa diutumamente seu 

trabalho de criação publicitária, não tinha contrato com o Banco do Brasil, não 

havendo motivo para quaisquer tratativas de sua parte com a aludida instituição 

bancária. Nesta linha, em seu interrogatório, Henrique Pizzolato não faz 

qualquer referência a Cristiano de Mello Paz . 

Nunca teve, a não ser depois deste processo, conhecimento do 

recebimento de valores por Henrique Pizzolato, a quem nunca ofereceu ou 

prometeu vantagem indevida. E não se produziu, até esta quadra, qualquer prova 

de que tal tenha ocorrido. 

Mais urna vez, reitera-se, a acusação é feita apenas e exclusivamente em 

virtude de sua simples condição de sócio, numa repetição da famigerada 

responsabilidade objetiva . 

À luz do exposto, pelas razões supra apontadas, requer a sua absolvição 

em relação aos fatos conexos às quatro transferências realizadas, ressaltando-se 

que as que ocorreram em 12.03.2004 e 01.06.2004, se deram em momento em que 

não era mais sequer sócio da Grafitti. 

No que se refere à imputação de corrupção ativa, nega peremptoriamente 

o <om,timroto d, in",ção, não tendo tido j,m", quruqu", wi 
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Henrique Pizzolato, nunca tendo lhe oferecido ou prometido qualquer vantagem 

indevida, razão pela qual requer, também, sua absolvição. 

v - DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO - BANCO RURAL - FLS. 

259/288 DAS ALEGAÇÕES ESCRITAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

A denúncia considerou Cristiano de Mello Paz e outros acusados como 

incursos nas penas do artigo 1°, incisos V, VI e VII, da Lei nO 9.613/98, por 65 

(sessenta e cinco vezes), sendo certo que na manifestação última o pedido foi de 

condenação pela citada infração por 19 (dezenove) vezes, na forma do·§ 4° do 

mesmo dispositivo legal. 

Sustenta a acusação que: 

476. No esquema inaugurado em 2003, além de injetar recursos por 

meio de concessões e renovações de empréstimos fictícios, os dirigentes 

do Banco Rural idealizaram e disponibilizaram um seguro sistema de 

distribuição dos valores sem identificação dos destinatários reais para o 

Banco Central do Brasil e para o Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras - COAF. 

477. O objetivo era ocultar a origem, a natureza e o real destinatário dos 

altos valores pagos em espécie às pessoas indicadas por Delúbio Soares 

a mando de José Dirceu. (FI. 260 das alegações escritas do Ministério 

Púb deral). 
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Ainda descrevendo a suposta prática criminosa, o Ministério Público 

Federal transcreve, à fI. 263 de suas alegações escritas, trecho do Laudo n° 

1666/07-INC, de onde se depreende, textualmente: 

329. O encobrimento dos nomes de inúmeros beneficiários dos recursos 

só foi possível com auxílio do Banco Rural, que mesmo tendo ciência 

dos nomes dos intermediários ou dos efetivos beneficiários dos valores 

transferidos, disponibilizou sua estrutura para que Marcos Valério 

Fernandes de Souza pudesse efetuar saques em espécie destinados a 

terceiros como se fosse pagamento a fornecedores. (Grifamos). 

Na mesma linha, alega o Procurador Geral da República: 

494. Para a implementação dos repasses, as provas colhidas 

demonstram que o roteiro básico tinha as seguintes características. 

495. Delúbio Soares, diante do seu papel no núcleo delituoso liderado 

por José Dirceu, tinha a função de indicar a Marcos Valério o 

destinatário do dinheiro e o montante que seria entregue. 

( ... ) 

498. Uma vez recebida a orientação de Delúbio Soares, Marcos Valério 

acionava sua equipe de apoio, composta por Simone Vasconcelos e 

Geiza Dias, objetivando a pronta execução da diretriz. (Fls. 270;271 das 

alegações escritas do Ministério Público Federal). 

Em resumo: sustenta o Ministério Público Federal que José Dirceu tinha 

ascendência hierárquica na estrutura orgânica do Partido dos Trabalhadores 

sobre Delúbio Soares, que indicava o beneficiário a Marcos Valério, que acionava 

sua equipe de apoio composta por Simone Vasconcelos e Geiza Dias, que 

providenciava 

Rural. 
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Esta é, em apertada síntese, a narrativa do Ministério Público com o fito 

de se caracterizar o crime constante do artigo 10 da Lei n° 9.613/98. 

Salta aos olhos - corno se deu ao longo de toda a instrução processual -

que, também neste tópico, não há qualquer descrição de conduta de Cristiano 

Paz. Em nenhum momento o Ministério Público Federal indica qual teria sido a 

função específica do acusado nesta suposta engrenagem de branqueamento . 

Mais urna vez, Cristiano de Mello Paz, publicitário e mente criativa da 

SMP&B, é apontado, objetivamente, corno autor da suposta prática delituosa 

pelo simples e singelo fato de ser sócio da empresa. 

Ainda, no arrimo de suas sustentações, afirma a douta Procuradoria Geral 

da República que, no tocante à fonte primária dos recursos lavados, esta tem a ver 

com os crimes contra a Administração Pública - peculato - e contra o sistema 

financeiro - gestão fraudulenta . 

Data vema, insustentável a posição adotada pelo Ministério Público 

Federal. 

No que tange ao crime de gestão fraudulenta, o defendente nem ao menos 

está processado por tal delito e a instrução não provou, em nenhum instante, 

que, se é que houve urna gestão irregular no Banco Rural, 

pleno conh,dmentú do, f,tú,. ~/ 

o acusado tivesseB(' 
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Sobre o suposto peculato, tem-se que a alegação não pode prosperar, 

posto que os recursos obtidos junto aos Bancos Rural e BMG são oriundos de 

operações legais, sendo certo que os valores foram lançados na contabilidade 

da SMP&B. Assim, não pairam dúvidas de que as importâncias obtidas têm 

origem lícita, assinalando-se que o Laudo n° 1869/2009-INC esclarece, à fi. 

34.771, ao responder o primeiro quesito formulado pelo Ministro Joaquim 

Barbosa o seguinte: 

IV. RESPOSTA AOS QUESITOS 

Q. OS empréstimos são verdadeiros (os valores, efetivamente, saíram de contas 

bancárias, tipo caixa, dos bancos referidos, para as contas bancárias das 
empresas tomadoras). 

21. Sob o ponto de vista formal, as operações de crédito contratadas 

pela SMP&B Comunicação LIda. E GRAFITTI Participações LIda. junto 

ao Banco Rural, nos anos de 2003 e 2004, são verdadeiras. Ou seja, 

houve transferência de recursos oriundos da instituição financeira 

creditados em favor dos tomadores dos empréstimos, conforme 

verificado nas informações bancárias extraídas das quebras de sigilo 

bancário dos investigados, consolidados por ocasião da CPMI do 

Mensalão, e nos extratos bancários constantes nos aulos26 • 

Sustenta a acusação que o dinheiro foi tornado por empréstimo nos 

aludidos bancos e utilizado para corromper pessoas em troca de vantagens 

patrimoniais no Governo Federal. Ora, pela simples cronologia, se, ad 

argumentandum tantum, o empréstimo antecedeu tais vantagens, por óbvio não 

são valores decorrentes destas supostas vantagens, não se podendo, pois, falar 

que derivem de crime contra a Administra -o Pública. 

26 Grifamos. 
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Desta forma, certa e conhecida a fonte primária dos recursos, oriundos de 

operações bancárias regulares27, não há que se falar em lavagem de dinheiro, eis 

que este não provém, direta ou indiretamente, de crime. 

De outro lado, é infundada a pretensão do Ministério Público Federal de 

se aplicar o disposto pelo inciso VII do artigo 10 da Lei n° 9.613/98, que prevê a 

hipótese de crimes praticados por organizações criminosas, pelo simples fato de 

que não há na legislação pátria qualquer conceituação precisa do que estas vêm a 

ser. 

A vontade do Ministério Público Federal de se aplicar o conceito trazido 

pela Convenção de Palermo28 encontra óbice mortal no mais basilar dos 

princípios do Direito Penal, qual seja, o da legalidade. 

Neste sentido, Nilo Batista: 

o princípio da legalidade, base estrutural do próprio estado de direito, 

é também a pedra angular de todo direito penal que aspire à segurança 

jurídica, compreendida não apenas na acepção da 'previsibilidade da 

intervenção do poder punitivo do estado', que lhe confere Roxin, mas 

também na perspectiva subjetiva do 'sentimento de segurança jurídica' 

27 Evidentemente, o simples fato do acusado ter figurado como avalista não se constitui em qualquer figura 
típica descrita pela legislação penal. 
28 "Entende o Ministério Público que o conceito positivado na Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional (Convenção de Palerma) deve ser aplicado ao presente caso". (FI. 282 das alegações 
escritas do Ministério Público Federal). 
29 Op. cit., p. 67. 
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Inexistindo, em nosso arcabouço normativo, legislação específica sobre o 

tema, não há como se utilizar um conceito alienígena, com o fito de se condenar 

um cidadão. 

Por fim, mas não menos importante, vale reiterar que não há qualquer 

descrição de conduta delitiva por parte de Cristiano de Mello Paz, sendo 

insuficiente apenas a menção do artigo de lei penal, que teria sido violado. Mais 

uma vez, a acusação tem lastro apenas na sua condição de sócio, o que ficou 

demonstrado através da transcrição, supra realizada, do suposto esquema de 

branqueamento de capitais, onde sequer é mencionado o nome do acusado. 

Por todas estas razões, também neste tópico, impõe-se sua absolvição. 

VI DA IMPUTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA A 

PARLAMENTARES INTEGRANTES DA BASE ALIADA DO GOVERNO FEDERAL - FLS. 

288/335 DAS ALEGAÇÕES ESCRITAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

Sustentam as alegações escritas do Ministério Público Federal que: 

550. A instrução comprovou que os altos valores recebidos pelos 

parlamentares federais integrantes do Partido Progressista - PP Oosé 

Janene (falecido), Pedro Corrêa e Pedro Henry), Partido Liberal - PL 

(Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues), Partido Trabalhista 

Brasileiro - PTB Oosé Carlos Martinez (falecido), Roberto Jefferson e 

Romeu Queiroz) e Partido do Movimento Democrático Brasileiro - p 
PMDB Oosé Borba) constituíram a vantagem' ev'da oferecida e, \ 

I~/cf-
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posteriormente paga, por José Dirceu para formar ilicitamente a base de 

sustentação do Governo Federal30• 

( ... ) 

559. A leitura crítica do processo revela de forma incontroversa que as 

quantias recebidas pelos parlamentares federais constituíram a 

vantagem indevida paga pelo então Ministro Chefe da Casa Civil José 

Dirceu para viabilizar a formação da base aliada do Governo Federal". 

Neste contexto, o Ministério Público Federal imputa a Cristiano a prática 

do delito de corrupção ativa por 3 (três) vezes, em relação aos fatos narrados 

relacionados ao Partido Progressista, 2 (duas) vezes, no que tange ao Partido 

Liberal, 3 (três) vezes, no que se refere ao Partido Trabalhista Brasileiro e, por 

fim, 1 (uma) vez, no que conceme ao Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro. 

o que se vê novamente, é que ao longo da narrativa realizada pela 

acusação, referente às transferências de valores a parlamentares, não há 

qualquer demonstração de que Cristiano de Mello Paz tenha delas 

participado. 

Assim, no que tange ao Partido Progressista, o Ministério Público Federal 

se limita a afirmar que: 

584. As provas que instruem estes autos comprovaram a prática do 

delito de corrupção ativa por José Dirceu, José Genoino, Delúbio 

Soares, Marcos Valério, Rogério Tolentino, Ramon Hollerbach, . f) 
Crístiano Paz, Simone Vasconcelos e Geiza Dias; de corrupção passiva, lJl\ 
lavagem de dinheiro e qua~.lha por José Janene (falecido), Pedro .. _ 

30 FI. 288 das alegações esentas do MInistérIO Público Federal. ../ / K 
31 FI. 290 das alegações escritas do MInistério Público Federal. ~ (J:j 
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Corrêa, Pedro Henry e João Cláudio Genú; e de quadrilha e lavagem de 

dinheiro por Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e Carlos Alberto 

Quaglia32. 

( ... ) 

604. O recebimento dos valores por intermédio da empresa Natimar 

Negócios e Intermediações LIda. observou o seguinte roteiro: a) 

empresas comandadas por Marcos Valério, Rogério ToIentino, 

Cristiano Paz e Ramon Hollerbach depositavam valores na conta 

corrente da Bônus Banval"; ( ... ) 

( ... ) 

609. ( ... ) Dentro da estrutura do grupo, o papel de Carlos Alberto 

Quaglia era o de assinar as autorizações de transferências 

confeccionadas pela Bônus Banval a fim de que o dinheiro recebido das 

empresas de Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e 

Rogério Lanza Tolentino fosse depositado para os destinatários finais". 

É gritante o fato de que estas - em número de 3 (três) - são as únicas 

menções do nome do defendente, ao longo das quase 20 (vinte) páginas de que 

se valeu o Ministério Público Federal para lhe imputar a prática de corrupção 

ativa, por 3 (três) vezes, no que tange aos parlamentares filiados ao Partido 

Progressista. 

Em todos os três momentos - transcritos - o nome de Cristiano de Mello 

Paz aparece sempre ao lado de seus sócios, sem a descrição de qualquer conduta 

típica individualizada, como se o fato de integrar o quadro social da empresa 

""" o b,,""" p'" , ~, =pon.mili"ção penal~. ~ 

32 FI. 301 das alegações escritas do Ministério Publico Federal. Grifamos. 
33 FI. 308 das alegações escritas do Ministério Público Federal. Grifamos. 
34 FI. 311 das alegações escritas do Ministério Público Federal. Grifamos. 
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Da mesma forma, no que conceme ao Partido Liberal, o Ministério Público 

Federal se restringe ao fato de citar o nome do defendente em uma única 

passagem: 

632. As provas colhidas ao longo de todo o processo comprovaram a 

prática do delito de corrupção ativa por José Dirceu, Delúbio Soares, 

Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos 

e Geiza Dias; corrupção passiva, lavagem de dinheiro e quadrilha por 

Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas; e corrupção passiva e lavagem 

de dinheiro por Bispo Rodrigues35• 

Com esta única citação do nome do acusado, pretende o Ministério 

Público Federal imputar-lhe a prática, por 2 (duas) vezes, do delito 

consubstanciado no artigo 333 do Código Penal. Não há, repita-se por 

imprescindível, ao longo das quase 15 (quinze) páginas que compõem a 

narrativa sobre os fatos relacionados ao Partido Liberal, qualquer outra menção 

ao nome do defendente. 

o mesmo se dá em relação ao Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro, onde ao longo das 6 (seis) páginas a ele relacionadas, o Ministério 

Público Federal menciona uma única vez, sempre acompanhado de seus sócios, 

o nome do acusado. Assim: 

695. As provas colhidas no curso da instrução comprovaram a prática 

do delito de corrupção ativa por José Dirceu, José Genoíno, Delúbio 

Soares, Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Simone 

Vasconcelos e Geiza Dias; e de corru 

__________ d_in_h_e_iro por José Borba3~, ~ 
35 FI. 320 das alegações escritas do Ministério Público Federal. Grifamos. 
36 FI. 350 das alegações escritas do Ministério Público Federal. Grifamos. 
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Neste ponto, a fragilidade da acusação atinge seu ápice, pois, com uma 

única citação do nome do acusado, pretende sua condenação, sem explicitar, 

insista-se, qual foi o ato por ele praticado, impossibilitando o exercício de sua 

ampla, plena e efetiva defesa. 

Outra vez, utilizando-se da tática de mencionar o nome do acusado, 

sempre umbilicalmente ligado aos nomes de seus sócios, torna o defendente 

vítima de uma tentativa impudente de se lhe 'aplicar a inaplicável' 

responsabilidade penal objetiva. 

Vale destacar que o acusado não conhece e nem nunca esteve com os 

deputados do Partido Progressista - PP Oosé Janene (falecido), Pedro Corrêa e 

Pedro Henry), Partido Liberal - PL (Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues) e 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB Oosé Borba), conforme 

comprovaram os respectivos interrogatórios. 

De outro lado, tem-se que em relação aos fatos narrados sobre o Partido 

Trabalhista Brasileiro, ° defendente foi diretamente citado pela acusação, 

podendo, portanto, exercer sua defesa, explicando e também fulminando a 

pretensão acusatória. 

Neste ponto, sustenta o Ministério Público Federal que: 

664. As provas colhidas no curso da instrução comprovaram a prática j) 
do d."" d. m,rup'" ." •• pm J~' o;'~~"oo, Oi "I 
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Soares, Anderson Adauto, Marcos Valério, Ramon Hollerbach, 

Cristiano Paz, Simone Vasconcelos e Geiza Dias37; 

( ... ) 

691. O Deputado Federal Romeu Queiroz, além do auxílio que prestou 

a José Carlos Martinez e a Roberto Jefferson, recebeu em proveito 

próprio, no dia 31 de agosto de 2004, a quantia de R$ 102.812,76 (cento 

e dois mil, oitocentos e doze reais e setenta e seus centavos) para votar 

a favor de matérias do interesse do Governo Federal. O valor recebido 

por intermédio de Paulo Leite Nunes, valendo-se o acusado do sistema 

de lavagem de dinheiro viabilizado pelo Banco Rural. 

692. A autoria do crime e sua materialidade estão comprovados pelos 

documentos de fls. 197/198 do apenso 5, e pelos depoimentos do 

próprio acusado e de Paulo Leite Nunes: 

"QUE em agosto de 2004 recebeu um contato telefônico do Sr. CRISTIANO 

PAZ, sócio de Marcos Valéria na SMP&B PUBLICIDADE; QUE 

CRISTIANO PAZ era o presidente da empresa; QUE neste contato 

CRISTIANO PAZ disse ao declarante que a empresa USIMINAS tinha 

disponibilizado R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de doação para 

diversas campanhas eleitorais municipais de interesse do PTB;" 38 

Vale esclarecer, desde já, que dos deputados filiados ao Partido 

Trabalhista Brasileiro, Cristiano de Mello Paz conhece tão somente o deputado 

Romeu Queiroz, conforme se comprovou nos autos. 

Por esta razão, tal como se deu em relação às demais agremiações 

políticas, não há qualquer narrativa em desfavor do defendente, em relação aos 

pagamentos eventualmente recebidos por José Carlos 

Jefferson. (_ 

37 FI. 335 das alegações escritas do Ministério Público Federal, grifamos. 
38 FI. 347 das alegações escritas do Ministério Público Federal. 
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No que tange ao pagamento destinado ao deputado Romeu Queiroz, 

confirmado pelo depoimento supra transcrito, o defendente esclareceu, à fl. 

16.473 de seu interrogatório, que estava atendendo solicitação da Usiminas. 

Assim: 

( ... ) diz que os fatos relatados por Romeu Queiroz às fls. 12359 são 

verdadeiros, mas que precisam ser contextualizadosi diz que é 

publicitário desde os 17 anos tendo, a partir dos 21, através da empresa 

americana Standard Ogive prestado serviços à empresa Usiminas; diz 

que desde 1981, quando criou a SMP&B cuidou pessoalmente da conta 

da Usiminas; diz que, desta forma, possuía urna relação extremamente 

próxima com todos os seus diretores, muitos dos quais conheceu no 

início de suas carreiras; diz que à época dos fatos o presidente da 

Usiminas era Rinaldo Campos, o qual relatou ao interrogando que a 

Usiminas não realizava doações eleitorais, mas que a empresa havia 

sido procurada pelo deputado Romeu Queiroz e que gostaria de ajudá

lo; questionou, então, Rinaldo ao interrogando se a SMP&B não 

poderia, de alguma forma, ajudar Romeu Queiroz com R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais) ou qualquer outro valor; diz que, então, 

comunicou aos sócios da SMP&B O pedido de Rinaldo, ponderando, 

inclusive, que a conta da Usiminas era de R$ 8 milhões anuais, sendo o 

pedido de 'apenas R$ 150.000,00'; diz que sopesou, ainda, o que 

concordaram os sócios, que a U sirninas além de constituir uma 

importante receita da empresa representava, ainda, uma fonte de 

reconhecimento de criação tendo, inclusive, sido responsável por vários 

prêmios de criação nacionais e internacionais recebidos pela SMP&B; 

diz que, neste contexto e autorizado pelos demais sócios, entrou em 

contato com Romeu Queiroz informando ao mesmo que este deveria 

procurar a área financeira da SMP&B, na qual estaria disponível esse 

numerário; diz que não sabe quanto de fato foi repassado para Romeu 

Queiroz nem se foram debitados os R$ 47.187,24 referidos por Romeu 

em seu depoimento; ( ... ) 

. No mes~.o sen~do\~~~mouldeputado Romeu Queiroz, à fI. 16.514 de~ 
seu mterrogatono: t- ~ Y / 
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( ... ) questionado acerca do depoimento prestado por Cristiano Paz a 

este juízo, nos autos da Carta de Ordem, respondeu que teve um 

encontro informal com Rinaldo Campos, presidente da Usiminas, o 

qual afirmou que colocaria à disposição das campanhas de interesse do 

PTB (ou seja, de eventuais siglas coligadas) R$ 150.000,00; diz que logo 

a seguir, aproximadamente dois ou três dias depois, Cristiano Paz 

entrou em contato com o interrogando por telefone afirmando que 

seriam doados os R$ 150.000,00 ( ... ) 

Desta forma, tem-se que o aludido pagamento, confirmado pelo 

defendente, se deu em um contexto inteiramente diverso daquele sustentado 

pelo Ministério Público Federal, em relação aos demais partidos e 

parlamentares. 

Em síntese, por solicitação da Usiminas, a SMP&B concordou em ajudar o 

deputado Romeu Queiroz nas campanhas políticas, já que a referida empresa 

não realizava doações eleitorais. Sendo a Usiminas uma cliente muito 

importante"9 para a SMP&B, não podia deixar de atendê-la. Assim, Cristiano de 

Mello Paz comunicou ao deputado que procurasse a área financeira da agência e, 

a partir daí, não tomou mais conhecimento do assunto. 

Explicado o fato referente ao deputado Romeu Queiroz que, como rYf 
comprovado, se deu de forma descontextualizada dos fatos expostos pelo . 

~-
39 Neste sentido, vale reiterar a informação prestada pelo acusado, à fI. 16.473, no sentido de que a conta da 
Usiminas era de R$ 8 milhões anuais. Ainda, destacando a importância da Usiminas, como cliente da 
agência, tem-se o depoimento prestado por Aluísio Monteiro da Silva, gerente de comunicação da citada 
empresa, que informou, à fi. 21.508: "que conhece Cristiano Paz desde 1974, quando o mesmo trabalhava na 
STANDARD PROPAGANDA, como diretor de criação; diz que trabalhava na USIMINAS e que a STANDARD 

tinha a conta publicitárin da USIMINAS; diz que a STANDARD passou a ser a SMP&A e depois SMP&B; ( .. ) diz 
que atuou como gerente de comunicação desde 1985 na USIMI AS; ( ... ) diz que Cristia110 realizou destacadas 
campanhas para a USIMINAS; diz que a SIM AS rece eu muitas premiações em decorrêllcia do trabalho 

de Cristiano Paz". (Grifamos). ,/ Y 
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Ministério Público, a conclusão que se chega é a mesma: pretende a acusação 

urna responsabilização penal do acusado, em sua forma puramente objetiva. 

Tanto é verdade que o próprio Ministério Público Federal transcreve, à fI. 

290 de suas alegações escritas, trecho da CPMI dos Correios, onde, em seu 

relatório final, concluiu-se pela existência de um 'esquema Delúbio-Marcos 

Valéria '40 . 

Ora, se todo o procedimento foi arquitetado e executado por Marcos 

Valério e Delúbio Soares, conforme narra o Ministério Público Federal, não é 

razoável que Cristiano de Mello Paz responda por isto, pelo simples e 

exaustivamente citado fato de tão-somente compor os quadros sociais da 

empresa. 

Cristiano Paz nunca ofereceu nada a nenhum deputado, exceção feita ao 

pagamento realizado a Romeu Queiroz, a pedido do Presidente da Usiminas. 

Além disso, o valor repassado a Romeu Queiroz não foi para que o mesmo 

praticasse, omitisse ou retardasse ato de oficio. 

Corno exaustivamente comprovado, o defendente não cuidava das 

questões administrativas e financeiras da agência. Quando concordou em assinar 

os empréstimos que seriam utilizados pelo Partido dos Trabalhadores, tinha em 

mente conseguir, posteriormente, as contas das campanhas eleitorais e .0 
publicitárias da referida agremiação, que experimentava à época um crescimento U\ 

40 FI. 290 das alegações escritas do Ministério Público Federal. 
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destacado e era um cliente que interessava a todas as agências publicitárias do 

país. 

De outro lado, é importante que se saliente que a versão do Ministério 

Público Federal é insustentável e inverossímil, no sentido de que os deputados 

receberam valores para votar em favor do governo. Isto porque, num universo 

de 513 (quinhentos e treze) deputados, não é crível que somente 8 (oito) 

parlamentares bastariam para assegurar a maioria confortável de que o governo 

necessitava, até porque ele, à época, já dispunha dessa maioria, fato público e 

notório, em face das alianças feitas pelo Partido dos Trabalhadores, ainda na 

campanha eleitoral. 

o que é real e concreto, como confessado por Marcos Valério e Delúbio 

Soares, é que os valores tomados emprestados na rede bancária destinavam-se a 

pagar os compromissos do Partido dos Trabalhadores, eleitorais ou de ordem 

administrativa . 

Diante do exposto, em relação aos fatos narrados pelo Ministério Público 

Federal neste tópico, bate-se pela absolvição do defendente, eis que não há 

qualquer prova de que o mesmo tenha oferecido ou prometido vantagem indevida 

aos citados parlamentares. 

VII- DA IMPUTAÇÃO DE EVASÃO DE DIVISAS OU (SIC) LA VAGEM DE DINHEIRO - FLS. 

3741388 DAS A"GAÇÕ" "crum DO M""TIR>O P,"":CO .. ;,~. wC 

~ ',;d~' 
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Neste item, Cristiano de Mello Paz foi denunciado como incurso por 53 

(cinquenta e três) vezes nas penas do artigo 22, parágrafo único, da Lei n° 

7.492/86, por ter, na ótica da acusação, juntamente como Marcos Valério, Rarnon 

Hollerbach, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Geiza Dias, promovido, sem 

autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, tendo sido indicada a 

conta da empresa Dusseldorf, de titularidade do publicitário Duda Mendonça, 

como o destino dos valores. 

• 
Segundo narra a inicial41 , "as operações, desenvolvidas no período 

compreendido entre 21/02/2003 e 02/01/2004,joram as seguintes": 

• 

a) Trade Link Bank - 16 depósitos - U$ 1.137.551,25; 

b) Deal Financiai Corpo - 6 depósitos - U$ 384.725,00 

c) Big Time Group. - 4 depósitos - U$ 365.414,00 

d) Skyla Encare - 2 depósitos - U$ 289.240,00 

e) Rural Intemational Bank - 6 depósitos - U$ 240.617,74 

f) IFE Banco Rural (Uruguay) -1 depósito - U$ 32.916,00 

g) Banco Rural Europa - 1 depósito - U$ 25.359,28 

h) Bank of Boston Trus -1 depósito - U$ 67.835,00 

i) Empreendimento Bonifa - 2 depósitos - U$ 129.412,00 

j) G and C Exclusive Ser - 1 depósito - U$ 45.591,00 

k) Gedex (G.D.) Inter. Corpo - 7 depósitos - U$ 427.374,25 

I) Kanton Business -1 depósito - U$ 131.838,00 

m) Luiz de Oliveira PMB - 1 depósito - U$ 13.000,00 

n) Radial Enterprises -1 operação - U$ 98.980,00 e 

o) Banco Rural Europa S/A (Leonildo José Ramadas Nogueira) - 3 

depósitos - U$ 252.183,00 . 

Diz mais que foram 24 (vinte e quatro) operações de remessa de valores ~ 

para o exterior de responsabilidade de José Roberto sa\a~z;a Tenór#_ 

41 Fls. 131{132 da denúncIa apresentada pelo Mimstério Público Federal. V./ CQí 
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Vinícius Samarane e Kátia Rabello (Banco Rural), viabilizadas pelas empresas 

Trade Link Bank (16 depósitos), Rural International Bank (6 depósitos), IFE 

Banco Rural (1 depósito) e Banco Rural Europa (1 depósito), sendo que elas estão 

localizadas no exterior e são todas comandadas pelos citados dirigentes do 

Banco Rural. 

Com estas premissas, cita o Ministério Público Federal, em suas alegações 

escritas, o nome de Cristiano de Mello Paz, neste tópico, por 7 (sete) vezes, 

sempre acompanhado de seus sócios. Assim: 

748. As provas colhidas no curso da instrução processual comprovaram 

que Duda Mendonça, Zilmar Fernandes, Kátia Rabello, José Roberto 

Salgado, Vinicius Samarane, Marcos Valério, Ramon Hollerbach, 

Cristiano Paz, Simone Vasconcelos e Geiza Dias consumaram os crimes 

de evasão de divisas e lavagem de dinheiro". 

( ... ) 

766. Com a abertura da conta no exterior, Zilmar Fernandes 

encaminhou os dados para Marcos Valério que providenciou, 

juntamente com seu grupo (Cristiano Paz, Ramon Hollerbach, Simone 

Vasconcelos e Geiza Dias) os depósitos combinados. A partir dai é que 

Zilmar Fernandes passou a interagir com Simone Vasconcelos e Geiza 

Dias para controlar os depósitos efetuados43. 

( ... ) 

768. Ressalte-se que a conta titularizada pela empresa off-shore 

Dusseldorf Company Ltd foi aberta exclusivamente para a operação de 

lavagem de dinheiro. Todo o valor nela depositado, aproximadamente 

dez milhões e oitocentos mil reais, teve corno fonte exclusiva os 

acusados Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach, Simone ~ 

___________ v_a_s_co_ncelos e Geiza Dias: ~ _ ~ 

42 FI. 374 das alegações escritas do Ministério Público Federal, grifamos. ~V Y 
43 FI. 380 das alegações escritas do Ministério Público Federal, grifamos. '/ 
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"que tudo o que foi depositado naquela conta fora providenciado por 

MARCOS VALÉRIO." (Interrogatório de Zilmar Fernandes, fls. 

15.252)44. 

772. Para a remessa do dinheiro ao exterior, Marcos Valério, Ramon 

Hollerbach e Cristiano Paz utilizaram também os serviços do Banco 

Rural. Vinte e quatro depósitos na conta de titularidade da off-shore 

Dusseldorf Company Ltd foram feitos por Kátia Rabello, José Roberto 

Salgado e Vinicius Samarane, dirigentes da citada instituição 

financeira45. 

( ... ) 

785. Muito embora a denúncia, em razão dos fatos descritos, tenha 

atribuído a Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach, Geiza 

Dias, Simone Vasconcelos, Kátia Rabello, José Roberto Salgado e 

Vinícius Samarane o crime de evasão de divisas, a análise da prova 

demonstrou que as condutas amoldam-se com mais precisão no crime 

de lavagem de dinheiro. 

786. As operações implementadas por Marcos Valério, Cristiano Paz, 

Ramon Hollerbach, Geiza Dias, Simone Vasconcelos, Kátia Rabello, 

José Roberto Salgado e Vinícius Samarane tiveram como objetivo 

primário dissimular a naturezaJ origem, localização, organização 

criminosa dedicada à prática de crimes contra a administração pública 

e contra o sistema financeiro naciona1.46 

( ... ) 

790. Contudo, caso essa Corte decida manter a capitulação inicial, as 

provas, como exaustivamente demonstrado, autoriza (sic) a condenação 

de Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach, Geiza Dias, 

Simone Vasconcelos, Kátia Rabello, José Roberto Salgado ~iníciUS 

___________ s_a_m_a_rane pelo cnme de evasão de divisas." K _ ~ 1\./// 

44 Idem. C1J ~ 
45 FI. 383 das alegações escritas do MimstérIo Público Federal, grifamos. 
46 FI. 386 das alegações escritas do Ministério Público Federat grifamos. 
47 FI. 387 das alegações escritas do Ministério Público Federal, grifamos. 
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Mais uma vez, conforme se verifica dos trechos supra transcritos, deixou 

o Ministério Público Federal de indicar, de maneira precisa, qual teria sido a 

conduta de Cristiano de Mello Paz, que justificasse a subsunção típica. 

Além disso, nota-se que a acusação lança os fatos de maneira controversa 

e confusa, mais uma vez impedindo o exercício da ampla defesa e deixando 

transparecer, de igual forma ao realizado ao longo de toda a sua narrativa, a 

fragilidade de suas imputações. 

Sobre as hipóteses possíveis para a consumação do crime de evasão de 

divisas, tal corno constante do parágrafo único do artigo 22 da Lei n° 7.492/86, 

preceitua a doutrina: 

o crime se consuma no momento em que o agente, diretamente ou com 

o auxílio material de terceiros, logra a saída da moeda ou das divisas: 

se a evasão é em espécie, tal ocorrerá com a transposição de nossas 

fronteiras pelo agente que porta a moeda ou as divisas; se a evasão é 

por meio de câmbio-sacado, verificar-se·á o momento consumativo 

com a concretização da operação capaz de gerar a disponibilidade no 

exterior.48 

Ao que tudo indica, pretende o Ministério Público Federal demonstrar a 

existência da segunda modalidade - por meio de câmbio-sacado -, posto que (a) não 

afirmou sobre a eventual transposição de nossas fronteiras e (b) limitou-se a 

sustentar que os recursos foram transferidos de contas localizadas fora do país, 

P'" , =" d, ,me<''' D",~Id~f, "tuad, n .. Bruwm ... ,. :J( ~ 
48 SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de divisas: a tutela penal do sistema 
financeiro nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 175. 
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Ocorre que para a perfeita adequação típica à segunda forma possível de 

se consumar o delito em tela, é imperioso que se demonstre a ocorrência de 

pagamento no território nacional, àquele que irá disponibilizar o montante no 

exterior. 

Neste sentido, preceituam Andrei Zenkner Schmidt e Luciano Feldens: 

Em termos de tipicidade penal, a conduta, considerada em seu todo, 

encontra resguardo típico no ar!. 22, parágrafo único, l' parte. A ação 

de promover a saída de moeda ou divisa, previamente ajustada entre as 

partes envolvidas, inicia-se (normalmente) com o registro de um 

débito, em reais, em conta corrente nacional (podendo sê-lo mediante o 

pagamento em espécie ao "doleiro"), completando-se com o crédito do 

respectivo valor no estrangeiro, já convertido à moeda local. Obtém-se, 

com isso, a geração de 'disponibilidades no exterior', circunstância a 

perfazer a elementar do tipo divisas. 49 

Uma vez apontadas as modalidades de consumação do crime citado, resta 

claro que a denúncia, neste ponto, é inteiramente infundada no que se refere a 

Cristiano de Mello Paz. 

Isso porque, (a) inexiste nos autos qualquer indicação de que Cristiano de 

Mello Paz tenha transposto as nossas fronteiras, ou determinado tal ato a quem 

quer que fosse, portando moeda ou divisas. De igual forma, (b) não há a 

indicação de que o acusado tenha efetuado pagamento no Brasil, a quem quer 

que fosse, para que este disponibilizasse divisas,#xterior. K J'P 
~ ({;J ,-

~ 
49 Op. cit., p. 224. 
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Vale insistir que, de outro lado, a denúncia não indica eventuais contas de 

onde pudessem ter saído os recursos do Brasil, atribuídos ao 'grupo de Marcos 

Valéria' para a empresa Dusseldorf. Em sendo assim, mais urna vez se dificulta a 

defesa neste ponto, pois o único fato concreto é que houve transferência dos 

valores das contas das empresas referidas para a conta da Dusseldorf. E o 'grupo 

de Marcos Valéria' não é apontado corno tendo feito essas transferências e nem 

tem participação societária nas empresas que as realizaram . 

De outro lado, o Ministério Público Federal afirma que "para a remessa do 

dinheiro ao exterior, Marcos Valéria, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz utilizaram 

também os serviços do Banco Rural"so. 

No arrimo desta sua afirmação, a acusação sustenta que: 

vinte e quatro depósitos na conta de titularidade da off-shore 

Dusseldorf Company Ltd foram feitos por Kátia Rabello, José Roberto 

Salgado e Vinícius Samarane, dirigentes da citada instituição 

financeiras1 . 

Neste ponto, é imperioso que se destaque que o Ministério Público 

Federal deixou de apontar o liame entre o fato de os depósitos terem sido 

realizados pelos dirigentes do Banco Rural e Cristiano de Mello Paz. 

Em seu interrogatório, Cristiano de Mello Paz não se furtou a responder cO 
quaisquer perguntas, mas, considerando-se que não possui qualquer \ 

50 FI. 383 das alegações escritas do Ministério Público Federal. 
51 Idem. 
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conhecimento a respeito do tema tratado neste tópico, limitou-se a asseverar que 

"nada sabe sobre os fatos de que é acusado quanto à evasão de divisas "52. 

Vale destacar que o trecho do interrogatório da corré Zilmar Fernandes, 

citado pelo Ministério Público Federal, à fI. 380 de suas alegações escritas e 

constante da fI. 15.252 dos autos, elucida a questão, deixando clara a completa 

ausência de ingerência de Cristiano de Mello Paz nas aludidas transferências . 

Isto porque, se de um lado o Ministério Público Federal insiste em dizer, 

no item 768 de suas alegações, que todo o valor depositado na conta da 

Dusseldorf, "teve como fonte exclusiva os acusados Marcos Valéria, Cristiano Paz, 

Ramon Hollerbach, Simone Vasconcelos e Geiza Dias"53, logo no parágrafo seguinte, 

na pretensão de comprovar o alegado, transcreve o aludido trecho de 

interrogatório, onde Zilmar Fernandes atesta que "tudo o que foi depositado naquela 

conta fora providenciado por MARCOS VALÉRIO"54. 

Ora, se o Ministério Público Federal pretende, a despeito da necessidade 

de se comprovar todo o caminho dos referidos pagamentos, utilizar tão somente 

um trecho de um interrogatório como sustento de sua tese, mais clara fica a 

completa irresponsabilidade de Cristiano de Mello Paz, em relação aos delitos 

que lhe são imputados neste ponto. . ~ c1 ,w. ~ 
~ .. ~ 

52 FI. 16.473. 

53 FI. 380 das alegações escritas do Ministério Público Federal. 
54 Idem. 
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A acusação se tomou tão frágil quanto à evasão divisas que o Ministério 

Público Federal chegou a afirmar, após sustentar sua ocorrência, que "as condutas 

amoldam-se com mais precisão no crime de lavagem de dinheiro". Assim: 

785. Muito embora a denúncia, em razão dos fatos descritos, tenha 

atribuído a Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach, Geiza 

Dias, Simone Vasconcelos, Kátia Rabello, José Roberto Salgado e 

Vinícius Samarane o crime de evasão de divisas, a análise da prova 

demonstrou que as condutas amoldam-se com mais precisão no crime 

de lavagem de dinheiro." 

Mudando novamente de rota, na página seguinte de suas alegações 

escritas, sustenta que "as provas, como exaustivamente demonstrado, autoriza (sic) a 

condenação de ( .. .) Cristiano Paz ( .. .) pelo crime de evasão de divisas ": 

790. Contudo, caso essa Corte decida manter a capitulação inicial, as 

provas, como exaustivamente demonstrado, autoriza (sic) a condenação 

de Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach, Geiza Dias, 

Simone Vasconcelos, Kátia Rabello, José Roberto Salgado e Vinicius 

Samarane pelo crime de evasão de divisas.56 

Data maxima venia, em que pese seja sabido que o réu deve se defender, 

em um processo penal, dos fatos que lhe são imputados e não de sua capitulação, 

a insegurança demonstrada pelo Ministério Público Federal deixa clara a 

fragilidade da prova produzida nos autos. 

Mais uma vez, felizmente a derradeira, fica a defesa impossibilitada de~ 

"",,, o "'u mÚllu, oom •• mplitud, qu' Ih, ~",gu" '~Fed"r 

55 FI. 386 das alegações escritas do MinIStério Público Federal. \ 
56 FI. 387 das alegações escritas do Ministério Público Federal. 
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Assim, seja porque não se provou a evasão de divisas, imputação que foi 

deixada de lado pelo Ministério Público, seja porque, de igual modo, não se 

demonstrou que há acolhida para a capitulação subsidiária do Ministério Público 

de lavagem de capitais, impõe-se sua absolvição, qualquer seja a capitulação 

levada a cabo. 

VIII - CONCLUSÃO • 

Ficou evidente que o denunciado não cometeu qualquer dos ilícitos penais 

indicados pelo Ministério Público, seja em sua peça inaugural, seja em suas 

alegações últimas. 

Desde os 17 (dezessete) anos dedicou sua vida à atividade publicitária, 

com especial destaque para a área de criação, tendo ficado provado que não 

exercia funções administrativo-financeiras na SMP&B . 

Os recursos obtidos junto à rede bancária o foram na expectativa de, em 

colaborando financeiramente com o Partido dos Trabalhadores, conseguir deste 

as contas publicitárias de campanhas eleitorais futuras que, segundo se podia 

vislumbrar, seriam compensadoras para sua empresa. Foi uma operação de risco ~ 

qu,. SMP&B julgou Unp"'l~le ''''~'' qu, o d.rendenre ~""""'r 
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Tendo havido o que houve, as empresas das quais o denunciado era sócio 

tiveram suas atividades encerradas e ele está sendo executado em decorrência 

dos empréstimos aludidos. A operação de risco foi um insucesso comercial. 

Como sócio da Graffiti, que, por sua vez, era sócia da DNA, nunca 

praticou atos de gestão nesta última empresa, onde a Graffiti era representada, 

exclusivamente, por Marcos Valéria, conforme documentação acostada (doc. 03) . 

De forma alguma praticou qualquer ato que pudesse implicar em 

corrupção ativa de parlamentares, bem como nunca fez ou determinou fosse 

feita qualquer transferência de numerário para o exterior. 

Nunca cogitou em formar quadrilha para obter vantagens patrimoniais do 

Governo Federal e nem praticou qualquer ato nesse sentido. Os valores 

transferidos a particulares foram por determinação do Partido dos 

Trabalhadores, em prol de quem o dinheiro foi tomado por empréstimo como, 

exaustivamente, afirmou antes . 

Ali argumentandum tantum, caso se entenda pela procedência da presente 

ação penal em desfavor do defendente, o que só se admite com fulcro no 

princípio da eventualidade, há que se destacar a perfeita aplicabilidade do 

instituto do crime continuado, além da impossibilidade de se afastar uma eventual 

pena do mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais.sf 

W 
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Em face do exposto, uma vez que se demonstrou a improcedência das 

imputações feitas ao denunciado, considerando-se ainda que não foi descrita 

qualquer conduta do acusado, dificultando sobremodo o exercício do direito de 

ampla defesa, bate Cristiano de Mello paz pela sua absolvição, como uma 

homenagem à JUSTIÇA. 

Brasília, 08 de setembro de 2011. 

<\. XJJAl '_ ~ ~
.(\O -

JosÉ ERO Mo EIRO FILHO CASTELLAR MODESTO GUIM ES FILHO 
OABIMG 7.736 OABIMG 21.213 

~~. ~ 
CASTELLAR MODEST 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Gabinete do Ministro Raimundo Carreiro 

GRUPO I - CLASSE II - Plenário 
TC 012.040/2005-0 (c/14 volumes e 3 anexos) 
Natureza: Solicitação do Congresso Nacional. 
Entidade: Câmara dos Deputados. 
Interessado: Câmara dos Deputados. 
Advogados constituídos nos autos: José Roberto Figueiredo Santoro 
OABIDF 5.008, Pedro Raphael Campos Fonseca OAB/DF 13.836, 
Érico Joaquim da Silva Júnior OABIDF 23.529, José Pinheiro de 
Souza Sobreira OABIDF 25.065, Lucivalter Expedito da Silva 
OAB/MG 91.079, Júlio César Soares de Souza OAB/MG 107.255, 
Elisa Lima Alonso OAB/DF 18.483, Douglas Fernandes de Moura 
OABIDF 24.625, Gustavo Cortês de Lima OAB/DF 10.969, 
Claudimar Zupiroli OAB/DF 12.250, Alberto Moreira Rodrigues 
OAB/DF 12.652, Fernando Augusto Miranda Nazaré OAB/DF 
11.485, Giancarlo Machado Gomes OAB/DF 16.006, Guilherme Élcio 
Texeira Mendes de Oliveira OAB/DF 22.007, Idimar de Paula Lopes 
OAB/DF 24.882, Igor Ramos Silva OAB/DF 20.139, Lucenir 
Rodrigues OABIDF 12.158, Paulo Collier de Mendonça OABIDF 
22.259, Tatiana Freire Alves OAB/DF 18.565, Vera Lúcia Santana 
Araújo OAB/DF 5.204, Victor Alves Martins OABIDF 21.804. 

Sumário: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA. CONTRATO DE 
PROPAGANDA E PUBLICIDADE. CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
REALIZAÇÃO DE AUDITORIA .E INSPEÇÃO. 
IMPROPRIEDADES. DETERMINAÇÕES. 

RELATÓRIO 

Adoto como Relatório a instrução às fls. 213712152 do vo1.l4, elaborada pelo Sr. 
Secretário de Controle Externo substituto Jessé Andros Pires de Castilho (art. 1°, § 3°, I, da Lei 8.443/92). 

"Trata-se de Solicitação da Câmara dos Deputados para que esta Corte realizasse auditoria 
na execução do contrato n.o 204/2003, celebrado entre aquela Casa Parlamentar e a empresa SMP&B 
Comunicação Ltda., bem que analisasse o procedimento licitatório que fundamentou a formalização do 
referido ajuste . 

DA RELA TORIA 

2. Preliminarmente, é oportuno fazer algumas considerações sobre a relatoria destes autos. 
Por tratar-se de unidade pertencente à LUJ 03 (biênio de 2005/2006), cujo cargo de Ministro encontrava
se vago, atuou nestes autos, de 07/05/2005 até 20104/2006, o Ministro Lincoln Magalhães da Rocha. Com 
a aposentadoria do Ministro Lincoln, o processo foi redistribuído, em 20/05/2006, ao teor da Resolução 
n.o 190/2006, ao Ministro Benjamin Zymler. Finalmente, após assumir a titularidade da referida LUJ, o 
Ministro Raimundo Carreiro tomou-se responsável pelo processo, em 14/03/2007. 

DO HISTÓRICO 

3. Após a realização da auditoria solicitada, a equipe desta 3a SECEX concluiu pela 
apresentação das seguintes propostas de encaminhamento (fls. 7151717, Vol. 5): 

"1) determinar cautelarmente à administração da CD a suspensão da licitação para contratação de 
serviço de propaganda e publicidade. a que se refere o Processo n. o 114.599/05, nos termos do art. 276, caput, 
do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 

RC·OS 



• 

• 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC-OI2.04012005-0 

2) sobrestar o julgamento das contas da Câmara dos Deputados, relativas ao exercício de 2003 e 2004, 
Processos 008.115/04-8 e 012.775/05-3, respectivamente, nos termos do art. 157 do regimento 1nterno do TCU 

3) converter o presente processo em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei n. o 8.443/92, 
c/c o art. 252 do Regimento 1nterno; 

4) determinar, desde já, à administração da Câmara dos Deputados que: 

a) elabore projeto básico, contendo orçamento detalhado e estudos técnicos preliminares, em obediência 
aos arts. 6~ inciso IX, art. 7~ § r, incisos 1 e lI, da Lei 8.666/93, com vistas à contratação de serviços de 
propaganda e publicidade (item 19.3); 

b) abstenha-se de celebrar contrato de propaganda e publicidade com objetos múltiplos e genéricos, 
passando a observar as disposições contidas no art. 55, inciso 1. da Lei n. o 8.666/93 e Súmula n. 0177_ 
TCU (item 19.3); 

c) abstenha-se de prorrogar a vigência dos contratos de propaganda e publicidade, haja vista o disposto 
no art. 57, caput, da Lei n. o 8.666/93 (item 19.4); 

d)realize, diretamente ou com o auxílio de empresa contratada, a fiscalização da veiculação de 
anúncios de publicidade e propaganda em canais de televisão e rádios (item 19.6); 

5) determinar à Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados que analise a execução dos 
contratos 2001/082.4 e 2003/204. O, celebrados com as empresas Denison Brasil Publicidade Ltda. e SMP&B 
Comunicação Ltda., respectivamente, encaminhando O resultado do trabalho para O Tribunal de Contas da 
União tão logo o conclua (resumo); 

6) ouvir em audiência o Exmo Sr. Deputado João Paulo Cunha, ex-Presidente da Cámara dos Deputados, e 
os Srs. Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Diretor-Geral da Cámara dos Deputados, e Márcio Marques 
de Araujo, ex-Diretor da Secretaria de Comunicação Social da Cámara dos Deputados, com fulcro no art. 250, 
inciso IV, do Regimento Interno do TCU, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as razões de 
justificativa sobre: 

6.1) subcontratação das empresas Ucho Carvalho Comunicações e Propaganda Ltda., Mediale Design & 
Comunicação S/C Ltda. ME e Mister Grafix Produções Ltda., por meio da empresa SMP&B Comunicação 
LIda., para elaboração de projetos e execução dos serviços de adequação de instalações, produção de cenários 
e vinhetas, os quais não se encontram previstos nos contratos 2001/082.4 e 2003/204.0, por não estarem 
relacionados à identidade visual da Cámara dos Deputados, em desacordo com o disposto no artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal e no artigo 2~ caput, da Lei n. o 8.666/93 (item 19./); 

6.2) inclusão de perguntas, nas pesquisas de opinião realizadas pela empresa Vox Mercado Pesquisa e 
Projetos Ltda. - Vox Populi (Processos n. o 104855/04 e 114740/04), contendo os nomes dos Srs. José Dirceu, 
ex-Chefe da Casa Civil do Governo Federal, e João Paulo Cunha, ex-Presidente da Cámara dos Deputados, 
revestindo de pessoalidade, contrariando o disposto no artigo 66 da Lei n. o 8.666/93 (item 19.2); 

6.3) realização, por meio de subcontratação, de 99,9% dos serviços contratados com a empresa SMP&B 
Comunicação LIda., configurando subcontratação total do objeto, descumprindo o item 9.7 do Edital da 
Concorrência, e cláusula primeira, parágrafo terceiro, e cláusula quarta, alíneas "e" e '1", do Contrato n. o 

2003/204.0, e artigos 67 e 78, inciso VI, da Lei n. o 8.666/93 (item 19.7); 

6.4) pela realização de despesas, relativas às campanhas institucional e do plenarinho, incluindo produção, 
promoção e direitos autorais, no valor de R$ 8.210.030,32 (oito milhões, duzentos e dez mil, trinta reais e 
trinta e dois centavos), em desacordo com a proposta da empresa SMP&B Comunicação Ltda., que orçou o 
serviço em R$ 3.987.753,20 (três milhões, novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinqüenta e três reais e 
vinte centavos), contrariando o disposto no artigo 54, § I ~ da Lei n. o 8.666/93 e cláusula primeira, § 3~ alínea 
"b ", do Contrato 2003/204.0 (item 19.9); 

7) ouvir em audiência o Sr. Márcio Marques de Araujo, ex-Diretor da Secretaria de Comunicação Social da 
Câmara dos Deputados efiscal do Contrato 2003/204.0, comfulcro no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno 
do TCU, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as razões de justificativa sobre a não verificação da 
validade das propostas apresentadas no Processo nO 2004/107.406, relativo à subcontratação de empresa para 
produção de textos voltados para divulgação de ações administrativas, permitindo a inclusão de proposta falsa da 
empresa Cogito Consultoria Ltda. Na avaliação do menor preço (item 19.8); 

8) determinar a citação do Exmo Sr. Deputado João Paulo Cunha, ex-Presidente da Câmara dos Deputados, e 
Srs. Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Diretor-Geral da Cámara dos Deputados, Márcio Marques de 
Araujo, ex-Diretor da Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, solidariamente, com a 
empresa SMP&B Comunicação Ltda., na pessoa de deu representante legal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
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contar da ciência, apresentarem alegações de defesa e/ou recolherem aos cofres do Tesouro Nacional o total de 
R$ 252.000,00 (duzentos e cinqüenta e dois mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos encargos 
legais, calculados a partir de datas relacionadas a seguir, haja vista a inexecução do serviço de consultoria, a ser 
realizado pela empresa 1FT - Idéias, Fatos e Textos Ltda., subcontratada por intermédio da empresa SMP&B 
Comunicação Ltda. (item J 9.5) ... ". 

4. Por ocasião do encerramento dos trabalhos da equipe de auditoria, o Presidente da Câmara 
dos Deputados infoITDou a esta Corte, por meio do Oficio n.o 2611/05/GP, de 29.08.2005, que tinha 
determinado a realização de auditoria interna naquela Casa Legislativa sobre o mesmo objeto, e, assim 
que concluso, os resultados desse trabalho seriam encaminhados ao TCU com a finalidade de 
complementar a tomada de contas, relativa ao exercício de 2004 (fl.697, Vol. 5). 

5. O Secretário desta Unidade Técnica, em 16/09/2005, emitiu Parecer em que ratificou, em 
essência, as propostas da equipe de auditoria, com exceção da citação do Senhor Diretor-Geral da 
Câmara, por não restar comprovada sua culpabilidade. Entendeu, também, que as propostas de 
deteITDinações deveriam aguardar a análise do mérito do processo (fls. 7191724, Vol. 5). 

6. Nesse meio tempo, o Presidente deste Tribunal, acolhendo proposta do titular da Segecex, 
determinou a remessa de cópias do relatório de auditoria à CPMI dos Correios e ao MPU (fls. 7271729, 
Vol. 5). 

7. O então Ministro-Relator, Lincoln Magalhães da Rocha, resolveu, após analisar os autos, 
consoante Despacho de 03.10.2005 (fls. 7301732, Vol. 5): 

7.1. deixar de acolher a proposta de adoção da medida cautelar com relação ao processo n.o 
114.599/2005; 

7.2. acolher apenas a proposta de sobrestamento das contas da Câmara dos Deputados 
referentes ao exercício de 2004 (TC 012.77512005-3), já que as referentes ao exercício de 2003 (TC 
008.114/2004-8) era de relatoria de outro Ministro; 

7.3. deteITDinar à 3a Secretaria que: 

"c.l) verifique os desdobramentos referentes ao processo n. o 1 14. 599/2005, autuado pela Câmara dos 
Deputados para a realização de nova contratação de serviços de publiCidade, representando ao TCU, em 
caso de constatação de irregularidade no edital que vier a ser elaborado para reger a correspondente 
licitação; 

c.2) adote as providências que se fizerem necessárias, de modo a obter maiores informações acerca dos 
trabalhos de auditoria que estariam sendo realizados pela Câmara dos Deputados no processo de licitação 
e na execução do Contrato n. o 2003/204,celebrado entre aquele órgão e a empresa SMP&B Comunicação 
Ltda., tais como objeto, cronograma de realização, prazo previsto para a conclusão do relatório, etc.: 

c.3) encaminhe diligência à Câmara dos Deputados, de modo a obter dados identificadores, tais como nome 
e CPF, bem como endereço dos servidores que atestaram as notas fiscais apresentadas pela 1FT - Idéias, 
Fatos e Textos Ltda., subcontratada pela SMP&B Comunicação Ltda. para a prestação de serviços de 
consultoria, no valor de R$ 252.000,00 (duzentos e cinqüenta e dois mil reais). " 

8. Em resposta à diligência promovida por esta Secretaria de Controle Externo (fls. 7371738, 
Vol. 5) o então Secretário de Controle Interno da Câmara dos Deputados, Sr. Alexis Sales de Paula e 
Souza, informou, em síntese, mediante Oficio n.o 08612005, de 25/10/2005, as seguintes providências 
adotadas no âmbito daquela Casa Parlamentar (fls. 7411750, Vol. 5): 

8.1. em relação ao processo CD n.o 114.59912005, que trata de procedimento licitatório destinado à 
contratação de serviços de divulgação institucional e comunicação social, foram encaminhadas à 
Diretoria-Geral/CD várias recomendações para a correçâo do novo edital; 

8.2. quanto à auditoria realizada pela Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados, 
referente aos 52 processos de subcontratação concernentes ao contrato celebrado com a SMP&B, cópia 
do correspondente relatório de auditoria já tinha sido enviado a esta Corte, em 18.10.2005, por meio do 
Oficio SECIN/CD n.o 7912005; 

8.3. finalmente, sobre o último quesito, encaminhou a esta Secex a relação dos nomes dos servidores 
que atestaram as notas fiscais da empresa SMP&B Comunicação LIda., que acompanhavam as notas 
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fiscais apresentadas pela empresa 1FT, bem assim o nome e CPF do titular dessa competência, 
conforme designação do Diretor-Geral. 

9. Efetivamente, esta Secex recebeu da Secretaria de Controle Interno Câmara dos Deputados, 
pelo Oficio SEClN/CD n.o 74/2005, de 28.09.2005, cópia de parte do relatório, na ocasião ainda em 
andamento naquela unidade (fl. 828, VaI. 6). A cópia integral do relatório foi remetida após o término dos 
trabalhos, pelo citado Oficio n.o 79/2005 (fls. 918/921, VaI. 7). 

10. Com a finalidade de colaborar com a instrução dos presentes autos, o Diretor-Geral da 
Câmara dos Deputados encaminhou, por meio do Oficio n.O 249/2006, de 06.07.2006 (fls. 1145/1149, 
VaI. 8), ao Ministro Benjamin Zymler, então novo Relator do processo, informações fundamentadas em 
cópias de documentos produzidos por investigações internas promovidas por aquela Casa Legislativa, que 
constituíram grande parte do VaI. 8, das fls. 946 a 1144. 

li. Diante desses novos elementos recebidos, tanto do Controle Interno quanto do Diretor
Geral da CD, o Ministro-Relator determinou, consoante Despacho, de 17/0812006 (fls. 115011151, VoI.8), 
que a 3" Secex: 

1 I. I. realizasse diligência junto à Câmara dos Deputados com o objetivo de colacionar aos autos cópia 
dos normativos internos referentes às competências administrativas do Diretor da Secretaria de 
Comunicação Social, do Diretor-Geral e do Presidente da Câmara dos Deputados, vigentes à época dos 
fatos analisados neste processo, bem como cópia do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e o 
regulamento dos Procedimentos Licitatórios, aprovado pelo Ato da Mesa n.O 80, de 7 de junho de 
2001; 

11.2. efetuasse novo exame sobre os autos em razão das novas informações recebidas, que foram 
requeridas em despacho pelo eminente Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, e dos 
normativos que seriam colacionados por intermédio da diligência de que trata o item anterior deste 
despacho, estabelecendo o nexo de causalidade entre as irregularidades em face, inclusive, das suas 
competências funcionais. 

11.3. comunicasse o indeferimento do pleito ao Sindilegis, que na época tinha solicitado seu ingresso 
nos autos como interessado (fls. 927/930, Vol. 7). 

12. Em atendimento à diligência determinada pelo Relator, a Secretaria de Controle Interno da 
Câmara dos Deputados encaminhou a esta Secex, por meio do Oficio n.o 102/2006/SEClN, de 
01.09.2006, cópia do processo CD n.O 142.859/2006, que trata das competências administrativas, bem 
como exemplar do Regimento Interno daquela Casa Legislativa (Volume 9). 

13. Esta Secretaria, com a finalidade de que se evitasse duplicidade de esforços, consider,mdo 
que investigações sobre o mesmo objeto estavam em andamento naquela Casa Parlamentar, propôs que o 
Tribunal autorizasse inspeção na Secretaria de Controle Interno daquele órgão, com o objetivo de efetuar 
o levantamento das medidas que estavam sendo adotadas por aquele órgão de controle (fls. 1284/1287, 
Vol. 9). 

14. O então Ministro-Relator, Benjamin Zymler, por Despacho (fls. 1.289, Vol. 9), determinou 
a realização da citada inspeção. 

15. A inspeção foi realizada no período de 01 a 05/03/2007, e os trabalhos da equipe 
concentraram-se principalmente nas irregularidades apontadas pelo então Secretário de Controle Interno 
da Câmara. Após análise de documentação apresentada pelo Sr. Diretor-Geral da CD, em resposta aos 
questionamentos de auditoria (Vais. lO a 13), a equipe desta Secex elaborou o Relatório de Auditoria (fls. 
1885/1895, VaLI 3), onde se pode destacar o seguinte: 

15. I. em relação à possibilidade de terem ocorridos pagamentos de serviços não realizados pela 
empresa SMP&B Comunicações LIda., diretamente ou por meio de empresas subcontratadas, tais 
como: 1FT - Idéias, Fatos e Texto LIda. e Central de Comunicação S/C LIda., a equipe concluiu que os 
serviços foram efetivamente prestados (itens 25.2 e 27.9, fls. 1890-1892, VoLl3); 
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15.2. quanto às demais irregularidades apontadas pelo Controle Interno, a equipe constatou que essas 
questões ainda estavam sendo objeto de investigação naquela Casa Legislativa, por meio de 
Sindicância Administrativa instaurada pela Diretoria-Geral da CD; 

15.3. finalmente, considerando que restavam pendentes algumas possíveis irregularidades apontadas na 
realização da primeira auditoria pela equipe do TCU (item 3), incluindo propostas de audiências de 
diversos responsáveis, que não tinbam sido objeto de manifestação do então Ministro-Relator, Lincoln 
Magalhães da Rocha em seu Despacho (item 7), a equipe propôs que, preliminarmente, se diligenciasse 
ao referido Diretor-Geral para que encaminhasse a esta Secretaria informações sobre os seguintes fatos: 

"a) subcontratação das empresas Ucho Carvalho Comunicações e Propaganda LIda., Mediale Design & 
Comunicação S/C LIda. ME e Mister Grafix Produções LIda., por meio da empresa SMP&B Comunicação 
Ltda., para elaboração de projetos e execução dos serviços de adequação de instalações, produção de 
cenários e vinhetas, os quais não se encontram previstos nos contratos 2001/082.4 e 2003/204.0, por não 
estarem relacionados à identidade visual da Câmara dos Deputados, em desacordo com o disposto no 
artigo 37, inciso XXL da Constituição Federal e no artigo 2~ caput, da Lei n. o 8.666/93; 

b) inclusão de perguntas, nas pesquisas de opinião realizadas pela empresa Vox· Mercado Pesquisa e 
Projetos Ltda. - Vox Populi (Processos n. o 104855/04 e 114740/04), contendo os nomes dos Srs. José 
Dirceu, ex-Chefe da Casa Civil do Governo Federal, e João Paulo Cunha, ex-Presidente da Câmara dos 
Deputados, revestindo de pessoalidade, contrariando o disposto no artigo 66 da Lei n. o 8. 666/93; 

c) realização, por meio de subcontratação, de 99,9% dos serviços contratados com a empresa SMP&B 
Comunicação Ltda., configurando subcontratação total do objeto, descumprindo o item 9. 7 do Edital da 
Concorrência, e cláusula primeira, parágrafo terceiro, e cláusula quarta, alíneas "e" e "f", do Contrato 
n. o 2003/204.0, e artigos 67 e 78, inciso VI, da Lei n. o 8.666/93 (fls. 358, 481/482); 

d) realização de despesas, relativas às campanhas institucional e do plenarinho, incluindo produção, 
promoção e direitos autorais, no valor de R$ 8.210.030,32 (oito milhões, duzentos e dez mil, trinta reais e 
trinta e dois centavos), em desacordo com a proposta da empresa SMP&B Comunicação LIda., que orçou o 
serviço em R$ 3.987.753,20 (três milhões, novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinqüenta e três reais 
e vinte centavos), contrariando O disposto no artigo 54, § 1~ da Lei n. o 8.666/93 e cláusula primeira, § 3~ 
alínea "b ", do Contrato 2003/204. 

e) não verificação da validade das propostas apresentadas no processo n. o 2004/107.406, relativo à 
subcontratação de empresa para produção de textos voltados para divulgação de ações administrativas, 
permitindo a inclusão da proposta falsa da empresa Cogito Consultoria Ltda., na avaliação do menor 
preço; ". 

16. O Ministro Raimundo Carreiro, atual Relator do processo, autorizou, consoante Despacho 
de fls. 1897, Vol. 13, a realização da diligência proposta. 

17. O Sr. Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, em atendimento à diligência determinada 
pelo Relator (fls. 1898/1899, Vol. 13), remeteu a esta Secretaria, por meio do Oficio n.o 452/2007, de 
27.09.2007, as informações requeridas (fls.1906/2136, Vols. 13 e 14). 

18. Finalmente, o analista desta Secex, ao analisar a documentação apresentada pela Câmara 
dos Deputados, apresentou a seguinte proposta de encaminhamento (fls. 2137/2139, Vols.14): 

"a) sobrestar o exame do presente processo, até a remessa dos resultados da Comissão de Sindicância 
instaurada pela Câmara dos Deputados com a finalidade de apurar as falhas na execução do contrato 
celebrado com a empresa SMP&B; 

b) autorizar esta 3a SECEX a adotar as medidas necessárias no sentido de efetuar o monitoramento a respeito 
dos resultados dos trabalhos da Comissão de Sindicância; e 

c) comunicar ao Diretor-Geral de Administração da Câmara dos Deputados a deliberação que vier a ser 
proferida ". 

DO MÉRITO 

19. Pela análise dos autos verifica-se que a Câmara dos Deputados encaminbou farta 
documentação a este Tribunal em relação às irregularidades apontadas, tanto pela equipe de auditoria do 
TCU quanto pela Secretaria de Controle Interno daquela Casa. Pode-se constatar que, dentre esses 
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documentos, constam: cópias de informações prestadas, em duas ocasiões diferentes, sobre essas supostas 
irregularidades, pelo Sr. Diretor-Geral à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar dá CD (V 01. 8); cópia 
de Relatório de Sindicância Administrativa instaurada pela Portaria n.o 81/OG/2006 (fl. 1295, VoI.IO) e 
ainda documentação apresentada pelo Diretor-Geral em resposta a solicitações da equipe de inspeção do 
TCU (Vols. 10, 11 e 12) e em atendimento à diligência desta Secretaria (Vols. 13 e 14). 

20. Assim, apesar de ainda existir processo de sindicância em fase de apuração naquela Casa 
Legislativa, entendo que há elementos suficientes que oferecem condições de apreciação deste processo 
no mérito. Dessa forma, discordo do encaminhamento proposto pelo analista desta Secex de 
sobrestamento dos presentes autos até a conclusão da citada investigação, pelas razões a seguir expo3tas. 

21. Inicialmente, deve-se ressaltar, em síntese, as seguintes informações preliminares 
apresentadas pelo SI. Diretor da Câmara dos Deputados em resposta à diligência desta Secex (fls. 
1906/1915, Vol. 13): 

21.1. que existe naquele órgão investigação em curso, cujo objeto são as supostas irregularidades 
denunciadas pelo então Secretário de Controle Interno daquela Casa, a partir de auditoria realizada no 
Contrato n.o 2003/204.0; 

21.2. que a auditoria está maculada por vícios que nulificam todo o procedimento de controle, tanto 
pela investidura ilegal do referido Secretário quanto pela inimizade notória que este servidor nutria em 
relação ao então Diretor da Secretaria de Comunicação Social - SECOM e ao próprio Diretor-Gem!; 

21.3. que em relação à distribuição de competência na Administração da Câmara, pelo Regimento 
Interno e pelos Atos da Mesa daquela Casa, a autoridade responsável por superintender os serviços 
administrativos é o Primeiro-Secretário da Mesa, cabendo, por delegação, ao Diretor-Geral a assinatura 
dos ajustes, sendo que a fiscalização, no caso específico dos contratos de publicidade e propaganda é 
da responsabilidade da SECOM. Assim, o Diretor-Geral não detém competência para decidir sobre a 
oportunidade e conveniência da celebração de contratos, sua prorrogação e subcontratação, cabendo a 
ele apenas a execução das despesas, desde que legais e não de decisão. 

22. Pelo resultado da inspeção realizada na Câmara, restaram pendentes alguns pontos 
levantados pela equipe deste Tribunal, que foram motivo da referida diligência ao Sr. Diretor-Geral. 
Assim, passaremos a analisar especificamente cada questão, com os esclarecimentos, em essência, 
prestados por aquele Diretor-Geral, confrontados com toda a documentação constante dos presentes autos. 

23. la Questão: Subcontratação das empresas Ucho Carvalho Comunicações e Propaganda 
LIda., Mediale Design & Comunicação S/C LIda. ME e Mister Grajix Produções LIda., por meio da 
empresa SMP&B Comunicação LIda., para elaboração de projetos e execução dos serviços de 
adequação de instalações, produção de cenários e vinhetas, os quais não se encontram previstos nos 
contratos 2001/082.4 e 2003/204.0, por não estarem relacionados à identidade visual da Câmara dos 
Deputados, em desacordo com o disposto no artigo 37, inciso XXL da Constituição Federal e no artigo 
2~ caput, da Lei n. 08.666/93. 

23.1. Esclarecimentos do SI. Diretor da Câmara dos Deputados. 

23.1.1. Enfatiza, inicialmente, o que afirmara em suas colocações preliminares, que não é da 
competência daquela Direção a celebração desse contrato, e sim da Mesa Diretora, que com o auxílio 
da SECOM, que apresentou razões técnicas relevantes para a subcontratação, autorizou o referido 
ajuste. 

23.1.2. Que ao contrário do que afirmara o então Secretário de Controle Interno da CD, não se tratou 
de obra de engenharia, mas sim de construção de cenários especializados para uso em estúdios da TV 
Câmara, trabalho absolutamente técnico e efetivamente indissociável da identidade visual do órgão. 

23.1.3. Transcreve, ainda, trechos das justificativas apresentadas pela SECOM à Comissão de 
Sindicância, entre os quais se destacam: 

"( ... ) trata-se de serviços compreendidos na alínea f da cláusula primeira, vale dizer, relacionados à 
identidade visual da Câmara ... A TV Câmara iniciou sua reestruturação em 2003 ... Paralelamente foi dado 
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início ao processo de redefinição da identidade visual, tanto dos programas quanto das instalações fisicas 
da TV A nova TV Cámara terá uma redação cenográfica . ... Em média são transmitidas sete horas diárias 
de debates e votações no plenário . ... quase 20 programas são produzidos pela TV Cámara para informar, 
debater, tudo que é de interesse da sociedade e de interesse da Cámara. Os cenários de que trata o presente 
processo serão utilizados nesses programas... Vinhetas, cenários, estúdio, redação, pessoas, créditos, 
programas, todos são elementos de identidade visual da TV Cámara. ( ... )". 

23.2. Análise. 

23.2.1. A dúvida mais importante a decifrar nessa questão é se esses projetos e serviços subcontratados 
estão ou não previstos no contrato de publicidade assinado pela Câmara. A irregularidade apontada 
indica que os serviços seriam de engenharia e não estariam relacionados à identidade visual da Câmara. 

23.2.2. No objeto do Contrato n.o 2003/204.0, estabelece o item "f' da Cláusula Primeira, verbis: "j) 
elaboração, execução, acompanhamento e registro de marcas e direitos autorais, logotipos, expressões de 
propaganda, estudo e criação de nomes para serviços e outros elementos de programação e identidade 
visual; " 

23.2.3. Pelos autos, constata-se que o projeto dos cenários e vinhetas envolveu a criação de I O grupos 
de cenários, elementos gráficos para decoração das divisórias e 140 vinhetas com trilha sonora, 
enquanto que o projeto de adaptação estética abrangeu derrubadas e edificações de paredes, 
reorganização ambiental com quantificação de estações de trabalho, mobiliário especialmente 
desenhado, divisórias, bancadas de trabalho, localização de equipamento técnico e escolha de cores, 
numa área de 1.200 m2

• 

23.2.4. Verifica-se também, pela documentação constante dos autos, que nas investigações internas 
promovidas pela Câmara, o Diretor-Geral afirma, em mais de uma oportunidade, em seus 
esclarecimentos que, verbis: "Todos os serviços de engenharia executados nos novos estúdios foram 
prestados diretamente pela Cámara ou por meio de contratos diversos formalizados a partir de outros 
procedimentos licitatórios, com a supervisão e fiscalização do Departamento Técnico da Casa, órgão 
responsável por serviços dessa natureza. "(fi. 1000, Vol. 8). 

23.2.5. Deve-se ressaltar também que, por ocasião da assinatura do referido contrato, a Assessoria 
Técnica da Diretoria-Geral questionou a SECOM sobre esta questão, sendo todos os esclarecimentos 
técnicos sobre a elaboração e concepção dos cenários devidamente fornecidos (fi. 1503, Vol.ll). 

23.2.6. Acrescente-se a isso, que se torna dificil, senão impossível, afirmar que esses serviços estão 
dissociados do objeto contratual, já que a comunicação social nos dias atuais pode e deve ser vista de 
uma forma integrada. Assim, pelos esclarecimentos apresentados e pelas constatações na 
documentação constante dos autos, não há como concluir que houve qualquer irregularidade nesse 
quesito. 

24. 2" Questão: inclusão de perguntas, nas pesquisas de opinião realizadas pela empresa Vox 
Mercado Pesquisa e Projetos Ltda. - Vox Populi (Processos n. o 104855/04 e 114740/04), contendo os 
nomes dos Srs. José Dirceu, ex-Chefe da Casa Civil do Governo Federal, e João Paulo Cunha, ex
Presidente da Câmara dos Deputados, revestindo de pessoalidade, contrariando o disposto no artigo 66 
da Lei n. o 8. 666/93. 

24.1. Esclarecimentos do Sr. Diretor da Câmara dos Deputados. 

24.1.1. Ressalta que o Diretor-Geral não detinha responsabilidade fiscalizatória sobre o conteúdo 
desses contratos, cabendo à Mesa, com o auxílio da SECOM, o acompanhamento das execuções dos 
serviços contratados, e que o controle sobre as perguntas inseridas nas pesquisas se deu no âmbito da 
execução e fiscalização contratual. 

24.1.2. Transcreve, novamente, manifestações do ex-Diretor da SECOM em suas justificativas 
apresentadas à Comissão de Sindicância, entre as quais se destacam: 

"(. .. ) Nada há de incomum ou inadequado em tais perguntas, entre dezenas de outras presentes nos 
questionários de pesquisa de opinião. Sobre a reeleição de presidentes, o tema era, à época, dos mais 
decisivos para as duas Casas Legislativas, sendo pertinente inquirir-se a opinião pública àquele respeito. 
Sobre o Deputado Federal José Dirceu, cabe lembrar que o rumoroso caso Waldomiro Diniz motivou ações 
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parlamentares que demandavam da Presidência da Câmara posicionamento e decisões importantes. A 
aferição do sentimento reinante na opinião pública, sem dúvida, contribuiu para instruir processo decisório 
da Presidência da Instituição naquele momento. ( .. ) ". 

24.2. Análise. 

24.2.1 O interesse da Câmara em avaliar a visão que o público tinha da Instituição e de seus dirigentes, 
com a finalidade de adotar medidas que pudessem melhorar a sua imagem junto à sociedade, é bastante 
razoável, já que àquele órgão integrante do Poder Legislativo Federal cumpre a atribuição de 
representar o povo junto ao Governo Brasileiro. 

24.2.2 A inclusão de perguntas nas pesquisas de opinião que pudessem aferir o sentimento da 
população em relação ao desempenho de altos escalões da República, também se pode considerar 
aceitável, vez que é função relevante do Poder Legislativo, por qualquer de suas Casas, fiscalizar e 
controlar diretamente os atos do governo e, que, naquela ocasião, escândalos políticos envolvendo 
autoridades públicas eram temas recorrentes na mídia. 

24.2.3 No entanto, algumas questões, por citarem nominalmente algumas autoridades públicas, entre 
elas o ex-Presidente da Câmara, podem ser consideradas indevidas, pois representam possíveis 
interesses pessoais, fato proibido pela legislação vigente. Assim, apesar do limite entre o interesse 
público e privado neste caso, ser bastante de divisar, entendo que deva ser feita determinação ao órgão 

• para que em futuros contratos nessa área, evitem incluir questões com enfoque personalizado. 

• 

25. 3" Questão: realização, por meio de subcontratação, de 99,9% dos serviços contratados 
com a empresa SMP&B Comunicação Ltda., configurando subcontratação total do objeto, descumprindo 
o item 9.7 do Edital da Concorrência, e cláusula primeira, parágrafo terceiro, e cláusula quarta, alíneas 
"e" e "/", do Contrato n. o 2003/204. O, e artigos 67 e 78, inciso VI, da Lei n. o 8.666/93 (fls. 358, 
481/482); 

25.1. Esclarecimentos do Sr. Diretor da Câmara dos Deputados. 

25.1.1. Reafirma a mesma colocação do item 23.1, que o Diretor-Geral não detinha competência para 
decidir sobre a conveniência e oportunidade da celebração do referido contrato, cabendo à Mesa, com o 
auxílio da SECOM dispor sobre o assunto. 

25.1.2. Encaminha trechos de informações, sobre a mesma matéria, prestadas pela Direção da Casa a 
questionamentos do Sr. Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, dos quais se pode 
destacar: 

"( .. ) O instituto jurídico-administrativo da subcontratação tem respaldo legal nos artigos 72 e 78, VI, da 
Lei nO 8.666/93, esse último lido a contrario sensu, conforme se pode checar, verbis: 

'Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada 
caso, pela Administração. ' 

Vê-se que a subcontratação é possível e seus limites são fixados pela própria Administração, em cada 
caso. Na contratação vertente, temos o seguinte dispositivo editalício a sustentar as subcontratações 
efetivadas: 

'9.7. A CONTRATADA poderá subcontratar outras empresas, para execução parcial do objeto 
desta Concorrência, desde que mantida a preponderância da atuação da contratada na execução 
do objeto como um todo e haja anuência prévia, por escrito, da CONTRATANTE, após avaliada a 
legalidade, adequação e conveniência de permitir-se a subcontratação, ressalvando-se que a 
subcontratação não transfere responsabilidades a terceiros, nem exonera a CONTRA TADA das 
obrigações assumidas, nem implica qualquer acréscimo de custos para a contratante. ' 

Observa-se que não se fIXOU limite quantitativo para as subcontratações, exigindo-se apenas que fosse 
mantida a preponderância da atuação da contratada na execução do objeto do contrato. 

Assim, embora a despesa realizada com terceiros tenha alcançado o valor líquido de R$ 8.562.449,55, 
contra os R$ 1.092.479,22 pagos como honorários líquidos à SMP&B, conforme quadro anexo contendo os 
valores expendidos nas subcontratações, em instante algum a empresa SMP&B deixou de figurar CO,rlO a 
principal responsável pelo objeto do ajuste e pela qualidade técnica dos serviços contratadas. 
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.•. O papel desempenhado pelas agências é de articular os serviços de várias empresas e profissionais. 
mantendo o conceito definido de planejamento. produção, veiculação e pesquisas de avaliação de 
resultado. 
". Um ponto ainda merece ser destacado em contratos dessa natureza. É que, na essência e em verdade, o 
maior dispêndio, ou seja, os gastos propriamente ditos com as campanhas institucionais, verifica-se quando 
da veiculação. 
". Em suma, nesse tipo de contrato sempre a maior parte dos recursos serão gastos com terceiros, que 
efetivamente divulgam as campanhas institucionais. ( .. )". 

25.2. Análise. 

25.2.1 As informações apresentadas pelo Diretor-Geral, respaldadas pela documentação constante dos 
autos, são bastante consistentes. A irregularidade apontada diz respeito ao total da subcontratação, que 
teria atingido 99,9 % do contrato, o que configuraria infração legal, que proíbe a subcontratação total 
do objeto do contrato. Quando, na realidade, verifica-se, pelos dados anexados, que esse percentual 
atingiu 88,68 %, que, apesar de alto, para esse tipo de trabalho, pode ser considerado normal, como 
muito bem esclarecido pelo informante. 

25.2.2 O legislador sabiamente não fixou na lei o limite da subcontratação, deixando essa barreira ao 
poder discricionário do administrador, sob pena de inviabilizar certos tipos de ajuste, como no caso 
presente. Deve-se ressaltar, ainda, que não houve a transferência de responsabilidade da Contratada 
para terceiros, fato esse proibido pela lei do ajuste. Dessa forma, também nesse ponto não se 
caracteriza irregularidade nos atos praticados pelos gestores envolvidos. 

26. 4" Questão: realização de despesas, relativas às campanhas institucional e do plenarinho, 
incluindo produção, promoção e direitos autorais, no valor de R$ 8.210.030,32 (oito milhões, duzentos e 
dez mil, trinta reais e trinta e dois centavos), em desacordo com a proposta da empresa SMP&B 
Comunicação Ltda., que orçou o serviço em R$ 3.987.753,20 (três milhões, novecentos e oitenta e sete 
mil, setecentos e cinqüenta e três reais e vinte centavos), contrariando o disposto no artigo 54, § 1 ~ da 
Lei n. o 8.666/93 e cláusula primeira, § 3~ alínea "h ", do Contrato 2003/204. 

26. L Esclarecimentos do Sr. Diretor da Câmara dos Deputados. 

26. L L Esclarece que as informações, descritas no enunciado do item ora analisado, estão em 
desacordo com a realidade evidenciada na licitação e a contratação de que se trata, especialmente com 
o que consta do Edital da Licitação. Pois, segundo o Diretor, trata-se de um equívoco imenso confundir 
a "campanha" da proposta técnica (simulação que serviu apenas para a seleção da empresa durante o 
processo licitatório) com a campanha efetivamente realizada (desenvolvida pela contratada em bases 
efetivamente reais)_ 

26.1.2. Esclarece, ainda, que, conforme o item "2.1." do Edital, que trata da Verba Estimada, e os itens 
"d" e "L 1.5" do Anexo TI do instrumento convocatório, referente à Proposta Técnica, a quantia de R$ 
3.987,753,20 apresentada pela SMP&B referia-se a uma simulação da estratégia de mídia, realizada no 
curso do processo licitatório, e tinha valor meramente ilustrativo, não tendo correlação, assim, com a 
despesa prevista para a execução contratual, que era de R$ 9.000.000,00. 

26.1.3_ Salienta que, no contrato anterior, celebrado com a empresa Denison Brasil, o valor estimado 
era de R$ 4.500.000,00 semestrais, equiparando-se, portanto, em quantia estimada com o contrato 
firmado com a empresa SMP&B, se considerado o quantum anual. 

26_1.4. Enfatiza, ainda, que com o primeiro aditivo contratual, o valor estimado passou a R$ 
10_980.000,00 (dez milhões, novecentos e oitenta mil reais), tendo havido um acréscimo de R$ 
1.980.000,00 (um milhão, novecentos e oitenta mil reais) à quantia de início estimada; que o segundo e 
terceiro aditivo contratual referiram à prorrogação da vigência do contrato, tendo havido a extensão do 
prazo em 3 meses no primeiro momento e, no segundo, em 9 meses; que, não se tratou, portanto, de 
acréscimo de serviço, como ocorrera no primeiro aditivo, o que demandaria um incremento no valor 
estimado para o período de 12 meses. 

26.1.5. Reforça, assim, que a despesa estimada para o lapso da primeira prorrogação foi de R$ 
2.745.000,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil reais), e, para o da segunda, de R$ 



• 

• 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC-OI2.040/2005-0 

8.169.107,69 (oito milhões, cento e sessenta e nove mil, cento e sete reais, e sessenta e nove centavos), 
conforme consta da Cláusula Quinta de ambos os aditivos (Contratos n.os 2003/204.2 e 2003/204.3); 
que, considerado o total estimado para um período de doze meses, que passou a R$ 10.980.000,00 com 
o aditivo de serviço em 22%, a previsão da verba para os períodos menores de prorrogação teve de ser 
proporcional a essa primeira estimativa, como de fato sucedeu. 

26.1.6. Por último, informa que a quantia efetivamente empenhada e executada em cada um dos 
exercícios foi a seguinte: R$ 7.813.031,69 para o ano de 2004, e R$ 2.932.870,50 para o exercício de 
2005, alcançando o total de R$ 10.745.902,17; que o valor líquido, sem impostos e contribuições, 
monta a R$ 9.654.928,77, ou seja, do valor estimado para todos os interstícios de contratação que 
somava R$ 21.894.107,69, tem-se a quantia de R$ 10.745.902,17 como efetivamente gasta. 

26.2. Análise 

26.2.1 Em uma análise mais detalhada dos autos, verifica-se que houve grave equívoco na constatação 
dessa suposta irregularidade. Pois, a falha apontada diz respeito à contratação por valor muito superior 
ao especificado no Edital, constata-se, no entanto, que o valor orçado de R$ 3.987.753,20 (três 
milhões, novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinqüenta e três reais e vinte centavos), referia-se 
apenas a uma simulação da estratégia de mídia, realizado no curso do processo licitatório, enquanto o 
valor previsto para o contrato era, na realidade, de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) . 

26.2.2. Essa simulação, como comprova o Edital, serviu apenas para seleção da empresa no processo 
licitatório, quando da avaliação de sua capacidade técnica. Demais a mais, a estratégia de mídia, apesar 
de ser item fundamental na contratação da empresa, era apenas uma parte dos serviços efetivamente 
contratados. 

26.2.3. Depreende-se, ainda, dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Diretor, que o valor anual fixado 
pelo Contrato n.o 2003/204.0 (R$ 9.000.000,00) era compatível com o contrato anterior, que 
estabelecia R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e meio de reais) por semestre. Constata-se, ainda, que a 
elevação do valor contratual, com a ampliação dos serviços contratados, ficou dentro dos parâmetros 
legais (22%), e que o total empenhado e executado na vigência do contrato durante os exercícios de 
2004 e 2005 foi de R$ 10.745.902,17, valor bem inferior ao total previsto contratualmente de R$ 
21.894.107,69. 

26.2.4. Dessa forma, entendo que as explicações fornecidas esclarecem as dúvidas apresentadas e não 
há o que se falar em impropriedades nessa questão. 

27. 5" Questão: e) não verificação da validade das propostas apresentadas no processo n. o 

2004/107.406, relativo à subcontratação de empresa para produção de textos voltados para divulgação 
de ações administrativas, permitindo a inclusão da proposta falsa da empresa Cogito Consultoria Ltda., 
na avaliação do menor preço. 

27.1. Esclarecimentos do Sr. Diretor da Câmara dos Deputados. 

27.1.1. Ratifica, mais uma vez, que o Diretor-Geral não detinha competência para decidir sobre a 
conveniência e oportunidade da celebração do contrato em epígrafe, bem como não era sua 
responsabilidade avaliar a regularidade das propostas apresentadas pela empresa SMP&B para 
subcontratação de outras empresas, cabendo à Mesa, com o auxilio da SECOM, dispor sobre o assunto. 

27.1.2. Informa, conforme se depreende das cópias do processo n° 20041107.406, que a apresentação 
da proposta da empresa Cogito Consultoria Ltda., se deu pela empresa SMP&B diretamente à 
SECOM, que, por sua vez, em procedimento padrão, repassou à Mesa solicitação para contratação da 
empresa que apresentou a menor proposta, ou seja, a empresa GLT Comunicação. 

27.1.3. Afirma que essa possível fraude é objeto de Inquérito Policial em andamento no Departamento 
de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados - DEPOL; que, de qualquer forma, não se trata de atos 
da alçada ou responsabilidade da administração da Câmara; e que não eram do conhecimento de sua 
direção política nem administrativa, não havendo participação de servidores nessa suposta 
irregularidade. 

27.2. Análise. 
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27.2.1. Essa possível irregularidade refere-se à falsificação da assinatura da sócia da empresa Cogito 
Consultoria Ltda., Sra. Rejane Maria de Freitas Xavier, na proposta apresentada pela citada empresa à 
SMP&B. 

27.2.2. Como se trata de conduta criminosa, compete à esfera policial a responsabilidade pela apuração 
desse ato. Assim, como a Polícia Legislativa da Cãmara dos Deputados - DEPOL já está investigando 
esse caso, entendo, neste momento, ser precipitado fazer qualquer juízo de valor sobre a 
responsabilidade de servidores na citada irregularidade, ainda mais considerando que os autos apontam 
apenas a conduta criminosa, sem a participação de agentes públicos. 

DE OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

28. Do relatório de auditoria produzido pela equipe do TCU, ficaram ainda pendentes 
propostas de determinações à administração da Cãmara, não acatadas, naquele momento, pelo Sr. 
Secretário desta Secex, para serem analisadas quando da instrução do mérito. Assim, pelo que consta nos 
autos, entendo serem falhas formais e passíveis de correção por meio de medidas corretivas a serem 
determinadas àquele órgão por esta Corte. Dessa forma, quanto a esse tópico, manifesto-me de acordo 
com as propostas apresentadas pela equipe. 

29. Deve-se consignar, ainda, conforme documentação apresentada pelo Sr. Diretor da Câlnara 
(fl. 999, Voi. 8), que a minuta do instrumento convocatório passou previamente pelo crivo da Secretaria 
de Controle Interno daquela Casa Legislativa, sendo que, naquela oportunidade, aquela Secretaria 
manifestou-se apenas quanto a uma única recomendação, prontamente acatada no edital de concorrência. 

DA CONCLUSÃO 

30. Analisado o presente feito, verificou-se que as irregularidades referentes a serviços não 
prestados, motivo de proposta de citação de alguns responsáveis, por ocasião da realização da auditoria 
inicial, não procediam, já que se comprovou, conforme relatório da equipe de inspeção, que tais serviços 
tinham sido realizados. 

31. Em relação às questões verificadas na última inspeção, que foram motivo de diligência à 
Direção daquela Casa, e objeto da presente análise, conclui-se que, de forma geral, os esclarecimentos 
prestados pelo Sr. Diretor-Geral foram suficientes para sanar as irregularidades indicadas, ficando 
pendente apenas um quesito, que, por ser passível de correção pela adoção de medida corretiva a ser 
implementada em futuras contratações, sugere-se seja feita determinação ao órgão . 

32. Por fim, as propostas de determinações apresentadas pela equipe de auditoria do TCU, em 
seu trabalho inicial, mostraram-se consistentes e sugere-se que sejam efetivadas, possibilitando, dessa 
forma, que medidas corretivas sejam adotadas por aquela Casa Legislativa, com a finalidade de que tais 
fatos não mais se repitam. 

33. 

DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Em face de todo o exposto, propomos: 

33.1. determinar à administração da Cãmara dos Deputados que: 

a) elabore projeto básico, contendo orçamento detalhado e estudos técnicos preliminares, em 
obediência aos arts. 6°, inciso IX, art. 7°, § 2°, incisos r e lI, da Lei 8.666/93, com vistas à 
contratação de serviços de propaganda e publicidade; 

b) deixe de celebrar contrato de propaganda e publicidade com objetos múltiplos e genéricos, 
passando a observar as disposições contidas no art. 55, inciso I, da Lei nO 8.666/93 e Súmula n° 177 
-TCU; 

c) abstenha-se de prorrogar a vigência dos contratos de propaganda e publicidade, haja vi;,ta o 
disposto no art. 57, caput, da Lei nO 8.666/93; 
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d) realize, diretamente ou com o auxílio de empresa contratada, a fiscalização da veiculação de 
anúncios de publicidade e propaganda em canais de televisão e rádios; 

e) deixe de incluir nas pesquisas de opinião, em futuros contratos de publicidade e propaganda 
realizados pelo órgão, questões com enfoque personalizado, conforme disposto no art. 66 da Lei nO 
8.666/93; 

33.2. dar ciência aos interessados da decisão que vier a ser proferida por esta Corte; 

33.3. arquivar os presentes autos.". 

É o Relatório. 

VOTO 

Os presentes autos tiveram origem em solicitação efetuada pela Câmara dos Deputados 
para que este Tribunal realizasse auditoria na execução do contrato 20412003, celebrado entre aquela Casa 
Legislativa e a empresa SMP&B, bem como no procedimento licitatório que antecedeu a formalização do 
ajuste, a Concorrência 11/2003 . 

2. A auditoria requerida foi realizada pela 3a Secex, conforme relatório de fls. 700/724-voI.5, 
que foi, preliminarmente, encaminhado à CPMI dos Correios e ao Ministério Público da União. 

3. Após essa providência, foram adotadas diversas medidas visando à obtenção de 
documentos e informações necessários à regular instrução dos autos, inclusive a realização de nova 
inspeção no Órgão. Por fim, a Unidade Técnica apresenta instrução conclusiva (fls. 2137/2152-vo1.14), na 
qual examina as questões levantadas na auditoria deste Tribunal que ainda restavam pendentes de 
esclarecimento. 

4. Conforme análise que transcrevi no relatório precedente, concluiu a 3a Secex, no essencial, 
que os indícios de irregularidade referentes a serviços não prestados não procediam, uma vez que ficou 
comprovado que tais serviços tinham sido realizados. Quanto às demais questões, considerou a unidade 
instrutiva que os esclarecimentos prestados pelo Sr. Diretor-Geral da Câmara dos Deputados foram 
suficientes para sanar os indícios de irregularidade, sem prejuízo de que fossem feitas determinações de 
caráter preventivo ao Órgão. 

5. Considerando que a 3a Secex analisou apropriadamente as questões levantadas nos autos, 
incorporo às minhas razões de decidir a análise da Unidade Técnica, permitindo-me tecer algumas 
considerações acerca das questões examinadas, as quais alinho a seguir: 

a) inexecução dos serviços de consultoria subcontratados da empresa 1FT - Idéias, Fatos e 
Textos Ltda. por intermédio da empresa SMP&B Comunicação Ltda., no valor total de R$ 252.000,00; 

b) Subcontratação das empresas Ucho Carvalho Comunicações e Propaganda Ltda., 
Mediale Design & Comunicação S/C Ltda. ME e Mister Grafix Produções Ltda., por meio da empresa 
SMP&B Comunicação Ltda., para elaboração de projetos e execução dos serviços de adequação de 
instalações, produção de cenários e vinhetas, os quais não se encontram previstos nos contratos 
2001/082.4 e 2003/204.0, por não estarem relacionados à identidade visual da Câmara dos Deputados, em 
desacordo com o disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no artigo 2°, caput, da Lei 
n.o 8.666/93; 

c) inclusão de perguntas, nas pesquisas de opinião realizadas pela empresa Vox Mercado 
Pesquisa e Projetos Ltda_ - Vox Populi (Processos n.o 104855/04 e 114740/04), contendo os nomes dos 
Srs. José Dirceu, ex-Chefe da Casa Civil do Governo Federal, e João Paulo Cunha, ex-Presidente da 
Câmara dos Deputados, revestindo de pessoalidade, contrariando o disposto no artigo 66 da Lei n. o 

8.666/9; 

d) realização, por meio de subcontratação, de 99,9% dos serviços contratados com a 
empresa SMP&B Comunicação Ltda., configurando subcontratação total do objeto, descumprindo o item 
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9.7 do Edital da Concorrência, e cláusula primeira, parágrafo terceiro, e cláusula quarta, alíneas "e" e "f', 
do Contrato n.o 2003/204.0, e artigos 67 e 78, inciso VI, da Lei n.o 8.666/93 (fls. 358,4811482); 

e) realização de despesas, relativas às campanhas institucional e do plenarinho, incluindo 
produção, promoção e direitos autorais, no valor de R$ 8.210.030,32 (oito milhões, duzentos e dez mil, 
trinta reais e trinta e dois centavos), em desacordo com a proposta da empresa SMP&B Comunicação 
Ltda., que orçou o serviço em R$ 3.987.753,20 (três milhões, novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e 
cinqüenta e três reais e vinte centavos), contrariando o disposto no artigo 54, § 1°, da Lei n.o 8.666/93 e 
cláusula primeira, § 3°, alínea "b", do Contrato 2003/204; 

f) não verificação da validade das propostas apresentadas no processo n. ° 2004/107.406, 
relativo à subcontratação de empresa para produção de textos voltados para divulgação de ações 
administrativas, permitindo a inclusão da proposta falsa da empresa Cogito Consultoria Ltda., na 
avaliação do menor preço. 

11 

6. Inicialmente, com relação à suposta inexecução (a) dos serviços subcontratados à empresa 
1FT Ltda., por meio da empresa SMP&B Comunicações Ltda., compulsando os autos, verifico que a 
proposta de trabalho de consultoria de comunicação para a Câmara dos Deputados, apresentada pela 1FT 
Ltda. (fls. 239/241- vol. 2), incluía atividades diversas a serem realizadas junto a veículos de 
comunicação, a formadores de opinião da mídia nacional, a órgãos da estrutura da Câmara dos Deputados 
e à empresa de publicidade e propaganda contratada. 

7. A aludida proposta previa, também, a produção de boletim mensal, de caráter reservado, a 
ser encaminhado ao presidente da Câmara e ao diretor da Secom. Os indícios de que esse boletim não 
havia sido elaborado geraram a compreensão preliminar, no primeiro relatório de auditoria, acerca da 
inexecução total dos serviços pela 1FT Ltda. 

8. Após a realização de exames posteriores, com base nos novos documentos e informações 
juntados aos autos, a Unidade Técnica concluiu que: "as irregularidades referentes a serviços não 
prestados, motivo de proposta de citação de alguns responsáveis, por ocasiüo da realização da auditoria 
inicial, nüo procediam, já que se comprovou, conforme relatório da equipe de inspeção, que tais serviços 
tinham sido realizados ". 

9. Examinando-se o mencionado relatório da equipe de inspeção (fls. 1885/1896- vol. 13), 
verifica-se o seguinte registro quanto à possibilidade de terem ocorrido pagamentos de serviços não 
realizados à empresa subcontratada 1FT Ltda. pela empresa SMP&B Comunicações Ltda.: 

"a) os serviços foram efetivamente prestados pela empresa 1FT LIda., sendo que foram 
objeto de atesto por servidores daquela Casa Legislativa, conforme as notas fiscais nOs 1320, 1354, 1478, 
1644, 1866, 1984, 2147, 2343, 2501, 2595, 2707 e 2822 emitidas pela empresa SMP&B, onde se 
evidencia que os serviços foram prestados pela empresa contratada, a 1FT Ltda. Consta àsfls. 750/751, a 
relação dos mencionados servidores com as suas matrículas que coincidem com os respectivos atestos; ". 

1 O. Ante a constatação de que os serviços contratados foram realizados e que tiveram sua 
execução atestada pelos servidores competentes da Câmara dos Deputados, em conformidade, portanto, 
com o art. 63, da Lei 4.320/1964; considerando a forma global da contratação realizada; e, ainda, 
considerando, acessoriamente, as declarações de profissionais da mídia acerca dos serviços realizados 
pela 1FT (fls. 1658/1660-vo1.l2); considero esclarecidos os indícios de irregularidade apontados, 
conforme a manifestação da Unidade Técnica. 

III 

lI. No tocante à subcontratação (b) das empresas Ucho Carvalho Comunicações e Propaganda 
Ltda., Mediale Design & Comunicação S/C Ltda. ME e Mister Grafix Produções Ltda., por meio da 
empresa SMP&B Comunicação Ltda., para realizarem serviços supostamente de engenharia, não 
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abrangidos pelo objeto do contrato, considero, do mesmo modo que a Unidade Técnica, esclarecida a 
questão. 

12. Conforme os documentos juntados aos autos, a primeira empresa (fl. 2001-voI.13) foi 
contratada para realizar projeto de cenografia para auditório e ambiente de redação da TV Câmara, bem 
como projeto de criação de identidade visual com a "criação de estilo visual da interprogramação ( 
abertura e encerramento de programas, créditos, vinhetas de passagem, chamadas dos programas e 
sugestão de trilha sonora)". A segunda empresa, conforme informação prestada pelo Sr. Diretor-Geral da 
Câmara (fls. 1916/1919-voI.13), executou cenários especializados para uso nos estúdios da TV Câmara, 
trabalho técnico e indissociável de sua identidade visual. A terceira empresa prestou os serviços de 
produção de vinhetas para a TV Câmara (fl. 2015-voI.13). Entendo que os referidos serviços, com as 
características técnicas que lhes são associadas, foram justificadamente enquadrados na previsão contida 
na alínea "f' da Cláusula Primeira do Contrato (fl. 2071-voI.l4) referente a "elaboração, execução, 
acompanhamento e registro de ( ... ) elementos de programação e identidade visual", não tendo ocorrido, 
portanto, a execução de serviços sem amparo contratual. 

13. No tocante à inclusão de perguntas (c), nas pesquisas de opinião realizadas pela empresa 
Vox Mercado Pesquisa e Projetos Ltda. - Vox Populi, contendo os nomes dos titulares da Casa Civil do 
Governo Federal e da presidência da Câmara dos Deputados à época, embora considere que, no caso 
concreto analisado, seja difícil divisar se foi ultrapassado o limite entre os interesses da instituição, ante as 
circunstãncias objetivas prevalecentes à época, e interesses pessoais, endosso a proposta de determinação 
da Unidade Técnica no sentido de que, nas futuras pesquisas de opinião que venham a ser realizadas, não 
sejam incluídas questões com enfoque personalizado. 

14. Outra questão analisada nos autos diz respeito à expressiva subcontratação de serviços (d) 
no âmbito do contrato celebrado com a SMP&B Comunicação Ltda. (99%, conforme a equipe de 
auditoria, e 88,68%, conforme o dirigente da 3" Secex). 

15. Observo, de início, que, conforme verificou este Tribunal nas auditorias realizadas em 
diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal na área de publicidade e propaganda no 
segundo semestre de 2005, os contratos examinados apresentavam alto grau de subcontratação. 

16. No TC 019.444/2005-2, que consolidou os mencionados trabalhos de fiscalização 
(Acórdão 2062/2006-TCU-Plenário), da relataria do ilustre Ministro Ubiratan Aguiar, foi discutida a 
necessidade e a conveniência de se manter como obrigatória a intermediação das agências em todas as 
ações publicitárias da Administração Pública, conforme imposição do art. 9° do Decreto 4.799/2003, em 
face das evidências de que se tratava de condição onerosa e anti econômica para os cofres públicos. 

17. Naqueles autos, entre outras providências, foram adotadas por este Tribunal medidas 
visando a assegurar que as contratações de serviços e fornecedores para a execução das ações de 
publicidade concebidas pelas agências fossem licitadas separadamente da criação e produção, 
contratando-se, sem intermediários, os serviços de reprodução e veiculação das ações de publicidade dos 
órgãos e entidades da Administração Pública; assessoramento e apoio na execução de ações de assessoria 
de imprensa, relações públicas, promoção e patrocínios; organização de eventos; planejamento e 
montagem de estandes em feiras e exposições; e outros serviços destinados ao atendimento das 
necessidades de comunicação do contratante. 

18. A propósito, cumpre registrar o seguinte excerto dos esclarecimentos prestados pelo Sr. 
Diretor-Geral da Câmara dos Deputados (fl. 1924 vaI. 13): 

" Um ponto ainda merece ser destacado em contratos dessa natureza. É que, na essência e 
em verdade, o maior dispêndio, ou seja, os gastos propriamente ditos com campanhas institucionais, 
verifica-se quando da veiculação. Nesse sentido, pode-se afirmar sem medo de errar, que a maior e mais 
significativa parte dos recursos empregados foram, na verdade, repassados às TV abertas, rádios e 
jornais, ou seja, as ditas mídias que veicularam as campanhas decorrentes do trabalho intelectual 
formulado sob a supervisão e responsabilidade técnica, direta ou indireta, da contratada. 

Em suma, nesse tipo de contrato sempre a maior parte dos recursos serão gastos com 
terceiros, que efetivamente divulgam as campanhas institucionais." 
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19. Dessa forma, observa-se que o contrato examinado apenas exemplifica a situação 
identificada pelo Tribunal nas contratações de mesma natureza realizadas pela Administração Pública, nas 
quais as agências de publicidade são intermediárias das contratações com terceiros de qualquer ação 
publicitária da Administração. No entanto, cumpre destacar a respeito do contrato em tela a conclusão da 
Unidade Técnica de que as informações prestadas pelo Sr. Diretor Geral da Câmara dos Deputados foram 
suficientes para demonstrar a ausência de irregularidade nos atos de gestão analisados, o que me leva a 
considerar esclarecida a questão. 

20. No tocante á realização de despesas com as campanhas institucional e do plenarinho (e) em 
valores supostamente superiores aos da proposta ofertada pela empresa SMPB, verificou a Unidade 
Técnica que houve um equívoco da equipe de auditoria na interpretação das cláusulas do edital, e que o 
valor orçado de R$ 3.987.753,20 (três milhões, novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinqüenta e 
três reais e vinte centavos) referia-se apenas a uma simulação da estratégia de mídia, realizada no curso do 
processo licitatório, enquanto o valor previsto para o contrato era, na realidade, de R$ 9.000.000,00 (nove 
milhões de reais), restando esclarecida a questão. 

21. Com referência á possível inclusão de proposta falsa (t), atribuída á empresa Cogito 
Consultoria, entre as propostas de fornecedores consultados visando á subcontratação de serviços 
relacionados à produção de texto, verifica-se que a possível fraude está sendo objeto de Inquérito Policial 
em andamento no Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados - DEPOL. Havendo, 
portanto, providências em andamento para apurar a possível irregularidade, não é necessária a adoção de 
novas medidas por este Tribunal. 

22. Registro que deixo de acolher a proposta de determinação contida no subitem 33.1, "c", da 
instrução da Unidade Técnica por considerar que não há impedimento legal para que os contratos de 
propaganda e publicidade tenham seu prazo de vigência prorrogado, em face do disposto no art. 57, n, da 
Lei 8.666/1993. Nesse sentido é o Acórdão 216/2007 - Plenário e também o Acórdão 2618/2006-2" 
Câmara, que traz a seguinte ementa: 

23. 

"REPRESENTAÇÃO. CONTRATO DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA. 

DIVULGAÇÃO CONDIZENTE COM A IMAGEM DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. 

IMPROCEDÊNCIA. 

I. É legal a renovação sucessiva de contrato de publicidade por até sessenta meses por haver previsão contratual 

e por se tratar de serviços de natureza continuada. 

(. .. )" 

Por fim, cabe assinalar que o Contrato nO 20412003 em comento teve sua vigência expirada 

em 31/12/2005. 

Face ao exposto, com a exceção mencionada, acolho a instrução da 3" Secex e Voto por 

que seja adotada a deliberação que ora submeto á consideração deste Colegiado. 

TCU, Sala das Sessões, em 19 de março de 2008. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Ministro-Relator 
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ACÓRDÃO N° 430/2008- TCU - PLENÁRIO 

1. Processo: n.o Te - 012.040/2005-0 (c/ 14 volumes e 3 anexos) 
2. Grupo I, Classe de Assunto II - Solicitação do Congresso Nacional. 
3. Interessado: Câmara dos Deputados. 
4. Entidade: Câmara dos Deputados. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
6. Representante do Ministério Público: não atuou 
7. Unidade Técnica: 3· Secex 
8. Advogados constituídos nos autos: José Roberto Figueiredo Santoro OABIDF 5.008, Pedro Raphael 
Campos Fonseca OABIDF 13.836, Érico Joaquim da Silva Júnior OABIDF 23.529, José Pinheiro de 
Souza Sobreira OABIDF 25.065, Lucivalter Expedito da Silva OABIMG 91.079, Júlio César Soares de 
Souza OABIMG 107.255, Elisa Lima Alonso OAB/DF 18.483, Douglas Fernandes de Moura OAB/DF 
24.625, Gustavo Cortês de Lima OAB/DF 10.969, Claudimar Zupiroli OABIDF 12.250, Alberto Moreira 
Rodrigues OABIDF 12.652, Fernando Augusto Miranda Nazaré OAB/DF 11.485, Giancarlo Machado 
Gomes OABIDF 16.006, Guilherme Élcio Texeira Mendes de Oliveira OAB/DF 22.007, Idimar de Paula 
Lopes OAB/DF 24.882, Igor Ramos Silva OABIDF 20.139, Lucenir Rodrigues OAB/DF 12.158, Paulo 
Collier de Mendonça OABIDF 22.259, Tatiana Freire Alves OAB/DF 18.565, Vera Lúcia Santana Araújo 
OABIDF 5.204, Victor Alves Martins OAB/DF 21.804. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional no âmbito do qual 

foi realizada auditoria na execução do Contrato 204/2003, celebrado entre a Câmara dos Deputados e a 
empresa SMP&B Comunicação Ltda., bem no procedimento licitatório que fundamentou a formalização 
do referido ajuste. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 
das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. determinar à Administração da Câmara dos Deputados, com fundamento no art. 43, I, da Lei 
8.443/92, que: 

9.l.l.em futuras licitações para contratação de serviços de propaganda e publicidade, elabore 
projeto básico, contendo orçamento detalhado e estudos técnicos preliminares, em obediência aos arts. 6°, 
inciso IX, art. 7°, § 2°, incisos I e lI, da Lei 8.666/93; 

9.1.2. abstenha-se de celebrar contrato de propaganda e publicidade com objetos múltiplos e 
genéricos, passando a observar as disposições contidas no art. 55, inciso I, da Lei nO 8.666/93 e Súmula n° 
177-TCU; 

9.1.3. realize, diretamente ou com o auxílio de empresa contratada, a fiscalização da veiculação de 
anúncios de publicidade e propaganda em canais de televisão e rádios; 

9_1.4. não inclua nas pesquisas de opinião questões com enfoque personalizado; 
9.2. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a 

fundamentam, ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, ao presidente do Senado Federal para compor 
o acervo da CPMI dos Correios e ao Ministério Público da União; 

9.3. arquivar os presentes autos. 

10. Ata n° 8/2008 - Plenário 
I!. Data da Sessão: 19/3/2008 - Ordinária 
12. Código eletrõnico para localização na página do TCU na Internet: AC-0430-08/08-P 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Valmir Campelo, Ubiratan Aguiar, 
Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator). 
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13.2. Auditor convocado: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa . 

W AL TON ALENCAR RODRIGUES 
Presidente 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 

Fui presente: 

MARIA ALZlRA FERREIRA 
Procuradora-Geral, em exercício 
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Contrato 2003/204.0. Firmado entre a Câmara dos Deputados e a SMP&B 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS , ' 

pro,ces~;o n° 115,841/03 CONTRATO 2003/204.0 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A 
CÂMARA. DOS, DEPUTADOS E A 
SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, PARA 
PRESTAÇÃO ,,<DE, SERVIÇOS DE 
DIVULGAÇÃO;:JNSTITUCIONAL E 
COMUNICAÇÃO . SOCIAL "PARA A' 
CÂMARADOS DEPUTADOS. ' 

. <;_:·;/~;~~~;··}il:;~d,}·:··.~~ -.\i.{~~~:.:~.;· . 
Ao(s) trinta e um dia(s) do mês de 'deiembro de dois mil e três, a 

cÂMARA DOS DEPUTADOS, sediada na Praçá"'dós ,'Poderes, nesta Capital, 
inscrita no CNPJ sob o nO 00530352/0001" diante denominada, 
CON1RATANTE, e neste ato ' . ' ';0 Senhor '.' 
SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE casado,residente 
e domiciliado em Brasília, e a S:MP&B LIDA, situada na Rua 
Inconfidentes 1.190, 6°, 7° e 80 andares, inscrita no CNPJ 
sob o n° 01.322.078/0001-95, daqui por "CONrRATADA e 
neste ato representada por sua Diretora, ' ,ALVES LOPES, 
residente e domiciliada em Brasília, ' , ''êste'sbbscI-everii,':< 
acordam em celebrar o presente Contrato,',' Ó, processo ,11' o :;/,' 

115.841/03, referente à Concorrência é,' ' ," 'dos';" 
Procedimentos Licitatórios, da Câmara' "delioiDiriado ," 
REGULAMENTO, aprovadó pelo Ato da ,07/06/01, publicado' .. ' 
no Diário Oficial da União de 05/07/01, que ," ' da Lei n." 8.666, 
de 21 de junho de 1993, observadas as ,'segÚirénilnéicidas. "" 

'.~. "".: .. ;:'::,,:~" .. " 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO' 
O objeto do presente Contrato é a"p' i"c ~s{~lçã,o, 

serviços. de publicidade instituciqnal e " soc:ml 
' .. '. :." .'.".- ," . 

,assim especi:Q.cados: 

a) '~~~;:i:~~~~di::~~,?Çã~ dl~~J" ~~~~r~il[ã~~:~)~I~I~citÉ~~i~r~';duçao"~'"ê:;~> 
b) planejamento, estudo. e análise,' ,:é-Iexecu~~ão 

de pesquisas de opirúão; ftf~~~~j:.::·:,r;;f~"~';~'· ,:-"" 
c) negociação e aCClm])anthrumeltltp 

mídia, para veiculação de 
d) assessoramento e apoio riO 

comunicação social; 
e) planejamento e elaboração 

organização de eventos; 
f) elaboração, execução, aCC)IDIlanh!il:nlflllto 
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autorais, logotipos, expressões de propaga'nda, estudo e criação de , 
nomes para serviços e outros elementos de programação e identidade 
visual; , ,',','<"', " 

g) planejamento e execução de estratégias' de inidÚl para obtenção de " ". " . , .. ' ,". . ., . 
espaços de free media; , ,"" ", ,',' "'" '"" ," , 

h) planejamento, estudo e análise, ciüição,asse~~órariiento e execução de ','. " 
campanll.a.s de comunicação intema;,;,:;:7PifD-')',;' , " ,'." " , ' 

i) prestãção de serviços deassessciriade çomUiilcàçãopiíbllca e social. ',' 
Parágrafo primeiro - Não está contempladano"objeto deste" Contrato a: " 

divulgação de publicidade legal, assim entendida,aj)~bli~ação de documeniose ",'" 
informações determinadas por força de lei oUreg\llatil.entC};,;gi't> ",.""""""," > " ,'. ,," ' 

Parágrafo segundo - Os avisos,'informes .. :t'Cófu1inicadosÓuqualquer 
outro tipo de publicidade destinado a esclat~êer,:'à"'soCiedadesobrefatos que' '" 
necessitem de tal providência poderão serYeiêuiâd8~'~fá~és~di'C()NTRATADA, " 
na forma deste Contrato, a exclusivo ctitériódàCONTRATÁNTE.',' ' " ,,', " , ' ". 

Parágrafo terceiro -Integram o pre'sente'C6htraf'õ)p:ifá todos osefeitos:."> 
a) Ediútl da Concorrência nO 11103ê'S-etiS:'Ariêios;--:?<~::~~,;:);:", ",' ,',,' ""','.' , 
b) Propostas da CONTRAT AbN,;ct;'(PRQt9STÀS<JÉCNICA: e,., 
PROPOSTA DE PREÇO), datadas:':d~r)Jji.().l()2~A;90,m:ôs,respectiv6s •......•.. 
anexos e pl~nilhas; . .~ ':} Y::Jtf;:($'~~}V&.~1Jl~!~litf/!.;w~:f~'.t.:.;.&·\'~:~':~\~<: ;:-. o,..' .~ • 

c) o Anexo Unico a este Contrato (ObngáçÕes d~CoD.tratáda);e " 
d) Ata da reunião da Comissão EspéêiãI aê'tlc.!'itáção'parà abertUra dos" 

.' ,. ',o., ·'1 .. r~I:, .. ~, .. ~ >;:~if' .• J.., '( .. ",', - -, 

Envelopes de Ptélpostas de Preços;datadaJl~18112120o.3. '. , .' 
'. '~{~J7f;,;t.~f~~~'~;.it4~1g~~~~~:+ .. ·::::;F ~_".: "',: :':"':' '. ," 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXEtUCÃ(j""DO,s"SERVICOS E DAS' 
P E N AL ID AD ES .• ';}!h~?;:f;fo,1~~~~?~(~~f:j'!.',/ ;':>; >, • .... . 

Os serviços objeto do presente Cont:riiio'seiã6,eiCecutados .com rigorosa .. 
observância do disposto no Edital da Conc6ITêilêi~)1~>11!º3e"seus ,Anexos, bem .' 
como da Proposta Técnica e da PropostadePreço:&:,CONTRÁTADA, com as 
modific~ções que tenham decorrido do procediIIlen!~'pr~Y:i,HoIlo Título 7 do editaL, .... 

Parágrafo único - Pelo. não cumprimentq,',das'óbrigações contratuais," 
execução insatisfatória dos servi:ços;: ~~missões'ciir:oü'fra;t:faltas qtie constituam . 

-, .', I", • "'!'":N . ,:-;. - ., "'" 

infração às disposições contidas no TítuJo 9 do Editiil da 'Concorrência n° 11/03, 
bem como o cometimento de infraçõesinencioôi:iã.i(nô· Anexo Único a este 
Contrato, serão aplicadas à CONTRATADA<:as';'~;;peiialidades previstas nos. 

. ." :,~;. -i" ':-'.;""~;-",' .;, .... ,,' '". . . 
dispositivos editalícios, observadas as condiçõesnel~,llllliç~das .. 

. ;, O:'. :.:-':"':~:'-\.<~(\~.~~~+.T:~~:t~~: .. ::·;:~: :";.' " . 
CLÁUSULA TERCEIRA-DAS OBRIGACÓE8DACÓNTRATADA 

Constituem obrigações' da CONTRATADA,aIém de outras que vierem a 
ser estabelecidas pelo órgão fiscalizador em caráterPC?JIlJllementar, desde que se 
façam necessárias à boa execução dos serviços, aquelas enimciadas no Título 9 do 

, Edi"l " = "pooial, " ~unci,d" o, re~,7,~,J,;,e,.,;,_,dO Anexo Úoi,o , "~ 

~~2 ~G:C3~ \j:. , r 
'.', .... ~ .. :--"'"'.~~ " ... 
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Parágrafo primeiro - A CONTRATADA.de~erác~mprovar, no prazo 
máximo de trinta dias corridos, a contar da data da. assinatura deste instrumento, . 
que possui, em Brasília, estrlltura de atendimentocoinpatível com o volume ea 
característica dos serviços a serem prestados àCONTRATANTE. 

. . , ~ 

Parágrafo se2:undo - A seu critério; 'a, CON~TADA poderá utilizar-se •. ' 
da matriz ou de seus representantes em oútrosestÍlaós.'!iáraséMçós de criação e dé 
produção ou outros complementares ou acessÓriÓS,\queyellham a ser necessários •..... 
desde que garantidas as condições previamente·acordadas.:--,.: '. ,.' 

Parágrafo terceiro - A contratação de serYIços.ou 'compra de material de . 
empresas em que a CONTRATADA. oU,'sê\is"~~,tti.prégâdos' tenham,' diretáou .....•... 
indiretamente, participação societária,o.ú ,q~alqu~{'iyfuC\Jlo. ';comercial, somente, ••.. 
poderá ser realizada após a comunica9ão':deste·'Yliiculifi~;.CONTRATANTEe .•.•..•. 
obtenção de sua aprovação, devendo ser obs~rvâdiiS>iSdetenrunaçõescontidas nos 
nOs 17 a 20 do Anexo Único a este Contrato.::;:tr~6l::tiú:;::i~A;~t5i;:,:, ..... :, .... , ,.:/ 

ParálITafo quarto - Todas as óbrigâçõeStrábà1hisÚls,eas relátivasao' 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ;"",FGr~J·,:r~iêYiiiêp.cüiSOdlal, são de , 
exclusiva responsabilidade da CONTRATÂÓA;:cõ~fí;;iC'iie-mpregadora da mão-.' 
de-obra utilizada para os fins estabelecidos'iô'pr6sêÃi;it:QBtratêi':"'<:\ .. ,', . " . '. ,:" 

Parágrafo' quinto - ACON!RAf,@1t~:~~p,otÍêleí-â '::integral "e:. 
exclusivamente por eventuais reclamações .~baIWSpjfae .'sell, pessoal, mesmo na
hipótese de ser a União (Câmara dos Deputãa~J~êlQ~~diietainimte corÍloco~ '.' 

reclamada, ..";-;i;,4~f~'~~1~~~Qtêt,:/ ". .... •. . 
CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAc:ÕES'ÕA"c(JNTRATANTE, 

Cabe à CONTRATANTE:, ·;'">,\~;'J~i~';~~ífl;~,h:;~'_"., .' . ". . . .' .. ' 
a) comunicar, por escrito, à CONTRATÁDÂ,'lodaequalquer orientação . 

acerca dos serviços, excetuados"õi:-'ênt~nêljrr(el1fosoràis determinados . 
pela urgência, que deverão serçCíIífiniia~os;"por'escrito, no prazo de 

" .. um dia útil; .. :- ";.·:.;;\:i;~.~:;.::{i~~lf;\~{ti.~~1~:~:'=,.-.:,' .. ", .. o" • • 

b) fornecer os elementos . y esp~dfiê:ríçõ~if:\#é'céssários à execução' .' 
completa dos serviços.' .•. ' ,.'i~r:~~~t~~:'1í.i:Ó'~Ü('.~\ . .' 

c) proporcionar as condições' necêS'sá:ii#:'parà:';',a . boa' execução dos. 
serviços. " .. o', ~~:·;U~:i~fi.:~~~§~~tJ)~~~:ti':.:;?:·: ':, .. . . . . , 

d) cumprir os compromissosfinaÍÍceJô's'órtiíllaôs'do presente Contrato, 
• . '. -.:' :.:;" ';.:.;.:.' ,(:.;!~~;t:~'~ .... ;;:;.,~: ,'.: .. ;. .. . 

nos seus termos e condlço-es .... ";:"·'·"''''''':'l'·'''<'···~õC· .. ,· ...... ,,· • • 'o,; "-;".:. ~, .... :,::~; ... + ~"',1.3o, ',; '.t.';:· ,': : ;' 

e) notificar, por escrito, aC()~T:ADA, dos defeitos e 
irregularidades encontrados na execução dos 'serviços, fixando prazos 
para sua correção, até o.. que estaiãosuspéilsos eventuais pagamentos 
referentes a estes serviços. . . •..... .'_ '. .... . 

f) notificar, por escrito, a CONTRATADA,"da aplicação de eventuais 

:ª3 (AGO!03) 

'~ç'" ,~m"trat'~" 00 n;rM~r d,ma~ ,mçõ" p 
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questionamentos. 
. ';',-

, ..•. 

' .. ' 

CLÁUSULA QUINTA - DA VERBA ESTIMADA' 
A verba de publicidade da CONTRATANTEestáestimada em R$ 

9.000.000,00 (nove milhões de reais)paraum penodo de doze meses, correndo por' 
conta dessa verba o valor dos serviços previstos neste Cpntrato .... , . . .' . 

Parágrafo primeiro- O· valbr"iiêima';'Jridicadoé estinlativo, não 
implicando a obrigatoriedade de a CO'NTRAtANTE "solicitar serviços até esse .••. 
limite. . . ·.·.···;.~f>;·):"i~'{:;n~~.:::~Z;.:{~·ó,; /, '.' ... .. '.. '.' '.. " '. .:. ..' 

Parágrafo segundo - Observado' opàrágiáfóàD.tenor, aCQNTRATADA 
concorda, na forma do § 2° do art. 113,do ...... '. emexecutaros 
serviços objeto deste Contrato na . e conveniência .. da 
CONTRATANTE, ainda que se . "~stab~lecidb n~sta '.' 
Cláusula, em percentual supenor .:10 dQ':art~ . '113 do .•.... ,.' 

.. ;: .:. 

REGULAlvIENTO. 

. .... , .. ,. 

Para segurança do 
prestou garantia de R$ 270.000,00 
3% (três por cento) do valor da verba "'.< ,tini 

o artigo 93 do REGULAJ\.1ENTO .... 
Concorrência nO 11/03. 

.' : .... "'., ...... . 

;;;;:'A~df.e~sp~e~s~a:c~o~m~a~e~x~ec~u;ç~ã~O;, .~. ~il~S~~~.~o:bJ~'e~to~. da Nota' de Empenho nO 2003NE005770,. COlTerá: . classificação 
orçamentária: 

'. 

forma: 

. ) 

Programa de Trabalho:, ..•. 
01.l31.0553.2549.0001de Comunicação e 
Divulgação Institucional da§~[~~~c'~':~;eI,!~~id()S -:- Nacional 
'; ...... 

- Natureza da Despes'a~': :0' .~,. :~1~~~ 
3.0.00.00 - Despesas C 
3.3.00.00 - Outras :6ri~ni~ê's~·~:~t: .: 

...... 

3.3.90.00 -Aplicações 
3.3.90.39 - Outros Serviç'Ds3le:'I[€~i~R~:;~~,~ss()á 

remunerada da seguinte 

a) 20% (vinte por cento) dos vai~~~~·~~t~ei~ri.tatiyoS dos custos interno~ 
incorridos em trabalhos realizados' TADA, a título d~ 
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ressarcimento parcial, obserVados cor~'lO lunite'máximo desses valores 
os previstos na tabela de . preço dO . Sindicato das Agências de 
Propagànda do Distrito Federal;' .". ...... ...•. .... . 

b) honorários de ?% (cinco por cento ).íncidentes sobre os custos' 
comprovados e previamente autorizadosdé' serviços realizados por 
terceiros, com a efetiva interinêdiaçãO aaCONTRATADA, referentes 
à elaboração de peças e materiaiscujadisti:i~Uiçãonão lhe prOporcione 
o desconto de agência a serconcedidópelos yeículosde divulgação 
nos termos da Cláusula Nonã":Esseshontlrádos'serãó calculados sobre' 
o preço líquido, assim entendídob~réçó\~fetivél11lente faturado,' dele •. .' 
excluído o valor dos irripostoscujo"reCti1hlrií'ehíoseja 'de competência' .. 
da CONTRATADA; '. ·;:';;"<~:·~W;>7;~0:ff:i~,0~E~j&P:~';.·:\; .', 

c) os leiautes reprOvados não serãO)()biadéispéráCONTRATADA; ....... .. ; .. 
d) a CONTRATADA secoi:npiºiliete!ai:aprê~éIi:t.ar;o\mtes'do . início . dos . 

serviços, planilha'. detalhada'~rri:':ôs:"pieço{pr~vistosna tabelado' i" 
Sindicato das Agências de Prôpâgrui~~QpisfiitoFedefa1 e eis preços "0., 

correspondentes a. serei:ít'fÚ:obradô~s1'["'âa;>CONTRATANTE;~>. 
acompanhada de ekeniplar ~l~~~Bat~~~i~~?,j';V;A:;:;· .. ::.;.;.i,,·;y·:;.y,:L,t'.\· .• 

e) na reutilização de peças por penodó"igtiaLàÔ'wcialmenté pactuádo,o' 
;' . ~ ."~' ~~'.,-.;;,.~""=~~\f:!"4.t':~"":.~:~~-';,~:~,~:; ':~' •. " :.~ o', '," ': " ",.!:. ,".,' - '--~ • .' ~é'>::' . . f:'::.,:,.: . 

percentual maXlmo emrelaçaoc:a()·,;çacIj,Q':....q~gmal,a.ser pago .pela ' ..... : 
~_ ... _ ".l:~""" -"',, ".~~ '\'~.·i···"",,·,-e.f- " ." '. ," -' .. ',. 

CONTRATANTE, a atores\,e,;:iÍlod~los~gp~Ios:.direitos .dejlSo ,.de- :.<. 
imagem: som de voz, sei~?~:~Q:!J~9!~~J~dt:.Pe~t6);·:·;.:·:·:;k:i(::·~)~·· 

f) na reutIllZaçã9 de peças porpen()~olguaJ.ao IDlclalmente pactuado,o:-: 
percentual máximo em relaçãô..o;~O:'Yhlor;$iigmaI da cessão de Uso de. . ... 
obras consagradas incorporada~~ã'\}~s'as:>péçás,'a' ser .,pago.pela: 
CONTRATANTE aos detehtoté~"'dôS'''fâiiéitós pàtrimoniaisâeuso" 
dessas obras, será de 50 % (ciÍiqu~rifu:pÓf/ê~nto);; .« ') '.' 

g) os valores inicialmente. contráta:dô~;h6s:Y~rii1ós das' aIíneâs "e" .e· "f'." 
poderão ser repactuados· teÍldo.§ô~qparâD:J;etros ,básicos os preços . 

,. vigentes no mercado,·aplicandô:.se;~mlâ1.:çàS()~no máximo, a variação. 
d,o Índice Geral de Preç9s"::Disp(jnihl1id~de Interna. (IGP-DI), da' 
Fundação Getúlio VàI'gas~ tl~sde:qiJê,Cleç9m.d,0.pel0,menos um ano da ..... 
cessão original dos direitos; ':.::J\~i.-;J/~~j;g~d~t;;,)~;:::...,~:, ;:..,. ". '. 

h) a CONTRATADA não farájus~ii:li(iliôiáí:ioSoüaquaIquer~l.l~a:o .... 
remuneração sobre os custoS.:de.':s~fY~ç(?,r~idilizadospOr terceiros--'" 
referentes à produção depeç~:·~)m~!~aís'cujá,.,distribui~~o· 
proporcione a ela o descontodeagênçiil'c.ôri,ceidido pelos .veículos de 
divulgação. '. .:oT.~;f,T/f.\:K.:{· .. ····::··.-;· - . . 

i) despesas com deslocamento de pr'ón.ssiqri.ais da CONTRATADA ou 
de Setls representantes serão .de . suá' ~'exdusiva responsabilidade, 
Eventuais exceções, de interesse da CONTRATANTE, pOderão vir a 

'"' """"id,, p" '"u valo, l1qm"Jt]1i;;~~ de_hon~:el~ 

: .,<~~~r~";;:~~:;:,.~;·;: .. _-\ ...... ,,,::.,.; n;'~~:'~'~~~:';'ê ~~:.:." 

J 
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CONTRATADA, desde qu~ai1te~'ii~dam~nt~ 'orçadas e aprovadas . 
pela CONTRATANTE. . ...... ' .... ;..' .... .'. 

j) a CONTRATADA não farájus:aneIlhúmáremímeração ou desconto 
de agência qu~do da utilízaçãq,peJl!:COl'ITRATANTE, de. créditos 
que a esta tenham sido eyentuaInien.tecóncedidospor veículos de . 
divulgação, em qualquer açiÍôÍJUbliéitárí!i pertm(!nte a este Contrato.. . 

k) a CONTRATADA decl:lIiqúe:9sj)éic~iituáis de remuneração paràa 
execução dos serviços' contratàclosIeyãTâ'íÍ{~m:conta todos os custos,' 
insumos, despesas e' demals;õ~ngaiõ~s':J~gâispaià' O . cumprimento' •... 
integral das disposições. côhtrafuâiS·áif;ô.termofuJ.aldo presente'. 
Contrato, não cabeIido,'pols~';qliáísqti~e"}~~yindi(:àÇões a· Título de .. 
revisão de preço ou reembótsô/'sejâ:â"qu~:){~l<?'fot>; ,._ ... . 

, '. . ,'. < }:::}:~~~1f~~f1tl}#~1~qf~~*tC~I'~?/(!{':.~.:::;:""::' .:.' . ~.' .~'c; " ... :.: 

CLAUSULA NONA - DO DESCONTO·l)EACENCIA'ii;·:\./·>:.- ':":'2:: 
Além da remuneração prevista:ÍlaCláÚsú1aOita.V~:·a-êoNiRATADÂ.: 

fará jus ao desconto de agência ~ à baSe~~â~~(j:i~"~~;~nhkI-1?rtltode20% (vinte·por. 
cento) dos preços de tabela' ou dos pr~ç~~~~~'B#~q9fpã1ií.:y~1~lilaçãO, previÜeéê'n.d9·.·. 
sempre o menor dos dois - a ser 'côncêdiàõ1el~'''Ye1"CUíõs:decómunicação5êm''' 
conformidade com o art. 11 da Lei UO'4:68ÓJ65'.e':2ófti'tà?ati.·li do Regularnentli'de' 
que trata o Decreto n° 57.690/66 .. :_i;~~~~~"t~iI~i';'\<'/;>:;~·::\t.;,'L·~";:"~~?$':' 

Parágrafo único - Do descoD.to~d.~-â~li.c\aà:Jiuê:'faij:us, a CONTRATADA. 
re assará à CONTRATANTE sob'futm~ê%á-g~ro"""ó""""iliVàl(mte'a;5'(cincéi)" p . . '. . .' . ~· .. ~.;:;:P~~;:;"·~'N~~7-·~~:.t·l.~'""'7·:·~::.~~ .. · ..... .. .. :'. . 
pontos percentu~lS dó, valor totale';ge.~_~:;~9~~~)s. rest~tes ·15,(~w.n:ze~ 
pontos percentuals, no ato de pagamento 4e ~,,\ça iima das respectivas fat1.lras. ..'" .",' 

, , . ' .. ·.::.·.:\~i{~~~\~~f~~~~:~~'·~~:~~>·:·:.·:., :'~;' ............... ~': ... : .~,~:.·.::~::~·.:F·~~··.·. 
CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS AUTORAIS .•...... ,.... . ", ':.\ 

A CONTRATADA cede à CONTRATANTE, de forma total e defillltlva, 
os direitos autorais e conexos de .us6A~1l~~~l~crlií4dsos estridos~ an~ísese 
planos), peças, campanhas e d~mais~~t~,~~:~g~~Epda~e, de sua.~ro~nedade 
ou de s.eus prepostos, concebld0s,. cnaa()s~j~.,prodUZ1d.os em decorrencla deste 
Contrato. '; ' . . :·:··~~·:·:;;:;~:~g~~~~f:ftt~f~@~j~~~l;?·~.:,·.;~;.. ::'. '" :.' .': '. ,:. ' ..... :.,; :".>:". 

Parágrafo primeiro - l!) 'vàlbi>desãà.~ce~sãoé pó~iderado inclusonru 
modalidades de remlmeração e for.i:rias;cd~:~Í>â~;;mêlito'·definidas nas Cláusula! 
Oitava e Nona deste Contrato. ..c,'.~it~~~G~~~~~tW~~~ªi\-; '. ". . ". .' . 

. Parágrafo segundo - A CONTRA.TA.N'IE:p~dei'á, a seu juÍZo, utilizar o 
.... , -.. .. 1'.,.",- . . "",~'~",~ .. ' '. .. . 

referidos direitos diretamente ou atravésdétercerrç)s;córii ou sein modi.ficaçõe~ 
durante a vigência deste Contrato e mesm'ôãpÓtsei.itêÍmmo ou eventual rescisã( 
sem que lhe caiba qualquer ônus perante' á CONTRATADA, seus empregado: 
prepostos ou subcontratados. .";.:,",:::i}\( ;>.:... . . 

Parágrafo terceiro - Em toda~as cõnttatáçÕes que envolvam direitos ( 

'""iw" , CONTRATADA ,oH,'_ W,~7' dois o'çrononto, p~ 

~2 ,.;'30'03i ",!!y:$~~i.c 
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P('ll('ÔI!) do serviço, u~ de cessão de direitos;pot~t~~$~'liiIlltado e outro de cessão . 
total e definitiva de tais direitos, para que a CONTRATANTE escolha uma das' 
opções " >.' ','.,::':' .:. ::" ..... . 

. Parágrafo quarto -. Nos casos de ,:de~;ão'~oi" tempo limitado, a 
CONTRATADA condicionará a contratàção do 'serviço por período mínimo de seis 
meses e utilizará os trabalhos de arte e oútro~protegidos.pelos dir~itos autorâis e·" 
conexos, dentro dos limites estipulados norespecti,yo;:~t~ ii~.<:essão, garantindo á.··· 
renovação por igual período. . .. :' ... ':.·;;~;{X:;5f~}5\iV:':!/í<;· ....:. ..... . .. . . ... 

• .' '. . :". i'. ';"': ,,r,.~f~:.::~; ,'~~~.;/,"( .. p,:'.': >:~:;\.-':;' ~-; ~:: "."", :;;" ,'o ::.:"" • . •• 

Para grafo gurnto -.' Nos casos de )~oy;:tçãoj:la'cessao por. tempo' 
limitado, o valor a ser pago na primeirarêllóvaçãó'pãni'ôJn~snióperiodo será o . '; '.' 
equivalente a 50% ( cinqüenta por cento) do. yhlóiJrpagô"ê:)p%' (trintà por ~ce1ito)': .. ' 
na segunda re~ovação. "; ' .. :·.'·:··:,/:~.:·;:r;~~~~:~~l~ç~~~~~5~~~1(~;;~~.:~::".:'. ':.:'.~~:.',',:.<~::(.::: .. '. I -.-- .>._. _ ./:. · .. f .. · 

Paragrafo sexto - Quando a: CON1'R:A-T~óptarpelae:xecução dos.:, .. ····· 
• .'. _. .';~,',~, .• ,.'~ .. _~.;.I ........ '.' ,_,~ .• " ~'I". . ':, .. ', ". ".:, . - o'." 

serviços coma cessão total e definitiva, a CON:I'RATADA'se'êompromete afazer; 
constar dos ajustes que vier a celebrarcoIll'té1Ce®s)i?'arii'~,';pioduÇão dê peças e .. , 
campanhas e a prestação de outros serviços. i:iáu~tl~~es<iíi~'que:<;::':'i: :~' ..... ' ;':\' ..•.... , 

a) explicitem a cessão total e defiiirt(Y~1PQ~j;~se~:,!eí:c~~~s;'aodireito". 
p~tr~monial d~ uso sobre trab~W?:~:~:mnr~tg~~ppi§t~·gldos:pe~o~".·· .. , ........ . 
direitos autoraiS ou conexos,mlllclplaos/Illasnao-lmlltado.s, a cnaçao, 
produção e direção, .a. compósiÇ:~JS~w.o;~~~ç~§'ií~_trilh~sonorf" ,.' 
as matrIzes, os fotol1tos e demalS-triiliãlhos :lfrseme:lhados;:, .. ; ... ".. '.; ' .... "i.;' .. ·'" 

b) estabeleçam que aCONTRÁTANm~d~~~1nuiZô;"litilizar'()s':'", 
• _.. • o.. o . !:\ .~.\#~~~,.; .. ~!:.t,;Jr.~; .. ;..o . .;:'~!'>; ,', . ' ...... "'. .... .' '.. ..:. 

refendos ?lrEhtçs, diretamen~e,R~,J>g~~~~!Jl?:~p,,~~~er~e,';fos, com .. ~u .. · .....• ' 
sem modificações, durante aVlgencla(le~te.Contrato e mesmo apos." 
seu término ou eventual resciilã9;~:s'%"íif':q'U~"':i:h~,':çáibaqilalquer ·.qnus

i 

perante os cedentes desses direitci"i;~~~~i~c;t~::..,;··.<., ...i: . 

Parágrafo sétimo - Qualquer·rem~êi.1:ç~if~~~Yida·emdecorrência da .... ". " 
cessão - definitiva ou por tempo limitadô:t.~rª;~#iit~g .. ~··:~§nside~da como já·:,,·.· 
incluída no custo de produção. . .. .. :,.)i,~~~l*:.1?i~8t~fi\i;< .... " .•......• '. . ..•. ......,;. . 

. Parágrafo oitavo - A CONTRATAbÀ'se''ÇõmprQm~te a faZer coristar, em',. 
destaque, emtodos os orçamentos deI?~od~çã9;~~t~llSi~~:~~'s'~âchês, os de :essão ..... 
de.direito de uso de obra(s) consagra'dà~); ID.:c:ó.rv..()F!~(~Jlpe9.a e os de cessa0 dos. 
d 

. dir . ··::.-::,;;-{, .. ,j.···:··~!.É~,'!:--"<::f-.\4f:$~'·.,.·:;·.:.·, .' '.' . '.-

emaIS eItos .. .... .. ,\.,.,,"'i.e';;"''''''''.~.~.~).,., ./C.... . .. ..• ,.. . . 
• '. ..' . :!'~~:;.:.~.,:~~t'~-::" _, ,..:,"!t~::;''."';.:\ •. ' ..... '. . ... 

Parágrafo nono - A critério da cbllITRATAN'TE,:~ peças criadas pela 
CONTRATADA poderão ser reutilizadas··:pq~~tq%f..gg:!~2r~oseentidades da 
Administração Pública, sem que lhe ;~~õ~'~i1iijM9.U~r • ônus perante a 
CONTRATADA. . ·:·~':r~~~#~~~N{~'·:~i:: . .' .. : _ 

. Par~l!Iafo décimo - A seu C[ÍtérÍoaS9~tW~TE VGder~aQrQ\'~i(dr~ . 
p~a ,veIculaçao, peças produzIdas para outros orgãosl'OEintldades da Administração 
Publ1ca. Nesse~ casos, quando couber, a CONTRAT?J)p;ficará responsável pelo 
acordo comercIal com os eventuais detentoresdosdrreitôs:das peças, 

4,,,,,ó,,,llr~ 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA DEPAGA.MENTO 
Os documentos de cobrança da CONTRATA,DA,compostos de duas 

vias da Nota Fiscal-Fatura ou de Fatura com arespectiva Not'aFlscal e uma via do 
documento fiscal do fornecedor, acompanhada da Certidão Negativa de Débito . 
junto ao INSS - CND, do Certificado de .... . ...do'FGTS ~,CRF, ambos' 
dentro dos prazos de validade neles , ',>beiri'como 'docomprovaiiie do 
respectivo serviço, serão liquidados, na forma .' " . 2 do Edital; em até trinta' . 
dias contados do aceite definitivo do' "daregtilandade da' , 
documentação fiscal apresentada, ,ocorrer por último, .. ". 
observando-se conforme a natureza do .. . ..... ,.., .,' 

, 

a) veiculação: apresentar de preços dos " 

veículos e respectivosc~~~~:;~~~~J~f~g}1§~~;r~~~~~!:~i~~~ .'." , ..... 
b) produção: apresentar ( 

despesas e respectivos ":. 
c) outros serviços realizados 

'solicitados, dos dm;UIIlentos 
Parágrafo primeiro - Serão ..•. 

quaisquer ônus decorrentes de omissões 
custos fmanceiros e que redundem em 

Parágrafo segundo - Os 
outros, decorrentes da U· lob1sel:vànci:a, 
pagamentos serão de sua e~clusiva 

ParálITafo terceiro - Os .' 
estão sujeitos às retenções de que tratam",' "',.~ ~\'f!J';~!.r ~':: :,;: de 1991, COIU. a 
redação dada pela Lei nO 9.711, de ~~pid~~'&ibrii~·'$~·.,.9.430, de 1996 e " 
demais dispositivos legais, que obJrigllleln' lÇ 

M~~t1~c~o~n~s~i~de~r~a~-s~e~Ór~g~ã~O~~~~~~~!~;;fi~\~~i~~~o a Secretaria de' 
Comunícação Social da Câmara dos .r:~~:~~~~.~~~~:~~~{~"- ,."..,., .. ,. 

ParálITafo orimeiro - A execução dos serviços 
contratados e técnicas, podendo 
rejeitá-los, no ao desejado ou, 
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.. 
ecificado. . .'. 

Pará2Tafo seírundo - A SECOM}10rn:êiiiã uni servidor responsável 
pela fiscalização deste Contrato, O qual registrará em relatório todas as deficiências' 
na execução dos serviço~ e terá pOderes, 'entre~outros, para notificar· a 
CONTRATADA sobre as irregularidadesoú falhas que porVentura venham a ser 
encontradas. . '",' ,. .,:: .... ".,., , c.'>' ,": .. ' 

Pará2Tafo terceiro - A fisc;Uizaçã'Ó ~~li:SÉC~bM'en1 nadá restr~ge'~ . 
responsabilidade, única, integral e 6xclusi"a;.:.daCOl'rrRATADA pelaperfeit~ .•... 
execução dos serviços. . ···:;'·::);~{·.~;:>::i/A':~;;i\:j:}·'. .' . .:..' 

Pará!!Tafo quarto - ACONTRA'JADA'sômentepoderá exêcutar ....• 
qualquer tipo de serviço após li apróvaçãó""form'at·.:<IaSECOM, fessalvadó'o 
disposto na alínea "a" da Cláusula Quaiúi.,;/';";e5f;~~i~:i:"i.');:" ..•...... "'; .• ' .. ' .•• i·;; ..... ·., 

Pará2Tafo guinto -' A rejeiçãoÇle'âIgiím'serviço,notórlo'OlÍ em parte; :: 
não implicará dilação do prazode·êiitfegâ;··~.sáiYÓ:}êxpiêssa:cbncordânCia: da:: 
SECOM. . .' .,:;,:;;'\hi;à!':{B;tii~[f:\~0i;{;·,.:',::-:\, ,.<:.' .'. ..... .'.:'~.. . .... 

Parágrafo sexto - '. A 'cóNTR.Ã.1'ADl\::''kdótàiá"as·provid'êÍldas·' . 
nec~~sárias para que qualquer serviro"·ih~}bJ8,,g;~9;:di:fé!:c~I~rão;"~6~~iderad,o·.#ã8: /i, 
aceltavel, no todo ou em parte, seja refeIto,: o.l1.::iêparai1o. a suas :expensas:e, .ilos·< 
prazos estipulad?s pela CO.NTRAT~~f~fi~il~.iN(~~'i:i:';"\;~;;:;.··':,:.·.'J§.~;\:'};t;:·. 

Para grafo sétImo - A·aprováção.':49~>sety1çose:j{ecutados· pela q

:, 

CONTRATADA ou por seusfoIne~id6res;~fiãci:'1~:a.?4esóbiigará · •. de'/'lluá·} 
• • ,. . ,"":.'. "';':::I:,i,;,"'~~J!«~"ft~~;'~:;9f{-}'~"}Y~".o/")" •. ,: .. '" ' '.". .;. .. . .... , :,'.i.,': :':{.::r-:"'...:,.;'".-:"~;" .~. 

responsabllIdade quanto a perfeIta execuçao âQssetV.1çoS··contratados:.··.· ... ' .. ?·,;;::\:.;;;· 
.. ' ........ _·~~ ....... 1~ •. ~./,'. I,,",,~_,. , •..•.• "'"~' ..•. <, ~ ....... c._': .. ·... . _ .' .... . 

Paráírrafooitavo - A ausênCia~e·ri.d@~aç.ão;.'j)or·parte da SECOM ou.· 
da CONTRATANTE, 'referente a me'g[Ihlldàdés"'*õú '\fa1ha:s,:' não exime .\ a' 

• • . ..... ' .. ~,.,.:;~::. .... , ..... .;;. '~~?;'.'í\:i':ô~I:'~·"·:''''· '.- ..... , .... \'~'.'" .... 

CONTRATADA das responsabIlIdades detênJ).lil~daS))':estê·C(>ntrato, .......... >.,;,~ .. " .. \.: 
,." , .... ': .... " . ..... .!tf(~~~ .... ~... ... .... :.:: . .,' . .. ........ -. -., .. ' 

Parágrafo nono - A CONTRATADA.·p:emutiráeofeiecerá condições .. 
para a mais ampla e completa fiscalizaçãó,:dUrànte"~liyigência 'deste Contrato,····/ 
fornecendo informações, propiciando·.ô·â'6ês~b'·:;f(àÓ~ffilentação pertinente'e""àós': 

• •••••• ~ .'.' ..... " •• ,.' .......... ". p ~ Y-:". .:...... • . . • • . '. . 

serviços em execução, atendendo àsobs~ryáç·õ.~s§::~gên.cias apresentadas pela .. 
CONT~ T ANTE. .. ' .. ' .·.:(,'~,~:~~~;i:~~~S~:;~~i%~~~4í~i.;:~::+~\:~; .. ~·. o":; .: >. ". .": .. '.'::..:.>~:.:.;~~';:~ ... < 

.pará2Tafo décimo - A CONTRA'rAOA':se"obrigaa'permitirque .a' ..... 
• • .... ~ r~ ~ _ '-", .. ' t:- ,.' ";_~., - . . • ". . . 

auditoria interna da CONTRAl'ANP:E é/ou 'àúditoria externa por ela indicada' 
... H.' .... • ~~~~;.;l.~.r~J'"- ~'- .' .' 

tenham acesso a todos os documento~ que, ,digímrtespeitõ aos serviços prestados; . 
objeto deste Contrato. .' . · •. ··:~8::i\~':'i~FKt0;tr;/;~<:.' ". ' .; .•.. " .............. "';' . "";i,i"> 

. Pará2Tafo décimo primeiro;;;;A.:,~;EÇQM.)ealizarâ,semestialnieritê: . 
avaliação da qualidade do atendimento;do',DlY~rJé.çriicô 'dos~fI'a:bálhõs·'-e~do'ii"''':' 
resultados concretos dos esforços de comullÍcaçã()'Sflgerii:los pela-G0NTRA1'ADA;· .... ,' 
da diversificação dos serviços prestados e dos beneficios decorreIltes da.política de 
preços por ela praticada. . '.. ,: .... '.' .,.... . .' .•. ' 

Parágrafo décimo se9:undo - A avaliaçã.os~mestral será considerada pela 
SECOM para: .... . ",");':;:;.,::.';>"" ". ,":;::,;,: "~".' 

a) aquilatar a necessidade de solicitar à CQN1RATADA que melhore. a 

'4?62 (AGO!03) cJ.·····!~lt~.Ex2.·;;ij~·· 
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qualidade dos serviços prestados~ ,.'. ,', ,i > ." ," '. . .'.' '. ,'. , ". '. 
b) para decidir sobre aconveniência'âer~novai ou, a qualquer tempo,' 

rescindir o presente Contrato;. ,.' , ','. ,,'o"~: .' ,....,... ' . . 
c) para fornecer, quando solicitado'pêia'CONTRATADA,' declarações. 

sobre seu desemp'enho,a fim de servirde'provacie capacitação técnica' ' .. 

CLÁUSUL~:::::SQUARTA _~Ql~li'I;~\"i ...<; ...•••...•. 
Fica eleito o foro da Justiça Federal éniBmsílíã;DistritoFecieral,.côm:,: 

exclusão de qualquer outro, para diruníf<,dÜvidilS"'e ',"questões decorre~tes da 

,execução deste Contrato., ,- .. ' . ,;,':t~i;:~;J~t~~~~!j~ir~i~'J2f[(Jf;);':: ',. :'" :.~","':<""'" 
E por estarem assim de acordo; 'aspárteS"'assmafuopresentéinStrurrientoê'" 

em três vias de igual teor e fo~a; na presençáglci f.~~t~mljp~~ :aj.>aixo:indicacIa5::: ',,' 
" ''-ú ~ :'.;:~:<.:~~\~~~~:;~;~f:;)~I~~~~~t~~~t:*(:.i':~'?: <:.:".: '.,:~' '::'\;': :::'.:~::'::<:>. ':' .i, .' ' . 

. ' ·"':;';'f\~·;~iBcisíJia;"31pe deZeIIlbro de2003,,·· .... 

Pela CONTRATANTE: 

... '-', 

CPF n° 358.677.601-20 ·':.'(CPF nO.46~.Ó69j96-00 
O"~ • 

";.' ,".", 

,o:. 
........ 

. ..... , 

LClCc:ont ",' ,',. 

..... 
;-; 

':'(' 

. ....,';::\):> .....•........ 

-0i2 (AGOf03) 
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. AAi:i~?~,~ti~l>t: ,"o '. 
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AOVO[]ADOS ASSQCIADOS 

Doc. 03 

Contratos sociais e alterações da DNA Propaganda Ltda. e Graffiti 

Comunicação Visual Ltda . 

Av. GETÚLIO VARGAS, 1300/160 1 ~ SAVASSI - 301 12021 - BELO HORIZONTE/MG 

TELEFAX: t31 ) 3262 331 1 - WWW.CASTELLARGUlMARAES.COM 
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Contrato social e alterações da DNA Propaganda Ltda . 

Av. GETÚLIO VARGAS, 1300/1 601 - SAVASSI - 30112 021 - BEL.O HORIZONTE/MG 

TELEFAX: (3') 3262 331 1 - WWW.CASTELLARGUIMARAES.COM 



23" ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

DNA PROPAGANDA L TOA. 

STAR ALLlANCE PARTICIPAÇOES LTOA., inscrita no CNPJIMF sob o n° 02.645.900/0001-11, 

com sede na Av. Cristóvão Colombo, n° 550, conjunto 801, Bairro Funcionários, em Belo 

HorizontelMG, CEP 30140-140, com contrato social registrado no Cartório Jero Oliva de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas sob o nO 98.670, em 27.07.98, neste ato representada por Marcos 

Valério Fernandes de Souza, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade, 

nO M-1.651.871, inscrito no CPFIMF sob o nO 403.760.956-87, residente e domiciliado na Rua 

Castelo de Feira, n° 122, Bairro Bandeirantes, Belo HorizontelMG, CEP 31.330-030, DANIEL DA 

SILVA FREITAS, brasileiro, casado, publicitário, portador da carteira de identidade nO 4.539, 

SSPIMG, inscrito no CPFIMF sob o nO 133.208.746-91, residente e domiciliado na Rua Rogério 

Fajardo, n° 160, apto 501, Bairro Mangabeiras, Belo HorizontelMG, CEP 30.310-450, e 

FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS, brasileiro, casado, publicitário, portador da carteira 

de identidade nO M-5.924, SSPIMG, inscrito no CPFIMF sob o nO 098.486.226-91, residente e 

domiciliado na Rua Cartos Gomes, nO 160, Bairro Santo Antônio, Belo HorizontelMG, CEP 

30.350-130, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social, e o fazem mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

cLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1 - A sócia STAR ALlANCE PARTICIPAÇÓES LTDA., possuidora de 500.000 (quinhentas mil) 

quotas, no valor de R$ 1,00 (hum real) cada, totalizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

cede e transfere suas quotas, para GRAFFITI PARTICIPAÇÓES LTDA., ora admitida na 

sociedade, com sede na Rua dos Inconfidentes, nO 1.190,7° andar, Bairro Funcionários, BHIMG, 

CEP 30140-120, inscrita no CNPJ sob o nO 19.163.138/0001-30, registrada na JUCEMG sob o nO 

3.120.058.986-7 em 29.04.76, representada por seu sócio-gerente, Marcos Valério Fernandes de 

Souza, acima qualificado, recebendo da mesma a respectiva importância em moeda corrente. 

Fica STAR ALLlANCE PARTCIPAÇÓES LTDA, livre e desembaraçada de quaisquer dívidas ou 

ônus, vencidas ou a vencer. 

ONA Propaganda. Rua Aimorés. 981. Funcionários. CEP 30140-071. 8elo Horizonte, MG. Fone (031) 236·2000. Fax (031) 236.2900. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - A sócia ora admitida na sociedade, Graffiti Participações Ltda., se 'obriga ~-;;o,. ... 
60.& ~.s-." , 

a somente alterar sua composição social, mediante prévia e expressa anuência dos sócios Dani 
o 8. 

da Silva Freitas e Francisco Marcos Castilho Santos. "'''''0",",,'--'''' 

cLÁUSULA SEGUNDA - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

2.1 - À vista da alteração acima procedida, os sócios deliberam pela alteração do contrato social 

que passa a ter a seguinte redação: 

CONTRA TO SOCIAL 

DNA PROPAGANDA L TOA. 

cLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO E SEDE 

1.1 - A sociedade se denomina DNA PROPAGANDA L TOA., e tem sede na cidade de Belo 

HorizontelMG, na Rua dos Aimorés, nO 981, 20 e 30 andares, Bairro Funcionários, CEP 30140-

071, filial nO 01, em Brasília/DF, na SC Norte, Quadra 1, Bloco C, nO 85, salas 201 a 205, Edificio 

Trade Center, CEP 70710-902 e filial nO 02, em Catas AltaslMG, na Rua Juca Alves, nO 27, Bairro 

Centro, CEP 35969-000, podendo estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto 

do território nacional ou estrangeiro . 

cLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL 

2.1 - A sociedade tem como objeto social: 

a) estudo, concepção, criação, execução e conseqüente distribuição de propaganda aos veículos 

de divulgação, ou aos encomendados, bem como a prática de todos os atos necessários à 

realização de eventos, promoções, empreendimentos, de acordo com as normas legais que 

regem estas atividades. 

b) edição e publicações, desenho artístico, composição gráfica, pesquisa de mercado, serviços 

cinematográficos e intermediação e venda de espaços publicitários. 

DNA Prol.aganda .. Rua AImorés. 981. Funcionários. CEP 30140-071. Belo Horizonte. MG. Fone (031) 236-2000. Fax (031) 236-2900 . •••••• W Center. sala 205. CEP 7071 0·002. Brasilia. DF. Fone (061) 327·3330. Fax (061) 327·3969. 
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cLÁUSULA TERCEIRA - DURAÇÃO 

3.1 - O prazo de duração da sociedade é indetenninado. 

cLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL 

4.1 - O capital social é de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), em moeda corrente do país, 

dividido em 1.000.000 (hum milhão) de quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, 

totalmente subscrito e integralizado, assim distribuído: 

- Ao sócio DANIEL DA SILVA FREITAS, cabem em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor 

nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

- Ao sócio FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS, cabem 100.000 (cem mil) quotas, no 

valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

- A sócia GRAFFITI PARTICIPAÇOES L TDA, cabem 500.00 (quinhentas mil) quotas, no valor 

nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

cLÁUSULA QUINTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

5.1 - A sociedade será administrada por um Conselho de Quotistas e por uma Diretoria Executiva, 

cujos poderes e composição estão adiante definidos. 

5.2 - O Conselho de Quotistas será composto de 5 (cinco) membros titulares, sendo 3 (três) deles 

indicados pela sócia Graffiti Participações LIda., 1 (um) indicado pelo sócio Daniel da Silva 

Freitas, e 1 (um) indicado pelo sócio Francisco Marcos Castilho Santos. 

Os conselheiros indicados pela sócia Graffiti Participações LIda., votarão, em conjunto, 

representando 50% (cinqüenta por cento) do capital social; o conselheiro indicado pelo sócio 

Daniel da Silva Freitas, votará representando 40% (quarenta por cento) do capital social; e o 

conselheiro indicado pelo sócio Francisco Marcos Castilho Santos, votará representando 10% 

(dez por cento) do capital social. 
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5.3 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Quotistas será de 1 (um) ano, po,:lerl~~iS~~1 
conselheiros serem reeleitos. 

5.4 - O cargo de Presidente do Conselho de Quotistas será exercido rotativa mente, em cada 

mandato, pelos conselheiros indicados pelos sócios Daniel da Silva Freitas e Graffiti 

Participações Ltda., iniciando-se pelo conselheiro indicado pelo sócio Daniel da Silva Freitas. 

5.5 - O Conselho de Quotistas terá como competência: 

• a) fixar a orientação dos negócios da sociedade; 

@ b) Decidir sobre a destinação dos resultados da sociedade, observados os limites estabelecidos 

no contrato social; 

.. 

• @ 

c) nomear os Diretores Executivos da sociedade, fixando as respectivas remunerações; 

d) autorizar a prática, pela Diretoria Executiva elou os procuradores da sociedade, de atos que 

importem em aquisição ou alienação de bens do ativo permanente da sociedade; 

e) decidir sobre a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; 

f) aprovar a contratação elou demissão de empregados, e a política salarial na sociedade. 

5.6 - O Conselho de Quotistas reunir-se-à ordinariamente um vez por semana, e 

extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros com antecedência 

minima de 24 (vinte e quatro) horas, e deliberará validamente pelo voto de conselheiros que 

representem a maioria do capital social, cabendo ao presidente do Conselho o voto de qualidade, 

em caso de empate na deliberação. 

5.7 - A diretoria será composta por 3 (três) membros, cabendo ao sócio Daniel da Silva Freitas 

direito de indicar o Diretor Presidente, ao sócio Francisco Marcos Castilho Santos o direito de 

indicar o Diretor Operacional, e a sócia Graffiti Participações Ltda. o direito de indicar o 

Financeiro. A Diretoria Executiva caberá representar a sociedade em todos os negócios sociais, 

em juízo ou fora dele, podendo movimentar contas bancárias, admitir e demitir empregados, 

constituir procuradores, e representar a sociedade perante órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais, inclusive INSS. 
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5.8 - Fica designado para ocupar o cargo de Diretor Presidente o Sr. Daniel da Silva Fretita:s,&iJi 'aQ,o~\ 

o cargo de Diretor Operacional o Sr. Francisco Marcos Castilho Santos, e para o cargo de 

Financeiro Sr. Marcos Valério Fernandes de Souza, todos já qualificados no preâmbulo de:!;fe-;;" 

instrumento. 

5.9 - Os atos de representação da sociedade, a movimentação bancária, o endosso e aceite 

cambiais, a outorga de procurações e as demais práticas dos atos necessários ao funcionamento 

regular da sociedade dependerão da assinatura de pelo menos 2 (dois) diretores, sendo um 

deles, obrigatoriamente, o Diretor Financeiro. 

5.10 - É vedado o uso da razão social em avais, fianças, hipotecas, ou em quaisquer negócios 

alheios ao objeto da sociedade. 

5.11 - A Diretoria reunir-se-à sempre que for necessário, por solicitação de qualquer dos Diretores 

com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, com a presença de pelo menos 2 (dois) dos 

Diretores. As deliberações da Diretoria, que deverão constar de ata, serão tomadas por maioria 

dos Diretores presentes, ressalvadas, as matérias sujeitas à apreciação do Conselho de 

Quotistas. 

5.12 - Os diretores da sociedade farão jus a uma retirada mensal, titulo de pro-Iabore, que será 

levada a debito das despesas gerais da sociedade, observados os limites estabelecidos pela 

legislação do imposto de renda . 

~ cLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

6.1 - A responsabilidade dos sócios é limitada, na forma da lei, ao montante do capital social. 

cLÁUSULA SÉTIMA - EXERCíCIO SOCIAL E DISTRIBUiÇÃO DE RESULTADOS 

t; 
7.1 - O exercicio social da sociedade encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, quando ! 

será levantado o balanço geral, sendo os lucros ou prejuízos distribuídos aos quotistas na 

proporção do capital social de cada um. 
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cLÁUSULA OITAVA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

8.1 - É vedada a transferência de quotas a terceiros, a qualquer titulo, sem a prévia e expressa 

anuência dos demais sócios. 

8.2 - O sócio que pretender alienar suas quotas deverá, primeiramente, oferecê-Ias aos demais, 

que terão preferência em adquiri-Ias, mediante comunicação escrita, na qual indicará o preço e 

as demais condições de pagamento pretendidas. 

8.3 - Caso qualquer dos sócios deseje exercer seu direito de preferência, deverá manifestar, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da oferta, seu interesse em adquirir as quotas 

ofertadas. 

8.4 - Caso mais de um sócio deseje exercer a preferência na aquisição, as quotas ofertadas 

serão repartidas, na proporção do percentual de participação societária de cada um dos 

• interessados. 

8.5 - Após os procedimentos acima previstos, não havendo interesse de quaisquer dos outros 

sócios, aquele que desejar alienar suas quotas poderá oferece-Ias a terceiros, desde que por 

preço e em condições não mais vantajosas do que as constantes de sua oferta aos demais 

sócios. 

8.6 - Havendo interesse de terceiro na aquisição, os demais sócios poderão ainda exercer o 
~ 
":.:' direito de preferência, tanto por tanto, no prazo de 15 (quinze) dias que se seguirem ao aviso que 

lhes deverá ser feito, identificando o terceiro interessado, o preço e as respectivas condições de 

pagamento. 

8.7 - Não havendo manifestação dos demais sócios no prazo de 15 (quinze) dias assinalado no 

item precedente, o alienante poderá então ceder as referidas quotas ao terceiro interessado, 

desde que por preço e em condições não mais vantajosas do que aquelas constantes de sua 

oferta aos demais sócios. 

8.8 - As disposições desta cláusula não se aplicarão a hipótese de cessão e transferência das 

-quotas de propriedade do sócio Francisco Marcos Castilho Santos para o sócio Daniel da Silva 
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Freitas, sendo que, neste caso, a sócia Graffiti Participações Ltda., renuncia express~. ~~~ 
.~ 

seu direito de preferência. ~ a. 
'l> 

8.9 - A sócia ora admitida na sociedade, Graffiti Participações LIda., se obriga a somente alterar 

sua composição social, mediante prévia e expressa anuência dos sócios Daniel da Silva Freitas e 

Francisco Marcos Castilho Santos. 

8.10 - Será nula a transferência em desacordo com as disposições desta cláusula. 

cLAUSULA NONA - RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 

9.1 - No caso de falecimento de sócio, a sociedade continuará entre os sócios remanescentes e 

os herdeiros do sócio fale.cido, sendo estes representados pelo inventariante do espóiio' até a 

partilha judicial das quotas do quotista falecido. 

9.2 - O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá manifestar seu intento mediante 

comunicação escrita aos demais sócios. No prazo de 30 (tinta) dias contados do recebimento 

desta comunicação, a sociedade providenciará a elaboração de balanço especial, com a 

finalidade de apurar o valor patrimonial das quotas do sócio retirante, devendo, para tanto, ser 

procedida avaliação real dos ativos da sociedade. 

• 9.3 - O valor patrimonial da quota, apurada no balanço especial a que se refere o item anterior, 

C será pago ao sócio retirante em 12(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sujeitas a 

correção monetária pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, ou na falta deste, por outro que 

expresse adequadamente a desvalorização da moeda nacional, sem juros. 

cLAUSULA DÉCIMA· AL TERAÇÓES CONTRATUAIS 

10.1 - Quaisquer alterações do contrato social dependerão da aprovação de sócios que 
, 

representem, no mínimo, 65% (sessenta e cinco por cento) do capital social. 

cLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA· DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

DNA . Rua Aimorés, 981. Funcionários. CEP 30140-071. Belo ~~zonI8F' MG.(06FOlnl·32(073133312360 "F2.o:'(Ô:,ax
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11.1 • Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não 

impedimento legal para participar da sociedade ou para exercer funções de gerência. 

cLÁUSULA DécIMA SEGUNDA· FORO 

12.1 • É competente o foro de Belo HorizonteJMG, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas 

deste contrato que não possam ser resolvidas amigavelmente pelos sócios. 

~~talndlo assim justos e combinados, assinam os sócios o presente instrumento em 3 (três) vias 

teor, devidamente testemunhadas. 

(B,E!loIHorizol'te, 29 ~)uttJlbro de 1998. 

t 

FRANCISCO ~I~CC'S CASTILHO SANTOS 

CI: 45.683J0.4, CRC 

f.<. c ~OO ,,e/re:;-
MARIA TERESA DANTAS HENRIQUES PRATA 

CI: M2.092.929, SSPIMG 
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24" ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

DNA PROPAGANDA L TOA. 

GRAFFITI PARTICIPAÇÕES L TOA., inscrita no CNPJ/MF sob o nO 19.163.138/0001-~O, com 

sede na Rua dos Inconfidentes, nO 1.190, 7° andar, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG, 

CEP 30140-120, com contrato social registrado na JUCEMG sob o nO 3.120.058.986-7, em 

29.04.76, neste ato representada por Marcos Valério Femandes de Souza, brasileiro, casado, 

empresário, portador da carteira de identidade, nO M-1.651.871, inscrito no CPF/MF sob o n° 

•. 403.760.956-87, residente e domiciliado na Rua Castelo de Feira, nO 122, Bairro Bandeirantes, 

Belo HorizontelMG, CEP 31.330-030, DANIEL DA SILVA FREITAS, brasileiro, casado, 

publicitário, portador da carteira de identidade nO 4.539, SSPIMG, inscrito no CPFIMF sob o nO 

133.208.746-91, residente e domiciliado na Rua Rogério Fajardo, n° 160, apto 501, Bairro 

Mangabeiras, Belo Horizonte/MG, CEP 30.310-450, e FRANCISCO MARCOS CASTILHO 

SANTOS, brasileiro, casado, publicitário, portador da carteira de identidade nO M-5.924, SSP/MG, 

inscrito no CPF/MF sob o nO 098.486.226-91, residente e domiciliado na Rua Carlos Gomes, nO 

160, Bairro Santo Antônio, Belo HorizontelMG, CEP 30.350-130, resolvem de comum acordo 

alterar seu contrato social, e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes: 

• \. 

cLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1 - A sociedade muda sua filial nO 02 para Rua Antônio Carlos, nO 38, Box 578, Bairro Centro, 

Rio Acima/MG, CEP 34300-000 . 

cLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. A sociedade altera seu objeto social, passando a ser: 

a) Estudo, concepção, criação, execução e consequente distribuição de propaganda aos veículos 

divulgação, ou aos encomendados, bem como a prática de todos os atos necessários à 

realização de eventos, promoções, empreendimentos, de acordo com as normas legais que 

regem estas atividades. 

b) desenho artístico, composição gráfica, pesquisa de mercado, serviços cinematográficos e 

intermediação e venda de espaços publicitários. 

cLÁUSULA TERCEIRA - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

3.1 - À vista da alteração acima procedida, os sócios deliberam pela altera -o do contrato social 

~ \.".,. que passa a ter a seguinte redação: C ~ 
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CONTRATO SOCIAL 

DNA PROPAGANDA L TOA. 

cLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO E SEDE 

1.1 - A sociedade se denomina DNA PROPAGANDA L TDA., e tem sede na cidade de Belo 

Horizonte/MG, na Rua dos Aimorés, nO 981, 20 e 30 andares, Bairro Funcionários, CEP 30140-

071, filial nO 01, em Brasília/DF, na SC Norte, Quadra 1, Bloco C, nO 85, salas 201 a 205, Edificio 

Trade Center, CEP 70710-902 e filial nO 02, em Rio Acima/MG, na Rua Antônio Carlos, nO 38, 

Box 578, Bairro Centro, CEP 34300-000, podendo estabelecer filiais, agências ou sucursais em 

qualquer ponto do território nacional ou estrangeiro. 

cLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL 

- A sociedade tem como objeto social: 

a)Estudo, concepção, criação, execução e consequente distribuição de propaganda aos veículos 

divulgação, ou aos encomendados, bem como a prática de todos os atos necessários à 

realização de eventos, promoções, empreendimentos, de acordo com as normas legais que 

regem estas atividades . 

b) desenho artístico, composição gráfica, pesquisa de mercado, serviços cinematográficos e 

intermediação e venda de espaços publicitários. 

cLÁUSULA TERCEIRA - DURAÇÃO 

3.1 - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 

cLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL 

Prol,aga,nda. Rua Aimorés, 981. Funcionários. CEP 30140-071. Belo Horizonte. MG. Fone (031) 236-2000. Fax (031) 236-2900. 
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dividido em 1.000.000 (hum milhão) de quotas no valor de 

totalmente subscrito e integralizado, assim distribuído: 

- Ao sócio DANIEL DA SILVA FREITAS, cabem em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor 

nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

- Ao sócio FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS, cabem 100.000 (cem mil) quotas, no 

•. valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

• 

- A sócia GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, cabem 500.00 (quinhentas mil) quotas, no valor 

nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

cLÁUSULA QUINTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

5.1 - A sociedade será administrada por um Conselho de Quotistas e por uma Diretoria Executiva, 

cujos poderes e composição estão adiante definidos. 

5.2 - O Conselho de Quotistas será composto de 5 (cinco) membros titulares, sendo 3 (três) deles 

indicados pela sócia Graffiti Participações Ltda., 1 (um) indicado pelo sócio Daniel da Silva 

Freitas, e 1 (um) indicado pelo sócio Francisco Marcos Castilho Santos. 

Os conselheiros indicados pela sócia Graffiti Participações LIda., votarão, em conjunto, 

representando 50% (Cinqüenta por cento) do capital social; o conselheiro indicado pelo sócio 

Daniel da Silva Freitas, votará representando 40% (quarenta por cento) do capital social; e o 

conselheiro indicado pelo sócio Francisco Marcos Castilho Santos, votará representando 10% 

(dez por cento) do capital social. 

5.3 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Quotistas será de 1 (um) ano, pode ~o os 

conselheiros serem reeleitos. 
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5.4 - O cargo de Presidente do Conselho de Quotistas será exercido rotativamente, em cada 

mandato, pelos conselheiros indicados pelos sócios Daniel da Silva Freitas e Graffiti 

Participações Ltda., iniciando-se pelo conselheiro indicado pelo sócio Daniel da Silva Freitas. 

5.5 - O Conselho de Quotistas terá como competência: 

a) fixar a orientação dos negócios da sociedade; 

b) Decidir sobre a destinação dos resultados da sociedade, observados os limites estabelecidos 

no contrato social; 

c) nomear os Diretores Executivos da sociedade, fixando as respectivas remunerações; 

d) autorizar a prática, pela Diretoria Executiva elou os procuradores da sociedade, de atos que 

importem em aquisição ou alienação de bens do ativo permanente da sociedade; 

e) decidir sobre a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; 

f) aprovar a contratação elou demissão de empregados, e a política salarial na sociedade. 

5.6 - O Conselho de Quotistas reunir-se-à ordinariamente um vez por semana, e 

extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas, e deliberará validamente pelo voto de conselheiros que 

representem a maioria do capital social, cabendo ao presidente do Conselho o voto de qualidade, 

em caso de empate na deliberação. 

• 5.7 - A diretoria será composta por 3 (três) membros, cabendo ao sócio Daniel da Silva Freitas 

direito de indicar o Diretor Presidente, ao sócio Francisco Marcos Castilho Santos o direito de 

indicar o Diretor Operacional, e a sócia Graffiti Participações Ltda. o direito de indicar o 

Financeiro. À Diretoria Executiva caberá representar a sociedade em todos os negócios sociais, 

em juízo ou fora dele, podendo movimentar contas bancárias, admitir e demitir empregados, 

constituir procuradores, e representar a sociedade perante órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais, inclusive INSS. 

5.8 - Fica designado para ocupar o cargo de Diretor Presidente o Sr. Daniel da Silva Freitas, para 

o cargo de Diretor Operacional o Sr. Francisco Marcos Castilho Santos, e para o cargo de Diretor 

Financeiro Sr. Marcos Valério Femandes de Souza. todos já qualificados no preâmbulo deste 

instrumento. 
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5.9 - Os atos de representação da sociedade, a movimentação bancária, o endosso e aceite 

cambiais, a outorga de procurações e as demais práticas dos atos necessários ao funcionamento 

regular da sociedade dependerão da assinatura de pelo menos 2 (dois) diretores, sendo um 

deles, obrigatoriamente, o Diretor Financeiro. 

5.10 - É vedado o uso da razão social em avais, fianças, hipotecas, ou em quaisquer negócios 

alheios ao objeto da sociedade. 

5.11 - A Diretoria reunir-se-à sempre que for necessário, por solicitação de qualquer dos Diretores 

com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, com a presença de pelo menos 2 (dois) dos 

Diretores. As deliberações da Diretoria, que deverão constar de ata, serão tomadas por maioria 

dos Diretores presentes, ressalvadas, as matérias sujeitas à apreciação do Conselho de 

Quotistas. 

5.12 - Os diretores da sociedade farão jus a uma retirada mensal, titulo de pro-Iabore, que será 

levada a debito das despesas gerais da sociedade, observados os limites estabelecidos pela\\,. 

legislação do imposto de renda. \ 

cLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

6.1 - A responsabilidade dos sócios é limitada, na forma da lei, ao montante do capital social. 

cLÁUSULA SÉTIMA - EXERCiclO SOCIAL E DISTRIBUiÇÃO DE RESULTADOS 

7.1 - O exercício social da sociedade encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, quando 

será levantado o balanço geral, sendo os lucros ou prejulzos distribuldos aos quotistas na 

proporção do capital social de cada um. 

cLÁUSULA OITAVA - CESSÃO E TRANSFER~NCIA DE QUOTAS 

8.1 - É vedada a transferência de quotas a terceiros, a qualquer titulo, sem a prévia e expressa 

anuência dos demais sócios. ~ 

_'. __ ~_M, .• __ ~ro,_,_~_.~._~,,_,.~,fl 
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8.2 - O sócio que pretender alienar suas quotas deverá, primeiramente, oferecê-Ias aos demais, 

que terão preferência em adquiri-Ias, mediante comunicação escrita, na qual indicará o preço e 

as demais condições de pagamento pretendidas. 

8.3 - Caso qualquer dos sócios deseje exercer seu direito de preferência, deverá manifestar, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados. do recebimento da oferta, seu interesse em adquirir as quotas 

ofertadas . 

• : 8.4 - Caso mais de um sócio deseje exercer a preferência na aquisição, as quotas ofertadas 

serão repartidas, na proporção do percentual de participação societária de cada um dos 

interessados. 

• 

8.5 - Após os procedimentos acima previstos, não havendo interesse de quaisquer dos outros 

sócios, aquele que desejar alienar suas quotas poderá oferece-Ias a terceiros, desde que por 

preço e em condições não mais vantajosas do que as constantes de sua oferta aos demais 

sócios. 

8.6 - Havendo interesse de terceiro na aquisição, os demais sócios poderão ainda exercer o 

direito de preferência, tanto por tanto, no prazo de 15 (quinze) dias que se seguirem ao aviso que 

lhes deverá ser feito, identificando o terceiro interessado, o preço e as respectivas condições de 

pagamento. 

8.7 - Não havendo manifestação dos demais sócios no prazo de 15 (quinze) dias assinalado no 

item precedente, o alienante poderá então ceder as referidas quotas ao terceiro interessado, 

desde que por preço e em condições não mais vantajosas do que aquelas constantes de sua 

oferta aos demais sócios. 

8.8 - As disposições desta cláusula não se aplicarão a hipótese de cessão e transferência das 

quotas de propriedade do sócio Francisco Marcos Castilho Santos para o sócio Daniel da Silva 

Freitas, sendo que, neste caso, a sócia Graffiti Participações Ltda., renuncia expressamente ao 

seu direito de preferência. 

DNA Propaganda. Rua Aimorés, 961. Funcionarias. CEP 30140..()71. Belo Horizonte, MG. Fone (031) 236-2000. Fax (031) 236-2900. 
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8.9 - A sócia Graffiti Participações Ltda., se obriga a somente alterar sua composição social, 

mediante prévia e expressa anuência dos sócios Daniel da Silva Freitas e Francisco Marcos 

Castilho Santos. 

8.10 - Será nula a transferência em desacordo com as disposições desta cláusula. 

cLÁUSULA NONA - RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 

• 9.1 - No caso de falecimento de sócio, a sociedade continuará entre os sócios remanescentes e 

os herdeiros do sócio falecido, sendo estes representados pelo . inventariante do espÓlio até a 

partilha judicial das quotas do quotista falecido. 

9.2 - O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá manifestar seu intento mediante 

comunicação escrita aos demais sócios. No prazo de 30 (tinta) dias contados do recebimento 

desta comunicação, a sociedade providenciará a elaboração de balanço especial, com a 

finalidade de apurar o valor patrimonial das quotas do sócio retirante, devendo, para tanto, ser 

procedida avaliação real dos ativos da sociedade. 

9.3 - O valor patrimonial da quota, apurada no balanço especial a que se refere o item anterior, 

será pago ao sócio retirante em 12(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sujeitas a 

• correção monetária pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, ou na falta deste, por outro que 

expresse adequadamente a desvalorização da moeda nacional, sem juros. 

cLÁUSULA DÉCIMA - AL TERAÇÔES CONTRATUAIS 

10.1 - Quaisquer alterações do contrato social dependerão da aprovação de sócios que 

representem, no minimo, 65% (sessenta e cinco por cento) do capital social. 

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

11.1 - Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em qualquer 

impedimento legal para participar da sociedade ou para exercer funções de gerência. 

__ " ~,._~."" ""'_ 0&"_" _~=" •. " , •• ~, ~ 
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cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

12.1 - É competente o foro de Belo Horizonte/MG, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas 

deste contrato que não possam ser resolvidas amigavelmente pelos sócios. 

Estando assim justos e combinados, assinam os sócios o presente instrumento em 3 (três) vias 

e ig aI teor, devidamente testemunhadas. 
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258 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

• 

DNA PROPAGANDA L TDA. 

GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nO 19.163.138/0001-30, com 

sede na Rua dos Inconfidentes, nO 1.190, 7° andar, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG, 

CEP 30140-120, com contrato social registrado na JUCEMG sob o nO 3.120.058.98~-7, em 

29.04.76, neste ato representada por Marcos Valério Fernandes de Souza, brasileiro, casado, 

empresário, portador da carteira de identidade, nO M-1.651.871, inscrito no CPF/MF sob o nO 

403.760.956-87, residente e domiciliado na Rua Castelo de Feira, n' 122, Bairro Bandeirantes, 

Belo Horizonte/MG, CEP 31330-030, DANIEL DA SILVA FREITAS, brasileiro, casado, publicitário, 

portador da carteira de identidade n' 4.539, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nO 133.208.746-

91, residente e domiciliado na Rua Rogério Fajardo, n' 160, apto 501, Bairro Mangabeiras, Belo 

Horizonte/MG, CEP 30310-450, e FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS, brasileiro, 

casado, publicitário, portador da carteira de identidade nO M-5.924, SSP/MG, inscrito no CPF/MF 

sob o nO 098.486.226-91, residente e domiciliado na Rua Carlos Gomes, n' 160, Bairro Santo 

Antônio, Belo Horizonte/MG, CEP 30350-130, resolvem de comum acordo alterar seu contrato 

social, e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes: 

cLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1 - A sociedade muda sua filial nO 01 para Setor Comercial Norte (SCN) Bloco A, Quadra 01 -

Sala 301, Edifício Number One - Brasília/DF, CEP 70711-900. 

• 1.2 - A sociedade muda sua filial n' 02 para Rua Quinze, n' 103, Loja 103, Bairro Vila do 

Comércio, Rio Acima/MG, CEP 34300-000. 

1.3 - A sociedade altera seu objeto social, passando a ser: 

a) Estudo, concepção, criação, execução e conseqüente distribuição de propaganda aos veículos 

divulgação, ou aos encomendados, bem como a prática de todos os atos necessários à 

realização de eventos, promoções, empreendimentos, de acordo com as normas legais que 

regem estas atividades. 

b) Desenho artístico, pesquisa de mercado, serviços 

de espaço publicitário. 

1.4 - A partir desta data, as demais ~ções pass 

Estado de Minas Gerais. \ 

registradas na Junta Comercial do 

981. Funcionários. CEP 30140-071. Belo Horizonte. MG. Fone (31) 3236-2000. Fax (31) 3236-2900. 
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cLÁUSULA SEGUNDA - CONSOUDAÇAo DO CONTRATO SOCIAL I 
2.1 - A vista das alterações acima procedidas, os sócios deliberam pela alteração do contrato 

social que passa a ter a seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL 

DNA PROPAGANDA L TDA . 

cLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO E SEDE 

1.1 - A sociedade se denomina DNA PROPAGANDA L TDA., e tem sede na cidade de Belo 

HorizontelMG, na Rua dos Aimorés, nO 981, 2° e 3° andares, Bairro Funcionários, CEP 30140-071, 

filial nO 01, em Brasília/DF, no Setor Comercial Norte (SCN), Bloco A, Quadra 01 - Sala 301, 

Edifício Number One, CEP 70711-900 e filial nO 02, em Rio Acima/MG, na Rua Quinze, nO 103, 

Loja 103, Bairro Vila do Comércio, CEP 34300-000, podendo estabelecer filiais, agências ou 

sucursais em qualquer ponto do território nacional ou estrangeiro. 

cLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL 

• 2.1 - A sociedade tem como objeto social: 

a) estudo, concepção, criação, execução e conseqOente distribuição de propaganda aos veículos 

de divulgação, ou aos encomendados, bem como a prática de todos os atos necessários á 

realização de eventos, promoções, empreendimentos, de acordo com as normas legais que regem 

estas atividades. 

b) desenho artístico, pesquisa de mercado, serviços cinematográficos e intermediação e venda de 

espaços publicitários. 

cLAuSULA TERCEIRA,\URAÇAO 

~ 
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3.1 - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 

cLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL 

4.1 - O capital social é de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), em moeda corrente do país, 

dividido em 1.000.000 (hum milhão) de quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, 

totalmente subscrito e integralizado, assim distribuído: 

- Ao sócio DANIEL DA SILVA FREITAS, cabem em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor 

nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) . 

- Ao sócio FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS, cabem 100.000 (cem mil) quotas, no 

valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

- A sócia GRAFFITI PARTICIPAÇÕES L TOA, cabem 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor 

nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

cLÁUSULA QUINTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

5.1 - A sociedade será administrada por um Conselho de Quotistas e por uma Diretoria Executiva, 

cujos poderes e composição estão adiante definidos . 

5.2 - O Conselho de Quotistas será composto de 5 (cinco) membros titulares, sendo 3 (três) deles 

indicados pela sócia Graffiti Participações Ltda., 1 (um) indicado pelo sócio Daniel da Silva Freitas, 

e 1 (um) indicado pelo sócio Francisco Marcos Castilho Santos. 

Os conselheiros indicados pela sócia Graffiti Participações Ltda., votarão, em conjunto, 

representando 50% (cinqüenta por cento) do capital social; o conselheiro indicado pelo sócio 

Daniel da Silva Freitas, votará representando 40% (quarenta por cento) do capital social; e o 

conselheiro indicado pelo sócio Francisco Marcos Castilho Santos, votará representando 10% (dez 

por cento) do capital social. 

5.3 - O prazo de gestão dos membros do Cons e Quotistas será de 1 (um) ano, podendo os 

conselheiros serem reeleitos. 

• • ••• • " : • .:.. J • rés. 961. Funcionários. CEP 30140~71. Bolo HorizOn1e. MG. Fon (031) 236-2000. Fax (031) 236-2900. 
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5.4 - O cargo de Presidente do Conselho de Quotistas será exercido rotativamente, em cada 

mandato, pelos conselheiros indicados pelos sócios Daniel da Silva Freitas e Graffiti Participações 

Ltda .• iniciando-se pelo conselheiro indicado pelo sócio Daniel da Silva Freitas. 

5.5 - O Conselho de Quotistas terá como competência: 

a) fixar a orientação dos negócios da sociedade; 

b) Decidir sobre a destinação dos resultados da sociedade. observados os limites estabelecidos 

no contrato social; 

c) nomear os Diretores ~xecutivos da sociedade, fixando as respectivas remunerações; 

d) autorizar a prática, pela Diretoria Executiva elou os procuradores da sociedade. de atos que 

importem em aquisição ou alienação de bens do ativo permanente da sociedade; 

e) decidir sobre a constituição de õnus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; 

f) aprovar a contratação elou demissão de empregados. e a poHtica salarial na sociedade. 

5.6 - O Conselho de Quotistas reunir-se-à ordinariamente um vez por semana, e 

extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas, e deliberará validamente pelo voto de conselheiros que 

representem a maioria do capital social. cabendo ao presidente do Conselho o voto de qualidade. 

em caso de empate na deliberação. 

5.7 - A diretoria será composta por 3 (três) membros, cabendo ao sócio Daniel da Silva Freitas 

direito de indicar o Diretor Presidente. ao sócio Francisco Marcos Castilho Santos o direito de 

indicar o Diretor Operacional. e a sócia Graffiti Participações LIda. o direito de indicar o diretor 

• Financeiro. À Diretoria Executiva caberá representar a sociedade em todos os negócios sociais, 

em juízo ou fora dele, podendo movimentar contas bancárias. admitir e demitir empregados. 

constituir procuradores. e representar a sociedade perante órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais, inclusive INSS. 

5.8 - Fica designado para ocupar o cargo de Diretor Presidente o Sr. Daniel da Silva Freitas. para 

o cargo de Diretor Operacional o Sr. Francisco Marcos Castilho Santos, e para o cargo de Diretor 

Financeiro Sr. Marcos Valério Fernandes de Souza. todos já qualificados no preâmbulo deste 

instrumento. 

5.9 - Os atos de representação da sociedade, a mOlvi~nerl~~(ão bancária, o endosso e aceite 

cambiais. a outorga de procurações e as demais práticcl~ dos necessários ao funcionamento 

961. Funcionários. CEP 30140-071. Belo Horizonte. MG. Fone (31) 32~EI.20<)O. Fax (31) 3236·2900. 
1IIIIii----.;,.;_IIIoI~OiIli:l,l,;iIllll..IlIa:wia.J2E...Em!~~~~~Fax (61) 327·3969. 
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obrigatoriamente, o Diretor Financeiro. 

5.10 - É vedado o uso da razão social em avais, fianças, hipotecas, ou em quaisquer negócios 

alheios ao objeto da sociedade. 

5.11 - A Diretoria reunir-se-á sempre que for necessário, por solicitação de qualquer dos Diretores 

com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, com a presença de pelo menos 2 (dois) dos 

Diretores. As deliberações da Diretoria, que deverão constar de ata, serão tomadas por maioria 

dos Diretores presentes, ressalvadas, as matérias sujeitas á apreciação do Conselho de 

Quotistas . 

5.12 - Os diretores da sociedade farão jus a uma retirada mensal, titulo de pro-labore, que será 

levada a debITo das despesas gerais da sociedade, observados os limites estabelecidos pela 

legislação do imposto de renda. 

cLÁUSULA SEXTA· RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

6.1 - A responsabilidade dos sócios é limitada, na forma da lei, ao montante do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA - EXERCíCIO SOCIAL E DISTRIBUiÇÃO DE RESULTADOS 

7.1 - O exercício social da sociedade encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, quando 

• será levantado o balanço geral, sendo os lucros ou prejuízos distribuídos aos quotistas na 

proporção do capital social de cada um. 

cLÁUSULA OITAVA· CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

8.1 - É vedada a transferência de quotas a terceiros, a qualquer título, sem a prévia e expressa 

anuência dos demais sócios. 

8.2 - O sócio que pretender alienar suas quotas nrirnAir"m .. nl'A, oferecê-Ias aos demais, 

que terão preferência em adquiri-Ias, mediante cOllluniq~~!í~,esl~rita, na qual indicará o preço e as 

demais condições de pagamento pretendidas. 



,. 
.' 

• 

• 

8.3 - Caso qualquer dos sócios deseje exercer seu direito de preferência, deverá 

prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da oferta, seu interesse em adquirir as quotas 

ofertadas. 

8.4 - Caso mais de um sócio deseje exercer a preferência na aquisição, as quotas ofertadas serão 

repartidas, na proporção do percentual de participação societária de cada um dos interessados. 

8.5 - Após os procedimentos acima previstos, não havendo interesse de quaisquer dos outros 

_ sócios, aquele que desejar alienar suas quotas poderá oferece-Ias a terceiros, desde que por 

preço e em condições não mais vantajosas do que as constantes de sua oferta aos demais 

sócios . 

8.6 - Havendo interesse de terceiro na aquisição, os demais sócios poderão ainda exercer o direito 

de preferência, tanto por tanto, no prazo de 15 (quinze) dias que se seguirem ao aviso que lhes 

deverá ser feito, identificando o terceiro interessado, o preço e as respectivas condições de 

pagamento. 

8.7 - Não havendo manifestação dos demais sócios no prazo de 15 (quinze) dias assinalado no 

item precedente, o alienante poderá então ceder as referidas quotas ao terceiro interessado, 

desde que por preço e em condições não mais vantajosas do que aquelas constantes de sua 

oferta aos demais sócios. 

8.8 - As disposições desta cláusula não se aplicarão a hipótese de cessão e transferência das 

quotas de propriedade do sócio Francisco Marcos Castilho Santos para o sócio Daniel da Silva 

Freitas, sendo que, neste caso, a sócia Graffiti Participações Ltda., renuncia expressamente ao 

seu direito de preferência. 

8.9 - A sócia Graffiti Participações Ltda., se obriga a somente alterar sua composição social, 

mediante prévia e expressa anuência dos sócios Daniel da Silva Freitas e Francisco Marcos 

Castilho Santos. 

8.10 - Será nula a transferência em desacordo com as disposiçõ 

cLÁUSULA NONA - RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 

DNA Propaganda. Rua Aimorés, 981. Funcionários. CEP 30140-071. Bela Horizonte. MG. Fone (31) 3236·2000. Fax (31) 3236-2900. 
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9.1 - No caso de falecimento de sócio, a sociedade continuará entre os sócios remanescentes e 

os herdeiros do sócio falecido, sendo estes representados pelo inventariante do espólio até a 

partilha judicial das quotas do quotista falecido. 

9.2 - O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá manifestar seu intento mediante 

comunicação escrita aos demais sócios. No prazo de 30 (tinta) dias contados do recebimento 

desta comunicação, a sociedade providenciará a elaboração de balanço especial, com a finalidade 

de apurar o valor patrimonial das quotas do sócio retirante, devendo, para tanto, ser procedida 

avaliação real dos ativos da sociedade. 

9.3 - O valor patrimonial da quota, apurada no balanço especial a que se refere o item anterior, 

será pago ao sócio retirante em 12(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sujeitas a 

correção monetária pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, ou na falta deste, por outro que 

expresse adequadamente a desvalorização da moeda nacional, sem juros. 

cLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 - Quaisquer alterações do contrato social dependerão da aprovação de sócios que 

representem, no mínimo, 65% (sessenta e cinco por cento) do capital social. 

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

• 11.1 - Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em qualquer impedimento 

legal para participar da sociedade ou para exercer funções de gerência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

12.1 - É competente o foro de Belo Horizonte/MG, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas 

deste contrato que não possam ser resolvidas amigavelmente pelos sócios. 

am o presente instrumento em 03 

(três) vias de mesma forma e teor, para que produz m m ó efeito, o que fazem na presença 

23' 5 ntMd?S SER ê9''2iVl. Belo Horizonte, MG. Fone (3 .) 3236-~~. ~ax ~~~J ~:s:~~. 
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de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. sendo a primeira ";0 __ 

devido registro no Cartório Jero Oliva de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e na Junta Comercial 

do Estado de Minas Gerais as demais devolvidas aos contratantes depois de anotadas. 

Belo o de 2001. 

<1'IRAIU)t:S L TOA 

FRANCISCO M RCOS CASTILHO SANTOS 

TESTEMUNHAS: 

..c~ 
MARIA TERESA DANTAS HENRIQUES PRATA 

CI: M.2.092.292. SSP/MG 

ujw~l~ a~ 
&tr>IMi~EU ROCHA 

CI: M-3.885.319. SSPIMG 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURíDICAS 
Oficial: Dr. Jose Hadi Néri 

e 
Av. Afonso Pena, 732 - 2º andar - Belo Horizonte - "6 - TeI.fax: 224-3878 

DHA PROPAGANDA LTDA. 
AVERBADOI") sob o nº 32 no registro 55.926 , n 

Selo Horizonte, 13/11/2001. Escrevente Subst';·Ktl!"!-'1\\1~-1'a Ia Héri Silveira 
E.oluo.otos: R$S.OO - Taxa Fiscalizaç1o: tal: RlI0,72 
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26" ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

DNA PROPAGANDA L TDA. 

- .. . ., .. .,....: ... 
GRAFFITI PARTICIPAÇOES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob 0 ;;t0:1!9.16J.13~m091l-3c. com : : .. ...: . . . 
sede na Rua dos Inconfidentes, na 1.190, 70 andar, Sairrõ Fúriciónários, em Belo 

Horizonte/MG, CEP 30140-120, com contrato social registrado na JUCEMG sob o na 

3.120.058.988-7, em 29.04.76, neste ato representada por Renilda Maria Santiago Fernandes 

de Souza, brasileira, casada, pedagoga, portadora da carteira de identidade, na MG-2.696.760, 

inscrita no CPF/MF sob o na 492.881.806-72, residente e domiciliada na Rua Castelo de Feira, 

na 122, Bairro Bandeirantes, Belo Horizonte/MG, CEP 31330-030, DANIEL DA SILVA 

FREITAS, brasileiro, casado, publicitário, portador da carteira de identidade nO 4.539, SSP/MG, 

• inscrito no CPF/MF sob o na 133.208.746-91, residente e domiciliado na Rua Rogério Fajardo, 

nO 160, apto 501, Bairro Mangabeiras, Belo Horizonte/MG, CEP 30310-450, e FRANCISCO 

MARCOS CASTILHO SANTOS, brasileiro, casado, publicitário, portador da carteira de 

identidade n° M-5.924, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o na 098.486.226-91, residente e 

domiciliado na Rua Carlos Gomes, nO 160, Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG, CEP 

30350-130, únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada 

"DNA PROPAGANDA LTDA.", inscrita no CNPJ sob o n° 17.397.076/0001-03, com sede na 

Rua Aimorés, nO 981, 2° e 30 andares, Bairro Funcionários, BH/MG, CEP 30140-071, resolvem 

de comum acordo alterar seu contrato social registrado no Cartório de Registro de Pessoas 

Jurídicas - Jero Oliva sob o nO 55.926 em 25/06/1984 e última alteração contratual registrada 

sob o mesmo número em 13/11/2001, de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

• CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1 - Retifica-se, neste ato o NI RE da sócia Graffiti Participações Ltda., indicado na 25" 

alteração incorretamente, sendo o correto 3.120.058.988-7. 

1.2 - Retifica-se, neste ato, o representante da sócia Graffiti Participações Ltda., indicado na 

25" alteração incorretamente, sendo o correto a Sra. Renilda Maria Santiago Fernandes de 

Souza. 

1.3 Retifica-se, neste ato, a cláusula quinta da "Administração da Sociedade", na 25" 

alteração contratual, que passa a ter a seguinte redação: 
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cLÁUSULA QUINTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

5.1 - A sociedade será administrada por um Conselho de Quotistas e por uma Diretoria 

Executiva, cujos poderes e composição estão adiante definidos. 
~. I"· .! ... 

. . .' ' ;'."'" :. ., . , " . 
5.2 - O Conselho de Quotistas será composto de 5 (cinco) membrvs ii(UI~res, 'sendo'3 (três) 

deles os sócios Cristiano de Mello Paz, brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado 

na Rua Virgínia, nO 15, Bairro Vila Verde, Nova Lima/MG, portador da cédula de identidade nO 

M-116.640, SSP/MG e do CIC 129.449.476-72, Renilda Maria Santiago Fernandes de 

Souza, brasileira casada, pedagoga, residente e domiciliada na Rua Castelo de Feira, nO 122, 

Bairro Bandeirantes, BH/MG, portadora da cédula de identidade nO MG-2.696.760, SSP/MG e 

do CIC nO 492.881.806-72 e Ramon Hollerbach Cardoso, brasileiro, casado, publicitário, 

• residente na Rua do Ouro, nO 1.138, apt" 601, Bairro Serra, BH/MG, portador da cédula de 

identidade nO 660.231, SSP/MG e do CIC nO 143.322.216-72, representando a sócia Graffiti 

Participações Ltda., e os sócios Daniel da Silva Freitas e Francisco Marcos Castilho 

Santos, já qualificados no preambulo deste documento. 

• 

Os conselheiros indicados pela sócia Graffiti Participações Ltda., votarão, em conjunto, 

representando 50% (cinqüenta por cento) do capital social; o conselheiro Daniel da Silva 

Freitas, votará representando 40% (quarenta por cento) do capital social; e o conselheiro 

Francisco Marcos Castilho Santos, votará representando 10% (dez por cento) do capital social. 

5.3 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Quotistas será de 1 (um) ano, podendo 

os conselheiros serem reeleitos. 

5.4 - O cargo de Presidente do Conselho de Quotistas será exercido rotativamente, em cada 

mandato, pelos conselheiros Daniel da Silva Freitas e Graffiti Participações Ltda., iniciando-se 

pelo conselheiro Daniel da Silva Freitas. 

5.5 - O Conselho de Quotistas terá como competência: 

a) fixar a orientação dos negócios da sociedade; 

b) Decidir sobre a destinação dos resultados da sociedade, observados os limites 

estabelecidos no contrato social; 

c) nomear os Diretores Executivos da sociedade, fixando as respectivas remunerações; 

d) autorizar a prática, pela Diretoria Executiva e/ou os procuradores da sociedade, de atos que 

importem em aquisição ou alienação de bens do ativo permanente da sociedade; 

e) decidir sobre a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de 

terceiros; 

n 'pm"" oool"taç" oi," ',m","o" ,mp,,,,,''', , , po"',,, ,,',,',' " """"'6' 
Jrh .'- 1 
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.. 
5.6 - O Conselho de Quotistas reunir-se-à ordinariamente um vez por semana, e i 
extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, e deliberará validamente pelo voto de 

conselheiros que representem a maioria do capital social, cabendo ao presidente do Conselho . ...,.. : ... 
o voto de qualidade, em caso de empate na deliberação. : : ., :. : •••••• : 

• • • • •• • 
5.7 - A diretoria será composta por 3 (três) membros, cabendo' s'o 'Sdcit1 'Canie' da' Silva 

Freitas o cargo de Diretor Presidente, ao sócio Francisco Marcos Castilho Santos o cargo 

de Diretor Operacional, e a sócia Graffiti Participações Ltda. indica o Sr. Marcos Valério 

Fernandes de Souza, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na 

Rua Castelo de Feira, nO 122, Bairro Bandeirantes, BH/MG, portadora da cédula de identidade 

nO M-1.651.871, SSP/MG e do CIC nO 403.760.956-87, para o cargo de Diretor Financeiro. À 

Diretoria Executiva caberá representar a sociedade em todos os negócios sociais, em juízo ou 

• fora dei/;\ podendo movimentar contas bancárias, admitir e demitir empregados. constituir 

procuradores, e representar a sociedade perante órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais, inclusive INSS. 

• 

5.8 - Os atos de representação da sociedade, a movimentação bancária, o endosso e aceite 

cambiais, a outorga de procurações e as demais práticas dos atos necessários ao 

funcionamento regular da sociedade dependerão da assinatura de pelo menos 2 (dois) 

diretores, sendo um deles, obrigatoriamente, o Diretor Financeiro. 

5.9 - É vedado o uso da razão social em avais, fianças, hipotecas, ou em quaisquer negócios 

alheios ao objeto da sociedade. 

5.10 - A Diretoria reunir-se-à sempre que for necessário, por solicitação de qualquer dos 

Diretores com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, com a presença de pelo menos 2 

(dois) dos Diretores. As deliberações da Diretoria, que deverão constar de ata, serão tomadas 

por maioria dos Diretores presentes, ressalvadas, as matérias sujeitas à apreciação do 

Conselho de Quotistas. 

5.11 - Os diretores da sociedade farão jus a uma retirada mensal, titulo de pro-labore, que será 

levada a debito das despesas gerais da sociedade, observados os limites estabelecidos pela 

legislação do imposto de renda. 

cLÁUSULA SEGUNDA - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

2.1 - À vista das alterações acima procedidas, os sócios deliberam pela alteração do contrato 

social que passa a ter a seguinte redação: 
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CONTRATO SOCIAL 

DNA PROPAGANDA I. TOA. 

cLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO E SEDE 

• • •• • • • ••• •• • • • .' • • • • • • • • • .. • • • .. 
• • • • • • • • • .. • • • .. , • • • .. 

1.1 - A sociedade se denomina DNA PROPAGANDA I. TOA., e tem sede na cidade de Belo 

Horizonte/MG, na Rua dos Aimorés, nO 981, 2° e 3° andares, Bairro Funcionários, CEP 30140-

071, filial nO 01, em Brasília/DF, no Setor Comercial Norte (SCN), Bloco A, Quadra 01 - Sala 

301, Edificio Number One, CEP 70711-900 e filial nO 02, em Rio Acima/MG, na Rua Quinze, nO 

103, Loja 103, Bairro Vila do Comércio, CEP 34300-000, podendo estabelecer filiais, agências 

• ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou estrangeiro. 

• 

cLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL 

2.1 - A sociedade tem como objeto social: 

a) estudo, concepção, criação, execução e conseqüente distribuição de propaganda aos 

velculos de divulgação, ou aos encomendados, bem como a prática de todos os atos 

necessários à realização de eventos, promoções, empreendimentos, de acordo com as normas 

legais que regem estas atividades. 

b) desenho artístico, pesquisa de mercado, serviços cinematográficos e intermediação e 

venda de espaços publicitários . 

cLÁUSULA TERCEIRA - DURAÇÃO 

3.1 - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 

cLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL 

4.1 - O capital social é de R$ 1.000000,00 (hum milhão de reais), em moeda corrente do país, 

dividido em 1.000.000 (hum milhão) de quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, 

totalmente subscrito e integralizado, assim distribuído: 
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• 

Ao sócio DANIEL DA SILVA FREITAS, cabem em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor 

nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

- Ao sócio FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS, cabem 100.000 (cem mil) quotas, no 
. . .. 

valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 1C10llOO,.aO (~~in;.runeài&)! 
• • • • • •• • • • •• ••• • •• • • •••• 

- A sócia GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, cabem 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor 

nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

cLÁUSULA QUINTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

5.1 - A sociedade será administrada por um Conselho de Quotistas e por uma Diretoria 

Executiva, cujos poderes e composição estão adiante definidos . 

5.2 - O Conselho de Quotistas será composto de 5 (cinco) membros titulares, sendo 3 (três) 

deles os sócios Cristiano de Mello Paz, brasileiro, casado, publicitário, residente e 

domiciliado na Rua Virgfnia, na 15, Bairro Vila Verde, Nova Lima/MG, portador da cédula de 

identidade na M-116.640, SSP/MG e do CIC 129.449.476-72, Renilda Maria Santiago 

Fernandes de Souza, brasileira casada, pedagoga, residente e domiciliada na Rua Castelo 

de Feira, nO 122, Bairro Bandeirantes, BH/MG, portadora da cédula de identidade na MG-

2.696.760, SSP/MG e do CIC n° 492.881.806-72 e Ramon HoIJerbach Cardoso, brasileiro, 

casado, publicitário, residente na Rua do Ouro, na 1.138, apta 601, Bairro Serra, BH/MG, 

portador da cédula de identidade na 660.231, SSP/MG e do CIC na 143.322.216-72, 

representando a sócia Graffiti Participações Ltda., e os sócios Daniel da Silva Freitas e 

Francisco Marcos Castilho Santos, já qualificados no preambulo deste documento. 

Os conselheiros indicados pela sócia Graffiti Participações LIda., votarão, em conjunto, 

representando 50% (cinqüenta por cento) do capital social; o conselheiro Daniel da Silva 

Freitas, votará representando 40% (quarenta por cento) do capital social; e o conselheiro 

Francisco Marcos Castilho Santos, votará representando 10% (dez por cento) do capital social. 

5.3 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Quotistas será de 1 (um) ano, podendo 

os conselheiros serem reeleitos. 

5.4 - O cargo de Presidente do Conselho de Quotistas será exercido rotativamente, em cada 

mandato, pelas conselheiros Daniel da Silva Freitas e Graffiti Participações LIda .. iniciando-se 

pelo conselheiro Daniel da Silva Freitas. &
i1\ 
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5.5 - O Conselho de Quotistas terá como competência: 

a) fixar a orientação dos negócios da sociedade; 

b) Decidir sobre a destinação dos resultados da sociedade, observados os limites 

estabelecidos no contrato social; 

c) nomear os Diretores Executivos da sociedade, fixando as resP.!lqtilta$~rCi!Jn~a.çeie$;:. . . .. :. . ... 
d) autorizar a prática, pela Diretoria Executiva elou os procuradQre~.da·90cied'al':le, de atos que 

importem em aquisição ou alienação de bens do ativo permanente da sociedade; 

e) decidir sobre a constituição de õnus reais e a prestação de garantias a obrigações de 

terceiros; 

f) aprovar a contratação elou demissão de empregados, e a polltica salarial na sociedade. 

5.6 - O Conselho de Quotistas reunir-se-à ordinariamente um vez por semana, e 

extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, e deliberará validamente pelo voto de 

conselheiros que representem a maioria do capital social, cabendo ao presidente do Conselho 

o voto de qualidade, em caso de empate na deliberação. 

5.7 - A diretoria será composta por 3 (três) membros, cabendo ao sócio Daniel da Silva 

Freitas o cargo de Diretor Presidente, ao sócio Francisco Marcos Castilho Santos o cargo 

de Diretor Operacional, e a sócia Graffiti Participações Ltda. indica o Sr. Marcos Valério 

Fernandes de Souza, brasileiro, casado, engenheiro mecãnico, residente e domiciliado na 

Rua Castelo de Feira, nO 122, Bairro Bandeirantes, BH/MG, CEP 31330-030, portador da 

cédula de identidade nO M-1.651.871, SSP/MG e do CIC nO 403.760.956-87, para o cargo de 

Diretor Financeiro. A Diretoria Executiva caberá representar a sociedade em todos os negócios 

sociais, em juízo ou fora dele, podendo movimentar contas bancárias, admitir e demitir 

empregados, constituir procuradores, e representar a sociedade perante órgãos públicos 

• federais, estaduais e municipais, inclusive INSS. 

5.8 - Os atos de representação da sociedade, a movimentação bancária, o endosso e aceite 

cambiais, a outorga de procurações e as demais práticas dos atos necessários ao 

funcionamento regular da sociedade dependerão da assinatura de pelo menos 2 (dois) 

diretores, sendo um deles, obrigatoriamente, o Diretor Financeiro. 

5.9 - É vedado o uso da razão social em avais, fianças, hipotecas, ou em quaisquer negócios 

alheios ao objeto da sociedade. 

5.10 - A Diretoria reunir-se-à sempre que for necessário, por solicitação de qualquer dos 

Diretores com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, com a presença de pelo menos 2 

(dois) dos Diretores. As deliberações da Diretoria, que deverão constar de ata, serão tomadas 

por maioria dos Diretores presentes, ressalvadas, as matérias sujeitas à apreciação do 

Conselho de Quotistas. 

l-r;\ 
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5.11 - Os diretores da sociedade farão jus a uma retirada mensal, titulo de pro-labore, que 

será levada a debito das despesas gerais da sociedade, observados os limites estabelecidos 

pela legislação do imposto de renda. 

cLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS • • • 

• •• •• • •••••••• •• • ••• • • •• • • 
• • • 

: .. :. : . 
••• ••• •••• • 

., 

6.1 - A responsabilidade dos sócios é limitada, na forma da lei, ao montante do capital social. 

cLÁUSULA SÉTIMA - EXERCíCIO SOCIAL E DISTRIBUiÇÃO DE RESULTADOS 

7.1 - O exercício social da sociedade encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, 

quando será levantado o balanço geral, sendo os lucros ou prejuízos distribuídos aos quotistas 

na proporção do capital social de cada um . 

cLÁUSULA OITAVA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

8.1 - É vedada a transferência de quotas a terceiros, a qualquer título, sem a prévia e expressa 

anuência dos demais sócios. 

8.2 - O sócio que pretender alienar suas quotas deverá, primeiramente, oferecê-Ias aos 

demais, que terão preferência em adquiri-Ias, mediante comunicação escrita, na qual indicará 

o preço e as demais condições de pagamento pretendidas. 

8.3 - Caso qualquer dos sócios deseje exercer seu direito de preferência, deverá manifestar, 

no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da oferta, seu interesse em adquirir as 

quotas ofertadas . 

8.4 - Caso mais de um sócio deseje exercer a preferência na aquisição, as quotas ofertadas 

serão repartidas, na proporção do percentual de participação societária de cada um dos 

interessados. 

8.5 - Após os procedimentos acima previstos, não havendo interesse de quaisquer dos outros 

sócios, aquele que desejar alienar suas quotas poderá oferece-Ias a terceiros, desde que por 

preço e em condições não mais vantajosas do que as constantes de sua oferta aos demais 

sócios. 

8.6 - Havendo interesse de terceiro na aquisição, os demais sócios poderão ainda exercer o 

direito de preferência, tanto por tanto, no prazo de 15 (quinze) dias que se seguirem ao aviso 

que lhes deverá ser feito, identificando o terceiro interessado, o preço e as respectivas 

condições de pagamento. 
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8.7 - Não havendo manifestação dos demais sócios no prazo de 15 (quinze) dias assinalado n6 

item precedente, o alienante poderá então ceder as referidas quotas ao terceiro interessado, 

desde que por preço e em condições não mais vantajosas do que aquelas constantes de sua 
• • •• oferta aos demais sócios. • : : ••• :.. :-•• : : •• : . .. .~ . ... 

8.8 - As disposições desta cláusula não se aplicarão a hipóte~tle' ces'sê'CJ ~ t~nsferêricia das 

quotas de propriedade do sócio Francisco Marcos Castilho Santos para o sócio Daniel da Silva 

Freitas, sendo que, neste caso, a sócia Graffiti Participações Ltda., renuncia expressamente ao 

seu direito de preferência. 

8.9 - A sócia Graffiti Participações Ltda., se obriga a somente alterar sua composição social, 

1t mediante prévia e expre~sa anuência dos sócios Daniel da Silva Freitas e Francisco Marcos 

Castilho Santos. 

8.10 - Será nula a transferência em desacordo com as disposições desta cláusula . 

cLÁUSULA NONA - RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 

9.1 - No caso de falecimento de sócio, a sociedade continuará entre os sócios remanescentes 

e os herdeiros do sócio falecido, sendo estes representados pelo inventariante do espólio até a 

partilha judicial das quotas do quotista falecido. 

9.2 - O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá manifestar seu intento mediante 

comunicação escrita aos demais sócios. No prazo de 30 (tinta) dias contados do recebimento 

desta comunicação, a sociedade providenciará a elaboração de balanço especial, com a 

• finalidade de apurar o valor patrimonial das quotas do sócio retirante, devendo, para tanto, ser 

procedida avaliação real dos ativos da sociedade. 

9.3 - O valor patrimonial da quota, apurada no balanço especial a que se refere o item anterior, 

será pago ao sócio retirante em 12(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sujeitas a 

correção monetária pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, ou na falta deste, por outro que 

expresse adequadamente a desvalorização da moeda nacional, sem juros. 

cLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 - Quaisquer alterações do contrato social dependerão da aprovação de sócios que 
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cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

11.1 - Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não. ~stão..in(JuI'SQ~ Stn, '<tualquer 
• • .: :. o t. :: ;: 

impedimento legal para participar da sociedade ou para exerclir:uF1~~dEtt1'lrência . • ' 
• 

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

12.1 - É competente o foro de Belo Horizonte/MG, para dirimir quaisquer controvérsias 

oriundas deste contrato que não possam ser resolvidas amigavelmente pelos sócios . 

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 03 

(três) vias de mesma forma e teor, para que produzam um só efeito, o que fazem na 

presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam, sendo a primeira 

via r o devido registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais as demais devolvidas 
aos cont tantes depois de anotadas. 

Belo Hor' ante, 21 de dezembro de 2001 . 

Ren 
Cri 

DANI 

de Souza 
Delegado 
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Continuação da 26" alteração contratual da empresa DNA PROPAGANDA LlDA., inscrita no ........ ~.J •.. ~: ..... 
CNPJ sob nO 17.397.076/0001-03 ~ ~ ~: :. ~':'.,' 

• I .,,' ••••• 

TE~TEMUNHAS: 

S.-(..daQ(' d4~ 
MARIA TERESA DANTAS HENRIQUES PRATA 

CI: M.2.092.292, SSP/MG 

v{~~.(L( li 
I 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
CERTIFICO O REGISTRO EM. 07/05/2002 
SOB O _O .312 O 64 9014 - 9 ~'MI~ JSREU ROCHA 

CI: M-3.SS/319, SSP/MG j#DNA PROPAGANDA LTDA# , 

p""-D.027574024 
~; ~AO!PÕ~I 

PELA SECRETARIA GERAL 
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278 AL TERAÇAo CO~TUÀL' •• 

... • • · • . • · • • " . · · 
DNA PROPAGANDA LTDA 

CNPJ - 17.397.076/0001-03 

Por este instrumento particular, GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no 

CNPJIMF sob o nO 19.163.13810001-30, com sede na Rua dos Inconfidentes, nO 1.190, 

7° andar, Bairro Funcionários, em Belo HorizontelMG, CEP 30140-120, com contrato 

social registrado na JUCEMG sob o nO 3.120.058.988-7, em 29.04.76, neste ato 

representada por Renilda Maria Santiago Femandes de Souza, brasileira, casada com 

regime comunhão parcial de bens, pedagoga, portadora da carteira de identidade, nO 

MG-2.696.760, inscrita no CPFIMF sob o nO 492.881.806-72, residente e domiciliada 

na Rua Castelo de Feira, nO 122, Bairro Bandeirantes, Belo HorizontelMG, CEP 31330-

030, Espólio de DANIEL DA SILVA FRErrAS, CI. 4.539, SSPIMG e CPFIMF nO 

133.208.746-91, neste ato representado por MARGARETH MARIA DE QUEIROZ 

FRErrAS, brasileira, viúva, publicitária, residente e domiciliada na Rua Rogério 

Fajardo, nO 160, apto 501, Bairro Mangabeiras, Belo HorizontelMG, CEP 30310-450, 

portadora da carteira de identidade nO MG-2.190.370 SSPIMG e CPFIMF nO 

469.565.906-97 e FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS, brasileiro, casado com 

regime comunhão parcial de bens, publicitário, portador da carteira de identidade nO M-

5.924, SSPIMG, inscrito no CPFIMF sob o nO 098.486.226-91, residente e domiciliado 

na Rua Carlos Gomes, nO 160, Bairro Santo Antônio, Belo HorizontelMG, CEP 30350-

130, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada "DNA 

PROPAGANDA LTDA. n, inscrita no CNPJ sob o nO 17.397.076/0001-03, com sede na 

Rua Aimorés, nO 981, ~ e 3° andares, Bairro Funcionários, BHIMG, CEP 30140-071, 

resolvem de comum acordo alterar seu contrato social registrado no Cartório de 

Registro de Pessoas Jurídicas - Jero Oliva sob o nO 55.926 em 25/06/1984 e última 

alteração contratual registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o 

número 3.120.649.014-9 em 07/05/2002, nos termos dos arts. 1.052 e seguintes do 

Código Civil (Lei nO 10.40612002), que se regerá de acordo com as cláusulas e 

condições seguintes: 
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I - Confonne fonnal de partilhei datarw: em .o4tbi>/iob~ ~~sso nO 

02402858691-5 4" Vara de Sucessões, por motivo do falecimento do sócio retro 

qualificado DANIEL DA SILVA FREITAS, a totalidade de suas quotas foram 

transferidas para a Sr" MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, brasileira, viúva, 

publicitária, residente e domiciliada na Rua Rogério Fajardo, nO 160, apto 501, Bairro 

Mangabeiras, Belo HorizontelMG, CEP 30310-450, portadora da carteira de identidade 

nO MG-2.190.370 SSPIMG e CPFIMF nO 469.565.906-97, que ora admitida na 

sociedade passa a exercer na sociedade as mesmas funções do sócio falecido. 

11 - O capital social é aumentado em R$ 1.000.000,00 (hum milhão 

de reais), em moeda corrente do Pais, neste ato da seguinte fonna: 

a) O valor de R$15.497,76 (quinze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta 

e seis centavos), com aproveitamento de parte da conta de Reserva de capital, 

confonne Balanço levantado em 31/1212002; 

b) O valor de R$ 984.502,24 (novecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e dois 

reais e vinte e quatro centavos), com aproveitamento de parte da conta Lucros 

Acumulados, confonne Balanço levantado em 31/1212002. 

111 - A sociedade altera o endereço da filial nO 01, passando a ser na 

SCN, Quadra 2, Bloco A, Edificio Corporate Rnancial Center, 6° andar, Sala 601, 

Brasília/DF, CEP 70712-900 . 

Em razão da modificação no quadro societário, capital social e endereço da filial nO 01 

as cláusulas Primeira e Quarta do Contrato Social passa a ter a seguinte redação: 

"1" - A sociedade tem sede na cidade do Belo HorizontelMG, na Rua dos 

Aimorés, nO 981, 20 e 3° andares, Bairro Funcionários, CEP 30140-071, filial nO 01, em 

Brasília/DF, no Setor Comercial Norte (SCN), Bloco A, Quadra 02, 6° andar, Sala 601, 

Edificio Corporate Financiai Center, CEP 70712-900 e filial nO 02, em Rio Acima/MG, 

na Rua Quinze, nO 103, Loja 103, Bairro Vila do Comércio, CEP 34300-000, podendo 

estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou 

estrangeiro." 
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"48 - O capital social é de R$ 2.00000,00 O(db;s õ,ilh~s cie ~Jlis), em 

moeda corrente do País, divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor de 

R$ 1,00 (hum real), cada uma, totalmente subscrito e integralizado, assim distribuído: 

a) A sócia MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, cabem em 800.000 

(oitocentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, 

totalizando R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); 

b) Ao sócio FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS, cabem 200.000 (duzentas 

mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais); 

c) A sócia GRAFFITI PARTICIPAÇÕES L TDA, cabem 1.000.000 (hum milhão) 

quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totallzando R$ 

1.000.000,00 (hum milhão de reais): 

Em função da alteração processada, consolida-se o contrato social, pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

DA DENOMINAÇÃO. SEDE E OBJETO 

I - A sociedade se denomina DNA PROPAGANDA LTDA . 

11 - A sociedade tem sede na cidade do Belo HorizontelMG, 

na Rua dos Aimorés, nO 981, ~ e 3° andares, Bairro Funcionários, CEP 30140-071, 

filial nO 01, em Brasilia/DF, no Setor Comercial Norte (SCN), Bloco A, Quadra 02, 6" 

andar, Sala 601, Edificio Corporate Financiai Center, CEP 70712-900 e filial nO 02, em 

Rio AcimaIMG, na Rua Quinze, nO 103, Loja 103, Bairro Vila do Comércio, CEP 34300-

000, podendO estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território 

nacional ou estrangeiro. 
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111 - A sociedade tem corno objeto social: 

a) estudo, concepção, criação, execução e conseqüente distribuição de propaganda 

aos veículos de divulgação, ou aos encomendados, bem como a prática de todos os 

atos necessários à realização de eventos, promoções, empreendimentos, de acordo 

com as normas legais que regem estas atividades. 

b) desenho-artístico, -pesquisa de mereadO, serviços cinematográficOs e i~termediaçãO 

e venda de espaços publicitários . 

DO CAPITAL SOCIAl 

IV - O capital social é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais), integralizado em moeda corrente do País, dividido em 2.000.000 (dois milhões) 

quotas, no valor de R$1,OO (hum real) cada, sendo assim distribuído entre os sócios: 

SÓCIOS QUOTAS VALOR-R$ 

MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS 800.000 800.000,00 

FRANCISCO MARCOS CASTILHO SÂNTOS 200.000 200.000,00 

GRAFFITI PARTICIPAÇOES L TOA 1.000.000 1.000.000,00 

TOTAIS 2.000.000 2.000.000,00 

DO INiCIO DO PRAZO DE DURAÇÃO 

v -A sociedade terá duração por prazo indeterminado e teve 

inicio em 25/06/1984, extínguindo-se todavia por decisão dos sócios que representem 

a maioria do capital social a qualquer tempo ou na ocorrência dos fatos 

expressamente mencionados no Código Comercial Brasileiro. 
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VI - É vedada a transferência de quotas a terceiros, a qualquer 

titulo, sem a prévia e expressa anuência dos demais sócios. 

a) O sócio que pretender alienar suas quotas deverá, primeiramente, oferecê-las aos 

demais, que terão preferência em adquiri-Ias, mediante comunicação escrita, na 

qual indicará o preço e as demais condições de pagamento pretendidas. 

b) Caso qualquer dos sócios deseje exercer seu direito de preferência, deverá 

manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da oferta, seu 

interesse em adquirir as quotas ofertadas. 

c) Caso mais de um sócio deseje exercer a preferência na aqUlslçao, as quotas 

ofertadas serão repartidas, na proporção do percentual de participação societária 

de cada um dos interessados. 

d) Após os procedimentos acima previstos, não havendo interesse de quaisquer dos 

outros sócios, aquele que desejar alienar suas quotas poderá oferece-las a 

terceiros, desde que por preço e em condições não mais vantajosas do que as 

constantes de sua oferta aos demais sócios. 

e) Havendo interesse de terceiro na aquisição, os demais sócios poderão ainda 

exercer o direito de preferência, tanto por tanto, no prazo de 15 (quinze) dias que 

se seguirem ao aviso que lhes deverá ser feito, identificando o terceiro interessado, 

o preço e as respectivas condições de pagamento. 

f) Não havendo manifestação dos demais sócios no prazo de 15 (quinze) dias 

assinalado no item precedente, o alienante poderá então ceder as referidas quotas 

ao terceiro interessado, desde que por preço e em condições não mais vantajosas 

do que aquelas constantes de sua oferta aos demais sócios. 

g) As disposições desta cláusula não se aplicarão a hipótese de cessão e 

transferência das quotas de propriedade do sócio Francisco Marcos Castilho 

Santos para a sócia Margareth Maria de Queiroz Freitas, sendo que, neste caso, a 

SÓcia Grafriti Participações Ltda., renuncia expressamente ao seu direito de 

preferência. 
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h) A sócia Graffrti Participações Ltda., se obriga.ã sõll'ierite.alteraf sull OOrtlposição 

social, mediante prévia e expressa anuência da sócia Margareth Maria de Queiroz 

Freitas e do sócio Francisco Marcos Castilho Santos. 

i) Será nula a transferência em desacordo com as disposições desta cláusula. 

VII - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

DA GER~NCIA E REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS 

VIII - A sociedade será administrada por um Conselho de 

Quotistas e por uma Diretoria Executiva, cujos poderes e composição estão adiante 

definidos. 

1) O Conselho de Quotistas será composto de 4 (quatro) membros titulares, sendo 2 

(dois) deles, Sr. Ramon Hollerbach Cardoso, brasileiro, casado regime comunhão 

parcial de bens, publicitário, residente na Rua do Ouro, nO 1.138, apto 601, Bairro 

Serra, BHlMG, portador da cédula de identidade nO 660.231, SSPIMG e do CIC nO 

143.322.216-72 e a Sra. Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, brasileira, 

casada com regime comunhão parcial de bens, pedagoga, portadora da carteira de 

identidade, nO MG-2.696.760, inscrita no CPFIMF sob o nO 492.881.806-72, 

residente e domiciliada na Rua Castelo de Feira, nO 122, Bairro Bandeirantes, Belo 

HorizontelMG, CEP 31330-030, representando a sócia Graffiti Participações 

Ltda., e 02 (dois) deles, os sócios Margareth Maria de Queiroz Freitas e 

Francisco Marcos Castilho Santos, já qualificados no preâmbulo deste 

documento. 

2) Os conselheiros indicados pela sócia Graffrti Participações Ltda., votarão, em 

conjunto, representando 50% (cinqüenta por Cento) do capital social; a conselheira 

Margareth Maria de Queiroz Freitas, votará representando 40% (quarenta por 

cento) do capital social; e o conselheiro Francisco Marcos Castilho Santos, votará 

representando 10% (dez por cento) do capital social. ~ ~ 

DNA Propaganda. Rua Aimorés, 961. Funcionários. CEP 30140-071. Belo Horizonte, MG. Fone (31) 3236-2000. Fax (31) 3236-2900. 
SCN· EdIfício NumberOne.-Quadra " SlocoA, Sala 301. CEP 70711-900. BrasíHa. DF. Fone (61) 327-3330. Fax (61) 327-3969. 



• 

.~ 

000 O O O O 000 O O O O 
O O O O O O O O O O 
O O O O 000 O O O O 

O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O 

3) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Quotistas será de 1 (um) ano, 

podendo os conselheiros serem reeleitos. 

4) O cargo de Presidente do Conselho de Quotistas será exercido rotativamente, em 

cada mandato, pelo conselheiro Francisco Marcos Castilho Santos e 1 (um) dos 

sócios da Graffrti Participações Ltda., iniciando-se pelo conselheiro Francisco 

Marcos Castilho Santos. 

5) Conselho de Quotistas terá como competência: 

A) fixar a orientação dos negócios da sociedade; 

B) Decidir sobre a destinação dos resultados da sociedade, observados os limites 

estabelecidos no contrato social; 

C) nomear os Diretores Executivos da sociedade, fixando as respectivas 

remunerações; 

D) autorizar a prática, pela Diretoria Executiva e/ou os procuradores da 

sociedade, de atos que importem em aquisição ou alienação de bens do ativo 

permanente da sociedade; 

E) decidir sobre a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a 

obrigações de terceiros; 

F) aprovar a contratação e/ou demissão de empregados, e a política salarial na 

sociedade. 

6) O Conselho de Quotistas reunir-se-ã ordinariamente um vez por semana, e 

extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros com 

antecedência minima de 24 (vinte e quatro) horas, e deliberará validamente pelO 

voto de conselheiros que representem a maioria do capital social, cabendO ao 

presidente do Conselho o voto de qualidade, em caso de empate na deliberação. 

7) A diretoria será composta por 3 (três) membros, cabendo o sócio Franciseo 

Marcos Castilho Santos o cargo de Presidente, a sócia Margareth Maria de 

Queiroz Freitas o cargo de Vlce.presidente Operacional, e a sócia Graffiti 

Participações Lida. indica o seu representante Marcos Valério Fernandes de 

Souza, para o cargo de Vice.presidente Administrativo Financeiro. 

er-~ 
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A Diretoria Executiva caberá representar a· ~bci~àci& .erh joHo~ :os. Qegócios 

sociais, em juizo ou fora dele, podendo movimentar contas bancárias, admitir e 

demitir empregados, constituir procuràdores, e representar a sociedade perante 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais, inclusive INSS. 

8} Os atos de representação da sociedade, a movimentação bancária, o endosso e 

aceite cambiais, a outorga de procurações e as demais práticas dos atos 

necessários ao funcionamento regular da sociedade dependerão da assinatura de 

pelo menos 2 (dois) diretores, sendo um deles, obrigatoriamente, o Vice Presidente 

Administrativo Financeiro. 

9} É vedado o uso da razão social em avais, fianças, hipotecas, ou em quaisquer 

negócios alheios ao objeto da sociedade. 

10}A Diretoria reunir-se-à sempre que for necessário, por solicitação de qualquer dos 

Diretores com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, com a presença de pelo 

menos 2 (dois) dos Diretores. As deliberações da Diretoria, que deverão constar de 

ata, serão·tomadas por maioria dos Diretores presentes, ressalvadas, as matérias 

sujeitas à apreciação do Conselho de Quotistas. 

11}0s diretores da sociedade farão jus a uma retirada mensal, titulo de pro-labore, 

que será levada a debito das despesas gerais da sociedade, observados os limites 

estabelecidos pela legislação do imposto de renda . 

DO TÉRMINO DO EXERCiclO SOCIAL 

IX - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 

administrador prestará contas justificadas de sua administração, será elaborado um 

balanço geral e uma Demonstração do Resultado do exercício, os lucros ou prejuízos 

apurados serão divididos ou suportados pelOS sócios na proporção de suas quotas de 

capital, exceto se, havendo lucro, deliberarem os sócios, levá-/o ao Patrimônio liquido 

da sociedade para posterior utilização. 

x - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es} quando for o caso. 

~~ 
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DAS ALTERAÇÕES. ABERTUM ~ FILIAIS ~ SUA:EXJ:INçAO 

XI - Quaisquer alterações do contrato social e demais alterações 

dependerão da aprovação de sócios que representem, no mfnimo, 65% (sessenta e 

cinco por cento) do capital social. 

XII - A sociedade poderá abrir filiais, depósitos ou escritórios em 

qualquer parte do território nacional, atribuindo-Ihes o capital nominal que julgar útil ou 

necessário ao fim colimado, parcela esta que destacará de seu próprio capital, para 

efeitos fiscais. 

XIII - As filiais serão extintas nas seguintes hipóteses: 

a) ocorrendo a.extinção do estabelecimento sede; ou 

b) por decisão dos sócios que representem a maioria do capital. 

DA CEssA0 DE QUOTAS. DA INCAPACIDADE E MORTE DOS SÓCIOS 

XN - Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios a 

sociedade não será dissolvida, continuando com o sócio sobrevivente e os herdeiros 

do "de cujus". Caso não haja acordo entre o sócio sobrevivente e os herdeiros do "de 

cujus", os haveres do sócio extinto serão apurados com base nos valores do balanço 

especialmente levantado. 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO DE ELEIÇAo 

xv - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de 

que não est(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 

ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a 

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 6:-7' 
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XVI - Fica eleito para dirimir ãs dúvidas e resolver ds :conflitos 

oriundos deste instrumento o foro da Comarca de Belo HorizontelMG, com renúncia a 

qualquer outro por privilegiado que seja. 

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento 

em 03 (três) vias de mesma forma e teor, para que produzam um s6 efeito, o que 

fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinaram, 

~ sen~o aprimeirª-.via p~rao q!!vido _registro na Junta Comercial do Estado de Minas 

Gerais - JUCEMG e as demais devolvidas aos contratantes depois de anotadas . 

Belo HorizonteJMG, 29 de março de 2004. 

P~n?~ÂÇàEsiTDA 
Renllda Maria Santiago Fernandes de Souza 

~~JjbA~AF .&l 
=~~ETH MARIA DE QUEIR 

FRANCISCO COS CASTILHO SANTOS o DE MINAS GEIIAIS 
o EsTAD 7 

TESTEMUNHAS: 

/1 ;jJ 
~cft;iIlTINs 
CI: MG-5.622!563, SSPIMG 

~A LTPA# ...... <:.ú"> f 

#DNJ>. PROPJ>.G d'--~,:;;;;;;r;.- /'"""" ~'---

Ji~ ,~ 
W'~DIMIR REU ROCHA 

CI: M.3.885.319, SSPIMG 

o . 
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, 28' ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

DNA PROPAGANDA L TOA 
CNPJ -17.397.076/0001-03 . 

... • • • 
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Por este instrumento particular, GRAFFITI PARTICIPAÇÕES L TOA., inscrita no CNPJ/MF sob 

o nO 19.163.138/0001-30, com sede na Rua dos Inconfidentes, n° 1.190, 7° andar, Bairro 

Funcionários, em Belo Horizonte/MG, CEP 30140-120, com contrato social registrado na 

JUCEMG sob o n° 3.120.058.988-7, em 29.94.76, neste ato representada por seus sócios 

Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, brasileira, casada com regime comunhão parcial 

de bens, pedagoga, portadora da carteira de identidade, n° MG-2.696.760, Inscrita no CPF/MF 

sob o nO 492.881.806-72, residente e domiciliada na Rua Castelo de Feira, nO 122, Bairro 

Bandeirantes, Belo Horizonte/MG, CEP 31330-030 e Ramon Hollerbach Cardoso, brasileiro, 

casado com regime comunhão parcial de bens, publicitário, residente e domiciliado na Rua do 

Ouro, nO 1.138, aptO 601, Bairro Serra,BH/MG, CEP 30220-000, portador da cédula der 

identidade nO M.660.231, SSP/MG e do CIC nO 143.322.216-72, MARGARETH MARIA DE 

QUEIROZ FREITAS, brasileira, viúva, publicitária, residente e domiciliada na Rua Rogério 

Fajardo, nO 160, apto 501, Bairro Mangabeiras, Belo Horizohte/MG, CEP 30310-450, portadora 

r.l:i-JA. 
~~fM 
D :.0 

N 
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"., : 

",,' 
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• 
da carteira de identidade 1)0 MG-2.19p.370 SSP/MGe. CPF/MF nO 469.565.906-97 e 

FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS,brasileiro, ca!;~do com regime comunhão parcial 
f ' " - r, 

de bens, publicitário, portador da carteira de identidade nO M-5.924, SSP/MG, Inscrito no 

CPF/MF sob o nO 098.486.226-91, residente e domiciliado na Rua Carlos Gomes, nO 160, 
. , 

Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte(MG, CEP 30350-130, únicos sócios componentes da 

sociedade empresária limita.qa~· ONA P~OPAGANOA LTOA. " , inscrita no CNPJ sob o nO 

17.397.076/0001-03, com sede na Rua Aimorés, nO 981,2° e 3° andares, Bairro Funcionários, ,', ' , 

BH/MG, CEP 30140-071, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social registrado no 

Cartório de Registro de Pessoas Juridicas- Jero Oliva sob o nO 55.926 em 25/06/1984, 
, . ," 

, ._r, ~ ,~, 
registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o número 3.120.649.014-9 em 

. , ' 'I ~ , ,,', ,i. .. ;" 
07/05/2002 e última alteração contratual sob nO 3164267 em 06/05/2004, nos termos dos arts. 

1.052 e seguintes do Código Civil 

cláusulas e condições seguint!ls: 

BElO HORIZONTE, MG • RUA ArMORÊ5, 981. 
rA.NDA.R • fUNCIONÃRIOS • CEP 30140.071 
TEl. 31 3236·2000 • FAX J 1 3236,2900 

_ BRASluA, DF • s':~J ED, (O)RPORATF rU-IArKrAl 

CENTER • OUJI.{)"A 02, Broco A, N' 1<>1'1, 
6 ANDA", SL (',(11 • <'lp 7QlI2,'JOQ 

TEL, ()I 327·':330. IAX 1,1127 :j()/,9 

(Lei nO 10.406/2002), que se regerá de ac~com as 

~ ~ ~ ..•... 
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I - A sociedade altera o endereço dá filial 'no 01, passando a ser na SCN, 

Quadra 2, Bloco A, nO 219, Ediflcio Corporate Financiai Center, 6" andar, Sala 601, Brasllia/DF, 

CEP 70712-900 . 

. 11 - A sociedade' ~Itera. o seu objeto social passando a ser: 

O estudo, a concepção, a criação, execução e conseqüente distribuição de propaganda aos 

velculos de divulgação, ou . aos encomendados, bem como a prática de todos os atos 

• necessários á realização de eventos, promoções, empreendimentos, desenho artlstlco, 

pesquisa de mercado, serviços cinematográficos de acordo com as normas legais que regem 

estas atividades definidas pela lei 4.680/65 e Decreto 57,690/66. 

• 

Em razão das modificações no endereço da filial n° 01 e no objeto social as cláusulas Primeira 

e Terceira do Contrato Social passam a ter a seguinte redação: 

"1 8 
- A sociedade tem sede na cidade do Belo Horizonte/MG, na Rua dos 

Aimorés, nO 981, 2° e 3° andares, Bairro Funcionários, CEP 30140-071, filial nO 01, em

BrasllialDF, no Setor Comercial Norte SCN, Quadra 02, Bloco A, nO 219, 6° andar, Sala 601, -

Ediffcio Corporate Financiai Center, CEP e filial nO 02, em Rio AcimalMG, na Rua Quinze, nO 

103, loja 103, Bairro Vila do Comércio, CEP 34300-000, podendo estabelecer filiais, agências . , 
ou sucursais em qualquer ponto do !erritórió nacional ou estra,ngeiro" 

"38 
- A sociedade tem como objeto social: 

';i 

O Estudo, a concepção, a criação, execução e conseqüente-distribuição de propaganda aos 

velculos de divulgação, ou aos encomendados, bem como a prática de todos os atos 

necessários á realização de eventos, ~romoções,empre~ndimentos, desenho artlstlco, 

pesquisa de mercado, servlçps cinematogr.áficos de acordo com as normas legais que regem 
.. , ," ,'" . 

estas atividades definidas pelii lei, 4.680/65 e Decreto 57.6~0/66. 
'! • ' 

Em função das alterações processadas,; consolida-se o contrato 

condições seguintes: 

., I 

social, pelas áusulas e 

1 
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DA DENOMIN~ÇÃO , SEDE E OBJETO 

1- A sociedade se denomina DNA PROPAGANDA LTDA. 

11 ;". A. sociedade tem sede na cidade do Belo Horizonte/MG, na Rua 

-- - dos Aimorés, nO 981, 2° e- 3ocandares, Bairro~Funcionários,CEP 30140-071, filial nO 01, em 

Brasllia/DF, no Setor Comercial Norte (SCN), ,Quadra 02, Bloco A, nO 219,6° andar, Sala 601, , 
Edifício Corporate Financiai Center, CEPo 70712-900 e filial nO 02, em Rio Acima/MG, na Rua 

• Quinze,no 103, Loja 103, 'Bairro Vila do Comércio, CEP 34300-000, podendo estabelecer 

filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou estrangeiro. 

• 

111- A sociedade tem como objeto social: 

o Estudo, a concepção, a criação, execução e conseqüente distribuição de propaganda aos 

velculos de divulgação, ou aos encomendados, bem como a prática de todos os atos 

necessários à realização de eventos, promoções, empreendimentos, desenho artlstico, 

pesquisa de mercado, serviçós cinematográficos de acordo com as normas legais que regem

estas atividades definidas pela Lei 4.680/65 e Decreto 57.690i66. 

" 

DO CAPITAL SOCIAL 

- I' : .~; I ,,' ..:.:, i! 

, IV - O capital social é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 

Integralizado em moeda corr~~te! do pal~, dividido em 2.00Ó.000 (dois milhões) quotas, no 
. :, 

valor de R$ 1,00 (hum real) cada, sendo assim distribuldo entre os sócios: 

SÓCIOS 

MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS' 

FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS 

GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA 

TOTAIS 

i" 

, : ',' 

,QUOTAS 

800.000 

200.000 

'1.000.000 

'2.000.000 

~ 

VALOR ·R$ 

800.000,00 

200.000,00 

1.000.000,00 

2.0 0.000,00 

c5 
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DO INicIO DO:PAAZO DE DUR,(çÃO 
~ : . 

v - A sociedade terá duração por prazo indeterminado e teve inicio em 

01/09/1982. extiilguindo-se tódavia por deliberação da maio~a absoluta dos sócios a qualquer~ 

tempo ou na ocorrência dos fatos expressamente mencionados no Código Civil Brasileiro. 

DAS QUOTAS DO CAPITAL 

VI - É 'vedada a transferência de quotas a terceiros, a qualquer título, 

sem a prévia e expressa anuência dos demais sócios. 

a) O sócio que pretender alienar suas quotas deverá, primeiramente, oferecê-Ias aos demais, 

que terão preferência em adquiri-Ias. mediante comunicação escrita, na qual indicará o 

preço e as demais condições de pagamento pretendidas. 

b) Caso qualquer dos sócios deseje exercer seu direito'de preferência, deverá manifestar, no 0, 

prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da oferta, seu interesse em adquirir as . 
quotas ofertadas. 

c) Caso mais de um sócio desej~ exer~r a preferência na aquisição, as quotas ofertadas 

serão repartidas, na proporção do percentual de participação societária de cada um dos 

interessados. 
. 'j "'r' 

'-.. 
d) Após os procedimentos iI~imai previst9,s, não haven~oin,teresse de quaisquer dos outros 

sócios, aquele que desejar alienar suas quotas poderá oferece-Ias a terceiros, desde que 

por preço e em condições nãó mais vantajosas do que as constantes de sua oferta aos 

demais sócios. " 

e) Havendo interesse de terceiro: na aquisição, os demais sócios poderão ainda exercer o, 

direito de preferência, tanto por tanto" no prazo de 15 (quinze) dias que se seguirem ao 

aviso que lhes deverá, ,~er feito, i~_tifi 

respectivas condições de pagamento.~ 

interessado, o preço e as 
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f) Não havendo manifestação dos demai~ sócios no prazo de 15 (quinze) dias assinalado no 

item precedente, o alienante poderá então ceder as referidas quotas ao terceiro 

interessado, desde que por preço e em condições 'não mais vantajosas do que aquelas 

constantes de sua oferta aos demais sócios. 
, ---- ,. !. 

g) As disposições desta cláusula não se aplicarão a hipótese de cessão e transferência das 

quotas de propriedade do sócio Francisco Marcos Castilho Santos para a sócia 

Marg.areth Maria de Queiroz Freitas; sendo que, neste caso, a sócia Graffiti 

Participações LIda., renurcia expressamente ao seu direito de preferência. 

h) A sócia Graffitl Participações LIda., se obriga a somente alterar sua composição social, 

mediante prévia e expressa anuência da sócia Margareth Maria de Queiroz Freitas e do 

sócio Francisco Marcos éastilho Santos. 

i) Será nula a transferência em desacordo com as disposições desta cláusula. 

VII - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotall, • 
! I ,I 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

{ ," 

DA GER~NCIA E Rl;MUNERAÇAO DOS SÓCIOS 
, " r i';- ." .;. .! 't 

VIII - A.s.ociedade, ser é administrada por um Conselho de Quotistas, por 

uma Diretoria Executiva e também por. não. sócios, cujos poderes e composição estão adiante 

definidos. 

1) Conselho de Quotistas será COl)'lposto,de 4 (quatro) membros titulares, sendo 2 (dois) deles 

os não-sócios, Ramon Hollerbach Cardoso e Renilda Maria Santiago Fernandes de 

Souza, representando a sócia Graffltl PartlclpaçOelJ LIda., e os sócios Margareth Maria 

de Queiroz Freitas e Francisco Marcos Castilho Santos, todos já qualificados no 

preâmbulo deste documento. 

2) Os conselheiros indicado!! pela sócia'Graffiti Participações LIda., votarão, em conjunto, 

representando 50% (cinqllenta por cento) do capital social; a conselheira Margareth Maria 
;. ! . ':1 ',' 

de Queiroz Freitas, votará"represe~ta~do 40% (quarenta por cento) do capit I social~o 

BetO HORIZONTE. MG • RUA ArMORES 981, 
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conselheiro Francisco Marcos 'Castilho: Santos, votará r'epfesentando 10% (dez por cento) 
.. 1 . , 

do capital social. ' 
I 

3) O prazo de gestã,o dos membros do Conselho de Quotistas será de 1 (um) ano, podendo 

os conselheiros serem reeleitos. 
, 

4) O cargo de Presidente do Conselho de Quotistas será exercido rotativamente, em cada , 
mandato, pelos conselheiros Francisco Marcos Castilho Santos e Margareth Maria de 

Queiroz Freitas e pelos não-sócios Renllda Mari,a Santiago Fernandes de Souza e 

Ramon Hollerbach Cardoso, iniciando-se pelo conselheiro Francisco Marcos Castilho 

Santos. 

5) Conselho de Quotistas terá como competência: 

A) fixar a orientação dos negócios.da sociedade; 

8) Decidir sobre a destinação dos, resultados da sociedade, observados os limites 

estabelecidos no contrato ,social;' 

C) nomear os Diretores Executivos da sociedade, fixando as respectivas remunerações; 

D) autorizar a prática,,; pela Diretoria Executiva elou o~,;procuradores da sociedade, de 

atos que importem em aquislçãb ou alienação de bens do ativo permanente da 

sociedade; 

E) decidir sobre a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de 
. .. . .. - . 

terceiros; 
,i r·) " .. 

F) aprovar a contraté!ção: elou demi.ssão de empregados, e a polltica salarial na 

sociedade. 

6) O Conselho de Quotistas reunir"se-á ordinariamente um vez por semana, e 

extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros com 

antecedência minima de 24 (vinte e quatro) horas, e deliberará validamente pelo voto dos . . ., . 

conselheiros, cabe do ao presidente dó Conselho o voto de qualidade, em caso de empate 

na deliberação. 6' ~ cS 
,Jr' 
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7) A diretoria será composta por 3 (três) membros, cabendo o sócio Francisco Marcos 

Castilho Santos o cargo de Diretor Presidente, a sócia Margareth Maria de Queiroz 

Freitas o cargo de Vice-Presidente Operacional, e a s6cia Graffltl Participações Ltda. 

indica o seu representante Marcos Valérlo Fernandes de Souza, para o cargo de Vice

Presidente Adm'inlstratlvo Financeiro. À Diretoria Executiva caberá representar a 

socie~ade em todos os negócios sociais, em juizo ou fora dele, podendo movimentar 

contas bancárias, admitir e demitir empregados, constituir procuradores, e representar a 

sociedade perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais, inclusive INSS. 

8) Os atos de representação da socieda'de, a movimentação bancária, o endosso e aceite 

cambiais, a outorga de procurações e as demais práticas dos atos necessários ao 

funcionamento regular da sociedade dependerão da assinatura de pelo menos 2 (dois) 

membros da diretoria, sendo um deles, obrigatoriamente, o Vice Presidente Administrativo. 

Financeiro. 

9) J: vedado o uso da razão social em a~ais, fianças, 'hipotecas, ou em quaisquer negócios 

alheios ao objeto da sociedade, 

10) A Diretoria reunir-se-á serrtpre que for necessário, por solicitação de qualquer dos Diretores 
: : :. , ", f ,: .:, ') , ~ 

com antecedência de 24 (vi~te e quatro) horas, coma presença de pelo menos 2 (dois) de 
. ';}' I,,' !. ' ,; .~ :.; ! I '. 

seus membros. As deliberações da Diretoria, que deverão constar na ata, serão tomadas 
• , I ~ ,': ~ , (!..! I !: , ' ~' .. 

pelos Diretores presentes, re~salvàdas, as matérias sujeitas á apreciação do Conselho de 
i -": ;: ': i '! 1 i: 'I l , 

Quotistas. 
.1 j v :. 1,: : l! li :':::' 

11) Os diretores da sociedade f~riio jus a ,uma retirada mensal, titulo de pro-Iabore, que será 
, I • , • .' , ~ I,.. . 

levada a debito das des,PeSflS g,erai~, fia i sociedade, obfflrvados os limites estabelecidos 

pela legislação do imposto de renda. &- i "~'i ' 

;;: d' '( g:, ", 
" IY 
e· 
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OÓTÊRMINO ÓOEXERCíCIO SOCIAL 

IX - Ao términoide';cada exerclfio social, em 31 de dezembro, o 

--administrador-prestará' contas-justificadasde.sua administração, será elabqrado um balanç~ __ 

geral e uma Demonstração de; Resultado do exercicio, os lucros ou prejuizos apurados serão 

divididos ou suportados pelos sócios na,' proporção de suas quotas de capital, exceto se, 

• havendo ,lucro, deliberarem os sócios, levá-lo ao Patrimônio Liquido da sociedade para 

posterior utilização. 

• 

X - Nos quatro meses~eguintes ao término do exercicio social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão admiriistrador(es) quando for o caso. 

DAS AL TI;RAÇÕES, ABE~TURA DE FILIAIS E SUA EXTINÇÃO 
. ,; . \ . . . ~ 

XI - Quaisquer alterações do contrato social e demais alterações 

dependerão da aprovação dl't ,s6pios que r~pre:;entem, no mlflimo % (três quartos), do capital 
. '.' ,_ " t.} . ' • 

social. 

XII - A so'cie~ade podetá abrir filiais,: depósitos ou escrit6rios em qualquer 

parte do territ6rio nacional, atribu\n~a:.lhes o capital nomihal que julgar útil ou necessário ao fim 

cOlimado, parcela esta que d~statai-á d~ sEio próprio capital, para efeitos fiscais. 
. . ,'. I!: . i, 

XIII - As fjliais, ~erão extinta~ nas sE\guintes hipóteses: 

a) ocorrendo a extinção do estabelecimento s. ed~; ou r< ,i:, 

b) por decisão dos sócios, ,,,W; r, i;', 
'\ 

, !' 'i ," .. ;. 
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DA CESSÃO DE QUOTAS, DA INCAPACIDADE E MORTE DOS SÓCIOS 

XIV - Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios a sociedade nlio 

será dissolvida, continuando com o- sócio sobrevivente e os herdeiros do "de cujus". Caso não 

haja acordo entre o sócio sobrevivente e os herdeiros do "de cujus", os haveres do sócio 

extinto serlio apurados com base nos valores do balanço especialmente levantado . 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adolado em outros casos em que a sociedade 

se resolva em relaçlio a seu sócio. 

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E DO FORO DE ELEiÇÃO 

XV - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não 

est(ão) impedidos de exercer a administraçlio da sociedade, por lei especial, ou em virtude de, 

condenaçiio criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que' 

temporariamente, o acesso a cargos públiCOS; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 

ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
, ;: 1 i -. ( \! " :., 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 

ou a propriedade . 

XVI - Fica eleito. para'dlrimir as dúvidas e . resolver os conflitos oriundos 

deste instrumento o foro da Comarca'-de 'Belo Horizonte/MC!>;;com renúncia a qualquer outro 

por privilegiado que seja. ,<o "., " .. ;., . I 

E, p~r é~far~irt de 'ê:~rHuri,: acordo, assin'ám (, presente instrumento em 03 

(três) vias demesmá forma'~itél)r;' pará: qOe produzam um só efeito, o que fazem ná presença 

de duas testemunhas que a tudO assistiram e também assinaram, sendo a primeira via para o 

devido registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e as demais 

devolvidas aos contratantes ~~p~i~ de~no~ad~~. t.f 'M 
.( :" ·.1 ' 
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Esta folha, faz parte da 28': alteração contratual, da empresa DNA PROPAGANDA LTDA., 
CNPJ 17.397.076/0001-03 e NIRC 3.120.649.014-9 

~~-M-m""'nho de 2004. 

, ARTlci~~-~-&,('2r--t.P' 
Maria Santiago Ferllandes de Souza 

Hollerbach Cardoso 

~\ 1 ~\ . ~ , "~ ~"": 
M R~'t MARIA DE UE RO 

\ 

FRANCISCO MARCOS C 

TESTEMUNHAS: 

~ ~/;~i/J :' 
Mf.\U (60~1 S MARTINS 

CI: G-5.62 .563, SSP/MG ' 
I 

DIMIR 

: M.3.88 .319, SSP/MG 

§I
' JUNTA COMERCIAL DO F.STADO DE MINAS GERAIS 

CERTIFICO O REGISTRO SOB O HRO.' 3217892 
DATA" 03/09/2004 PROTOCOLO, 048516686 

:>;;:" , 

#DNA PROPAGANDA LTDA# 

",.-_u~ f' n ~:di'Z""~M'_~ 
-" Sll:Mfi._ 
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2·ANDAR • FUNCIONÁRIOS. CEP 301.40-011 
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CENTER • QUADRA 02, BLOCO A, N" 190, 
6~ ANDAR, Sl. 60 I • CEP 70712·900 
TEl. 61 327·3330. FAX 61 327·3969 
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C ASTELLAR GUIMARÃES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Graffiti 

Contrato social e alterações da Graffiti Comunicação Visual Ltda . 

Av. GETULIO VARGAS, 1300/1601 . SAVASSI - 301 12021 - BELO HORIZONTE/MG 

TELE~AX: (31) 3262 331 1 - WWW.CASTELLARGUIMARAES.C:OM 



Gvi','lj .".'1'0 !;iV(;IAL FUIi GOTA!;) vi'; fili::;PO~:;AJlILI AUE LI/!.I'l'A.DA 

UU;o;,:ll, 'V;lto ~,OCIAL • GBA8i'I1'l COMUNICAÇrO VI:: UAL LTlJA 
~. ElJE • RUA. Pl!:rtMl<iliUGO,356 
CA1'1 TAL • Cr$ 50.000,00 (OIN.,jUENTA MIL C HOUIJi'OO ) 

1 ~1 - -

• ,.h ê- -

i'IlANGn,CO DE PAULA VASCOfiCEL06 BIili'l'OS. bl'llBile1ro, 
ouoado,naeoldO em 21.08.51, baoharel em Comunioa
ção Sooial, portador da oarteira de identidade n8 
~245.872, expedida pe~a 5.S.F.M.a., OP1" n' , 
nu ~63.~42.7~~49, dom101~iado e residente eg Be
~o Hozlzonte, ! Rua He~um,272 ,~I~ON RENATo 
PE~lHA, braeileiro, solteiro, nascido em 20.07.51, 
baoharel em Comunicação Social,portador da cartei
ra de identidade n8 M- 980.799, expedida pela S.S. 
F.i/l.G.,CPi' nU 081.318.994/91, domioiliado e resi
dente em Belo Hori~onte-MG,A ~a General Andrade 
Neves ,158 A.p.3 , lf.('l'IMA ANDRADE DI .• ,5 ,brasileira , 
801teira, nascida em 10.05.54, estUaante~ porta
doz'a da carteira de identidade nU 116-387. 'f81 , expe
dida pela S.S. P.Ü\.G., dOlDloili",da e residents em 
Belo Hori~onte - MG, A Rua Itapem1rim,198 A.p.203, 
CPF n Q232.304.406/20, JAY/Illi llM;TOS, brasileiro , 
olUlado, nascido em 09.05.905, cOlllerci!lnte, porta
dor da oarteira de identidade na 200.778, expedi
da pela S.S.P.M.U., domioiliado e reaiden1e na • 
oidade de Qw:'o Preto-MG, A kua doe pau.liataa,155, 
CJ'i' nQ 002.887.056, JUV hl'l TI NO CAIiL\k. bl!dl ... UE~ DA 
;,ILVA, braai1eir'o, aoitêlro,baoharei e.m COJllüDIoa
çao Social, nascidO em 03.07.49, portador da oara 
teh'a de identidade ni 946.814, expedida pela S. 
::i.I'.Ni.G.,OPF ni 201.418.236/15,dom1oiliado e re
sidente em Belo Horizonte - j/lCi. A li'lla Ouiabá,499, 
reflo1vem oonsUtuir WII& 800ied"<1e por 001ae de ' 
re"'po ..... ubilidade llmi tada, e o t'uzem medieJl't6 aS 
ee~u1ntes olAusulas e oondiçõee. 

A ilociedode girar! 80b a denominação de GRA.FFITI COMUNI+ 
CM,rio VI~\UAL LIilITADA, ouja sede e foro ee localiza nes
ta oidade de Belo Hori70Tlte - MG, A li'Ila Pernambuoo , J.56, 
oor prazo indeterminado, explon~do o ramo de prestaçao 
1e serv.,digo serviços am publicidade, comunioação 4u -
dio visual, deuenho 1ndUhtrial e serviços correlatos. 
O beu capital sooial fioa tiKado em ~ 50.0üO,0Ü (oin
'{uenta mil cruzeiroe), dividido elll 50 (cin'lllenta)oo'tea 
no valor upit~rio de ~ 1.000,00 (hum mi~ cxuzeiroa ) , 
'totulménte integralizadO neste ato em moeda corrente na
ciomll e asoi1G dietribuÍdo entre oe ootietas. 
fhid1(;I~:CO üE PAULA VASOOl'lCELOO BASTOS,oom 10 (dez) cotae 
no valor total de Df ~O.OOO,OO (dez mil oruzeiros). 
WIlliOl'l RENATO P.I!:JililllA.,oOll 10 (dez) ootas no valor total 
de ~$ 10.000,00 (dez mil orQzeiros). 
J<',{'J'It:,A Al'Wf,'ADE DIA:ó,com 10 (dez) ootas no valor total de 
t'r,J 10.000,00 (dez mil crQzeiroe). 
J"n:r. llA:.l'Q·, com 10 (dez) ootae no vaJ.or total de Cr$ 
Cr$ 10.000,00 (dez mil oruzeiros). 
JUV iRTUiO () AI< 1.0:.. MAJi'~UJ::~; DA ",ILVA ,OOIu 10 (dez) cotas no 
vulor total de Cr$ 10.0uO,00 (dez mil cru:z.eiros). 



• 

Cgn tinuaçÜo ••• 
3- - A reeponeebi11dade de oada oOU. tal na tozma 40 cUapo_ 

no art. 28, da Lei 'ederal n' 3.70~, de 10.01.19, floa 
fl 11m11mda!lo total do oapl tal 600ial. 

4- - Ao ootae de oapital são intransferíveis _ teroeiroa ... 
o oorwentimenw ppree60 4e todos oe ooUetae, ° q1&8l ' 
ee daI" em doownento •• peoial pare mOÚ11'iol>ção deste ' 
inetrureento e a admieeão de noTO OU novoe cotistaa,tl-' 
cando, en tr .. tanto, desde J& rellsúl.vado o direi to de pre
.t'erênc1 ... 818 isualdade de oondiçõea, aoa priJÚ tiv08 00lIl
ponentas da eGOiedade, para a oQJllprtl de 'l.ua1aquer ootas. 

5.!!. - 08 11l0ro8, _elm oomo oe preJlÚzoti porven~ IilpUrados' 
em balaniO 8ere1 que ee dar' .. )1 de dezembro ds 'oada' 
uno, ee1'60 repartidOIl entJ'e oe componentes da sool.dad. 
na propOrÇão doa ootae de cada wa. 

t;!!. - t:l,oa aeeesureda a propriedade da denom1nação eooial aoa 
0601011 iIiAIW1f;CO DE PAULA VASCOliCJ::LUi BAbTOS e ~IlllOJl • 
REII.~ TOPEII'f:IRA e rea tri ta aoe ou troe componen tas 4a ao-
01edade a tlaJUlferancia deata proprleJ.ade, o (j,UG a. fa
n med1lll1te oonaentilllento exprellso em dooumento eapeolal. 
A adm1n18 tI'ação !la 8001edade, asslm oomo o direi to ao ' 
uao da deJloml naçao soolal •• r! fel ta oumu.lativa/llente p.-
106 a60ioe "HAJi\.;l~CO .uI!: PAULA VA::'COt;(;EL~ BA~'TOO, UU>Ofi 
11EliATO PElililllA.H.(TIWA AJ(DliADE VIAS e JUV.r::h TIIIO CARLOS • 
M.IlIl'..IUEb . DA SILVA, 08 "1l81a distribuem entre ui os anoaz
gOe adm1nietratlT08 e comerola1e. O ueo da denom1nac;ão 
aoclol oer4,obrigatoriamente, feito por 2 (dole) 8601011, 
oe quais a3~lnam e~ oonjunto, eempre em neg6010s lneren-
tGO aos interesoeo 80c1aie, sendo, por isto mesmo, prol
bido o oeu 11110 em transações alhe1au 80e lntereeuGII da 
eOoiedade e .. b.ner!oio 4. 1eJ~eiroe ou doe pr6pr,ioa • 
e~oioB. 

~ - A t!t\.t.lo de "pro-labor.· e o dlbito da oonte l>e8pe11S. • 
üera1e, Ofl ooUe ... s B'RAI'ICll:!CO DE PAULA VIiliCOHCF:LOO :8Ál>4 
TOb, 'IilWOl'I !tO/Aro Pl!hElRA, B'l.TIMA ANDRADE DIAS e JUV.l;;Jt
'l'lllO CA.P.L"G r.lAR./UE3 DA SlUA poderio reUrar 8eIUl8 )-.n1e 
atl o lim1 te w1lllo p.rm1 UelO pela leB1l5lação do fiaposto 
de Renda. 

~ -9- - Ocorrendo o taleclmento GIl ll1terd1çeo de qual,\"er elo. ' 
oot1etlW, l< socl.dade poder4 contill\,lar oom o auoes.Or ou 
Suoee80ree 40 faleoido ou interditado. Se o 8uoessor OQ 
slloeeeores do falec1do ou interditado não qulser OQ Dlo 
puder oont1ll\,lar oom a 8001edad •• Qe haveres deete. -PI
radoe em bnltUlÇo sere1 .. 1Uo ti. dar4 lmedia to",en te, Berao 
pagoe em 10 (4ez) preetaçõea 8anaaie e 19uals, aoreaol
daa dos ~l4roB de 1:2" (dOK>e por oen to) 00 1lJU). TeMendo
-be a primeira prea tação 60 (1IIIf'>llanta )dias oon tadoe dt1 • 
data do t'u1eoimento ou interdiQão. Se o fs1eolmento Da; • 
interd1ção ooorrer dentro de 90 (nov~nta) d18e, contadoa 
de data do ~1t1mo balanço da empresa, dever' ele •• r t0-
mado oomo b~ee de pagamento dOe haveres do faleoido ou ' 
interó1~~do, levando-se em oon~ o períOdO decorrido a
p68 Bue realização e obaervada li recpeojiva proiorc;ão. 

lo!- A eociedade lni01ar' allaS ativ1Qsdes no dia i~G Vinte e 
oinoo) de max~o de 1.976 (hum ~il noveoentoe i iteDta' 
li seiS). 

ll!. 
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'1$1', o tlJl~>{ '2I~ 11 ;> ~1I;~JJ:~t) 
it~:1o I ~ er~ ~ 2'vGfn ea~ ~A~~:~ .. ~.~ ;"o~l' 

'V . fllANcis~ooÉ PAÚLÀVÁ~"~'-:LOS~fJTbS,-bre~il~1l"O, CSS'Sdo,' 
~. ". , • .')' - "1 ,,:;." '. \', ~ ,,', .' , \', \ ; : . .'. _.'", ,.' '- ..•. • • , • 

? -. publicitario,-,~scidO.am?l.IJ8.~~, .J?O~dor·da cartl!1" o;I_~:idontid"de nR 

t
..... . (:M-245.8?2. expedida neJa S;S:~.M:G., CPF' n8163.142.'16/49; domiciliado '0 ./r' I'<Is1d~nte ilR~a Ant,ôn~ TÔ~~S. 15 apto 101, ;"'sta;~~P1~11 .WILSON:RE~TO 

i" 

'-' 

/", -"ERE~,.,bre~,lleiro •. ~lteirt>·'.;na\lC1.<kl em 2O •. ~.5~,rPUblicitário. Porta-' 
, _ dor da c~ai:<l,d~ id~n,tit1"i:fei nRU-98D.799 t ,expadida pela~.S. P.,,,,,, G. ,CPF : 

" l .. ' . ,. .; ,'.',. - <li ' •• ,'-. .'. ~ ":. ",". '-;-, , :' .' " • -" • 

081.31a.996-91, ~si'.!eiíte. o domiciliai!" li Rua GBnera1AndradeNBlias ;'0158 
• '_ •• _, • ' •• :" • ',' .. " ':, '_ "" '.~,. • - • , ,', .. O' •• ,: ••• :' ,": :.:':\ • _: .-': ,/: .,; • ': •• '. ..,", • 

!lPto.· 3,.n.estaÍlaplt"itFÂTiW'; ANOAADE_:.DIAS,tbl'Ba:Ue1.~; spl toi~;' estúdÉln-
1""" _.:",., ,.:._ .,'~-"'-'.',_'.,',A-' .. ~-; _ ...... " •. ,.,.I...., ___ ,._.-' .•.. ~ .... '_-~, .. ~,.:.>.;,.-:.~~' .. -' _t·· 

.: Jàit,rlasCidB::em iÔ.05.54 .:~l't~~~~~·~~rtB1ril:.'d~:ident~Ciad~ 'M-367~ 7éi ,O! . 
_o"~ · .• c' '_,,'- ",'. ", '. ,', ~ •. ,' r;"',· ··-l-·i-..··~:··_.,..: ........ · .... ~.;-··,' .. ,;;: .. _~_ .. , ,> ~-< ". ' 
. Péàid.i pala S.s.porll.a; .C·PFnR232.3~4tiG/20. rBsidEinta,à.doni1cÜiada i. Ao ,-
:_'. "', ~ _.' ,,:,:~_, .. ,;' ;: >,~~' . .'. _., . "._-<,-,~.';> :<>,< .. \~ ;,' .... ::~--~.~._.,:._< ~'" ..... ·:·>c·\ ',' _' ,":"; '. '~ 

,-

Ito~e~ir~'JÍ'}'~' !,ptó i203"f'9si;,3,callit~~i J.A~ BA~QII~brad1eirO. Slasado ," 

!.<,:" rn~ic;itoRl .Ó:~05.~.~~àn:~i~ti: .. ÍXI~dor.·~ 'c'a~sÍre IIs'iden1i1düde . nl 

.' t.' 2OO.7?a~eic~eclicis p~lés.S:P;M.Só, .~9iilentee ,c1om:!-Ciliado. ;, Rui;. dos ·l>eJ.::I" 
j .) . '. '. .. I !. _. ,.' " .. ~. .:. '-,J< - ,,_, ' • 

lis:-'1s 155 "na c:idBd~ 'dá ó~ro Preto. CPF nROq2. BEl? 056; JUVé';TINO r",RLDS '. 
,_ ~ .. i ... , ,"- (. 'j"', '. _ : 

Ml\Fl'~UES DA' SILVA.- 'tir::S::'l!1±r.o,.sortEÍ1'l"Q.·pl.lb11eitâr.io. ·ri9se1do em _03.7.49; 
"'1,.', ,.,i'/;,. .. ,.:-'_ ... -,'·';,,:'·': :;~ :.::;--':'~;'.~"': "i: .-'.·._-'<l7.):",.' .. -,~:,~:::>.,:~:- >, ·'-i-:;/ ... ~··;' :,:i.;'_'.:_""::': ~.: '<o 

· 'ponador,;i:!a., caJ't;eiril" deidentido'da .I!I~ I:!llt.ax,padida pala -~ _S.P.II.G. ,CPF. 
... ~ .. , .:. _ ... ':~' ' ... \._ .:';;~-i.,:>':-~: .1 ""-"''-'''.''1 ,,:"." ""::;~,,,:_ .,"~> ':-"',,~.;'::' .... " .. ,":,~~.~-.; .. :},: ,;" .. ~"','- . 
;ml.418.235-015, residente- e dOI1ll!c1iialki' a.'ruB Cldab.ã,499_ nes.tacspital ,. 
:--'. .: - ~,~~ .. -.... ~ .' _ ~: -, :-'..... '. '-:' \. L .. ~ ~ '.';::". __ . -"".' ........ ' ,>",~, , ..... < "-' p~ , :'. ' 

· cor.fponentesq.. f:l;riila '~GRAFFITI ·COt.\UNICAç?{O VISUAL.LTQ.A,;'sita~rua Perna!!! 
.. " :" ." .-' -~ ',_ •. " .,' I. :-., " .. -,' ... ":';.:- .• -• . r . ..... '~'. \ .. ,,; ,:': '.'. :'. . 

.. bUco,35íLnesta capitàl. COl' -CGC-l.9.l~.138/0DD1,.30,nísolliem pelo presente-
.-. .... .:' _.: :- '.' ,7' .' ..... ."~ ':.,. .. ,:j -"'-'i" -' " __ ,.- ,' ..... _ .. ; \ :.: "-_.- .. "'," .. ' I. :'1,:'.'_'" . _." . 

inistrúmentoaltÍir..rseu'.contrBt·ó sciéiel Âgistrado :nis: Junta Cômercialdo. 

.• i, . :Est!l'cro'de:Mi~e G~"~"i~;~~h~;8Ó.:3~'e;o29/tJ4i.7~; a' ~.f .. ~s~ .m~clia"1ea~: 
· siíguintas' C-láu~uléS eé:on~i1ç5ê~ laé;;itain~.,,;,o" ~óil1s fMÀIA; EETANIA AANAUD " 
.: • .) I " ' _ ~ -.'.. J"" ";-" .. ' ',- - ~',') ..• ' -'. ,'.". '- - .. - .' .... _, ,: ' ,".-. . 

· CAMARA BASTOS, -.\l-rasÚe,irá, - édsBda~ . doméstica, ·na:>c.ida '....25. 12. 51, . porta- . 
"', ,:'., " ..... ,.' " ~,.' _'.} ",_ . , . __ '.'" ,', ",' . ::'_':, o,: ... _ . _' '- ,";' , ',._" ~ '. 

:' dOrE' da~ carteira ~éle" iC1e'ntldade ne~~45.S70.'.·~·êXp~êt1da· pela' S~,S. P. M.~G.·",_CPF:: ': 
'. " -- -.' "'. '._: : ..... _,'- ....... :.;~~ .. '.-"- .: .:~ ',: '.~. -.-.,";,.' ..... "!:~', _o: " .. : .. ;" .. 

lf\3. ~42. 7160-49~reside(i~'a ~o~lc.ll,ia~~ ã: :ru,ai', ~rt:qn1o Tor~sc,;15 apto~Dl ,. 
'" 'i, '. ,'. '.' ,;:.:.-~ "'.1 ',' , __ "'>J<'-C,. -;,.#', '.-":~"'-:'._:'.":"\ ".' : .' ' 

nsstace,p1tal. ealteN.,iné,s,",gtJint~S. c~alisi1~as:: •.•... ...... . 

-' ... ' . '.' 

.... 
. .,' 
,. " 

' ... ' 

'. em publicidade .êoniunfc~Çii-~eudlo· v1!l;"nl i:dris,6ntiol~d ... átr~le' sorvi .. ·· 
. ,\ ' ,., ;, ' .'_.... . , . 

. , ..•. '-çó~ :ç:.-.rr'B1atp~;' paSSa' .'a :!iar; a1;~II~da~o ·púb.i1cltá'ri8 ; d'~rélEly~e.$ públ! . 

• ; ca~ .·r;·6~~:CO~Ud1ci~~ '.~~. 'to~aa,e,éi,~~~~. ~oS~}: l~i~!!ivà ;'1"01;;'ção . :ro~., 
. '.' ,tográficÉi a' c1nematbgráf1ba.: , .. " .' '~,". " ' .' .-, 

:':", ~~ ..... , - '.,' ., .,_; ,,",f -I . 

. ',~. -< .'. :·'c "u'rit'inua" ~";'.",,-. ~,-. . .. :::,':/ .. , .. ' 
'. y... .,.,. ....;, to ~ • ~'. - < , 

.. >. '::" ~~ ·~:r:-~·I.~r:~!~;~·J::~ ,: .. ~~:: :.:., 
•. -;~ ~ .• '~.'Ô!. , ••• !' 

... t 

!. 

,. '. ;' 
~ - I. 

''',.' 
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. oo.nt1nülÍçiro ... 
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o o.ápi'tSl da, so.Ó:i~dàcse4 deCr3,50~000,Oci(c'inqilenta 
. • - ._ .- ~ - -',' -.-1 ..,. - _ - , " • 

11111-' ?ruzl3:i,l'~,,), 'divi~~do.;elD 5~ (cinqüenta) o.o.tasno' ~ 
va~ilr 'l1n:tt4ri() de' Cr$l~OOOtOO '(hum 'liIi1c:ruzeiro.s r to . 

:' " ',. ,' .• , '!J" ' . • ,i 1,:- ._.-: . __ . ,,-'.'. -"'," I .' '.' '."~'. '" " ',' -

11a1111.ente ,1ntegr~1zadO-' )o'àt~l.-eelll lIIo.eda'corrente I, 

,dopa!zestib$o~1to-,pelos s6o.iCls ná, se8~iÍltep~opor . 
'Jso~,,' . ,_:"':' ,~. -'::"',' ., _ " -
~·~~Q;r~CO 1m PA~L:A.-, VASCOlfàELLoS . BAS:mS ·Ct$·lO .000,00 . 

F"VlÍiSOÍflmNAi>, ~RA ".~. ~~~~';~~~;;~ ~~ 'i:rt io .000 i 06 
. :rifnü mRÁimDns,~~~~ ... ;~~ .• ~ .~i;.~ CrI 10.000,00 .. , 
~ .' :. I'. ",' "'i":,''';-'! .~,., r "-,.' (, .-~ - ~ _"' ... ,,' '. " , .",' 

.J~YM1J.-J3ASms .'.:.i.;;.·' ......... tfi ....... · •• • CrI 10.000,00 . 
. " - o:. . .', .",' i .., - .', < • - • • '. ' - ',:, ',I' '. . 

, .'~' .,~1'INO. OAJlU)á~)4A-RQtJI!lSDASlLVÂ" •• ;-.ertlO-.000,OO 
; '., <. . ~ I "':'1' " .' ., " ,', '..,: ' ". >. . . 

, . '.' .;". ,.'.'" ." '.'foiai'.'~ ... er8 50.000,00 . 
~,qÚ'àl co~a: .·~à!d~.·-d08 86o.;1o.s-' ;"il-so.n- Re~to Pere:1ra .. 
J'llt1maAÍl:arâd~Diàt., ,Jayl'lie~st6~j~uvent:i.noCar1os. 

" 'Mal.'qpes ,dá"sÚta' e .c~liI '~' ~~sterin-oiad~ suas, cotas . . 
, .•. ' , para o\s861o:rRÁNoISOÓÍ)Ê,pÂuLAv~áoNóxr.LóS':BAsmsl.' . 

'" . !. . . _" t· - ,. .' , , 

',' . e para: a s6c1áJ4ARIA 'U!I!A1ttA. ,ARl'JAtnJ, aAJL\BA' J3AS má • 
'., . -'." ..... - - - ... :: . ~~, .. ,;~ .. ,"'. {~."'. ~,-:: ,.' .. ,. ".,' 'I . 

. ' passa a, I!er S110SC1':l. to 'ela ae~~te :propo.ro!o I ..... 

. ' 1RANo'!$QÔ~ im ~.A,~vA1Í,~oli~~ :Ji:&$msQ'tl-O iooo, 00 
.' MARiÁBEWW: mAU]) 'CAMAlíAiAsms> .. •• crS1o.oo6. ôo 

(' ".-.-'~' "'. ",.' .... ': .. ;;: .. ;:_;.~>' ; .. ~.,..-:' ... : .. ~>.~ .. ,:~:':.'~: .,." , 
, .. ' , . '.' . __ . ..' ..... '.' ....' ;:·!ota:L: .... ,. 1)$50.000,00 

. '. : ... : :.\ , :. i,. . ". i i _.,,:,,; ."~:'/.:--"~ .. -.-,:.' ::(';:1'~'- .... '~"::,(:,:'-.: :,: ::', -- ~ ,.... ;..,. , 
III ~ .. A·propriedade:Y'da,c1ErQo.1l1'1nà~o·'·'SÓí".à1 que era assegura', 

.' '. ;'11,- . ,..... . ," ":.,' ':, ;""~ ::.. <"".:-:~".~~~;.! .!.'.~.'.!.,-.;'.'~.":\""',,,_._ '0,.:'..'- \ ' .' '" '.-

... ' , -. da pelQa'--scSciós i'RAB'~CO lnI PAULA,'VASCONOJ;LLOS MS-
, 'ms 'e 'wiLSON BENAm"pfulu, 'f1o.~'asáegura4a 1 par&-' 
.'(' t~1' àeste,.i1Ii~it~~IiI~~'cSc~~OISOOm: ~AlfLA·I 

.. 0 (AsaONÕELLO$.m:Ji'O,S.ci,J·'",. . .-' ' .. ,' .'.".' " 
n:;- i)l~~,:Í.ni~'tf.é.OI~ 'áa'so.~*~a~aá~<:âBB~~óllloo c!:I.i'e1to ' .. 

. 'àouSf): aâ'~~!lC~iUàQlo~ào~~à1.:ãá~.fe1'f:. pelo:~s6Q';tol 
. ·\t~çxSOÓ;DEl?~'$A'·'V~oÇ~~~.uJ~~'\; ~ ..... 
V ',_A tltul:óaépr6';J.8.bPt"e"ea41b1to'·daoori'fia'lIespesaB· . 
. '. - ," , ,_, _.,. _ J, . ~., .,,' ';" ~ __ '.,-,." ,'_ •. 

'. i;, '., 'Gerais" S'au,enteo • .,cSC1C1 pmo~co~ P~'VASGONCEL- . 
. . , .. '·.LóS:BAS!OOih,Ó4~r4'r:et~·~~fi~é,íD~iit8,~:t"·o-Úlllitel, ' 
'.' :-.- I,' ._. "",', •. ,:,··.r ".,', _;, .... ,'~';" <-'."'~.':. ,; ... ,. j • 

, ,'múiíno' pêrlll:itj,4o pel& ~egiJi~çI:O,;do,ImG,lI:to .de Benda. ' 
VI -~ A ,p~e~etití; àiteiâoIQ"êzi1i_rBr4~íD viSÓr,a parti~da, d!" 

, ' ., " .., I" ", ~ I" • , . 

• 1 ta .d8assinatUrs, do prés~nte luatrümento.":';"---
,VII -AS,C1ellÍaià:ri1'us~àBP~~E1e!lêrI[0 i~têràdas •.. 

, - - - ,'. - . . .. 

',' .~. 

, , . : êonUnua, •.• ' 
. -.' ,-: 

..... "-: ' .,' 
..J. ! 
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lIGIA' DI MIOROFI.LMIIGiM . " 

Oi Iriti·:l,í'iTs ~.I 

. -'\-

obnt1l1~ç, ••• ~~ ~ , " 
. ,..... . 

",-', < ~~ . 

. . E por e~tarema8áilD ;Justos. eoontrat&a1l8. assinam a 
p~esénte '8J.teraçloem ~oi', (~~8) Via~ 15 é, 1eUàJ; teol': e. for' 

j __ •• - • ," ~ .',,' • " ,I. - . ..',', ,'_ 

ma. 'bem ;cômo dua8;·t.estemunba8,:q~e 'âi;udo'presenciaram'. .' . . . ' . 
13,e1<1. HO:t'121Ón'te' .. 012,-it~ .. sét~lIIbro d. 1982._ 

.~'~(~'!' !t·:'~.~~~~-~?~~~~L~;~~i:;'~;~~::4.~·~:~~;·::~'~~~!·-!·~~'·~>~;~~;'::'~;~;J:~~:~~_:~~i:~-::~._~:~ .. /~·,::~~:.'.:'~. ~·~::·~·~:~··~<~·L·;'-~~'Ã~.~~.~;~--:~~~~:~.:.;:.::. ..... ';~~ 
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/ 
7a.WCISCO DE PAULA VASCctZCELLOO llAST~;, braalleiro. oasado, publi01. 

tú10, nuoido .111 21.08.51, portn.d.ar da carte~.ra de 1dentidn.de nDW.245.872, 
tlXpod.1d.a pela SSl'KO, CPf nl l6l .. l.42 .. 716/49. r'...s1dsnte e dolbioilia,d..:) à R"I..1a Al! 
tonio '!'orres, 15 apto 101, nesta. ca.pitol. MARIA BETANIA .AEJllTJD CAlUR.A BAS'ral 
braajleira,/Óaaada, dOllló~tioa, DGa01d.a em 25.12.51, portadora da oarteira I 

de identidade 01245.87n, expedida. pe14 SSPIIIO, CP:" 01163.l42.716-49, reGide.,!!; 
te e dollÚolli.;..da à RUA Antonio Torres, 15 a.,pto 101, nesta capit.a.l, lLlQbos 
oo~onente:) da firma "'Cm.AFFITI Ca<t"NIC~ÇÃO llI'DAM lIita ;, Rua Ca.milo de Br1 to 
D059, na cid,atl,Q de Ouro Preto, 00111 coe 1l019.l63.1):'l/OOOl-30, rellolvem pelo 
presente inatr'JJtI8nto &1terar o Iseu oontrato sooial. nas aegu.lntell oláusulas' 
o corrliçõesl ,,"oeitam como sóoio KAtJRICIO MOREIR.A DA SILVA, braalleiro, cas.,! 
do, cconolllist~, rOGid~nte e domiciliado i Rua L1v~rno n~4°O, nesta o~ital, 
portador da oarteira de 1dent!dade n l O440 exped~da pelo Conselho Regional' 
de Economia, 10' Região, CPF- noOO8.6lS.706-OO e alter~ as oasuintea Ol~~ 
la,s. 

,I - O oapital d aocied&ie quO &ra de Q$5D.OOO, 00 (oi~uenta mil cruzeiros) 
dividido em '50 (oinquenta.) ootas DO valor Wl1tá.do de Cztl.OOO,OO (hum' 
mil cruzeiros) totA.lmente intotra.~ .. u.&do:no ato _ elA mo~ oorror,to do 
pais e IIUbecrito peloa eóoios na soguinte proporção, 
FRANCISCO DE PAULA VACCaNCELLOS BJSTOS ••••••••••.••••••• Qf 40.000,00 
URU DEI'.\llll ARHAUD c.uuru. BA.9TO~ ...................... c;,t 10.000,00 

TOTAL ••••••••••. C$ 50.000,00 
o qual COIII a s~a. da sócia M.ABU ]3:ETANlA ARNAUD CA1tARA B~STOS e oom a 
tra.naforênoia dI) Duas ootna para. o sócio !U.URICIO N.Q!lEDtA DA SILVA, o 
qual integra.l1za. rw ato o em mood.a oorrente do para o . Valor de t, 
C4490.ooo,00 (qutroc(ontos e nownta mil orw-.eiroo) o o sócio FRAllCIS
CO ~E PAULA VASCON~ELLOS BASTOS intagraliza no ato e em meada oorrente 
do pa.ís o vaiar d. CZS460. 000, 00 (quatrocentos _ sesSfiluta mil cruzeiroe) 
passa. a ser da OCl. 000. 000,00 (hum milhão de oruzelr9,)~ dividido em 
1.000 (mil) cotas no valor unita..io de Crl.OOO,OO (b\.iJU. mil cruzeiroa)na 
seguinte proporção, ~-. 
FIlANCISCO DE PAlJL\ VASCOJi'CJ>LLOS BASTOS .............. ;,.c;,t 500.000,00 
KADRICIO MORSIRÂ D! SILVA ••••••••••••••••••••••••••• ; •• c;,t 500.000,00 

total ••••••• ' • .l..Crtl.(X)().OCX>,OO 
. II - A. a.d.m1n1at:a.çã·o dor. eocied.at\e serli i'elta por IJJXIboo oa ·sóoios. 
'III- A. títuloa de pr·ó-la.bore e a déb1to ia. oonta. despes .. a '~~ruB, oe oóoioa 

. FRANCISCO DE PAULA. V.\.SCOHCEUCS :eAS'j~OS • )UURICIO M~IRA DÁ SIU"A, po 
derão retirar mo.\noal.mente .. tê' o limite UlÚimo permiiiciO pela lügiala-1' 
ção do .ImpÕa t (J d" Rend.&. :; :.t . 

ri - A preaente &ltort\.~ entrará em ?igol' a pa.r"til' c1.& 4~lfl. d .. a.D3inatu.r~ I 
do p!'68onto inot:z~ntQ. .:,.~ 

V - Ae à.emais "<.'.; 
.,~.1 

jf 
;:'" . 

" .' .. (.\~:';.: .-. , 

I::::::!~=::~~~~:~~~:~::~:~,; .. ~.~_'~.~~;:~:.p.~:.~.~~" .. :~ .. _"":~,':_,._·:·/~~_·~"~~~·:~'_;~_.:~~~~~:'.:~:.~_\·~-{;_:~~_·~~_:j,_·::_:;~_·~~_ .. ·._:;~~~ ... · .. _·.,.~L_:~~~,.~~:_.;~~,~.~_t.'~~.t_;~_~:\_l~~_.t~;~~f~,~~_;;:.~t_:~~;~.l.~.f.:;:_:~~.;(.~nj~.h.~~~'t.~.'f..~~.:;·;_:~;_:·.,~.;~ 
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" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

.~ . De acordo com o disposto nos arts. 14 do Dec. Fed. 1.799/96 
~'" e 78. inciso 111. do Oec. Fed. 1800f96. certifico a autenticida· 

de deste documento, cujo original está arquivado sob o 

número e; 90 j.3 ç de ~O ,()3 '19 \!,-3 

Belo Horizonte, 13 '0'6 '199 fj 

'l~ ~ 
AUG"'USro PIME~NTA-ONORTI"lHO P I PELA SECRETARIA GERAL 
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~ FR:.::cnco ~:; PAtJU. .... l.:;:COl::::XLLO~ 3;'Z'!'C~'; braaileiro, ca.ca,d.{/, publ.,!. 
ciiouoio, MBC ido 0111 :21.0S.51, po:tQ.ior :!Q. carh.!:c. a. 1d.onUJ.nde l:.2~5. 812 
expedido rel~ s~,:c, cpp n;l63.1~~.716/49, rec1denta e do~oi!ia4o à R~ 
.t.n't.:m10 TÕIT .... S., 1;; .lpto 101, naata. ca.fH:.l~ :u..U?ICIC ~~O:u;:a.;. ü~ S:L· .. ', 'br.! 
011e1%'0, CWladO, oCj::o=iot .. , :-c:id.cr.to e do=ucllia:1o â. aW. Uvorno n ll 400 I 
;nOQt~ c~ital, port~o: da c~to1:a do idc~ti:!nU. r.a~o expedida pelo Co~ 
eelbo Ret:ional de Eoonoci&., 10' fUIb'1ão, CP? nDOO8.615.1a5/00, a.:;b~s OO~O
Ilne~tea d~ firõDa nCE.~v;rITI ca.;u:TIc~çAO l'I:l.t." ::)lta. r. nu.1. C:u:ilo do lIrito 59. 
~ ci~~e de Curo Freto, 00= coe nD19.163.1)8/ooo1-30, rocolvem pelo pre-' 
:uentc instrumento ~ •. Jrar c ~e~ cor.trato sociAl nas oe~~lnt&~ oláUBul~ e 
oond.19Õesl we1t:J.,: COIW oÓcio Crcl!;jT~O:>~ I·;:ELLO P.1Z, br.u:lloiro, Cll:lQdo I 
»ub1icitQrio. nancido a 20.11.51, port~~r ~ cnrteir~ ~e idc~ti~~o nO 
J.:.llf.640. e%i>e.il~ »elll. ssruO. !'I,osidentc o . .!c:lllc!.lhdo·.':'._J.v_ Uru.;.~i ·565,-
I~pto 102, nada cll;;1tãJ., CP? n012S1.449.416/72 fl ~lto)r.!l.Cl ao .oeC.Jintoo: c1áu
aulas I 

, 
I 
I 
I 

- O c.o.pitn,l.w. cocicl!.oIle é 1\0 C:-$l.OOo..O"XI,OO (h\.l.1I ltilhii:o I!G crw:eiroc), 
dividido em 1000 (!Ail) oot:l.D ToO v~lor u.-utú-io do Csf:l. 000, 00 (t..J:II 011 
cruz.Clirotl) ru: lIoõUinte propor;no I 
m:.l:crsco :$ P.t.UU VJ..3!:O:·:C:::U.03 ~S1'C:;: ••••••••• ••••••• 500.000,00 
z.~l"aICIO :,:OR:lRA. :U. 3IL"l.k •••••• ••••••• •••••••• •••• •••• 500. OCO, IY.) 

':'O:;'L ......... Ct$l.OO:h.D:O,D:J 
O aócio m:.r.CIZCO D:::: P.;;'j'l.,'. V:.~~Of.!:'ELL03 E.\STG3 tr~'1..,fe;-o Jlo.ra o aóci:l 
C!USTLU;O DE II3LLO PAZ 165 (oonto o scooor.ttL li cir.co) ooh~ no '-:::.lor I 

tot.3.1 do CrSlIS5.00:l,OO (C6:.tc 9 !:e3ser.~a e cinco :.lil cruzo!rolJ) e o GÓ 

cio :,:l..t'?ICH.1 ::O?.:n~ :.J. SIU.':. tr3:l3!'ere ;c...~ o 3.5cio C:!!~L°'::C :E !:::1 
LO '?:.1 165 (cont~ e 8n3e!"lt ... e cir..co) cot!,8 no -,-.. lo:- total do ...... . 
~165.0CO,OO (ce!'l.to ° "os8er.~·~ e c!r.c::I c11 c:--':::".li:O.'l), ric~.d.o o c:l"."'.!. 
tal social d.iiõtribu.tdo da. oesuinte !'O::c.--.I 
F?.l~:C:3~C' !lE H7!'~. ';'" .. '.;3C:J::~E.!.!.O: 1U.S'!'03 .......... -...... ~35.COO,OO 
:"..;~:C!:1 T·iO::::n:.:>..:. SrL7:. .............................. 3'5.000,00 
C~!~:i.>':::J :!: :·:ELLO ?.:.: ................................... 3j:J. O' ),00 

I!-
.• TC"!',;,J.,. ••••••••• ~l.OOO.OC-::l,OC 

;. aO=lGie,:io lõcra a~-::iniEt:"~-io.. ;0:" t"c.os o:J cotiste.o, 001: .. 1:-0 ti;; C!lr';;\!t, 
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t:. .:lo cei:l. -
- Teiu:: c:: ":;!O::: tr:-!": o!irc!to ;,. ':no. uti!';a.h ':Ier.~:\l J,;o !::I!te ::-f.:{~ 

:l:) :>'(.!':-;, 1 t~!o .,01..1. lo,:.!.:::!c.w::i::) :l.u l":lJ"ol:lh de ::!t'r":'CI. e :;uc et1r:. !c"\"!~;i(. I 
I!-;Í't:i to ::.;:. ccr.t:. c.O::;~~~t1.-' co:!'!!.!:.. 

": • .i'NI'!C:ott" -.ltc.:-:.~::tl ,~:-_t:'::::Í c;: ,"i~!' F_ ;:t,:'t.!:- :!.~ c..."\to~ dJ. :~:;3il".!4tl':0;'" 
C!" pr'3~Qr.to imt.!'°.r..cr.t .... 

.. :0:1 ~p."-.'l.ic cláOol-;'..ÜJ.= f",.':-=.o-..r. 8.:-ão ir.~hcr"':;'l..:. 
~clo ;:';r12 • 'o m do ~ ... bro ~t' 1ge). 
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FRAHCISCO DE PAULA VA.SCONCELlOS BASTOS, brasileiro , 
cuendo, pu=lic1tár1o, nuncido e~ 21a08.51, portador da c~ 
te1rn de identicado nOM.245672 exped1ca pela SSPMG. CPF nP 
163.142.716/49, rea1à~nte o domicilludo à Rua Antônio Tor_ 
r(lo, 15-c.pto 101. nonta cap1tu.l; ~AtmICIO MOREIRA DA SILVA 

brasileiro. desquitado, economista, lln8cido em 27.10.42 , 
portador da carteira de identidade nP440_~G lO&Reeião, e~ 
pedida pelo CRE-MG, CPP n 0008.615.706/00, rBaidpnte e dom1 
oiliado no Lote 26, qUDodra 27. Re'lõiro du8 Pedre.I, Brwnadi_ 
nhoJ CRISTIANO UE ~~LLO PAZ, brasileiro, casQ.d~, public1t! 
rio, ~aBcido em 20.11.51, portador da carteira de 1dentld~ 
de n flM-;116640cl:Ped1dll-pelu,' SSPldG, CPP n0129:-449.476/72,r.!· 
sidente e domiciliado à Rua Virgínia, 15 Vila Verde em No
"n Lima, componentes da f'irmo. "GRA.FFI'l'I_ CO!WNICAÇ10 LTDA", 
Qita à Ru~ Camilo de Brito, 59 na cidade da Ouro Preto,cóm 
CGC n019.163.138/0001_30, resolvem pelo prosente instrumen 
to alterar o seu contr~to social ~aD aesu1ntes cláusulas e 
comi1ções: 

I - A sociedade que ora Bediada à Rua Cam1lo de Drito nO 
59, na cidade de Ouro Pretor passa a ter SUa sede à 
Rua dos Paulistas 0 0155, eQ Curo Preto _ MG; 

II - O capital da sociedade era de C~l.OOO.COO (um milhão 
de cruze!roQ) dividido em 1000 (mil) cotas 00 valor 
unitário de ~l.OOO (U4 mil cruzn1ros) subscrito e 1 
in'lõegra11:!ado pelos s6010B na seguin'te proporçãol 
Francisco ~e Paula Vasconcellos EastOB ••• )35.000 
Mauricio ~ore1re da Sllva •••••••••••••••• 335.000 
Criotiano de Mello Paz •••••••••••••••••••• }}O.OOO 

~otal ••••••• 1.000.000 -
nc presente da~a passa a ser de 0$7.000.000 (sete mi 
lhõos de oruzeiroo) d1v1eido em 7000 (sste mil) 00-' 
taa de D$1.000 (um mil cruzeiros) cada uma, ut1lizan 
do a "RESF.RVA DE CAPIl'll" no valor de CrS6.000.000 
(sele m~.lhõca de oruzelroo) dividi~o pelos s6oioB,t.!, 
cai;u~ o capital social cl1str1'buitlo na seguinte pro-I 
porção: 

FRAI:CISCO DE PAULA VASCONCELLOS llA5~OS ••• 

L!AURICIO J.fORElP.A DA SIt"A ............ a ••• 

, CRISTIAliO DB lI!ELLO PAZ •••••••••••••••••• 

2·333·334 
2·333·334 
2.})).1}2 

total ::;;;:.~~ continua 

. '. I . 
----.-- ----.--_._--~ .. --
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continuação 

III _ A sociedade será admln1atra~a por todo9 00 cotlatad 

aecpre em conjunto de coia. 
IV _ Todoa 06 060100 terno ~ir~lto A umQ retirada mensal 

&tá o limite mnY.ico pe~it1do pela legislação do I~ 
~OBto de Ren~a e que será lavada à débito da conta 
Despesas Gcrn1a. 

V 

VI 

.. __ . 

A presente altcrnção entrará em visar à partir da d~ 
ta da aoainaturu .: O prOBonte instrumento. 
Ao dezr:ale cláus·~.laa permanecerão inalteradas. 

Belo te. 01 de de 1985 

Franaieco de ,l'aula Vasconcellos DQBtOB 

( 
Maurioio Moreira da Silva 

~f?k»!) < 

Criutiano de Mello Paz 

TeetemU~8: 

JUCfMGGG2.701~'! '815 

. disposto nos arts. 14 do Dec. Fed. 1.799196 
I Dec. F~d. 1 ~qO/96, certifico a autenticlda· 

cUIO onglnal está arquivado sob o 

""me'o G6-<.." 04 de 13 tOa /19 '8 6 

Belo Ho",onte.l.3 0'< /199 G 
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FRANC1SCO DE PAULA VASCONCEllOS BASTOS. brasileiro. casado. publici~ 
tãrio. nascido em 21.0B.~1. portador da carteira de identidade nQM.245.B72. 
expedida pela SSPMG, CPF n9163.142.716·49, residente e domiciliado ã rua 
Antonio Tõrres. 15.apto 101, 86irro Sagrada Famllia. nesta capital. MAURI
CIO MOREIRA OA SILVA. brasl1airo. desquitado. econ~ista.nascldo a 27.10.42 
portador da carteira de identidade nQ0440-MG lOa.Região. expedida pelo CRE
MG. CPF n9008.615.;[16-00, residente e domiciliado no lote 26. quadra 27, R! 

tiro das Pedras, Brumadlnhoi CRISTIANO DE,MElLO PAZ. brnsileiro. casado. p~ 
bl1c1tãrio. nascido em 20.11.51. portador da carteira de identidade nQ, 

M.116.640. expedida pela ssPt~G. C~f' n9129.449,476-72. residente e domici1i! 
do -ãrua"v"fi'gT nh .-l5.-Vi la Verde--ern -!ioviI·-L ima_. __ componentes. da .fi nna~'.~R.A.Ffl.. 
TI COMUNICAÇAO lTDA M , sita ã rua dos Pau1tsta~ nQ155 em OurO Preto-MG, CÚ: 
n919,lé3-.l38/0001-30, registrada na Junta Comercial do Estado de Mtna~ Ge-' 

00.0 rais sob n9380,384 em 29/04/76 e alterações contratuais n9s.575,532 em 15, 
09.82.590,138 em 10.03,83 e 662,704 em 13.03.85, resolvem pelo presente' 
instrumento alterar o seu contrato social nas seguintes clãusulas e condi-' 
ções: aceitam ~omo sócio JOAO EUST~QUIO OElPINO DA SILVA. brasileiro. des
Q~itado. publicitário, ~ascido em 14.04.47. portador da carteira de identi
dade nOM.29,492~ expedida pela SSPMG, CPF n9124 ,826,256-53. residente e do
miciliado ã rua Itacambira 133, bairro Mangabeiras, nesta Capital e alteram 

as seguintes cláusulas: 

• - o •• : . : 

. . ... 

':' '," 

, 'l' , 

I • O capital da scciedade ê de Cr$1.0QO.OOO (sete milhões de cruzeiros) • 
dividido em 7000 (sete mil) cotas de CrSl.00~ (um mil cruzeiros) c~da 
uma, na seguinte proporcão: 
FRANCISCO DE PAULA 'IASCONCELLOS BASTOS •••••. ••••• •••. •••• 2.333.334 

MAURICIO MOREIRA OA SILVA ••.•••.••••.•••••••••••••••.•••• 2.333.334 

CRISTIANO OE KELLO PAZ ................................... .1.:.333 .gZ_ 
! Total ....... ".. 7 .000 .000 

o qual com a saida do sócio FRANCISCO DE PAULA VASCONCEllr~ BASTOS que 
transfere sem ónus para o sócio MAURICIO MOREIRA DA SILVA :795.667 (se 
tecentos e noventa e cinco mil. seiscentos e sessenta e sete) cotas no 
valor de CrS79S.667 (setecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e 
sessenta e sete cruzeiros}iPiH·a.o·sõC"io·CRlSTlAHiJ DE MELLO PAZ:79S.667 
(setecentos e noventa e cinço mil. seiscentos e se$senta e sete) cotas 
no valor total de CrS795.667 (setecentos e noventa e cinco mil, seis·' 
centQS ,. sessenta e sete cruzeiros) e para o sócio JOM EUSTA.QUIO DEL
PINO DA SlLVA:742.000 (setecentas e quarenta e dua~ mil) cotas no v3-' 
lor total de CrS742.000 (setecent-,·; e Quarenta e doi mil cruzeiros), 

fiça o çapita\ social distribulrlo da se9uinte forma 

/ 

.~ __ L, __ =* -

I 
I 

t 
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MAUPICIO MOREIRADA SILVA o .............................. Cr$ •. 129.000 

, CRISTIANO OE MELLO PAZ ................................. Cr$ 3.129.000 

, JOAO EUSTAQUIO OElPINO OA SILVA ........................ Cr$_742.~ 
Total ............. Cr$ 7.0CO.000 

I ............... . 
11 - A sociedade serã administrada por todos os cotistas, sempre em conju~ 

1 to c!e dois. 
IIlj Todos os sóclos terão direito a 

i mo permitido pela legislação do , 
uma retirada mensal até 
Imposto de Renda e será 

o 1 imite mãx..!. 
levada a dêbi 

: to da conta despesas gerais. 
IV A presente alteração entrari em vigor a partir da data da assinatura 

: do presente instrumento. 

____ V __ 1_~S demais ~lãusulas permanecerão inalteradiJ.5. 
Belo ttorizonte--;--n de fevereiro de 1~f8-6 • 

Francisco de Paula Vasconcellos Bastos 

-~~,;~ ~ 
CRISTIANO OE MELLO Z 

1o~_--'" 

--~~~~------
ElPINO OA SILVA 

'11 IIIAI 1986 

o.' .. :: .; 

~.c~~f:· 

_
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

De acordo com o disposto n08 arts. 14 do qe:c. Fed. 1. 79~'96 
.q:;:. ~e 78, inciso 1\1. do Dec. Fed. 1 ~qO/96. certifico ~ autentiCida

de deste documento, cujo onglnal está arqUIvado sob o 

númerci=139.:32.~ de J,3 / 05/19 86 

Belo Horizonte, J3 ,0'& /1996 

.~ 
. ,,~TO P1MENT" Dl paRTIlHO )) l PELA SECRH"RIA GI!R"" 
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iHAURICIO MOREIRA DA SILVA. brullelro, duqult~do, oconomlu •• 
nasc,'ldo a U.1D.!t2, portador,d~ carteira d. Idontldade n't O~!tO·HG ' 
109 roglão. expedld. pelo CRE-HG. CPF n' 008.615.706-~O. residente 
• dom!cl Ilado à Rua pinheiros loto 2á quadra 27. Retiro das Pedras, 

Hunlc.lplo do 8rumadlnhoi CRISTIAKO DE MELLO PAZ, br.sllelro. casado 
publ,Ic.ltirlo. nascido em 20.1 I ,SI. portador da cartolra de Idontlda 
d. n', H 116.6140. expedida pelo SSP MG. ~PF n' 129.14"9.476-72. resi
dente e domiciliado ~ Rua Vlrlglnla I 15. Vila Verde elll Nova Lima, 
JOAÕ EUnAQ.UIO OELP"(N-O uA SILVA. brullelro. desqu-It.do,publlcltá -
rio; n.scldo " 1!t.04."7, portador da c~rtolra de id~ntldad. n9 .••.. 
H 29.492. expedida pelo SSP "C. CPF n' 124.826.256-53 rosldonte e 

domi,clllado ã Rua lt-àcaJn~ira ,1)3, ~angabelras. nesta capltill. com
POA~ntes da firma 'I GRAFFITI COHUNICAÇAO LTDA." sita i Rua dos Pau· 

listas .155. em Ouro Preto. HG õ CG' N~ 19.163.ll8/DOOI-30, reglstr! 

da na JUnta Comerciai do Estado de Hlnas Gerais sob n' 380.384, em 

29.0~.16 e altorti~ies contratuais n!s 575.532 em 15.09.82:590.138 I 

em .0.03.85 e 662.704 em 1).0).85 • 739.324 em 13.05,86. r.solvom I 

pelo Instrum~nto alterar o seu contrato social nas seguintes c,láus~ 

,., I" ~or.dlçõe,: 
I -IA sociedade era sodlada i Rua dos Paulistas, ISS. nas cldedo de 
Ouro Proto-HG, passa a tor sua sede i Rua Bernardo Gulmaries.3126 

b.lrro do 8arro Proto • nesta capital. 

11 -o ~apltMI da socl~dadc era d. Cr$ 7.000.DOO( sote milhões de cru
zeiros dividido em 7.090{scte mil) cotas de Cr$ l.OOO(UI1I mil cruzei -
ros' cada uma subscrito e IntegralIzado pelos sócIos na seguinte p r 2 

por~ão! 

I , 
I 

I. 

MAURICIO HOREIRA DA SILVA .............. -......... Cr$ 
CRISTIANO OE HELLO PAZ •.. , .......•..••••••.••.... Cr$ 

JOAO EUSTÁQUIO oElPINO OA SiLVA ...•• ,'"., .......• , .Cr$ 

3.129.000 

3.129.000 
742,000 ----

TOTAL Cr$ 7.000.000 

ne presente data passa a .er do Cr$ 2~.000.00D( vlnto o quatro milhões 
de cruzeiros) dividido em 24.000( vinte e quatro ml I)~ot.s de Cr$IOOO 

(um,mll cruulros) cada vma utilizando a "RESERVA DE CAPITAL"no valor 

.',' 

de :Cr$ 17.000.000( dezessete rl\llhõ.s de c,ruzelros)dllvldldo 

elos. ficando ocapltal dlstrlbuldo,na seguinte proporçio: 
pelos s~ 

HAURIt.lO MOREIRA,C", SILVA ........................ Ct$ 
CRISTIAHO DE MELLO PAZ ...••. '" .•....•. ·.0 ..• ' •.. CrS 

ID.~OD:) 
ID.728,OOO~ 

JOAO [~STAQUIO.DELPINO DA SILVA •• , ••• , •••• , • , , , •• C r $ -'2~,.>.5 .. "!WQL!Q"Q 1 
TOTAL Cr$ Z4.ooo.ooOI 't 

õ 
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o. v .. lore. er. cru~elros p.r. C",,"do ••. o c .... e1\.: ,upr. fica' repre • 
• ent .. do dI ugulnte 'or ... ll:z$ 24.0;ÕJocJ~()vnl~·e·. '&~~tro 11111 crundo,) 

dividido em 1~ ( vlnto e quatro cot.,} de Cz$ I ,DOl UN cruz.do}cld. I 

111-

~ub,crlto e Integr.llzado·pelo, ,ócio. na .egulnte proporçiol 
HAURltlO HOREIRA DA SILVA •••••• , ••••••••••••••••• , .tz$ 10.728,00 
CRISTIANO DE HELLO PAZ •••••••••••••••••• ~ •••••••••• Cz$ 10.128.00 
JOAO 1USTAQUIO OElPINO DA SILVA •••••••••••••••••••. Cz$ 2.S~~.OO 

I 
A pr.,onto alter.çio entr.ri o~ ~190r i partir d. d.t. d ••• ,lnl • 

TOTAL Cz$ l~.OOO.OO 

do pr.,onte In,trumonto • 

Bolo Horizonte. OI d •• golto do 1.386 

I ;--. 
i 

MAU ItlO "OREIRA DA SILVA 

DA SILVA 

CMiARA 8(NTO 

\ 
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ilJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

De acordo com o disposto nos arts. 14 do Dec. Fed. 1.799/96 
• . e 7Bt inciso 111, dO Doc. Fed. 1800/96, certifico a autenticida

de oeste documento. cujo originaI está arquivado sob o 

número "164 6J.3 de:(,/" I /O 119 86 

Belo Horizonte. I 3 tOi? /19~ 
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AUGUSTO PIMENTA DE PQRTIOiO P I PUA SeCRETARIA GERAI. 
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MAURíCIO MOREIRA DA SILVA, brasileiro, desquitado. econ2 

mista, nascido a 27.10.42, ~ortador dR carteiro de identidade 

,I ,! n 9 0440 _ MG _ 109 região, expedida pelo CRE-MG. CPF n Q 

'. 

". 
,-", , 

008.6;5.706-00. residente e domiciliado ~ Itua Pinheiros. Lote 

2S ql. __ .:.). 27. RoUro das Pedras, Municipio de llrumadlnho, HG; 

CRISTIANO DE MELLO PAZ, brasileiro. casado. publicitáriO, na~ 

cid-=- em 20._1~~51, portador da carteira de identidade n 9 

M 1:6.640. expedlaa pelo SSP/MG. CPF n Q 129.449,476-72. res.! 

dent~ e (!0miciliél.dO à Rua Virgínia, 15, Vila Verde em Nova L.!. 

ma, MG; JOÃO EUSTÁQUIO DELPINO DA SILVA, brasileiro. cc~.:;,ult.§! 

do. publicitário, nascido a 14.04.47, portador da carteira de 

identidade n1 M 29.492, expedida pelo SSP/MG, CPF n D 

124.8:::!6.2!;16-S3, residente e domiciliado à Rua Itacambir'a, 133 

rt,angabeiras. nesta capital. componentes da firma" CRAFFITI I 

COMUNICAÇÃO LTDA ", sita à Rua Bernardo Guimarães. 3126, Belo ... 
Horizonte _ MG .. CGC ~1 19.163.138/0001-30, registrada na Ju~ 

ta Comercial do ~stado de Minas Gerais sob n Q 380.~84, em 

29.04.76 e alterações contratuais nDs 575.532 em 15.09.82; 

590.138 em 10.03.85 e 662.704 em 13.03.85; 739.324 em 

13.05.86 e 7611.613 em 24.1iJ.86, resolvem pelo instrumento f·l 
terar o seu contratu social nas s~guintes cláusulas e condi 

çoes : 

I _ O sócio JOÃO EUSTÁQUIO DELPINO DA SILVA, cede e transfere 

sem onus para o sócio MAURÍCIO MOREIRA DA SILVA 1.272 (Hum 

mil. dUl.en ta~ e se ten t a t: duas) co tas de capi tal, no valor 

de Cz.$ 1.272.00 (Hum 1:111. duzentos e setenta e 

dos) e também c~je e transf~re sem ,ônus para o 

..---
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CRISTIANO DE ME~LO PAZ 1.272 (Hum mil duzontas e Betent~ 

e du&~) cotas de capital, no v~lor de Cz$ 1.272,00 (Hum 

mil. duzentos e Eo~tt.'nta e dois cruzados), rct~r~~H.1!')-8e .~'. 
. ',' 

nesse ato da sociodade dando e recebe11do rasa e geral 

qultaçã9 de haveres e obrlga~ões do periada em que parti 

clpou da sociedade, ficando com a presente alteração o c~ 

pital social dlstribulcto da seguinte forma 

MAURICIO MOREIRA DA SILVA 

CRISTIANO DE MELLO PAZ 

50 % - 12,000 Cz$ 12,000,00 

- 50 % - 12.000 - Cz$ 12.00Q.00 

Cz$ 24.000,00 

A presentó alteraçio entrar~ em vigor a part~r da data da 

assinatura do presente instrumento. 

Ficam cat1flcadas todos as cláusulas do contrato orig1nal 

que esta não tenha alterado. 

Be1~5 de jun7 1988. 

iCIO MOREIRA DA SILVA 

~--_.,-' '1._____-
---c,-~'" ' 

~ÃO 'EUÔTÁQUIooDELPINO DA SILVA 

Testemun " L/' ./ 
~ ----,./ ~ 

06raldo Petrillo Filh~ 

/1 
~! .,,",:d 

L'lporinõ P~ceira Petrillo 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

~; , De acordo com o disposto nos arts. 14 do Oac. Fed. 1,799/96 
~, e 78. inciso 111, do Oac. Fed. 1800/96, certifico a autenticida

de deste documento. cujo original está arquivado sob o 
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GAAFflTI COHUHICACAO LIDA 

CGC Nr- 19.163.13B/0001-30 

R A C A O c O N T R A TUA L 
:.; : .-. : .. : ... 

.~.t1AURICI0 MOREIRA DA SILVA, brafioi h! lt'O , ·cJ;"';9Ü;~",~ÔJ: ·Ir~o,\chlista. 
nw~~lun a 27/10/42. ~ort~d3r d~ cart~ira d~ ld~ntidadlr nr.0440-MG 
10~. r~gl~IJ. e~p~dld~ p~lo CRE-HG. CPF nr.e0a.615.706-0~. r.~ld.n 

tu & dO~Lclli~ua a Ru:. PLnh~lro~, \ot~ 26 qu~dra 27, Retiro das 
P.~r~s. H~nlcLPlo de &r"umddlnho/HG. CRISTIANO nE "ELO PAZ. br~~l

-l~lr·o. c~'$.iõdo. publlCit .. rio. n ..... Cido '1f11 20/11/51. portado .. dõlo C.r 
:-tairn dl.!'--t-d-t:>n.li.(l.,}d.l".n.r,H-.U.ó,ó<l0, t{~pl:tdlda p~lo SSI'/t1G. CPF nr. 
129.449,4;16-72, reo;;tdentll e dO'llicili.do i,.-RUa Virilnl •• 1.':j-. Vi-la 
Vdrd~ ~m Nuva lLm~/t1G, ~om~on~nt~6 da '~rma "ORAFFITI COHUNICACAO 

.LTDA.", ~Ita ~ Ru~ e~rnardo Guimaraes, 3126, Belo Horizonte/HG, 
CGC "r. 19.163 138/00Ql-J0, r~Y15trada na Junta Comercial do Esta 

.. do de Mlna~ G~r~i~, ~ob nr. 380.384 ~m 29/04/76 Q ~ltora,oe~ con 
tr~tu~~. nr·~. ~7n.SJ2 oru 15/09/62; 590.138 em 10/03/83; 662.704 
~m lJ/03/85, 739 324 ~m 13/05/86, 764.613 em 24/10/86 e 851.307 
ftru 04/08/88, resolvem pelo pre~ente instrumento ~lterar o seu COn 
l~ato 50cj~1 na ~u~uint~ clau~u)d u ~ondic~a: 

A tr'an$reren~la da ~ede da ~ocied~d~ para ~ Rua do~ In,onli
~~nt~s, 1190 - 70.an~.lr, na cldad~ de Belo Horizonto/HQ. 

A pr8hAn~~ alt~ra,ao enlrara e~ Yigor • partir da data da assina
tura do presenlH ln~tl·umento. 

Fic~m rat lricadds a~ clausulas do contrato or191nal qU~ esta nao 
tenha a\lcrado 
Os sacias d~clar~m YO~ aS sua. ryspan~abil'dad~s lndividuals, qU~ 
nao incorr~m na~ lmpedimentos de re9i~tro ou arquivamento do pre
si:!nt~ in.lrum~nto rJ~ altllrÕl,aa contratual, nos termo'!; do art,38, 
\ncifiO IIr, da Ltti Flld~rdl 4.726, úe 13 di! Julho de 1965. 
E ~n, e~ta"em ~~~Im Ju.to~ c contratado~, assinam o pre5entc ~n~
trultlunln I!m 0J (tr~\õ) Vl'U de ivual t.:or li for a, na pr"slinca. de 
02 (dU3~) lp'~l~munh&~ 

~ // 
._L~( 
HAURICIO MORE A DA SILVA 

T"'lr",,,~~ 

PETRILLO FILHO 

fi M'. ~'" " .. ""-'NU .... "' ... ~ .... "~,, 
~qlo.)100 ~e :::,",: .:.~ 

§lJUNTA COMERCIAL DO ESTADO OE MINAS GERAIS 

De acordo com o disposto nos arts. 14 do Dec. Fed 1 799/96 
~. ~e 78.1 inCISO 111, do Dec. Fed. 1800/96. certifiCO a autenticida

de oeste documento, cUJo Originai está arqUivado sob o 

, número C1ClY3YO de cX),00/19 90 

Belo Ho"zonte, I;::' 'O~ /199 b 
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\ 

9" ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Por este instrumento particular, espólio de MAURíCIO MOREIRA DA SILVA, falecido em 

,24.09,94,- representado por seu inventariante, ALVlMARMOREIRADASILVA, brasileiro, 

casado, arquiteto, residente e domiciliado na Rua Ferrara, nO 68, Bairro Bandeirantes, 

BHIMG, portador da cédula de identidade nO 4,294, CREAlMG e do CIC nO 009.948,126-

04 e CRISTIANO DE MELLO PAZ, brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado 

na Rua Virginia, nO 15, Bairro Vila Verde, Nova LimaIMG, portador da cédula de 

identidade nO M,116,640, SSPIMG e do CIC nO 129.449.476-72, únicos sócios 

componentes da sociedade por cotas de responsabilidade limitada "GRAFFITI 

COMUNICAÇÃO L TOA.", com sede na Rua dos Inconfidentes, 1.190, 7° andar, Bairro 

Funcionários, BHIMG, inscrita no CGC sob o 'no 19.üi3.138/0001-30, resolvem de comum 
~ ~ I'· _ .. 

acordo alterar seu contrato social registrado na JUCEMG sob o nO 3.120.058.988-7 em 
, . I . 

29,04.76 de acordo com as clausul~s e condiÇões seguintes: 
, i , 

i ! j 
4r.:~.:X":':%:'!;:::fÚ::;::;;;,;':''';",";;:;'~ f í -,,-

ir' -~/-·S~Tlf:rrl)e Alva~á prõcessô-Í1?~94.075,794-1 de 05,03.97, o 

espólio de MAURíCIO MOREIRA DA SILVA: representado por seu inventariante ALVIMAR 
f( ~ I .: 
" ',4. '." . 

MOREIRA DA',SILVA, CEKie e transfere, sem ônus, suas cotas de capital para o sócio 
\\ \:~ . ~'"''''<''-~''''''''''-' ,'-

CRISTIANO DÊ MELO pAi:-----~, '.' )C,' . " 
"...,.,~ ...... ~---._~ :.. ... 

'--.;,il'~~A sociedade muda neste ato sua razão social passando a ser 

"GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA.". 

111 - A sociedade altera seu objeto social, passando a ser: 

• atividade publicitária de relações públicas e de comunicação em todas as suas formas, 

indusive produção fotográfica e cinematográfica; 

• participação no país ou no exterior na qualidade de sócio cotista ou acionista de 

ValqUer empresa. 

-\. IV - O capital social que era de Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e 

/~iscentos mil cruzeiros) passa a ser, de acordo com a Lei 8.697 de 27.08.93 a, 

~/ Ct\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos cruzeiros reis) e de acordo com a Lei 8.880 de 

--AV. FRANCISCO sA, 787 - SALAS 607 E 609- PRADO - PA8X, (031) 334-9477 - FAX: (031) 371-2588 - CEP 30410-060 - BELO HORIZONTE - MG ~ 
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27.05.94, passa a ser de R$ 0,95 (noventa e cinco centavos), ficando aumentado, neste 

ato, para R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), integrali~ados da. seguinte 

forma: 

a) O sócio CRISTIANO DE MELLO PAZ, fica responsável pela integralização de 

R$ 149.999,05 (cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e cinco 

centavos) a serem integralizados em até 36 (trinta e seis) meses; 

b) O sócio, ora admitido na sociedade, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, 

brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Castelo de Feira, 

n ° 122, Bairro Bandeirantes, BHIMG, portador da cédula de identidade nO M.1.651.871 

SSPIMG e do CIC nO 403.760.956-87, fica responsável pela integralização de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a serem integralizados em até 36 (trinta e seis) 

meses; ~'~.J'. "!"."- _~'_". '""",'~'''' ···f . ~ 

-, "':'. '."."'.'- !"" ~ 

c) O sócio, ora admitido na sociedade, RAMON~HOLLERBACH CARDOSO, brasileiro, 
t: ! 

casado, publicitário, residente e domiciliado na Rua dO Ouro, nO 1.138 apto 601, Bairro 

Serra, BHIMG, portador da cédula de identidade. n~ M.660.231, SSPIMG e do CIC nO 
.... __ ~.-. '.: N'" 

143.322.216-7~fica"respo~~âyel p~la integrali~~Ção de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais) a serem integralizados em até 36 (trinta e seis) meses; 
t Fl • 'i 
~. ~ - A sJ.ciedad~ Jerá gerida e administrada pelos sócios 

CRISTIANO DE., MELLO '~AZ\,MAkc6s;VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e RAMON 
\;.''', ' : 

HOLLERBACH CA~~<?;:-~qu:.~<a~~i~~~lsempre em conjunto de dois, sendo-Ihes 

proibido o uso da razão social em negócios alheios aos fins sociais, cabendo aos mesmos 

uma retirada mensal a título de pró-Iabore, a ser fixada em comum acordo entre os sócios. 

Em função das alterações processadas a sociedade reger-se-á 

pelas cláusulas e condições seguintes: 

--- AV. FRANCISCO SÁ. 787 - SALAS 607 E 609· PRADO· PABX: (031) 334·9477· FAX: (031) 371·2588· CEP 30410-060· BELO HORIZONTE· MG -
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DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO 

I - A 

PARTICIPAÇÓESL TOA .... 

sociedade adota a denominação social de ;'ORAFFiTI 

11 - A sociedade tem sede na cidade de Belo HorizontelMG, na Rua 

dos Inconfidentes, nO 1190, 7° andar, Bairro Funcionários, CEP 30.140-120 . 

111 - A sociedade tem como atividade principal a atividade publicitária 

de relações públicas e de comunicação em todas as suas formas, inclusive produção 

fotográfica e cinematográfica; participação no pais ou no exterior na qualidade de sócio 

cotista ou acionista de qualquer empresa. 

,...,...~- ..... _ .. -~~. 

i " 

DO CAPITAL SOCIAL EOARESPON"SÀBILlDADEDos SÓCIOS 
'~ \. " 

1 I j , 

~ I '.j , , .' 
, ~ J ',,~ ~ .-,: 

~ i li ..... 
... )V""O'c~ípital·s'O:Cial é dé:R$ 450;000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

" n"~:." -,,' , 
reais), em moe~fi. corrente. do pais, "dividido!> em'45lf(quatrOcentas e cinquenta) cotas no 

, ,J: ''''-- "'-'-"'~ ~ t'-'-'~" - -,-

valor de R$ 1.000,00 (hú"m.lmil reais) cada ulna, sendo assim distribuído entre os sócios: 

SÓCIOS l \LL· ; ~ QUOTAS VALOR-R$ 

CRISTIANO DE MEtLo-PAZ~",C"f·?'·~··· '." 150 150.000,00 
~""'_~:.i:.~~"""",;,:';<",.:~:Á:.,.:.";"" ... __ ... ,";,.! 

MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 150 150.000,00 

RAMON ROLLERBACH CARDOSO 150.000.00 

TOTAIS 450 450.000,00 

v - A responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do 

capital social nos termos do disposto no artigo 2° do decreto n.o 3.708 de 1.919. 

("/ 

\ 
" 
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DA GERÊNCIA E REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS 

VI - A sociedade é gerida e administrada por todos ris SOcios que 

faljo uso da denominação sempre em conjunto de dois, inclusive junto às instituições 

financeiras e qualquer órgão Público, Municipal e Federal, não podendo usar o nome da 

sOciedade em avais, endossos, em proveito próprio ou de terceiros . 

DO INiCIO DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO EXERCíCIO SOCIAL 

VII - A sociedade tem duração por prazo indeterminado e teve inicio 

em 29.04.76, extinguindo-se todavia~Põr1ieéisãõdoss6CiOsque representem a maioria do 
t'l.~,_ ..... -.""".,_~ '-. '". 

capital social a qualquer tempo ou naocortênciadoii'fatos exPressamente mencionados 
"! ~ ~ "',\ ' 

no Código Comercial Brasileiro. f L.I; .... 
V~1-,;,c~~CiO so~Il~,.~2!~lncerra~.?/anualmente em 31 de 

dezembro e será~bOrad(;tumbalanço géral-e.uma .. Denionstração do Resultado do 

exercício, os Iks ou P"íuízos a~~rados serão divididos ou suportados pelos sócios na 

proporção de ~uas quoia~ de caPi~', exce\ó! se, havendo lucro, deliberarem os sócios, 

levá-lo ao patri';nçnio Líq~;ào ºª.soJEid~dé pala posterior utilização. 
"".:"... ; :~ 
~ . .; .~~;-"=~=~~:~'.:-~"-~ ~ " ':, .. -,1 

DA ABERTURA DE FILIAIS E SUA EXTINÇÃO 

IX - A sociedade poderá abrir filiais, depósitos ou escritórios em 

qualquer parte do território nacional, atribuindo-Ihes o capital nominal que julgar útil ou 

'necessário ao fim colimado, parcela esta que destacará de seu próprio capital, para 

efeitos fiscais. 

\ X - As filiais serão extintas nas seguintes hipóteses: 

\ a) ocorrendo a extinção do estabelecimento sede; ou 

--AV. FRANCISCO SÁ. 787· SALAS 607 E 609 - PRADO· PABX: (031) 334·9477· FAX: (031) 371·2588· CEP 30410·060· BELO HORIZONTE· MG ~ 
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b) por decisão dos sócios que representem a maioria do capital. 

DA CESSÃO DE QUOTAS, DA INCAPACIDADE E MORTE-DOS SÓCIOS 

XI - As quotas do capital social não poderão ser alienadas a terceiros, 

estranhos a sociedade sem que seja dado direito de preferência ao sócio que nela 

permanecer, sendo-Ihe assegurada tal importância em igualdade de condições, preço por 

preço. 

X" - No caso de morte de um dos sócios a sociedade não será 

dissolvida, continuando com o sócio sobrevivente e os herdeiros do "de cujus". Caso não 

haja acordo entre o sócio sobrevivente-e-os-herdeiros do ~'de cujus", os haveres do sócio 

extinto serão apurados com base n~s valores dO'último balanÇo aprovado, atualizado de 
: -,' , ':, """, 

acordo com os índices reajustávei~-~st~b~leCidO;"ê permitidos 'pelo Governo Federal e 
;'.' \ ~ , 

serão pagos no prazo máximo de 12 ~eses, em. parcelas mensais e sucessivas, 

vencendo-se a Primeira~40'"(QuarJnta) dias ;'apósréi'evento da !morte e as demais no "" ,,:", ,:, mesmo dia dos meses suqsequentes. ,_. -- -,--, "-
t I:;:i~>-- -«' 

l' II r 
" \ \ ~ , 
'~. \bA§:AqERAÇ~E~ CONTRATUAIS 

"", ~"-' ""'--''':''r-'''''-- ": ,~.-;~~' ..., 
--....::..:.... ......... - ~,~' ....... ~ .. : ~_ ... ..,.. '-, -~ 

XIII - A qualquer tempo, mediante decisão que represente a maioria 

do capital social da empresa, poderá este instrumento ser alterado em todos seus 

dispositivos, respeitadas as formalidades legais. 

XIV - As alterações contratuais que versem sobre a gerência, 

sede, objeto, desatinação de lucros, aumento ou redução de capital social 

e admissão de novos sócios, somente poderão ser processadas por decisão unânime dos 

sócios. 

Parágrafo único - As ,alterações que versem sobre os demais assuntos poderão ser 

deliberadas por decisão de sócios que representem a maioria do capital social. 
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DO FORO DE ELEiÇÃO E DAS DISPOSiÇÕES GERAIS 

xv - Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolv6r os conílítos oriundos 

_' __ . deste instrumento o foro da Comarca de B~lo_Horizonte, com .renúncia a qualquer outro 

por privilegiado que seja. 

XVI Os casos omissos neste instrumento 

serão resolvidos de conformidade com as disposições legais aplicáveis . 

XVII - Os contratantes declaram sob as penas da lei, que não estão 

sendo processados e nem foram definitivamente condenados em qualquer parte do 

território nacional pela prática de crime, cuja pena vede ainda que de modo temporário o 

acesso a funções ou cargos públicos, ou por crime de prevaricação, falência culposa ou 
(,'~·:Oft. t--'",~~", ..... ~:_'.;,3.: ':)0 

fraudulenta, peita ou subomo, peculato ou ,ainda por crime contra a propriedade, a 
, ",' ":;" 

economia popular ou a fé pública. ~,' ,.,,; •• ~ -, :,,_.,<,,\ 
~, \ ' 

. f ' ~~ , 

E por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 

03 (Três) _~viasc.:~-·(je 'mesrrt! forma e teor, 

para que produt~ um só efeito, ;~ que fazerri"à presénça de duas testemunhas que a 
( [:,.;--' " ~ ',~'" '... " 

tudo assistiram e também assinaram, sendo:aprimeira via para o devido registro na Junta 
i. ç~ ~ [1 

Comercial do Estado de MiQas Gerais"eas·ilêi'nais devolvidas aos contratantes depois de 
~, """ .• """, c.·.,~ . C.'·'~':l 

anotadas. 
~',,:'7ii:~,;' "~',~"~"' ~~. :.~ ~'.;,J 

Belo Ho",oolo :o de i'\K=- &.- ç\ \ 
~~ MOREIRA DA SILVA 

INVE TARIANTE: ALVIMAR MOREIRA DA SILVA 

\ 

'--
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Continuação da 98 Alteração Contratual da empresa Graffiti Participações Ltda., CGC 

19.163.138/0001-30 . 

• 

• 

j 
f'7'."· .... '_ .... - - .. ~ .... ,...,. 

f , 

:\ ;. . ,. 

&aJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

HCERTIFIC9 O.REGISTRe EM '. 10 / O 8 / 9 8 
SOB o NUMERO: 

1658090 

Protooolo,981715940 
~~ 
AUGUSTO PIMENTA DE PO LHO 

PELA SECRETARIA GERAL 
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10' ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Por este instrumento particular, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, brasileiro, 

casado, engenheiro mecânico,residente e domiciliado na Rua Castelo de Feira, nO 122, 

,Bairro Bandeirantes, BHIMG, CEP 31330-030, portador da cédula de identidade nO 

M.1.651.871, SSPIMG e do CIC nO 403.760.956-87, CRISTIANO DE MELLO PAZ., 

brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado na Rua Virgínia, n° 15, Bairro Vila 

Verde, Nova Lima/MG, CEP 34000-000, portador da cédula de identidade n° M.116.640, 

SSPIMG e do CIC nO 129.449.476-72, RAMON HOLLERBACH CARDOSO, brasileiro, 

casado, publicitário, residente e domiciliado na Rua do Ouro, nO 1.138, apt" 601, Bairro 

Serra, BHIMG, CEP 30220-000, portador da cédula de identidade nO M.660.231, SSPIMG 

e do CIC n° 143.322.216-72, únicos' sócios cxiriipôneiltes da sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada "GRAFFITI PÁRTiCIPAÇÕ~S LTDÂ:", com sede na Rua dos 

Inconfidentes, 1.190, 7° andar, Bairro Funcionários, BHIMG, inscrita no CNPJ sob o nO 
" 

19.163.138/0001-30, resolvem de cOmum ac6rdo alterlir seu contrato social registrado na 
. ".r 

JUCEMG sob o nO.3:'f2à.058:S88-7em 29.04.76, de acordo com as clausulas e condições 
r f ." ,,- "'---- <" . __ ._'~-' •• '" 

seguintes: l " '., ". , , 
t' ' ".-

( 
• I' .. t " . r 

~ I - 9,JSÓciO MA~COS VALERIO FERNANDES DE SOUZA, possuidor 

de 150 (centl:h.e cinque~ta),quotàs, ijb valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada, 
" ',~ 

totalizando R$ i50;O?O,Oo(cento,e cinquenta mil reais), cede,.e transfere, suas quotas, 
~-, __ .~-, - ~.,,' . . ,i-o .... 

sem ônus, para a sócia, ora admitida na sociedade, RENILDA MARIA SANTIAGO 

FERNANDES DE SOUZA, brasileira, casada, pedagoga, residente e domiciliada à Rua 

Castelo de Feira, nO 122, Bairro Bandeirantes, BH/MG, CEP 31330-030, portadora da 

cédula de identidade nO MG-2.696.760, SSPIMG e do CIC nO 492.881,806-72, 

Fica MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, livre e 

desembaraçado de quaisquer dívidas ou ônus vencidas ou a vencer. 

Em função da alteração processada a sociedade reger-se-á pelas 

cláusulas e condições seguintes: 
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DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO 

I - A sociedade adota a denominação social de "GRAFFITI 

PARTICIPAÇÕES L TOA.". 

" - A sociedade tem sede na cidade de Belo HorizontelMG, à Rua dos 

Inconfidentes, nO 1190, 7° andar, Bairro Funcionários, CEP 30140-120 . 

111 - A sociedade tem como atividade principal a atividade publicitária 

de relações públicas e de comunicação em todas as suas formas, inclusive produção 

fotográfica e cinematográfica; participação no pais ou no exterior na qualidade de sócio 

cotista ou acionista de qualquer empresa. 

""!","~,, ~.<> ,_ ~,1'.~ .. ''OJo>_ .............. ,.::;~ 

..:..; ,,''''. ; -:"-.~., - -g., . ~-.,,'. " .... 
DO CAPITAL SOCIAL EDARESPONSÀSILlDADE DOS SÓCIOS 

"i ~ , " . 

I \' 
~ ~ i • 

~ I'! :" 
t I. -, ~"y' ;', 

,,,IV=O'C'ápital'social é deR$450:000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 
4' ., .. ..' 

reais), em moeda correntedõ-pars,'divididO~ ~m450 (quâti~ce~tas e cinquenta) cotas no i I ~r", ;., .... . 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reai~) cada umâ, sendo assim distribuído entre os sócios: 
I \1, ~ " 
''. ~~ .. .,.., ... \., 

CRISTIANO DE MEtt-o·PAZ~·~,.".,· 
~~~-.w......i;,;"",~;';J_,.-_ ':-:':. 

SÓCIOS 

RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA 

RAMON HOLLERBACH CARDOSO 

TOTAIS 

QUOTAS 

150 

150 

450 

VALOR-R$ 

150.000,00 

150.000,00 

150.000,00 

450.000,00 

v - A responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do 

capital social nos termos do disposto no artigo 2° do decreto n.o 3.708 de 1919. 
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DA GERÊNCIA E REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS 

VI - A sociedade é gerida e administrada por todos os sócios que 

farão uso da denominação sempre em c:pnjunto de dois, inclusive-junto às instituiçães-
- __ o ___ • --

financeiras e qualquer órgão Público, Municipal e Federal, não podendo usar o nome da 

sociedade em avais, endossos, em proveito próprio ou de terceiros . 

DO INicIO DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO EXERCíCIO SOCIAL 

VII - A sociedade tem duração por prazo indeterminado e teve inicio 

em 29.04.76, extinguindo-se todavia por deCisâo dos sóCios'que representem a maioria do 
". ~ ..\.. 

capital social a qualquer tempo oUina ocorrênCia.dos}atos eXpressamente mencionados 
. ~ " ~ 

no Código Comercial Brasileiro. 

VIII - O exerCício social._será,tencerrado ànualmente em 31 de 
/.,::~~:'-';-'~ ~,"", .. ___ ,c: ~ ".- ~,.' 1''" ".~' 

dezembro e será --elaborado. um'balanço geral.e uma, Demonstração do Resultado do 
f ./' " _ ..... : ·1 ; ." _ .. - _... ~," .. , 

exercício, os lucros ou prejuízos apurados serão divididos ou suportados pelOS sócios na 

proporção de ~uas quo\~~ de cap~a~, e=~td se, havendo lucro, deliberarem os sócios, 

levá-lo ao Patrimônio LíquidQ.da-soçjedad§l pára posterior utilização. 
'\ .'.I!,." ,.' .~ 

\.',- t ' "';. _·"~"r .. 4II" ..... - ,"""""' •• , c_ ~ __ ~~_ <"' '" 
"'i,~. _" ":. ~ .......... _ _~~ .. "', .' '" ,::.:...: ...... 

DA ABERTURA DE FILIAIS E SUA EXTINÇÃO 

IX - A sociedade poderá abrir filiais, depósitos ou escritórios em 

qualquer parte do território nacional, atribuindo-Ihes o capital nominal que julgar útil ou 

necessário ao fim colimado, parcela esta que destacará de seu próprio capital, para 

efeitos fiscais. 

x -As filiais serão extintas nas seguintes hipóteses: 

a) ocorrendo a extinção do estabelecimento sede; ou 
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b) por decisão dos sócios que representem a maioria do capital. 

DA CESSÃO DE QUOTAS, DA INCAPACIDADE E MORTE DOS SÓCIOS 

XI - As quotas do capital social não poderão ser alienadas a terceiros, 

estranhos a sociedade sem que seja dado direito de preferência ao sócio que nela 

permanecer, sendo-lhe assegurada tal importância em igualdade de condições, preço por 

preço. 

XII - No caso de morte de um dos sócios a sociedade não será 

dissolvida, continuando com o sócio sobrevivente e os herdeiros do "de cujus". Caso não 

haja acordo entre o sócio sobrevivente e os herdeiros dQ"de cujus", os haveres do sócio . ' , 

extinto serão apurados com base rlos'valoresdo'último bala'i!ço aprovado, atualizado de 

acordo com os indices reajustáveis estabelecidos e 'permitidos pelo Govemo Federal e 
\ ' , 

serão pagos no prazo máximo de 12 meses, elT! parcelas mensais e sucessivas, 

vencendo-se a primeira.40,(Quarenta) 

mesmo dia dos~~~es sUbsêqüe~tJs. 
- ,,-, ... '" JI\ 
f I/', 

,,$V"' /, 
diaseapós"o evento,da morte e as demais no 

~ '. .AII _'i"' 
.~-~~ .....,. -_. -" 

i \ • 
~\" \DA~AL1ÊRA.ÇÕ~S CONTRATUAIS 

~\'~_~~c<-~:n~,":"""-'" "-"";""1' I , 

", .. ;"'.-M_ 

XIII - A qualquer tempo, mediante decisão que represente a maioria 

do capital social da empresa, poderá este instrumento ser alterado em todos seus 

dispositivos, respeitadas as formalidades legais. 

XIV - As alterações contratuais que versem sobre a gerência, 

denóminação, sede, objeto, desatinação de lucros, aumento ou redução de capital social 

e admissâo de novos sócios, somente poderão ser processadas por decisão unânime dos 

sócios: 

Parágràfo único - As alterações que versem sobre os demais assuntos poderão ser 

deliberadas por decisão de sócios que representem a maioria do capital social. 
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DO FORO DE ELEiÇÃO E DAS DISPOSiÇÕES GERAIS 

xv - Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos oriundos 

deste instrumento o foro da Comarca de Belo Horizonte, COm renúlJcia a qualquer outro, , - -- .. - . -- - _ .. 

por privilegiado que seja. 

XVI - Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de 

conformidade com as disposições legais aplicáveis . 

XVII - Os contratantes declaram sob as penas da lei, que não estão 

sendo processados e nem foram definitivamente condenados em qualquer parte do 

território nacional pela prática de crime, cuja pena vede ainda que de modo temporário o 

acesso a funções ou cargos públicos, ou por crime de prevaricação, falência culposa ou 
!:'{,,,:.i .... __ 1'!\ .. ~l<I~-.;.::~ _ ".;.to ::\,,;.~,_, 

fraudulenta, peita ou subomo, peculato .ou ainda por crime, contra a propriedade, a 
I ~ '. 

economia popular ou a fé pública. ~'h --,;' ' '~'~\1' 
~ ~ l\ t ., 

E por estarem de comJm:acordo, ,assinam o'p'resente instrumento em 

03 (três) vias de mesma·formlFe·tJor, parldueprôfuzam um/s6 efeito, o que fazem na 

presença de dla:testemutthãs _iq~e a tu~o '-o,.assistiràm-~i"~~bém assinaram, sendo a f ..(·::iV·--~-- - ~ ~.::f'-'''''- _ .... _~- _. 
primeira via para o devido registro!na Junta;Comercial do Estado de Minas Gerais e as 

ais devol~das aos àJntratante~depois bJ anotadas . 
i~ "\h.. ,"/"-:,,:':' ,; ''''','-~'~~)':' :~ 
'\~, '_"1t"_..,,l': :, ;:. fq 

"' -------...... " ~.~-'<.....,. ~ 
'- ~...,..-~, ': ..... _~ ............. ,~ .. .1:,#!.'::...i.J 

Horizonte, 11 de fevereiro de 1999. 
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Continuação da 10' Alteração Contratual da empresa Graffiti Participações Ltda .. CNPJ 

19.163.138/0001-30. 

0~ __ (J~ .. ~ 
RE~L~ .. }~~RIA SANTIAG9 Fl2RNANDE~O.1; SOUZA .. ___ _ 

r"""~' -~ ".!l" "''''''~('.-.~~ 

'i. t>. '<'~' ....... ~ • ~~\. 

I 
f • 

J 
/1 

... ',,' 

~",._. 

COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

<CEFITIF":!)o REGISTRO EM' 17/ o 3 /99 
SOB O ' ~~ 
1738414 AUGUSTO P1M~NTA DE~lHO 

9 9 O 6 o o o 8 4 PELA SECRETARIA GERAL 
Protocolo : 

/ 

I 
• I 

--- AV. FRANCISCO sÁ, 787 .. SALAS 807 E 609 - PRADO - PABX: (031) 334 .. 9477 - FAX: (031) 371-2588 - CEP 30410-060 - BELO HORIZONTE - MG ~ 



AUDITORES E 
~ cONSULTORES ASSOCIADOS SIC LTOA 11":ALTERA1;ÃC CONTRAl'LJAL 

• _ _ •• 1 - -

• 

GRAFFI1'I PAl'<TfCíPÂCÕÊS l.. TOA 

CNPJ 19.163.138/0001-30 

'1:-'-., 

, " , - ---, - Por este instrumento particular,' RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, 

brasileira, casada, pedagoga, residente e domiciliado na Rua Castelo de Feira, nO 122, 

Bairro Bandeirantes, BHIMG, CEP 31330-030, portadora da cédula de identidade nO 

MG.2_696.760, SSPIMG e do CIC nO 492.881.806-72, CRISTIANO DE MELLO PAZ, 

brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado na Rua Virgínia, nO 15, Bairro Vila 

Verde, Nova LimaIMG, CEP 34000-000, portador da cédula de identidade nO M.116.640, 

SSPIMG e do CIC nO 129.449.476-72, RAMON HOLLERBACH CARDOSO, brasileiro, 

casado, publicitário, residente e domiciliado na Rua do Ouro, nO 1.138, apt- 601, Bairro 

Serra, BHIMG, CEP 30220-000, poítadorda ~cedúla<de idêntidade nO M.660.231, SSPIMG 
, ~ 

e do CIC nO 143.322.216-72, únicOs.sóciosccornpon.entes diij'sociedade por cotas de 
~ ,I ..,..~ " ~ 

responsabilidade limitada "GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA.",,',com sede na Rua dos 

~, 
:; ~::.~; i ,l,'-; 

Inconfidentes, 1.190, 7° andar, Ba~iTO Fun~C?nários:)BH/MG, i~~.crita no CNPJ sob o nO 
.;-.;~ .\:!';-....,~~'~.-. ~ f" s:.;~:~," .,.:5.' _ ... '- ~' 

19.163.138/0001-30, resolvem deéomum acdrdo alterar seucoritrato social registrado na 
'\ 

• 
~l' ... "~"~~) ,r' .. ~",~ __ ;;".~::~:~ .. ",",'~"~~:' . .'.r" 

JUCEMG sobó nO 3.120:058:98&:7 em 29.04.76"e'·1O"'al!eração sob nO 1.738.414 em 
,i'; ~ 

17/0311999, nos termos:dos arts. 1:052 e s.eguintes do Código Civil (lei nO 10.406/2002), 

que se regerá 'de acordo\ &'m as cI;úsulasJ'~ndições seguintes:: 
\
\. '~~'I: .;t!~_~·...,..w..":';"~~~"i '" ",'\ 
";'1 ~ O sócio CRISTIANO, DE MELLO PAZ, acima qualificado, vende e 

~ --'~"_.:J..-.: ~_ .... :~ .. _ .. ~ ..... ,-,...:.;.i 
transfere a totalidade de suas quotas no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), para a sócia, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. 

" - O sócio que se retira da sociedade, CRISTIANO OE MELLO PAZ, 

declara estar satisfeito, sendo que nada mais tem a reclamar a qualquer títulO, em 

quaisquer tempo, contra a sociedade e os atuais sócios. Por sua vez a sociedade da ao 

sócio que se retira, plena, rasa e igual quitação, ficando o mesmo livre e desembaraçadO 

de quaisquer dívidas ou ônus vencidos ou a vencer. 
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, . 
Em razão da modificação no q!-Jâdró.~oCietáctó:a :i:lâu~u~ ,:!uarta do Contrato Social passa 

a ter a seguinte redação: 

"4" - O capital social é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta 

mil reais), em moeda corrente do país, divididos em 450 (quatrocentas e cinquenta) cotas 

. --no'valõr déR$'f.OOO~OO-(hum mil reais) câda;-fieando õ capital'sóciarassim distribuído-'-' 

entre os sócios: 

SÓCIOS QUOTAS VALOR-R$ 

RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA 300 300.000,00 

RAMON HOLLERBACH CARDOSO 150 150.000,00 

TOTAIS 450 450.000,00 

_" .. _- "",,_ ... - .. """w.,., "J+.-.-vor.:, 
~' ._<~ 

l··, . ",.. . - -..... ''''''' 
Em função da alteração processada a sociedade reger-se-á pelas 

$ ~ -<i' , 01. 

cláusulas e condições seguintes: t: ... ·.i j' ;t 
i I,;] fi 

"..-.A_:~m:t'\~~~~~,~ ~~il1.-=~- ... ' ~~;ifi,:..~. 

;,/ ./I?~_ q~~9,·~MINAÇ~b.';:~!'D~..E:ºajE~O 
; '!"J.'_ p.} 
, .. ' r~~'~ F"f ... ." 

1.,\ ~ L! 
\. t ... _~_.) .:' 

\ ~,;... . I - A,,- so~i~d.CI<!~ !.a1,,ªC?r a denominação social de "GRAFFITI 

PARTICIPAÇÕES 'H~j'~;::;:::.::;:::::;z::::-i.~l 

11 - A sociedade tem sede na cidade de Belo HorizontelMG, à Rua dos 

Inconfidentes, nO 1190, 7° andar, Bairro Funcionários, CEP 30140-120. 

111 - A sociedade tem como atividade principal a atividade publicitária 

de relações públicas e de comunicação em todas as suas formas, inclusive produção 

fotográfica e cinematográfica; participação no pais ou no exterior na qualidade de sócio 

quotista ou acionista de qualquer empresa. 
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IV - O capital social é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

reais), em moeda corrente do país, divididos em 450 ~quatroc:nt~s e ci~que~ta) ~tas ~o 

valor-de R$ 1.000,00 (hum mil reaisf cadã uma, sendo assim distribuído entre os sócios: 

SÓCIOS QUOTAS 

RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA 

RAMON HOLLERBACH CARDOSO 

TOTAIS 

~"'-'-'~''''' 'I·-"'-""'!l·~~'."~q _ ...... __ 

DO INíCIO DO PRAZO DE DURAÇÃO 
po;::, ~ -.~ .':~Jt~,. "\ 

~t .. I tt 

300 

150 

450 

VALOR - R$ 

300.000,00 

150.000,00 

450.000,00 

i \ ',-r 'i *it 

V - A sociedadk tem dul-i"Ção por p~azo indet~hninado e teve inicio em 
II ~ '" j. i . 

29.04.76, extinguilÍd8-'Sê~ tóêlã"via'por deCis:ão· ... d~~ sóciqs/a' qualquer tempo ou na 
-!J'- ,.~""J;'.;'!'e:~~-; .. j "i ~,..,"tr, ~~":"'.1"-":~';·"~':Í'I't"" 

ocorrência dos'fatos expressamente mencionados:rlo Código Comercial Brasileiro. 

{ ;'( f f·! 
\'>.. \'DAscSDóTA~ cio CAPITAL 
'q~"~'~'~~07= :~.~r,:·~:)~_7d,.<I,··l 

VI'''.;..''"'' As'" quotas . sãO' indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 

transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 

igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à 

venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

VII - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
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DA GERÊ1IiCIA~ F<EMtlNERACÂC COS SÓCIOS 

VIII - A sociedade será administrada pelos sócios RENILDA MARIA 

SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA e _ RAMON HOLLERªACH CARDOSO, que 

assinam em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições para assinar todos 

os documentos da empresa perante aos bancos, órgãos municipal, estadual e federal, 

cartórios, junta comercial, e em outros de interesse da empresa, autorizado o uso do 

nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. 

Parágrafo Único - Os administradores terão direito a uma retirada mensal a titulo de pró

labore, a ser fixado anualmente pelo consenso unânime ,dos sócios, dentro dos limites , .~ 

estabelecidos pela legislação do imposto de renda. """ 
-~. 

~ ~.- ,-i ,: /;~~ 
DO TERMINO DOEXERCiclO SOCIAL' 

"",')p~.Mô.~':~':"'"\l(~1:,,,,,,,," r"", , J~J... ...... :,_:, .i':." 

,,~_/!'ii'> "" •••• -._ .. ,!',:_--_,.-_'~.~I t· ~ .-~. H'. ~,.~ "1.-.;;"k 
" ~"T ,..~"'* :s·;.·<, ;f:~:_ ~", 

t IX ~~:~o termiJo de câd~ exercício social, em 31 de dezembro, os 
~ ;" t Ll 

administradores prestal-á'l-contas justificadas de sua administração, será elaborado um 

balanço geral~~Uma Dem~'traÇã~dtk~siltado do exercício, os lucros ou prejuízos 
\":~~,~,~~~~;,,"-: ,":""~:--~\FJ 

apurados serão divididos'ou'suportados'pelos sócios na proporção de suas quotas de 

capital, exceto se, havendo lucro, deliberarem os sócios, levá-lo ao Patrimônio Líquido da 

sociedade para posterior utilização. 

X - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 
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DA ABERTUP.Á DE.FÚj~IS E SUA EXTINÇÃO 

XI - A sociedade poderá abrir filiais, depósitos ou escritórios em 

qualquer parte do território nacional, atribuindo-Ihes o capital nominal que julgar útil ou 

necessário ao fim colimado, parcela esta que destacará de seu próprio capital, para 

efeitos fiscais. 

XII - As filiais serão extintas nas seguintes hipóteses: 

a) ocorrendo a extinção do estabelecimento sede; ou 

b) por decisão dos sócios. 

DA CESSÃO DE QUOTAS: DA INCAPACIDADE E .MORTE DOS SÓCIOS 
t ~ 
,~~ - --~! -~ '!"'~ --, .... :- ~ 

;. "' "i· r -·--", \\ 
XIII - Falecendo ou inteluitado qlialquer un\:dOS sócios a sociedade 

não será dissolvida,,,continuando 20m o s~\'sobre~vente e;6s' herdeiros do "de cujus". 

Caso não haja,,:Cordo entre"7~!sóciO sbJevivente-;:e,o~ih~rdeiros do "de cujus", os 
i ,.t'-' ~- -..... -~-t í\ 1 .... --..- .. · .~.'''~;''''-'''''''''''''''''' 

haveres do sócio extinto sérão apurados cbm base nos valores do balanço especialmente 

~ 
t:i ~_ -; 

levantado. Co" ',.tj . ~ I v 
""'. "<l".,:oo.. ; -.. ~ .•• -" .... :. 

Parágrafo Úniêo;-:;;- O mesn;õ ~proCedirri~~ntc.i será adotado em outros casos em que a 
-.... _,' ...... ,._~,-_--:t'~~ -".~ '».''<.'-''I''!',r1,.,.,·f 

sociedade se resolvaem'(elaÇãci'a seusoêiô~ 

DAS DISPOSIÇÓES GERAIS E DO FORO DE ELEiÇÃO 

XIV - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que 

não est(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
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contra o sistema financeiro na€,iônal, l:Oiltra ;,orrr.as à9 1efesa da concorrência, contra as 

relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, 

xv -Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos oriundos 

deste instrumento o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, com renúncia a qualquer 

outro por privilegiado que seja. 

E por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 

03 (três) vias de mesma fOmla e teor, para que produzam um só efeito, o que fazem na 

presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinaram, sendo a 

primeira via para o devido registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e as 

I devolvidas aos contratantes depois de anotadas . 

TESTEMUNHAS: 

CI: "._A-Tl 
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12".AL TERAÇÃO CONTRATUAL 

GRAFFJTI PARTlCJPAÇÕES LIDA 

CNPJ 19.163.13810001-30 

Por este instrumento particular, RENILOA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, 

brasileira, casada, pedagoga, residente e domiciliado na Rua Castelo de Feira, nO 122, 

Bairro Bandeirantes, BH/MG, CEP 31330-030, portadora da cédula de identidade nO 

MG.2.696.760, SSP/MG e do CIC nO 492.881.806-72, RAMON HOLLERBACH 

CARDOSO, brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado na Rua do Ouro, nO 

1.138, apt" 601, Bairro Serra, BHlMG,. CEP.30220:il00" portador da cédula de identidade 
t '-t:~~. 

ri' M.660.231, SSPIMG e do C/C nO 143.322:21&-72, únicos~sócios componentes da 
I" •. ::c ":,,.-;'. o:: /,' . 4' ~. ~,:r~/1;o,. \,!' 

sociedade por cotas de responsabilidade limitlÍda "GRAFFIn PARTICIPAÇÕES L TOA.", 
f c,', \, .i 

com sede na Rua dos Inconfidentes, ~1.190, 1~ndar, B~Jrro Funci~~fl.áriOS, BHlMG, inscrita 

no CNPJ sob o ri' 1,9,.1.63,1038/0001.-30, resolvem.delcomum acordo alterar seu contrato 
~ ",~.t' '..' ,,....~, ~ , .. _ t- >~ " 'f ~ , 

social registrado;na JUCEMG,sobo.no 3. 120.058.98&-7em 29.04.76 e 11" alteração sob 

nO 3.127.967 ert 12103/20~~~;;~i;~os dos ia;t; 1~~5~; ~e~uintes do Código Civil (lei nO 
í ~ ~'. .. J 

10.40612002), t ~ reset~ de acord~ ~,~,)s ~áuSUlas e condições seguintes:: 

~~- A adirnnis{r~~'da',~ade será exercida pelos sócios que 
~.,~,-,;,-...... _ ... -- '-'~---'" .... --

assinam sempre em'conjunto de 02 (dois}.';":,,,,,; 

" - A cada quota corresponderá um voto nas deliberações desta 

sociedade. 

111 - Salvo exceções previstas em Le~ as deliberações dos sócios em 

reunião dos sócios serão tomadas por maioria dos presentes, observado o disposto no 

item "VI" deste instrumento de alteração. 

IV - Os sócios poderão fazer-se .representar nas reuniões por 

procuradores, sócios ou não, devidamente constituídos nos termos do art. 1.074, §1° do 

código civil de 2002. 
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Em razão da modifICação na administração da sociedade e inclusão de novas cláusulas, o 

Contrato Social passa a ter a seguinte redação: 

"68 
- A cada quota do capital social corresponderá um voto nas 

deliberações desta sociedade." . 

"9" -Salvo exceçãesprevistas em Lei, as deliberações dos sócios em 

reunião serão tomadas por maioria dos presentes, observado o disposto no item 'VI" 

deste instrumento de alteração contratual." 

"1 ()8 - Os sócios poderão fazer-se representar nas reuniões por 

procuradores, sócios ou não, devidamente constituídos nos termos do art. 1.074, § 1° do 

código civil de 2002." 

,,,,,,,:/'f>'I"M~~·1""''''<''~·''''''''<,{,1:,,*,I.QI,-~, . 

"118 
- A sociedade será administrada pelos· sócios RENILDA MARIA 

r ... _', .. """,.~ ~_, ,_c.,... '~"" '. 

SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA e RAMON HOLLERBACH CÀRDOSO, que assinam 

sempre em conjunto, com os poderes e atribJ~es para"~ssinarelTl"todos os documentos 

da empresa perante aos bancos, Ó~ãOS mU~icipal, eJadual e federal, cartórios, junta 
~~..,>.r"",,-"'f'~. _~.:,~'.. ~.;};:'..,}< ~ :,,.-- .' . 

comercial, e em outros de interessá' da empresa, autorizado o·uso· do nome empresarial, 
,f "f'~~;~~~:':'~ ~""~~:':,:. ~~:~:,.r~;r:'L~ . _ 

vedado, no enta"nto, em atividades' estranhasao"lnteress'e' social ou assumir obngaçoes 
I :J ~ I~ 

seja em favor de qualquerdos quotistas ou dé:terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
~. \~ li ;";" 

imóveis da sociedade, sem'autorização do out~ sócio. 
'~, ........._f. ___ . ~.~~ 

Parágrafo Único -'Ôs-admioistradoresterão direito a uma retirada mensal a título de pró
~""""_ii.i;~~~~ ... '!;.-,~: ... "''';:.,{ 

labore, a ser fixado anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites 

estabelecidos pela legislação do imposto de renda. 

Em função da alteração processada a sociedade reger-se-á pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO 

I - A 

PARTICIPAÇÕES LIDA.". 

sociedade adota a denominação social de "GRAFFITI ti 
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,,- A sociedade tem sede na cidade de Belo Horizonte/MG, à Rua dos 

Inconfidentes, nO 1190, 7° andar, Bairro Funcionários, CEP 30140-120. 

111 - A sociedade tem corno atividade principal a atividade publicitária 

de relações públiCas e· de comunicação· em -todas as_ suas _ fonnal>, indu~ve. produção 

fotográfICa e cinematográfica; participação no pais ou no exterior na qualidade de sócio 

quotista ou acionista de qualquer empresa . 

00 CAPITAl SOCIAL 

150.000.00 

450 450.000,00 

v - A sociedade tem duração por prazo indeterminado e teve inicio em 

29.04.76, extinguindo-se todavia por decisão dos sócios a qualquer tempo ou na 

ocorrência dos fatos expressamente mencionados no Código Comercial Brasileiro. 

DAS QUOTAS DO CAPITAL 

VI - A cada quota do capital social corresponderá um voto nas 

deliberações desta sociedade. 
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VII - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 

transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 

igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à 

venda, formalIzando, se realizada a cessão delas, a alte~ção C?ntra!ual pertinente. 

VIII - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social . 

IX - Salvo exceções previstas em Lei, as deliberações dos sócios em 

reunião dos sócios serão tomadas por maioria dos presentes, observado o disposto no 

item "VI" deste instrumento de alteração contratual. 

X - Os sócios poderão fazer-se representar nas reuniões por 

procuradores, sócios ou não, devidamente'constituídos nos' termos do art. 1.074, § 1° do 
~ .~~ 

código civil de 2002." : .... -i ~':_;J:':':':'\::::~~ "~h 

t ,. 1 ~ , 

I ~]. l ,", . ,~ 
_ ·i I" i _. . 

DAGERENClAf:REMUNE~ÇAODOS SOCIOS 

r . ,At.;~í r:~~ :~-': ~:~<F: 

( XI - i1~:ci::~1 será lA~i:;s:~::os sócios RENILDA M~A 
I. " 1 ;' 

SANTIAGO FERNANDES~DE SOUZA .e':~MON HOLLERBACH CARDOSO, que 

assinam semp~~m.conjun~~~'~'tp;de~s e atribuições para assinarem todos os 
":õ_ ... ~,t.,..' ':;:'. 't ',-- .~::,;, 't~:<: .-.~ .'?;;!:~ ""~', .'::.",;o,y 

documentos da emp'resa"perânfê''''aos''bâÓCók, órgãos municipal, estadual e federal, 

cartórios, junta comercial, e em outros de interesse da empresa, autorizado o uso do 

nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

Parágrafo Único - Os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró

labore, a ser fixado anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites 

estabelecidos pela legislação do imposto de renda. 
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00 TERMINO 00 EXERcíCIO SOCIAL 

XII - Ao termino deCêlda exen;[cio social, em 31. .de dezembro, os_. 

administradores prestará contas justificadas de sua administração, será elaborado um 

balanço geral e uma Demonstração do Resultado do exercício, os lucros ou prejuízos 

apurados serão divididos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de 

capital, exceto se, havendo lucro, deliberarem os sócios, levá-lo ao Patrimônio Líquido da 

sociedade para posterior utilização. 

XIII - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso . 

• """ 'V ___ ~~_'..: • ~: .... /iiIl'IP._ 

DA ABERTURA'DEFILlAISJ;i.SUA EXTINÇÃO 
pW:,l:.;,~,,,fu,'-_:'::-" ~~ 
1,·1 'li '-
1 f,l 'f1 1\ 

XIV - A socied~e poderá! abrir filiais, depósitos ou escritórios em 

qualquer parte do .>r:otório,nacionfIJ atribUi1J1~lhe!l,0.r~Pital no~f~al que julgar útil ou 

necessário ao fim colimado,.parcelá esta qué,destacará.de"séu próprio capital, para 

efeitos fiscais. fi /.,. i~'-#;l l .. ·."I .. ·~"_ .. ....;..c- . 
~~ j .-,~ 

\. xv -!~::.:t?;:rl"§~ nas seguintes hipóteses: 

a) ocorrendo a extinçãQ do estabelecimento seqe; ou 
'W: 'i<yt'~'1;l~?~,"~l>":no-'>l~""r::d' t.f 

.... ~~1CJ:~ ..... "l-~,lü:~ :_":"~~·-~1 
b) por decisão dos sócios. 

DA CESSÃO DE QUOTAS; DA INCAPACIDADE E MORTE DOS SÓCIOS 

XVI - Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios a sociedade 

não será dissolvida, continuando com o sócio sobrevivente e os herdeiros do "de cujus". 

Caso não haja acordo entre o sócio sobrevivente e os herdeiros do "de cujus", os 

haveres do sócio extinto serão apurados com base nos valores do balanço especialmente 

levantado. 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

---- AV. FRANCISCO SÁ. 787 - 6' ANDAR - PRADO - PABX: 31 3334-9477 - FAX: 1 



lIil mIa ~ 
r/Casfro AUDITORES E 

~ cONSULTORES ASSOCIADOS s.c LIDA 

• 

• 

DAS DISPOSiçõES GERAIS E DO FORO DE ELEIÇÃO 

XVII..:. O(s} Administiãdor(es) declam(m}, sob as penas da lei, de que 

não est(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou subo mo, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 

relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

XVIII - Fica eleito. para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos 

oriundos deste instrumento o foro difCoiTiarca"de'BéloHorizonte/MG, com renúncia a 
I 't 

qualquer outro por privilegiado que S~!ii:;'_;': ;~::-_::;;~.k \~ 
:' },,,,~ "t\ ~ • 

E por estarem dEf comum' aCordo, assinam o presente instrumento em 
~ f\ • (.' 

03 (três) vias de mesma forma e teor, para que produulm um só efeito, o que fazem na 
~~-. ~~ .Ã~""" . ','- t ,'';., -:: ·v_~<'t...- / ~ 

presença de duas,'téstemunhas que a tudo,.élssistiram e também assinaram, sendo a 
I .,.,'4!'.,~. t:t'.' . '; f" .. ~".:."":;~:-.::-"~",,"~ ,":-~ ... 

primeira via para o devido'registro'ria Junta,Comérciàfdo'Estado de Minas Gerais e as 
f ,i, ''o'r ':'" {. 
" i~;i ':i.. ~:.-~ 

demais devolvi ntratantes depois de anotadas. l 'H ~"; 
~,. ~~- .,~~ -,0'-,. _ •. :. 
~\ .,,,~- .,;Jl:'~.,,-, ___ :"'ji 

, 13·Ó!tTn .. a .. io .• de.2 . . ---.--:-:('":'--;;;;;u,,,,,'fiii'""'~' m)QiESTM>'OoEMOO:5<:GIEER.RAõJISSl Il'~-'';'>W'~':.:.l r ti. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINA 
CERTIFICO O REGISTRO SOB ° NRO.: 3184976048091065 
DATA: 21/06/2004 PnOTOCOLO: 
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13° AL TERAÇAo CONTRATUAL 

GRAFFITI PARTICIPAÇÕES L TDA. 

CNPJ 19.163.138/10001-30 

. . . 
Por este instrumento particular, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE 

SOUZA, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, pedagoga, 

portadora da CI nO MG. 2.696.760 (SSP/MG), inscrita no CPF/MF sob o nO 

492.881.806-72, residente e domiciliada na Rua Castelo de Feira, nO 122, 

BandE;lirantel>, Belo Horizonte/MG, CEP31330-03Q;RAMON HOLlERBACH 

CARDOSO, brasileiro, casado pelo regime comunhão universal de bens, 

publicitário, portador da CI nO M. 660.231 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nO 

• 143.322.216-72, residente e domiciliado na Rua do Ouro, nO 1.138, apto. 601, 

Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30220-000, únicos sócios componentes da 

sociedade empresária Ltda "GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA.", com sede na 

Rua dos Inconfidentes, nO 1.190, 7° andar, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 

30140-120, inscrita no CNPJ sob o nO 19.163.138/10001-30, resolvem, de comum 

acordo, alterar o contrato social registrado na JUCEMG sob o nO 3.120.058.988-7, 

em 29/04/76, nos termos dos arts. 1.052 e seguintes do Código Civil (lei nO 

10.406/2002), que se regerá de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

• 
I - a sociedade altera o endereço de sua sede, que passará a ser, a partir 

de 1° de outubro de 2005, na Avenida Cristóvão Colombo, n° 550, sala 608, Bairro 

Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-150 . 

Em razão da modificação no endereço da sede, a cláusula Segunda do Contrato 

Social e demais alterações passa a ter a seguinte redação: 

"2a - A sociedade tem sede na cidade de Belo Horizonte/MG, à Avenida 

Cristóvão Colombo, n° 550, sala 608, Bairro Funcionários, CEP 30.140-150." 

Em função da alteração processada a sociedade reger-se-á pelas cláusulas 

e condições seguintes: 

(, 

l\ , 
\ 
\ 



• 

• 

---------

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO 

I - A sociedade adota a denominação social de "GRAFFITI 

PARTICIPAÇÕES LTDA:" 

11 - A s~cieila'.le tem ;i;od:a :n::t cidade de Belo Horizonte/MG, à Avenida 
. .. 

Cristóvão Colombo, n° 550, sala 608, Bairro Funcionários, CEP 30.140-150. 

111 - A sociedade tem como atividade principal a atividade publicitária de 

relações públicas e de comunicação em todas as suas formas, inclusive produção 

fotográfica e cinematográfica; participação no país ou no exterior na qualidade de 

s~ci9 ~uotis~a ou __ acionjsta doe qualquer empresa. - --

DO CAPITAL SOCIAL 

IV - O capital social é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil 

reais), em moeda corrente do pais, dividido em 450 (quatrocentos e cinqüenta) 

cotas, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada uma, sendo assim distribuído 

entre os sócios: 

SÓCIOS QUOTAS VALOR· R$ 

RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA 300 

RAMON HOLLERBACH CARDOSO 

TOTAIS 

150 

450 

DO INICIO DO PRAZO DE DURAÇÃO 

300.000,00 

150.000.00 

450.000,00 

V - A sociedade terá duração por prazo indeterminado e teve inicio em 

29/04/1976, extinguindo-se, todavia, por decisão dos sócios a qualquer tempo ou 

na ocorrência dos fatos expressamente mencionado no código civil brasileiro. 

DAS QUOTAS DO CAPITAL 

VI - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 

igualdade de condições e preços direto de preferência para a sua aquisição se \1 

f!5 [1 
\ 
\ 



postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 

pertinente. 

VII - A responsabilid.ade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 

mas todos respor]d~~ soiklar'iam~nte ;;>ela integração de capital social. 

DA GERêNCIA E REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS 

VIII - A sociedade é administrada pelos sócios RENILDA MARIA 

SANTIAGO FERNAND~S DE SOUZA e RAMON HOI..LERBACH CARDOSO, que 

assinam em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições para assinar 

todos os documentos da empresa perante aos bancos, órgãos municipais, 

• . estaduais e federais, cartórios, junta comercial, e em outros de interesse da 

empresa, autorizado o uso do nome da empresa, vedado, no entanto, em 

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 

qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis 

da sociedade, sem autorização dos outros sócios. 

Parágrafo Único - Os administradores terão direito a uma retirada mensal a título 

de pró-labore, a ser fixado anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro 

dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda. 

DO TÉRMINO DO EXERCíCIO SOCIAL 

• IX - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á 

elaboração será elaborado um balanço geral e uma Demonstração do Resultado 

do exercício, os lucros ou prejuízos apurados serão divididos ou suportados pelos 

sócios na proporção de suas quotas de capital, exceto se, havendo lucro, 

deliberarem os sócios, leva-lo ao Patrimônio Líquido da sociedade para posterior 

utilização. 

X - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. 

~/ \ 
i 
\ 



• 

• 

DA ABERTURA DE FILIAIS E SUA EXTINÇÃO 

XI - A sociedade poderá abrir filiais, depósitos ou escritórios em qualquer 

parte do territ(.rjo p<:lciotl9l, :citribu;nd;>-Ihes o capital nominal que julgar útil ou 
- - - - , 

necessário ao fim colimado, parcela esta que destacará de seu próprio capital, 

para efeitos fiscais. 

XII - As filiais são extintas nas seguintes hipóteses: 

-~- - - -- -- - -
- -- - ---

a) Ocorrendo a extinção do estabelecimento sede; ou 

b) Por decisão dos sócios . 

DA CESSÃO DE QUOTAS, DA INCAPACIDADE E MORTE DOS SÓCIOS 

XIII - Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios a sociedade não será 

dissolvida, continuando com o sócio sobrevivente e os herdeiros do "de cujus". 

Caso não haja acordo entre o sócio sobrevivente e os herdeiros do "de cujus", os 

haveres do sócio extinto serão apurados com base nos valores do balanço 

especialmente levantado. 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que 

a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E DO FORO DE ELEiÇÃO 

XIV - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não 

está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou 

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob o efeito dela, a 

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade. 
: i 
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i 
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• 

xv - Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos oriundos 

deste instrumento o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, com renúncia a 

qualquer outro por privilegiado que seja. 
- "- _. - - - - - -

. " . - ~ - . 
E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 03 

(três) vias de mesma forma e teor, para que produzam um só efeito, o que fazem 

na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinaram, 

sendo a primeira via para o devido registro na Junta Comercial do Estado de 

_fIt1in_as ~erail) ~as çfem.ais devolvidas aos contratantes'depois de anotadas. -

Belo Horizont 20 etembro de 2005. 

uUI~BAc'H CARDOSO 

, ~z:...... 

I' SANTIAG() FERNANDES DE SOUZA 

\ 
TESTEMUNHAS: 

• J'/MA 
" JpãO Soares Neto 

Jl- ~iandA.M ~. 
t!noM811 1 

Marcos Luiz Guimarães de Souza 
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TERMO DE INTERROG ~TÓRIO 
PROCESSe): N° 2007.3l'.OO.020444-6 
RÉU(S): Fj;!A.NCISCO li! ARCOS CASTILHO SANTOS E OUTROS 

Fls. 

gaVara 

Aos 3 de outubro de 2007, às 14:00 horas, nestél cidade de Belo 
Horizonte, Fórum Ministre Oscar Saraiva, na sala de audiências, presente o(a) 
Excelentíssima Sra. Juí; a Federal Substituta da ga Vara, Ora. RAQUEL 
VASCONCELOS ALVES DE LIMA, comigo Assistente Técnica, compareceram 
a representante do MP!', O .... Águeda Aparecida Silva Souto, o acusado 
Francisco l!IIarcos Cast:.lho Santos, acompanhado do Or., Leonardo Isaac 
Yarochewsl(y, OAB/MG. 7.898, passando a MM. Juíza a qualificar o(a) ré(u) do 
modo seguinte: "Qual o SE u nome, nacionalidade, estado civil, profissão, data de 
nascimento, naturalidade, filiação, residência, sabe ler e escrever?" O (A) 
acusado(a) livre de qualql er coação, respondeu chamar-se: F,ranc;sco Marcos 
Castilho Sóntos, brasilfl.'ro, casado, publicitário, nasc;df) aos 18.11.1948, 
natural de Helo Horizom ~/MG, filho de Duílio de Oliveira Santos e Adelaide 
de Castilho) Santos, JDrtador do RG MG- 5.924 SS/~IMG e do CPF 
098.486.226'-91, res;den e na Rua Carlos Gomes, nO. 160, Bairro Santo 
Antônio, Belo Horizonte,' ,..,G. Cientificado o denunciado da acusação constante 
destes auto';, bem come- do direito e-onstitucional de permanecer em silêncio, 
sem que ist·) de maneir"i alguma venha prejudicar-lhe, e, ª-p-!:,s oportunidade 
de entrevis'ia prévia CO!1 o/a) defensor/a) presente, passou a MM. Juíza a 
interrogá-lo na forma legél e nos termos do art. 185 do CPP, n1spondendo o/a) 
acusado/a), da seguir, e forma: que atualmente presta c·:msultoria a uma 
empresa de nome Bárbalil ComunicaçãO; que faz quinze meSE1S que está nessa 
consultoria;~ue ainda é s icio da DNA, que não está ativa; que também é sócio 
da empresa Multiaction, 1 ma empresa de promoção que também se encontra 
inativa; que loje vive da c lI1sultoria que presta; que retira no mínimo quinhentos 
e no máximo seiscentos; 'Iue tem uma casa que aluga, uma casa de sítio, duas ' 
salas comer:iais, que alu!a para a empresa de sua esposa, por trezentos reais \' 
mensais, e a casa onde I nora, que é herança de família; que sua esposa tem' \i 
uma pequena agência de turismo; que tem dois filhos, uma menina de 25 anos, " 
terapeuta ocupacional elm filho de 23 anos, que estuda Publicidade; que a • 

irmãs; que nunca foi pm;o anteriormente; que sabe que a DNA está sendo I' • 
processada, em caso rei" tivo ao INSS, mas não sabe informar se é criminal e ' 
em que vara; que não c,mfirma os fatos da denúncia; que não reconhece o 
débito de cinqüenta e cine o milhões; que já recorreram na esfl3ra administrativa ~ 
e judicial, contestando os valores; que há matérias controversas referentes ao 
lançamento de tributos r. ara as agências de publicidade; que os órgãos de 
classe (SINDAPRO e AS \p, principalmente estão mobilizados para explicar a 
mecânica de faturamento je uma agência de publicidade; que a DNA estava na 
época citada na denúnci.: entre as trinta maiores agências d,e propaganda do 
Brasil em faturamento; ql e o meio publicitário movimenta valor expressivo de ~.':"", 
dinheiro, tendo em vista (J custo da mídia (por exemplo, a página dupla da Veja 
custa mais te R$300.000,')O); que o PIS e COFINS cobrados pelas autoridades 
tributárias incidiam sob,.. o valor total da nota fiscal que a agência de ~ 
publicidade rlmitia, e não !obre a comissão da agência; que a comissão da DNA 'f:' r .1 
variava entr'3 8% a 15% que a comissão das agências de publicidade era 
regulava pele) CENP; que a fatura é feita em nome do cliente, aos cuidados da 
agência; quo não sabe il' formar se o processo na esfera administrativa já se '. ~ 
encerrou; que está em curso uma ação anulatória; que sua atividade é 
publicitária; que liderou eqJipes de publicidade e não quadrilhas ou bandos; que ! 

não reconhece qualquer farticipação em crime de quadrilha ou bando; que só & 
tomou conh~cimento da suposta falsidade das AIDFs apresentadas junto à . D-.-
Prefeitura dI) Rio Acima luando leu a denúncia; que a DNfl, tinha uma filial, \) 

~~ 



PODER JUDlCl,i ~IO 
JUSTiÇA FEDERJ' _ DE '"GRAU EM MINAS GERAIS 
ga Vara Criminal 
Av. Álvares Cabral, 1805· Santo Agostinho· Belo Horizonte/MG· CEP; 30170-001 
Fone: (31) 3299-64 7 Fone/fax: (31) 3299·6413 E-mail: Q9yarª@mg.trf1,i!QYJll 

FI 
~ 

primeiro em Catas Alta~, e depois em Rio Acima; que a iilial não era "de 
fachada"; ql,e várias emp esas tinham filiais nas cidades circunvizinhas, onde o 
ISS era mais barato do que em Belo Horizonte; que sempre soube que tal 
recurso era lícito; que a C1 iação de uma filial em Catas Altas foi medida tomada, 
em 1999, pülo presidente da DNA à época, Daniel Freitas, após consulta a um 
consultor tributarista; qUt tal medida foi tomada também, tendo em vista a 
existência d.;) uma "guem fiscal" entre os municípios e estados: que se lembra 
que Catas Altas, inclusi~~ tinha uma propaganda "Traga sua empresa para 
Catas Altas"; que não SE be como funcionava a dinâmica de recolhimento de 
tributos relativos à filial I:.e Catas Altas e também relativos à DNA em Belo 
Horizonte; q'Je isso era in'.:umbência do diretor financeiro da DI\IA que, na época 
caada na denúncia era M~ rcos Valério; que Daniel Freitas foi presidente da DNA 
até 2002; que os sócios da DNA na época citada na denúncta eram: a Grafitti 

. Participações (com 50% (a participação societária), Daniel FrEiitas (com 40%) e 
o interroganjo (com 10%:; que eram sócios da Grafittí Marcos Valério, Cristiano 
Paz e Rarron Cardoso; que Daniel Freitas era o presidente da DNA, que 
cuidava de "oda a repres mtação da agência; que o interrog:::ndo era o diretor 
operaCional, responsável pela gestão publicitária (entrega d D produto final -
publicidade - ao cliente); que não tem interesse e nem conMcimento na área 
financeira; que sua origen 1 sempre foi na criação publicitária; C'ue a Grafitti tinha 
o controle administrativo l financeiro da DNA; que Marcos Valério, Cristiano e 
Ramon eram sócios {uotistas, participavam das reuniôes e decisões 
macroestratégicas; que (ristiano e Ramon não tinham papéis específicos na 
DNA; que rvlarcos Valérir: era diretor financeiro da DNA, indicado pela Grafitti; 
que o diretor financeiro ~ra o responsável por toda a ge:>tão financeira da 

, .. 

empresa; qJe assinou ,ários requerimentos para emissão de AIDFs; que 
segundo o contrato soci@ tais requerimentos tinham que ser assinados por um 
representan::e da Grafitti (Marcos Valéria), pelo interrogando ou Daniel; que 
acredita ter assinado req Jerimentos das AIDFs citados na d'3núncia; que não 
conhecia o ,~aminho que ) requerimento percorria; que nunCê; foi a Rio Acima; 
que o requ€rimento assir ~do ia para o departamento financeiro da empresa e' 
depois encaminhado ao c: Jntador; que o contador da DNA era o acusado Marco 
Aurélio Prata; que conhec 3 Marco Aurélio Prata da empresa DI\IA; que só tomou 
conhecimen:o do extravio dos documentos pela imprensa; que acredita que era 
o departamento financeirc o responsável por atender às solicitações de entregas 
de documentos feitos pell Receita Federal; que houve busca e apreensão de 
documentos na DNA; qut há vários documentos da empresa, ainda em poder 
da Polícia Federal: que t )mou conhecimento da incineração dos documentos 
pela imprensa; que não .:onhece Marco Túlio Prata; que sabe que depois do 
extravio dos documentos foram tomadas decisões pelo setor responsável da 
DNA; que nüo participou (e tais "tomadas de decisão" por não ser matéria afeta 
ao setor op'lracional; quIÕ a medida tomada foi apresentar a queixa, o que foi 
feito por Marco Aurélio; (ue os documentos se encontravam sob a guarda de 
Marco Aurélio e não da t mpresa; que não conhece as testemunhas arroladas 
na denúncia; que não 'tlm conhecimento dos documentos que instruem o 
processo. EHclarece a pll:lido do MPF: que integra o quadro ele funcionários da 
DNA desde 1985, onde in Jressou como redator; que passou a ser sócio da DNA 
em junho dE' 1997, com 1 )% das quotas; que desconhece quantos empregados 
trabalhavam na filial em C atas Altas/Rio Acima; que como redator nunca enviou 
ou recebeu pedidos de tre balhos para a filial de Catas Altas/Rio Acima; que não 
sabe informar a dinâmic~ de captação de clientes para a filial; que não sabe 
informar por quanto templ a filial operou; que não conhece nenhum cliente de 
expressão da filial de CaBs Altas; que acredita que a filial dE! Catas Altas não 
tinha capacil1ade financeil.~ para a realização de grandes trabalhos; que quando &', 
Daniel Freitas resolveu :riar a filiar de Catas Altas, a Prefeitura de Belo :..er-
Horizonte cobrava ISS di, 5%, enquanto Catas Altas cobrava de 1% ou 0,5%; 

\()Jf~ 
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que várias agências migro' ram para Catas Altas, Rio Acima, Nova Lima, Sabará; 
que a PrefEtitura de Bel1: Horizonte passou a sentir o impacto da quebra na 
arrecadaçãc do ISS; qUE' paSSOU a exercer a presidência da DNA em julho de 
2004; que d'3 2002 até 2ü 14 houve vacância no cargo; que durante esse período 
de vacância ninguém eXI 'rceu informalmente a presidência; que durante esse 
período de vacância ':udo continuou como antes": 8!' macrodecisões 
estratégicas eram tomacllS pelo conselho de acionistas, a Grafitti continuou 
responsável pela parte 'inanceira, Margarete Freitas (sucessora de Daniel 
Freitas) con'jnuou respor., ,ável pela parte publicitária e o interrogando continuou 
responsável pela parte o: peracional; que até 1998, Cristiano e Ramon eram 
concorrente:, do interrog111do, eles na SMP&B e o interroganclo na DNA; que a 
partir de 98 CriS1ianoe R,mon se tornaram sócios da DNA, por meio da Grafitti; 
que teve CO'l1 Cristiano e Ramon primeiramente um relacionamento cordial, de 
mercado, entre concorre. Ites; que não tinha laços de amizade profunda, de 
relacionamento estreito, c)m Cristiano e Ramon; que conheceu Marcos Valéria 
na DNA; qJe não tinha com Marcos Valéria, relacionamento de amizade 
profunda; que o interrogE ndo, Cristiano, Marcos Valério, Rer,ilda e Ramon se 
encontravam pouco, freq( entavam pouco a casa uns dos outi"OS; que pelo que 
sabe a conlabilidade da 'JNA era terceirizada, e os documentos da empresa 
ficavam no escritório do contador, Marco Aurélio. Esclarece a pedido da 
defesa de Ftenilda e Mal cos Valério: que no período de 99/:!002 a DNA tinha 
clientes em Brasília; que a DNA tinha clientes em Brasflia desde 94 (INCRA); 
que em Blasília a DN,\ prestou serviços também ao Elanco do Brasil, 
Eletronorte, Ministério d) Trabalho e Ministério da Educação; que tem 
conhecimen':o de que ess 3S órgãos públicos já descontavam na fonte impostos 
federais e municipais (I~ S) ao proceder ao pagamento à DNA; que esses 
órgãos públicos eram os ,Iientes de maior volume de faturamento da DNA; que 
trabalhou como diretor ni', DNA Rogério Livramento Mendes, em 1997, como 
preposto do sócio Clésio Andrade, detentor de 50% da DNA, posteriormente 
transferidos à Grafitti; que o sr, de nome Paulino era diretor financeiro da DNA 
até a empresa encerrar ~:Jas atividades em 2005; que acredita que em algum 
momento Renilda era sóc: a da Grafitti e Marcos Valério, procurador da mesma; 
que Renilda nunca exer( eu nenhuma atividade na DNA; q'Je salvo engano 
Renilda foi á DNA uma única vez; que quando a Receita esteve fazendo 
fiscalização na DNA querl> atendeu os fiscais foi o setor financeiro da empresa 
com suporte do contado; que trabalhavam no setor financeiro da empresa 
Mõnica, Fani, Vagner, P11'Jlino, com suporte do contador Marco Aurélio Prata; 
que já ouviu falar na emp esa MEMOTEC, mas não sabe informar se a mesma 
foi contratada pela DNA "u qualquer outra informação a respeito; que Márcio 
Hiran, até a ':mtrada do Clisio Andrade na sociedade, era o diretor financeiro da 
agência; qUE' Márcio Hirar, após o ingresso de Clésio, saiu da área financeira e 
foi para a área publicitl ria, onde passou a dar suporte ao planejamento 
estratégico da empresa; '1ue salvo engano, em 2002, Márcio Hiran tornou-se 
diretor da filial em Brasíl~, Pela defesa de Ramon, esclar,~ce: que a DNA 
funcionava no seguintemdereço: Aimorés, 981, 2 o andar, Funcionários, 
ocupando tojo o andar e ) pilotis do prédio; que Ramon não 'linha sala lá; que 
Ramon nãoiinha chave d I empresa, nem o interrogando, que tinha porteiro 24 
horas; que havia uma vig~1 que trabalhava de nove da noite às sete da manhã, 
quando che{lava a faxinei'a; que a agência não tinha chave, funcionando nos 
finais de semana, durante a noite; que o Ramon não trabalhava na DNA em 
nenhum setor; que a DNi' e a SMP&B, após o ingresso de Ramon e Cristiano 
na primeira, via Grafitti. continuaram concorrentes, normeJmente; que as 
agências mJA e a SMP l..B tinham filosofias, credos e modos de atuação 
absolutamente diferentes; que acha que quem dirigia a SMP~'P eram Ramon, 
Marcos Valé.'io e Cristiano Pela defesa de Cristiano, esclare(:e: que começou 
a trabalhar como redator )ublicitário em 1978 e nessa época já conhecia, de 
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nome, Cristano Paz, con.o diretor de arte; que Cristiano não exercia qualquer 
trabalho na DNA; que as lecisões macroestratégicas eram voltadas às matérias 
de crescimElnto, desenvc Ivimento, prospecções de novos negócios; que não 
havia uma élssiduidade fi' arcante do Cristiano nas dependênc:ias da DNA; que 
Cristiano, eventualmente, ia à DNA; que não sabe informar se Cristiano se 
afastou da Grafitti, mas s:.be informar que ele se afastou da DNA, salvo engano 
em janeiro de 2004; qUf. a participação do Sr. Clésio Andrade na DNA era 
voltada espElcificamentel: :lra a área financeira; que cabia ao i:,r. Clésio Andrade 
(da mesma forma como (abia depois a sua sucessora Grafitti) indicar o diretor 
financeiro da DNA. Escla'ecea pedido de sua defesa: que ingressou na DNA 
como redator; que depoif, em decorrência de seu bom desempenho criativo, foi 
convidado por Daniel par" ser diretor de criação, em 97 tornou--se sócio da DNA; 
que tornou-se sócio corn 10% das quotas e manteve tal percentual; que era 
amigo de Daniel Freitas; Ilue em 82 Daniel saiu de uma empn~sa para fundar a 
DNA; que o interrogando encantou-se com o projeto de Daniel; que Daniel só 
conseguiu p9.gar ao interl' )gando o que ele recebia em outra agência, em 1985; 
que em 19a2 trabalhou como free lancer para Daniel; qUEl o Conselho de 
Quotistas er9. composto p]r todos os sócios (Cristiano, Ramon, Marcos Valéria, 
o interrogando e Daniel); havia um presidente do conselho, que era o Daniel, 
que tambérr, presidia a aI: ência; que todos os sócios tinham a:>sentos na mesa; 
que teve ir formação qll ~ o contador Marco Aurélio tinha outros clientes, 
inclusive oulras agência!i de publicidade; que Marco Aurélio entrou na DNA 
pelas mãos de Clésio Ar drade; que a DNA ganhou vários prêmios, entre os 
quais: Associação Mineinl de Propaganda, Prêmio Colunistas, Januário Carneiro 
de Rádio, Central de 0, tdoor, Prêmio Abril, Profissionais cio Ano da Rede 
Globo, Festival de Cannf. s, Festival Ibérico de Publicidade, Festival de Nova 
York, Festival de Londn: 5. Que tem advogado/a) constituído/a) presente 
neste ato e desde já in: imado(a) para apresentação da Defesa Prévia no 
prazo legal, Nada mais t 9.vendo a lavrar, foi encerrado o presente termo, que 
depois de lielo e achado I :onforme, vai devidamente assinado. Eu, (Christiany 
Rosália dos Santos), Assi~ tente Técnica, que digitei e subscrevi. 
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Aos 3 de outubrc de 2007, às 14:00 horas, nesta cidade de Belo 
Horizonte, Fórum Mini~; ro Oscar Saraiva, na sala de aud':ências, presente 
o(a) Excelentíssima f 'a. Juíza Federal Substituta da, 9a Vara, Ora. 
RAQUEL VASCONCELOS ALVES DE LIMA, comigo Assistente Técnica, 
comparecEram a reprE] ,entante do MPF, Or". ÁguedaA.parecida Silva 
Souto, o acusado Ral non Hol.lerbach Cardoso, acompanhado do Or. 
Hermes Vilchez Guen era, OAB/MG 49.378 e do Or~ Estevão Ferreira 
de Melo, OAB/MG, 96 241, passando a MM. Juiza a qualificar o(a) ré(u) 
do modo seguinte: "I )ual o seu nome, nacionalidacle, estado civil, 
profissão, data de nasc mento, naturalidade, filiação, residência, sabe ler e 
escrever?" O(A) acusa(o(a) livre de qualquer coação, respondeu chamar
se: Ramon Hol.lerba,:h Cardoso, brasileiro, casado, empresário, 
nascido aos 13.06.48 natural de Belo HorizontelMG:, filho de José 
Ribeiro Cardoso e W I/dira Hollerbach Cardoso, portador do RG M-
660.231 S!'P/MG e do CPF 143.322.216-72, residente fia Rua do Ouro, 
n°. 1.138, apto. 1602, Bairro Serra, Belo Horizonte/MG. Cientificado a 
denunciada da acusaç io constante destes autos, bem como do direito 
constitucional de perr.' anecer em silêncio, sem que isto de maneira 
alguma venha prejudic< r-lhe, e, após oportunidade de entrevista prévia 
com o(a)jefensor(al, presente, passou a MM. Juíza a interrogá-lo na 
forma legell e nos te mos do art. 185 do CPP, respondendo o(a) 
acusado(a), da segui. Ite forma: que é publicitário por formação e é 
empresário da área de :omunicação; que é sócio da SMP&B e da Grafitti; 
que a SMF'&B possui E' ,critório que cuida da parte documental, mas não 
tem mais atividade opel acionai; que a Grafitti é uma emp,'esa somente de 
participaçã,); que hojE presta serviços ao mercado, desenvolvendo 
projetos de comunicaçt ) e marketing; que não tem outras fontes de renda; 
que por rrês seu renllimento gira em torno de R$S,ClOO,OO; que sua 
esposa, er genheira m, talúrgica aposentada, é diretora de uma creche; 
que tem dllas filhas de:' 25 e 27 anos, que moram com o interrogando e . , 
trabalham, uma como ,llédica e outra com pesquisa de mercadO; que 'K 
nunca foi preso ou proc essado criminalment,e antes; que não confirma os i .~' 
fatos da dE núncia; que pelo seu conhecimento não existe esse débito de -. I 

cinqüenta H cinco milhlles; que tomou conhecimento dessas acusações ' 
com a denúncia; Que Có ntão, conversou com os demais sócios da DNA, 
ocasião em que lhe foi i Iformado, principalmente pelos sócios Que dirigiam ~ 
a DNA, qU3 o débito d3 cinqüenta e cinco milhões é inexistente; que o 'LU 
interrogando, Cristiano e Marcos Valério eram sócios na Grafitti; que a " 
Grafitti, por sua vez, eré sócia da DNA, juntamente com Daniel de Freitas " 
e Francisco Castilho; ql e Daniel faleceu em 2002; que di -igiam a DNA os . 
seguintes ~;ócios: Dani. I (presidente). Marcos Valério (n3presentante da • 
Grafitti, na DNA e diret<: r financeiro da DNA) e Francisco Castilho (diretor I 
de operaçfles); que O miei, Francisco, Marcos Valério, Cristiano e o .-
interrogando constituíar I um Conselho; que o Conselho se reunia sem ; 
regularidad3, de vez em quando, ao longo de ano; que o Conselho discutia 
os caminhos da empre,a no mercado, projetos de conquista de novas ~' 
constas, m; aspectos r. ositivos e negativos da atuação da empresa ao 
longo do ano; que após a morte de Daniel, sua viúva assumiu a parte da 

~~ 
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produção publicitária ,Ia empresa e o Francisco Castilho assumiu a 
presidência; que essa sucessão não foi imediata; qUE! com relação à 
acusação ,je cometim!;.llo do crime de quadrilha tem a dizer o seguinte: 
que é publicitário há ti' nta e quatro anos; que Cristiano e Francisco são 
publicitários há tanto t, mpo quanto o interrogando; que tanto a DNA e a 
SMP&B teriam, hoje p)f volta de trinta anos de existência; que a DNA 
gerava por volta de 12 )/140 empregos diretos e por volta de quinhentos 
empregos indiretos, er. decorrência do volume de trabalho da DNA; que 
os prêmic s recebidm. os clientes, os profissionais formados e os 
benefícios gerados pel; l DNA, durante os anos em que atuou, são prova 
do objetiva único de·pnlmoverum bom trabalho de comunicação; que não 
teve conhecimento, an! lS da denúncia, da apresentação (las AIDFs falsas; 
que posteriormente, qu lOdo se reuniu com os demais sócios, os mesmos 
informaram ao interrog .mdo que tal acusação não procede; que o débito 
de cinqüer,ta e cinco m Ihões constante na denúncia foi urna surpresa para 
todos; que não há, pElO comportamento da empresa, como a DNA ser 
acusada disso, já que ti Idos os tributos e impostos estavam absolutamente 
em dia; qu 3 a DNA tinh I vários clientes na esfera federal; que os impostos 
devidos eram automati( amente retidos na fonte pelas emoresas atendidas 
pela DNA; que com FI: lação às autorizações falsas tem a dizer que os 
sócios que tocavam a r: NA recebiam toda orientação contábil, jurídica, dos 
profissionais adequado ;; que os sócios cumpriram de forma normal toda 
documentação que erõl apresentada; que não sabe informar quem era o 
advogado ja empresa na época; que o contador da empresa era Marco 
Aurélio Prata; que toOl)U conhecimento do extravio de documentos por 
meio da imprensa; qUE ficou sabendo que foi registrado uma "queixa" e 
que todas as medida.; cabíveis foram tomadas; que não sabe mais 
informações a respeito; que saberia informar a respeito da SMP&B, já que 
era um do:; executivos da empresa; que tomou conhecimento da queima 
dos docurr,entos pela illprensa; que nunca teve contato com Marco Túlio 
Prata; que foi uma absc uta surpresa para todos os sócios, uma ocorrência 
sem o meror sentido, a notícia a respeito da incineração ,jos documentos, 
já que eram docum!, ntos todos lançados e contabilizados; que o 
interroganco e os de;.lais sócios; que não conhece as testemunhas 
arroladas na denúncia; lue não teve acesso aos documentos que instruem 
o processo; que gostar 3. de acrescentar que quando citou a SMP&B, fez 
para mostr.,r a diferenç: 1 de sua participação nas agências; que enquanto 
era executivo na SMP8.3, tendo conhecimento do dia a dia da empresa, o 
mesmo nã,) ocorria na DNA, em que tinha apenas uma. participação no 
Conselho ce Quotistas. Esclarece a pedido do MPF: que é sócio da DNA 
desde 19913; que o intf::rogando, Cristiano e Marcos Valério ingressaram 
nessa data na DNA apis a saída de Clésio Andrade; que a SMP&B e a 
DNA eram as duas mai )res empresas do mercado mineiro; que ingressou 
como sócic da DNA, ob etivando crescimento e fortalecimHnto da atividade 
profissional; que não s,' recorda por quanto comprou as quotas da DNA; 
que indagé.do por que na época houve a constituição '3 o ingresso da 
empresa Grafitti como sócia da DNA e não das pessoas de Ramon, 
Cristiano, respondeu cue as duas empresas tinham uma relação de 
competir n) mercado 1 que o interrogando e Cristiano sempre foram 
vinculados 3. SMP&B; qlle não tinha como (perante os clientes e perante o 
mercado) o interrogandp e o Cristiano entrarem como sócios na DNA; que 
a participação do interrr rgando e Cristiano na DNA era aoenas acionária; 
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que não h:tvia particip' ção do interrogando e de Cristiano na gestão da 
DNA, tante que a DNA e a SMP&B continuaram competindo no mercado, 
disputando clientes; qL 3 conheceu Marcos Valério quando o mesmo foi 
oferecer urna consultor a de uma orientação financeira para um sócio da 
SMP&B, de nome Ma lrício Moreira, no final de 1996; que define seu 
relacionamento com Mi Ircos Valério como uma relação ele sócios que se 
respeitam; que não salle informar se o contador Marco Aurélio prestava 
contas, se reportava dir ~tamente a Marcos Valério; que havia um rapaz na 
DNA de ne me VanderlE i, não sabendo o interrogando informar se se trata 
do Vanderlei Damascer o Azevedo; que não sabe informar as relações de 
subordinação dentro d" empresa; que se recorda que Vanderlei era "um ... 
faz tudo", levava infol/.lação de clientes para a reunião, chegava com 
dados de clientes; qu l Vanderlei era mais presente junto ao Daniel, 
responsável por trazer nformações diversas; que parecia ao interrogando 
ser Vanderlei uma e~i Jécie de braço direito de DaniElI; que conhece 
Paulino Alves Ribeiro J mior, que era gerente financeiro ela DNA; que não 
sabe inforr,lar se as a: sinaturas constantes de fls. 156, 160 e 164 dos 
autos 2005.44828-7 sã, de Francisco Castilho; que com Cristiano de Melo 
Paz, manlém relação extremamente respeitosa e eventual; que o 
interrogando é sócio dr: Cristiano há aproximadamente vinte e três anos; 
que na SMP&B era fiicio, além do interrogando e de Cristiano Paz, 
Marcos Valério, sendo ( ue este ingressou na sociedade, salvo engano, em 
1997; que ~om relação à filial da DNA, de Catas Altas, não tem a menor 
idéia de quantas pesse IS lá trabalhavam; que o interrogando nunca foi à 
filial de Cat:ts Altas; quI' não pode especificar qualquer nome de cliente da 
filial de Catas Altas, já qJe não cuidava dessa área; que náo sabe informar 
por quanto tempo ess< filial operou; que também não sabe informar o 
faturamento médio mfllsal dessa filial; que acha que era função do 
contador f.:tzer as so citações para a emissão de AIDFs; que os Jft~ 
documento:, fiscais da [INA ficavam na guarda do contador, não sabendo ..' 
em que local. Esclarec e a pedido da defesa de Francisco: que eram 
clientes da DNA na esfe:a federal o Ministério do Trabalho, a Eletronorte, o 
Banco do E rasil; que co n relação a tais clientes, os tributos federais eram 
descontados em fonte, ( onforme determinado em Lei; que com relação ao 
cargo de Diretor de Opfil'ações, exercido por Francisco Castilho, esclarece 
que toda a produção, . Ddas as etapas que interferem na produção do ' 
resultado çerado pela3gência são de responsabilidade do Diretor de . .~. 
Operações (desde o atr. ndimento ao cliente até o produto final - anúncio, i .. A I ' 
filme, etc). í::sclarece a pedido da defesa de Renilda e Marcos Valério: ~" 
que Renilda figurou cemo sócia da empresa Grafitti, Hm determinada 
época; que Marcos Vali !rio representava Renilda na Grafitti; que Renilda \ 
nunca participou de reunião do conselho de cotistas; que tem ~, . o 

conhecimento de diver lência entre a Receita Federal e agências de \\h íJ a 
publicidade no Brasil err torno da tributação pelo faturamnnto bruto e não \ ,'W 
pela receita específica da indústria de propaganda; que a Associação . .'d 
Brasileira das Empres IS de Propaganda impetrou um Mandado e /; J. 

Segurança :)ara diSCo utiral questão; que nas notas fiscais das agências de '--tft7(' 
propaganda, os valores pagos à prestadores de serviços e fornecedores • .' 
vêm destacados da ra nuneração da agência;. que perguntado se no 
faturamento bruto de urr a agência de propaganda é incluido o valor pago .. 
aos veículo:; de mídia - 'ádio, televisão - , respondeu que sim; que o valor 17' 

bruto vem lodo descrin"inado, havendo separação entre o valor relativo ?t;. 
UJ~ I 
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aos serviÇJs e o valor relativo aos pagamentos feitos aos veículos de 
mídia; que a empresa I )NA participou de diversas licitaçôes públicas; que 
nunca ocorreu de a [J .\JA ser inabilitada em licitações por ausência de 
documente s comproba órios da regularidade da sua situação jurídico e 
fiscal. Esclarece a pellido da defesa de Cristiano: que via de regra a 
maior parte do valor le um contrato de publicidade é destinada aos 
veículos d ~ mídia; qUê Cristiano deixou de ser sócio da Grafitti, salvo 
engano, en 2004. Escllrece a pedido de sua defesa: que o interrogando 
nunca tevE sala na DN \, nem qualquer poder administrativo na empresa; 
que não tir,ha poder pa'a contratar ou demitir funcionários; que na DNA, o 
interroganôo não tinhõ l acesso livre, devendo se fazer anunciar na 
recepção; que nunca recebeu qualquer comunicado ou documento 
solicitando a apresenti:ção de livros e documentos da DNA; que nunca 
teve em seu poder jocumentos da DNA. Que tem advogado(a) 
constituíd,)(a) preser te neste ato e desde já intimado(a) para 
apresental;ão da Def(!.a Prévia no prazo legal. Nada mais havendo a 
lavrar, foi encerrado c: presente termo, que depois de lido e achado 
conforme,. '/ai devidamEllte assinado. Eu, (Christiany Rosália dos Santos), 
Assistente Técnica, qUE! digitei e subscrevi. 

MM. JUíZA: W~t~ 
" /' ,r I 

MPF" /1/: .·i{ j'j1.t,tt. 1 ~Jó V7'u<crJ
' . 

ACUSADO: 

DEFENSOHES: 

2/z/3 
-= 

/ 
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Currículo de Cristiano Paz e prêmios individuais e das agências SMP&B e 

Filadélfia Comunicação . 

Av. GETÚLIO VARGAS, 1300/1601 - SAVASSI - 301 12 021 - BELO HORIZONTE/MG 

TELEFAX: (31) 3262 331 1 - WWW.CASTELLARGUIMARAES.COM 
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HISTÓRICO CRISTIANO MELLO PAZ 

Currfculo 

Cristiano Paz soma mais de 40 anos de experiência em propaganda. É um homem de criação 

nato, que sempre valorizou e fez questão d éter em sua equipe os maiores talentos do 

mercado. Se por um lado seu perfil criativo faz com que aprecie e estimule a ousadia nos 

trabalhos de suas empresas, por outro sua responsabilidade exige que estas ações sejam 

muito bem fundamentadas e planejadas, de forma que a conquista de resultados para o 

cliente esteja sempre em primeiro plano. Foi trabalhando assim que Cristiano conquistou 

000 ~grandes prêmios do mercaâb-puoliCitário regionale'construiu sua história profissTõrüiI .. 

Formou-se em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e fez 

diversos cursos de especialização em propaganda e marketing . 

Iniciou sua carreira publicitária como layoutman. Ingressou na Standard, Ogilvy & Mather de 

Belo Horizonte como diretor de arte. Fundou a SMP&B, em sociedade com a Standart, e 

passou a ser diretor de criação da agência. Com a criação da SMP&B, resultado da SMP&A com 

a P&B Comunicação, exerceu as funções de diretor de atendimento e diretor de 

desenvolvimento até 1988. 

Participou, entre 1973 e 1976, de diversos seminários internacionais da Ogilvy & Mather. 

Em 1986, foi convidado pela Eletrobrás a participar do projeto de viabilização do potencial 

hídrico da Bacia do Rio Doce, a fim de reduzir os riscos de conflito entre técnicos do projeto de 

comunidades envolvidas. 

Foi diretor-secretário da Associação Brasileira de Agências de Propaganda (ABAP), capítulo 

Minas Gerais, no biênio de 1988/89. 

É membro efetivo da Comissão de Assuntos Municipais da Federação das Indústrias e Centros 

das Indústrias de Minas Gerais deste 1989. 

Foi presidente da ABAP - Associação Brasileira de Agências de Propaganda, Capítulo Minas 

Gerais. 

Funções 

Responsável direto pela cnaçao, respondia pela qualidade profissional da equipe e, 

principalmente, pela qualidade do trabalho executado pelo departamento. 

- Contratações 

- Orientação para formação de novos profissionais - programas de estágios e trainees. 

- Busca de ferramentas, material e tecnologia para qualificar a equipe e o trabalho final. 
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- Orientação da equipe de criação nas estratégias a serem utilizadas nas peças criativas -

adequação de linguagem gráfica e de texto de acordo com os objetivos e públicos. 

- Atualização da linguagem criativa 

Prêmios 

1977 - Melhor Diretor de Arte 

Associação dos Fotógrafos de Minas Gerais 

--- ----- .--

1979 - Melhor Diretor de Arte 

Associação Mineira de Propaganda 

1981 - Melhor Diretor de Arte 

Associação Mineira de Propaganda, Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas 

Gerais, Associação Brasileira de Agências de Propaganda (Capítulo Minas Gerais), Associação 

Brasileira de Anunciantes (Capítulo Minas Gerais) e Sindicato dos Trabalhadores em Agências 

de Propaganda de Belo Horizonte. 

1992 - Publicitário do Ano - Prêmio Colunistas Centro-Leste 

Abracomp - Associação Brasileira de Colunistas de Marketing e Propaganda 

1999 - Publicitário do Ano - Prêmio Colunistas Centro-Leste 

Abracomp - Associação Brasileira de Colunistas de Marketing e Propaganda 

2002 - Publicitário do Ano - Prêmio Colunistas Centro-Leste 

Abracomp - Associação Brasileira de Colunistas de Marketing e Propaganda 

2010 - Finalista Publicitário do Ano 

Prêmio Comunica Minas 2010 
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SMPB 
RistórialPrêmios 

Revista Propaganda - ano 20 nO 347 - janeiro/85 
SMP&B - Agência do Anil em 1984 - eleita pela AMP - Associação Mineira 
de Propaganda 

Revista Propaganda - ano 31 nO 372 - junho/86 
SMP&B - Agência do AlIo - Ptêmio Colunistas em 1985 

Revista Propaganda (ediç;ío Portifólio) 
Agência do Ano - Prêmic Colunistas 1989 

Revista About - portifóli, ~ 1989 das Me1hores Agências do Brasil (Rot Tops) 

Revista About - pwtifóli,) 1990 das Melhores Agências do Brasil (Rot Tops) 

Revista Propaganda - an<1 35 - nO 437 - agosto/90 
. SMP&B - Agência do Ano - XIV Prêmio Colunistas Centro-Leste 

Revista About- portifóliJ 1991 das Melhores Agências do Brasil (Hot Tops) 

Revista About - portifóli:> 1992 das Me1hores Agências do Brasil (Rot Tops) 

Revista About - portifóli () 94/95 das Melhores .Agências do Brasil (Hot Tops) 

Revista Propaganda - an) 39 - nO 497 - maio/94 
SMP&B - Agência do Aao- xvm Prêmio Colunistas Centro-Leste 

Semanário About-Prêmio Voto Popular - ano Vll- nO 323 (7/3/95) 
Págína28 
Prêmios SMP&B - Medh]ha de Prata - Correios 

Finalistas - Telesp 

Revista Propaganda - ar.o 49 - junho12004 
Melhor Agência do Ano - Mercado Brasília 
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Revista Propaganda - Edição Especial- Regionais 
Prêmio Colunistas 2004 
SMP&B - Agência do Ano - Mercado Centro-Leste 

Revista Propaganda - ano 50 - junho12006 
Prêmio Colunistas 2005 
SMP&B - Agência do Ano - Mercado Brasília 
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Prêmios Filadélfia Comunicação: 

2006 

. Árvore de prata no Prêmio Abril 

2009: 

o Prêmio Abril de Publicidade tem por objetivo reconhecer e premiar as melhores 
campanhas veiculadas nas plataformas da Abril Mídia. 

• Prêmio Profissionais do ano da Rede Globo 

• Prêmio promovido pela Rede Globo de Televisão e reconhece os melhores 
profissionais de criação e direção de filmes publicitários do país. 

• Árvore de prata no prêmio Abril de Publicidade 

Única agência mineira premiada no anuário do Clube de Criação de São Paulo 

• O Anuário é O Oscar da publicidade do Brasil. Uma seleção dos melhores 
comerciais de TV e de rádio, dos melhores anúncios de revistas e jornais, das mais 
criativas peças para outdoors, do melhor da internet e do designo Tudo escolhido 
pelos próprios criadores das agências de propaganda. 

• Única agência mineira premiada no festival Internacional de marketing de guerrilha em 
Portugal 

• 

• O irreverente Croquette Awards nasceu na Lisbon Ad School e tem apoio da 
agência Torke. Os concorrentes serão avaliados por um júri internacional em 
várias categorias . 

Prata no prêmio Central de Outdoor 

• Com o intuito de reconhecer e incentivar a criatividade na utilização do meio 
outdoor, é realizado, desde 1991, o Prêmio Central de Outdoor, que consagra, 
anualmente, as melhores peças veiculadas em exibidoras afiliadas à Central de 
Outdoor. 

• Agência do ano no Comunica MG 

2010: 

• O principal evento de propaganda do Estado que premia os trabalhos mais 
criativos, cuja somatória de peças elege a agência do ano. 

• Prêmio Profissionais do ano da Rede Globo 

• Grand Prix do Prêmio Abril de Publicidade 
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• Medalha de bronze no New York Festivais (única agência mineira) 

• O Festival Internacional de Nova York é realizado há 54 anos e conta com 
votantes em mais de 65 países. Um dos mais importantes e tradicionais 
premiações de comunicação do mundo. 

• A agência mineira com mais peças no shortlist do Clube de Criação de São Paulo 

• Ouro no XV FIPTUR em Gramado, RS 

• O Festival Internacional de Publicidade do Turismo e Ecologia contempla as 
melhores peças regionais desenvolvidas para a divulgação e promoção do turismo 
e ecologia. 

• 3' agência brasileira mais premiada no 8' Prêmio da Associação Nacional de Jornais 

• Prêmio que prestigia os profissionais de agência que contribuem para o uso eficaz 
da mídia Jornal, valorizando e fortalecendo ainda mais o meio . 

• Prêmio Hugo Werneck - categoria Melhor anúncio e campanha publicitária 

• o Oscar da Ecologia valorize iniciativas que contemplam o uso consciente dos 
recursos naturais, ações sustentáveis, mobilizadoras e iniciativas pessoais e 

públicas que contribuem para a preservação do meio ambiente. 

• Agência do ano no ComunicaMG 2010 

2011 

• Finalista no Prêmio Profissionais do ano da Rede Globo 

• Árvore de prata no prêmio Abril de Publicidade 

• Grand Prix no prêmio da Associação Nacional de Jornais 

• Agência mineira com mais peças premiadas no ShowUp da revista Meio e Mensagem. 

• Prêmio Show Up - O Melhor da Propaganda, promovido pelo Grupo Meio e 
Mensagem, e que tem por objetivo promover e valorizar o melhor da propaganda 
de todas as regiões do Brasil. Desde 2007, 600 agências inscreveram cerca de 8 
mil trabalhos nesta iniciativa do Grupo M&M que proporciona visibilidade 
nacional. 

• 32 lugar no Prêmio Globo Minas de Mídia 

• Evento que premia as principais estratégias de mídia para anunciantes da TV 
Globo. 
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Filadélfia ComunlcaçAo 

Terranova land Rover Oealer 
"Snake" 

2010 Internallonal Advertlslng Awards 

Reta!! Stores 
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TALENTOS DA CRIAÇÃO 
1 - Os atores Fernanda Paes 
Leme e Rodrigo Veronese 
entregam prêmio para 
Américo Barbosa, da 
Ego Comunicação, agência 
vencedora do Profissionais 
do Ano na categoria Campanha 
Sudeste Interior, com a 
propaganda Malabarismo, 
para a Universidade Católica 
de Santos, instituição da qual 
Amadeu Nogueira de Paula, 
faz parte. Ricardo Franco, 
da Comunica Rimes Produtora, 
responsável pela produção e 
pós-produção do filme, também 
celebra a vitória do prêmio 
ofertado pela Rede Globo no 
HSBC Brasil, em São Paulo . 

2 - Vladimir Brichta e 
Mariana Ximenes, mestres
de-cerimônia da noite, felicitam 
Marina Fernandes, Dagmar 
Garroux, Paulo Gandra 
e Romero Cavalcanti 
que vencem na categoria 
Institucional-Classe Nacional 
anunciada pelo ator Murilo 
Benício (de gravata). pela 
propaganda Teste, para a 
Casa do Zezinho, assinada 
pela agência AlmapBBDO. 

3 - Danton Mello (2" da 
esq. pl dir., ao fundo) premia 
Felipe Cavalcante, Lavor 
Neto. Jorge Kubrusly, Danilo 
Regis Mola e André Mota, da 
Agência Bolero Comunicação, 
pelo 1 Q lugar em Campanha 
Norle-Nordeste. com a 
propaganda Motel Temático, 
para o Platinum Motel. 

4 - Representante da emissora 
organizadora do evento, Mareetc 
Assumpção, diretor da Centra 
Globo de Comercialização, 
recebe Washington Olivetto, 
da W/Brasil, finalista na 
categoria Institucional com 
o filme 4 anos. para o TSE. 

5 - Fernão Cosi, Aline Macedc 
Renato Fernandez, Herlandel 
Zola. Tlago Lara e Gustavo 
Sarkis faturam prêmio na 
categoria Mercado Nacional 
com Todo Mundo. para a 

y"c)ll<swaçlen" pela A1mapBBDC 

Dan Zecchinelli. da 
'-1=ilaejélfi;a. recebe de Humbert· 

Martins prêmio pela categoria 
Mercado Leste-Oeste. 
com Saco, para o Portal Uai. 

7 - Bruno Prosperl. Hilton 
Raw, Fernando Dutra, Pedro 
Becker. Renato Simões, 
Marcos Medeiros e caroline 
Gouveia, da AlmapBBDO, 
festejam a vitória na categoria 
Campanha Nacional pelo 
~ __ a.. .... II." ... ............. n Rnti .... 6rin 



NADA SUBSTITUI O TALENTO 

A Rede Globo de Televisão confere_a _________ _ 

FILADÉLFIA 

o diploma de finalista 

MERCADO LESTE-OESTE 

pelo mérito do trabalho 

MAIS ALTO 

Ficha técnica 

ANUNCIANTE : JORNAL ESTADO DE MINAS 

PRODUTORA : ALTEROSA CINEVíDEO 

PÓS-PRODUÇÃO 

PRODUTORA DE SOM 

DIREÇÃO DE CRIAÇÃO 

CRIAÇÃO 

DIREÇÃO 

MíDIA 

Willy Haas Filho 
Diretor Geral de Comercialização 

OITAVA 

D2R STUDIOS 

DAN ZECCHINELLI 

RAFAEL GIL I MANUEL ROLlM I 
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A R T E 
EDISON ZENÓBIO 

Festa dupla da FilodéUia 
com prêmio' êníSãopaulô éCa:sóitCo'r'_· --I 

o segundo semestre do ano tem sido vi
torioso para a Filadélfia. Além da conquista 
divas contas para sua carteira, a agência 

de ser premiada pela Associação Bra
SI ra dos Lojistas de Shoppings (Alshop), 
graças a uma campanha desenvolvida pa
ra o Shopping Portal 

Gustavo labrazL pela Filadélfia. e Thiago 
Mendonça e Feliciano Quintão, executivos do 
Portalestiveramquarta-feirapassadaemSão . 
Paulo para recebero prêmio. CIiatividade e ta
lento da propaganda mineira mais uma vez 
reconhecidcs nacionalmente. 

Outro motivo de satisfação para toda a 
equipe da Filadélfia é acampanhadesenvolvi
da para a Casa Cor, que repete o sucesso da 
edição anterior, superando a meta estimada 
de visitação de público antes mesmo do en
cerramento do evento. "Estamos muito feli
zes com esses resultados. Isso prova que a 
agência tem acertado na fôrmula que integra 
planejamento e criação no desenvolvimento 
das estratégias das campanhas que produzi
mos·, comemora Eliane Cedrolla; diretora de 
Atendimento da Filadélfia 

PORTAL Desde 2004, o Prêmio Alshop vem 

•
nhecendo o trabalho dos shoppings 
mais se destacaram no país em ações de 

marketing e comunicação. A pretniação
dividida nas categorias Inovação, Renova
ção/Expansão e Marketing - tem como ob
jetivo valorizar o trabalho do setor e mos
trar ao mercado as melhores estratégias de 
alguns empreendimentos do país. 

"Há três anos premiamos os trabalhos 
voltados à manutenção e ampliação da fi
delidade do público consumidor. seja por 
iniciativas voltadas à área física e estrutu
rai dos shoppings. seja nos trabalhos de 
marketing", afirma Nabil Sahyoun, presi
dente da Alshop .. 

Este ano, o Portal. maior shopping de au
tomóveisde Belo Horizonte, teve seu traba
lho reconhecido pela entidade, com a vitó
ria da campanha "Carrinhos", categoria 
Marketing PromOCional 

. SegundoGustavolabrazl.quejátrabalhciu .. 
no Comercial do Estado de Minas, hofe n9 
planejamentodaFiladélfia.·aeampanha,i]aS- . 
ceudanecess!dadedefortaIea.raimagemda .,. 
man:a e de oomunlcar as vantagens de oom- .' . 
prar um carro no Portal Aqui, tratamos·o Se

. minovo como 'o ·seu novo carro'. As peças. 
com uma linguagem lúdica e divertida. mos-· 
tram um shopping moderno, que oferece .. 
vantagens expressivasedecislvas para quem .. ' 
busca qualidade, variedade e bOOs oportuni:. . 

thiago 
. MendOflllle· . 

felidano 
Qulntao 
(Portal) eo 
publlcltório 
GustavoioblllZi 
(Fllodêlfia) . ' 

. recebe"doa'·' , 
prem~ó _ ,. " .• 

dades para fechar negócio. Em Qutras!pala~l; i"t!;~~i~~~~i~~po~rt!as~ vras:umexcelentetugarparaoomprar". aconte-
Acampanhafioou no ar de fulhode2006a na Ave-

'junhodesteano,periodoemquefoiadaptada éstilo 
para diversos formatos e veiculada em . 

V3; 

ting -, além de ter 
da fachada do shopping domercado. Com o conceito "As novas for-

"Durante todo o tempo em que foi vei- mas de viver bem·, a Filadélfia criou uma 
culada. a campanha obteveexpr~~ivo re;; ,. " .. ~que.exp!ora.inJagensdeconchas. 
caIl mostrandoqueo Po~ estácarriinhari' , ... ·"São estrutUIas de design organicamen
do Mdireçãocerta ejá ê\ll'na referência 1)0 . ·,Ie peneitas e completamente adaptadas às 
mercaMde automóVeis em Mirias o.,rais', :: ,.,' ~dades do 'morador'. Essa é a teJidên' . 

. reforçaDariiel~àtto.;,supertilterider\te ;.:;:(:~j:t~:'dó, ~êSi&nqufpÍP9Jra. agor'a.'ateDd,eras 
de Marketín dóslio· ..... <.;.. . ·{'-'.:;;·'õ«i!ssidadésdoindiViduo·;lica111câri!ó· 

CASA COR p:o~l;:~:~:;·:)~~;~~~e~r~lE~~c::_ 
CasaCorMínasentregolisua~dero-/'tvalhô;pl3ilejaiÍlento;GustliVoralir3Zi;atefi' . 
munlcàção para a Filadélfia. e,o resultado do ... -'" dimerito. HelenaKieruJffr~~pioyitção; Er- , . 
trabalhomostraaimportáriaadeconhecer ·:'··:nes!ó.lDJatoeJoãOGlillcú '.:; .':' ... _<. 

- ' . .. , . ."",:;'.~.;.!:.... ~. '.':'~ r;< '.. . 
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iitild Ifio, :: 
e~pans'.~60%-'-f-= :- .'. m~u'ltos 

I portas, em . ".' . 
! ,últimOS 12 ! . . . de ampliar . 
j ~ ',. te sua can~ira de. c1ientes;já; 
~ ., 'stroucresclmentode60% no 
j .' menta. . 
I ' 
, DIFERENCIAIS "A Filadelfia iá co

meçou grande em expectativas". 
afirma Eliane Cedrolla, diretora de 
Atendimento da agenda. ~Tinhã
mos desde o ' 

"Com essa diversidade de con
.. tas e demandas. sô podeIiamos 

trosada e mesmo·trabalhar integrados. Se 
projeto Filadélfia fosse cada wn porsi. perderíamos 

H A convergência de inteligên-' o foco. E. para integrar, Vale tudÇl, 
ciaséograndediferendaJdaagên- . inclusive estudar ,afim'la 
cia

H

, destaca Gustavo labrazl da 
área de planejamento. MO que te- . 
mos aqui é um time, edos'mais'~ 
coesos", ressalta, acrescentando:~' 

que'serào se.~ bem-vindos", ',' . uinaagênciacomoaFlladélfia., que 
condui Etian~lla. )o está sempre nos surpreendendo' 

. . .. ",' com aiatividade".e oportunidades 
.. ,.de negócios. Eles sabe!,'fl'que o su

cesso dos seus'clientes é o seu su-
cesSo", 

•
' "Cada trabalho,€- uma construção !'. 

,oletiva. de to-
dos. A' ede' 

CRESCIMENlO Os nÚmeroS' in.ll: :'l~~~~~~~~t cam que a Filadélfia está no cami:: 
nho certo, observa Jabram, Se este 
anO;1 agência cresceu 60% em rela
ção a 2006, ampliou sua carteira e 
conquistou prêmios - finalista do 
Prêmio Abrtl logo em seu primei
ro ano e Premium Shopping Al· 

, shop 2007 -, para 2008 as expecta' 
tivas sào ainda maiores. "O plane
jamento interno para o próximo 
ano já está na fase conclusiva, e as 

;}p'~cções fazem parte dos 
"'~êIiz Carvalh sem "<""i'" o. 

" -Mas nosiSOS: cli"nt,,, a,cat,ãrií 
;-C'"""o' da agência fri- sendo nosso principal canal 

já seduziu prospecção de novas contas. Eles 
pefd~rum \'eem como contribuímos para a 

"carteira construção de suas marcas, como 
, - - " o'. : ali estamos atcntO§'p.;:mudanças'do 

mercado.do~oredasnú
dagastronomia varejo, automobi· .IJ~nsta~caos resul
listico, imo~o, cosméticos, in· ~nfim, estão mUito sansfei
dústria ~e e cultura. saú-~ satisfação acaba reverbe
de. rrúdia.,~Ünicação. rando. atraindo 'nov~s clientes, 

client~Eum prazer para nós estar ' 
com eles nesta caminhada". 

A gerente de Martceting da !(a
nechom', Mariana Sarmento, ce
menta que~ na Filadéifia, o relado- dente 
namentoé ' também justlfiCa 

pontos 
"E muito 

, Filadélfut "Pert:ébemos cla!amente 
oenvoMmentodaagêndana.cons-

"mo 
que' 
To", 
do. 
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EDISON ZENÓBIO 

Filadélfia comemora em dobro: . . ~ .... ~--

Fiape Clube deCriaçã<o de SP 
'" . Duas boas noticias acabam 

d~,chegar à Filadélfia. ~ da agên- .. 
·cia mineira a dupla de criação 
: que venceu no Brasil a {VIaraço-
: nâ Jóvenes Criativos do Festival 
"".' roamericano de Publicidade 
"p), que acontecerá de 4 a 8 

de maio, .em Bj.lenos Aires. E a 
Filadélfia ganha novamente 
destaque nacional:{lnalista no 
Festival do AnuáriO do Clube de 
Criaçào deSào Paulo, a mais co-· 
biçada premiação da propagan
da brasileira. 

FIAP Os ·publicitários· Daniel 
Corrêa e L ucas Antunes, da Fila
délfia' criaram uma campanha 
para o site Update or die, e ven
ceram no Brasil a maratona,_ 

. celJicurso dlsputadÓ por criati:· 
vos de grandes agências do eixo' 
Rio-SP, como McCann, Ogilvy e 
OM90DR Agora, a dupla min~i- . 
Ta vai representar o Brasil na 
disputa com profissionais de .. 
toda a AméricaLatina, Espanha 
e Portugal o troféu de ouro, : 
.Ihine Cedrolla, diretora de 
_dimento, frisa que a Fila
délfia investe em novos talen
tos, "O eq uilíbrio entre a eJipe
!iêncici e a energia dos profis
sionais iniciantes torna ainda 
mais abrangente o rriix de solu
ções oierecido para os clientes 
da agência." 

sAo PAULO Diretores e equipe 
da Filadélfia comemoram tam
bém o fato de serem finalista 
no Festival do Anuário do Clu', 
be de Criação de São Paulo, A 

- - ... ' 

peça sele~ion:ida foi ,u'm pàiriel 
de mídia eXterior para a conces
sionária Terr.nova Land Rover, 
veiculada com. lona torcida, 
como Se fosse um obstáculo, O 

'Iayout mostrava um automó
vel Land Rover superando essa 
barreira. O fronilíght.foi esco
lhido na categoria mídia' elite- ., 
rior, ao lado de apenas outras 25 
peças de'todo o'liraSiI, eleitas 
para repre'sentar .a 'melhor e 

mais criativa publicidade pro- nunca, uma ferramenta essen
duzida no país. " cial par. maximizar 'investi

'. "Ter o reconhecimento do rnentos. Com apenas'uma peça. 
CCSPmostra que a Filadélfia tri- e um orçamento bem menor 
lha o caminho ceri.o··para seus que o dos concorrentes, con.se-· . 
clientes: conseguir o máximo guimos uma visibilidade sem 
de resultado em cada job", co-' precedentes para a Terranova 
menta João Paz, diretor de Arte etn BW, complementa Oan 
da agência, "O retorno,'e o bur- 'Zecchínelli, diretor de Criação 
builnho causaaos pelop.inel, da agência e autor da peça com 
na cidade são ãprova de que a ' leandro'Neves, Márcio Ooti e 
criaiividade é; mais do que Sandro Martini, ' 

'" .. ~. -.' '.' .. -~. ~' 
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CRIAÇÃO REVISTA· REGIONAL 

CENTRAL 

PRÊMIO ABRIL 2009 DE PUBUCIDADE 
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• 

~Se cabelos brancos fossem bonitos, 
você usaria sabão em pó nos seus.N 

AGÊNCIA 

Filadélfia Comunicação 

TiTULO DA CAMPANHA 

Campanha Realcetom 

FINALISTA 

:45 morenas podem ficor ruivas. 
As ruivas podem ficor loiros. 

As/airas podem se livror das piadas." 

ANUNCIANTE 

Kanechom 

PRODUTO 

Realcetom 

"Quem diria que abusar do chocolate, da cereja 
e até do pastel ia deixar você mais bonita." 

CRIAÇÃO 
João Paz 
Leandro Neves 
Dan Zecchinelli 

APROVAÇÃO 
Jorhson Vargas 

~PRÊM'OABRIL2009 _ TOE PUBUCIDADE . 
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CRIAÇÃO REVISTA· REGIONAL CENTRAL 

JURADOS 

Alex Daher da Cunha ILTDA Núcleo de Comunicação· Goiânia' GO 

Alexandre Magno Art Office Design • Curitiba' PR 

André Pessoa Idéia 3 Comunicação· Salvador· BA 

André Ramos Portal Publicidade· Campinas· SP 

Angelo Mello AMP Propaganda· Palmas' TO 

Bruno Fernandes RC Comunicação· Belo Horizonte' MG 

Cristiana Guerra 
Cynthia Silveira 

CyroThomaz 
Edi Peixoto 

EdmarCosta 
Eduardo Spinelli 
Eduardo lilinsky 

Fábio Bernardi 
Fabio Miraglia 

Gustavo Guedes 
Heloísa Hervé 

Klaton Lins 
Luiz Henrique Camargo Jr. 

Marcelo Pires 
Marcos Mesquita Mendes 

Mauro Sérgio Privado 
Melyssa Chaves 

Paulo Fernandes 
Régis Montagna 

Ricardo Carvalho 
Rodrigo Pimenta 

Rodrigo Ramgrab 
Ronaldo Ajala 

Rubens Barbosa 
Sérgio lanetti 
Telmo Ramos 
Tiago Araripe 

Toninho Euzébio 
Wilton Oliveira 

Lápis Raro· Belo Horizonte' MG 

Remat Markeilng & Propaganda· Campo Grande· MS 

Integra· Fortaleza· CE 

DM9DDB· Brasília· DF 

Oana Publicidade· Manaus· AM 

Publicarte Propaganda e Marketing • Taubaté' SP 

Escala Metra • Blumenau • SC 

Paim Comunicação· Porto Alegre' RS 

JWT • Curitiba· PR 

321 Trend Design • Porto Alegre' RS 

Job&Hervé Comunicação· Porto Alegre' RS 

Tag Group Comunicação· João Pessoa' PB 

Cia Santista de Publicidade· Santos' SP 

Competence Comunicação· Porto Alegre' RS 

Link Comunicação· Aracajú' SE 

Agência Imagine· São Luis' MA 

Agência Teia e Mais· Maceió' AL 

Morya Comunicação· Salvador· BA 

Escala· Porto Alegre' RS 

Getz Comunicação· Curitiba· PR 

R/Com Propaganda· Vitória' ES 

BZZ Multicomunicação· Florianópolis' SC 

RPS Publicidade· Campo Grande' MS 

Tom Comunicação· Belo Horizonte· MG 

PEB Planejamento e Comunicação· Joinville' SC 

Agência Matriz· Porto Alegre' RS 

Link Comunicação· Recife· PE 

141 Soho Square • Brasília' DF 

" Propeg • Salvador· BA 

Yoran Junior Oem Comunicação· Recife· PE 

leppa Tudisco Alta Publicità e Comunicazione· Ribeirão Preto' SP 

_~PR~MIOABRIL2009 TOE PUBUCIDADE 
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ReUnião do Clube: Dupla da Filadélfia é shortlist no Jóvenes Creativos do FIAP Pagç lof2 

I PESQUISAR BLOG /I SINALIZAR BLOG IPróximo blog» Criar um blog I Login 

r; "--1 ! II . _I 

~il __ ~-~RE~U"~IR-DD-DC~lU~BE------j 
MAS ESSA MíDIA ELE NÃO VAI TIRAR DO BOLSO. 

QUINTA-FEIRA, 9 DE" ABRIL DE 2009 • 
Dupla da Filadélfia é shortlist no Jóvenes 
Creativos do FIAP 
Daniel Corrêa (diretor de arte) e Lucas Antunes (redator), criativos 

da Filadé~~a, estãp entre. as 15 duplas no shortlist no· concurso 

,J6vcnes Creativos do F1AP - Festival Iberoamericano de Propaganda. 

Entre os finalistas, estão jovens profissionais de agências como Santa 

Clara Nitro, DM9DDB, Ogilvy, McCann. Ao todo, foram submetidos 

80 trabalhos. A dupla vencedora ganha o direito de representar o 

Brasil na Maratona Jóvenes Creativos no FIAP, em Buenos Aires. 
Conheça a campanha classificada. 

ANUNCIE AQ,UI . 

pãià: anunciar no Blog Reunião do 
Clube é fácil. Basta enviar um e-mai! 
para reuniaodoclllbe@gmail.com. 

CADASTRE·SE 

Para postar e participar do Blog 

Reunião do Clube, mande uma 
mensagem para 

reuniaodoclube@gmail.com com seu 

nome completo, agência, cargo e e
maH (tem que ser G-mail). 

RSS 

f
'-------\ 
lllI Pcstagens ..." 1 

IllIComentárics .., r 1 ,. . __ • __ "_ _..-'._u_ .,'. 

ARQUIVO DO BLOG 

., 2009 (43) 

., Abril (10) 

http://reuniaodoclube.blogspot.coml2009/04/dupla-da-filadelfia-e-shortlist_no.htm1 9/4/2009 

i 
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DUPLA MINEIRA REPRESENTARA O BRASIL NO FIAP 

Anúncio da campanha vencedora do concurso 

Daniel Corrêa e Lucas ,j).ntunes, da agência. Filadélfi", 
-de Minas Gerais, foram os vencedores do concurso 
Marat6n J6venes Creativos Brasil e representará o 
pais na competição oficial do Fiap 2009, evento que 

- c ___ - será realizado de 4 a 8 de maio em Buenos Aires~ A 
dupla concorreu com outras 14 de várias regiões do 
pais na fase final. Dan Zecchinelli, diretor de criação 
da agência, já garantiu autorização para a viagem dos 
jovens criativos. O concurso é promovido no Brasil sob 
a coordenação do publicitário pemambucano Daniel da 
Hora. No total foram recebidas 75 inscrições, sendo 
que 40 cumpriram as exigências. O júri que elegeu os' 

.. vencedores foi formado por Da Hora, Wagner Brenner, 
do site Update or die, parceiro do concurso, Flávio 
Medeiros, presidente do CCRJ, Thiago Biazelto da TIF 
e diretor do CCPR e Alvaro Rodrigues, da Agencia 3 
do Rio de' Janeiro. Para participar, os concorrentes 
criaram uma campanha para o site Update or die. Em 
segundo lugar ficou a dupla Estefânlo Holtz e Flávia 
Nogueira, da Dentsu Latam, de São Paulo, e em . 
terceiro os criativos Alexandre Mota e Oswaldo de. Sá, . 
da Perceptiva, do Rio de Janeiro. 

Escrito por Adonis Alonso às 15h47 

[ (O) ComenteJ ( envie esla mensagem J 
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o '~~'.";,,,:'-

00'- • __ •• __ -----... _----- . 

.1 
-. ! 



, 
• 

• 
'. À. restá 1IIi·~ .ciOS·· rêniiiis da'31"liiifÇãf>'.dii'profiSslOOáis·oo Ano .' .-, 
lesí~,~~.~~.(4)~,i;.;·~~1Í~~ "~ 

. UberlâlldiilJMG: 

CAMPAIOIA 

BliÜtANOS 
. ANUNciANTE: !iàonJQ{IlEI.OHoRIzÓl'tfEÂliG) 

:~~ê(~~~~j?:-"?' 
~~~~~~!.~t~~!~!i~í~:') 
r@;~farRfu.~'L '" . 

~çÃOQE.CR1l\.çÃ():EDMUM)Q B.RAY9 . 
. CRlAÇÃO:mMUNP&aRAYG/MA~.MOREizSOIlM'A~<#iJofÓ~/PÀi1tK:JA.ÍlARBAI'iElA/G!l MActf.l\ÓO . . . '. .. . . . . ." '. '. . 

DIREÇÃO: I.IiCASGONruO . 
AGÊNCIA: ASA COMUNlCAçÃO,{l3aO.tfORIZOrm!MG) 

PRODUTORÀÊpó~6ouÇÃo'cAAADEcÃciftMcitaaOHORlZ~) PR900TÓRA DE SOM;ku~M(&l6H~~tJ' .... '.. . ........ ' '.' 
MD!A:MtJci>DRi1MotID . 
AlDIDIMENTO:'BRU.NOlERRA 

". ' ", "o • 

MERCADO 

sACO 
ANUNCIAÍlIi:PORTAlUÀi(EiELOlió'RizoNTiiMG) 
D~ODE.CR1AçÃ()::DANZl:~:· .. 
~C~ÇÃo:DÀ~~fGti~~Vó'~·. 
DRÉçÃO:lHAi..i::Sl!AtÍ~ 
AGbloÁ ~ (mO HORízÔN11:JMGj 

PRoo\JTJJRA EPÓScAAooUÇÃ()'~~~ (B6LOli(}RlZONTEllilO) 
~ oESÓill'NafrRA PRODiiTó'RA· mariiiORitONTfJÍ.lGl' .' 

. . ' .. ' 

~" .. 



~ 

,j 

I Prêmios, 

"': .. .,.,.., ......... , .L.""" 
.~~~'~·~~7 .-~~.V~ 

T~ dOtéXto: A- A+ .' - .-' .""-

P~ofissionai!s. 'd()Á1lg:Asa:e rUadélfig V;~,n~e'mrf!,!,gj9nal, : 
I 

. I . '. . . . ,. . 

,Resultado da: esta;pa leste.;~ f()i;di\1J1gadbnaI1Q11E!" d~~~r~:-fêi:r~T14) 
'.j ,. .." , . ' - ' •. ' ,." .-

, 

Ar. agênci;as Ji6a Com!Jnmaç~9 :e{ffa@j,ffá,r.~ de 'Minas ~r~iSjfqran-{as ven~~ra5O\ãi·e~ilifl..stei;oeste·oo

premiá profj$i(JJlaÍl$F~~~·,:~iia~~ :ftN;fe~, A @;tifrle P'~~~.fol f~E?:iôüari,a'n~~(f.és~-lerça"'-
feira f14l,emUbertâJndtã{MG1.:' . '-' - " . - '.' . " 

. . .. .' . ~.. , 

Í1!-~ ganbounaciit.eg9tiáC~1ha,;cojltq, ttai}a!ho "!SH 11~. ,Án{)S""ç~.~:~,o~~or.Áf~ 
saiu premiapa nacat~otia. Metca.do-,com'o:~",saC(f" cd~~:a o mrt~:tJ~t,:~ ·~H6s-j\Ssotfa.dos .. 

• • 



Page I of I 

• 

• 

1 .~/7 J?OOq 



Comentádos 

LeveJ - PUtz. Rea1ment1e impres siollante.Aflebentarani'f 
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MiDIA&CIA POR HUGO CllO 

Nova Alice na HBO 

A HBO iniciará em abril 
as film<lgens de um espe
cial da série brasileira 
Alice, que é a grande apos
ta da emissora para o 
Brasil. O seriado indica o 
esforço da marca em 
investir em novos mode
los de produção no País. 
Com direção geral de 
Karim Ainouz e ao lado de 
novos personagens, Alice 
- representada pela atriz 
Andreia Horta - vivera 
experiências que irão 
transformar sua vida. 

Clima olímpico 

Neste domingo, amarca 
Olympikus iniciará seu 
maior investimento em 
mídia em 35 anos. O filme 

. Endorfina, elaborado pela 
DCS. é o pontapé inicial de 
uma ofensiva que só em cota 
de transmissão na Globo 
custou R$ 81,6 milhões. 

16 Dinheiro 17/0ZlZ010 

PUBLICIDADE EM ALTA 
o mercado publicitário brasileiro tem ignorado a crise. Os 
investimentos publicitários no ano passado foram recorde. 
segundo balanço que será divulgado pela IAB Brasil 
(Interactive Advertising Bureau). A grande surpresa é a 
internet. A mídia online deve responder por 4,2% do total 
do mercado no País em 2009. Três anos antes, essa fatia 
era de 1.78%. Como base de comparação. de novembro de 
2008 a novembro de 2009, a Qropaganda online cresceu 
37,19%. As mídias impressas. as Que recebem o maior volu
me de investimentos. também avançaram. As revistas 
expandiram em 4,99% a receita média e, os jornais, 1,8%. 

A volta de Cristiano paz 

o publicitário Cristiano Paz, ao estilo minei
ro, voltou à cena da publicidade depois de um 
longo período fora dos holofotes da mídia. A 
nova empresa dele, a Filadélfia Comunicação, dobrou de tama
nho em 2009, em ano de crise, e se consolidou entre as maiores 
agências de Minas Gerais. O retorno de Paz surpreende. Afinal, 
tempos atrás, ::seu nome estava envolvido no escândalo do ca ixa. 2 
de Marcos Valéria, seu ex-sócio na SMP&B. O episódio parece 
superado. A Filadélfia tem comemorado bons resultados com 
mais de 30 clientes, na carona da maré alta da publicidade. 

L (í!.liio"w·J BATUQUE NA CAIXA 
;~. Você já ouviu falar em samba de caixinha de fósforo? 

'~ C"' ,,,,,. mo,",,"" ,,"' ,. """",, ê "mo 
de uma campanha da Cervejaria Devassa neste 

~ Carnaval. Desenvolvido pela agéncia Azul, um curioso 
. concurso vai premiar o melhor sambista de caixinha 

que postar vídeos no YouTube até 15 de março e depois se 
cadastrar no link www.malandragemdevassa.com.br. O vencedor 
ganhará R$ 3 mil em consumo até o final de 2010. Haja cerveja! 

Mackenzie anti drogas 

A partir desta semana, a universi
dade Mackenzie dará início a 
um~ megacampanha de conscien
tiza'ião ,sobre os riscos do uso 
excessivo de drogas e álcool. Ao contrário das tradicionais ima
gens impactantes das embalagens de cigarro, vídeos na TV aber
ta e no cinema, além de jornais e revistas, exibirão ilustrações 
infantis que chamam a atenção para o tema. A campanha é da 
QG Propaganda, com criação de Toni Rodrigues e Daniel Bayer. 

BATE-PAPO 

" 

'/j.~ 
GILBERTO STRUNCK. 
diretor da DIA Comunicação 

O sr. se espeCializou em 
ações no ponto de venda. 
Qual é a estratégia? 
Quando a gente pensa em 
ponto de venda. pensa em loja. i 
Isso mudoll. O marketing tem i 
que ser mais abrangente. 
Ti'abalhar as potenCialidades 
da marca e da empresa de 
varejo. As marcas agora 
querem contemplar.as 
individualidades. Estão mais 
customizadas. Isso tem 
acontecido, por exemplo, com 
a Nike. Você vai à loja, escolhe 
a cor e põe a té seu nome no 
tênis. Na grife Diesel. você faz 
um perfume só para você. 

o consumidor é mais ligado 
à marca ou mais à empresa 
em que compra? 
Geralmente somos mais fiéis ãs 
marcas de varejo Isso porque 
lojas que são mais próximas e 
mais convenientes, atraem 
c/ientes e conquistam uma 
relação de confiança. Mas há 
também fideirdade às marcas. 
Por isso, é importante uma 
ação de marketing trabalhar os 
dois lados. 

Como a DIA trabalha essas 
especificidades? 
Fazemos projetos de branding. 
criamos experiências inova
doras para quem frequenta o 
ponto de venda. Em nosso 
último trabalho criamos o 
Coca·Cola Sensation, em 
Brasffia, no qual o consumidor 
experimentava sensorialmente 
o produto. Foi muito bacana. 
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Busca AmInci.e fique Sócio Cuntatu 

__ Palavra~Chave Em-todo o site 

• 35° Anuárf 

Motor Home 
Glovanni draftfcb s/a Fiat 

Rifo melo Fuca F/Nuca Saatc:hl & Saatc:hi Uniban 

H200oo0 Incrivelmente leve AlmapBBDO Pepslcl 

Adesivo Pia Greenpeace AlmapBBDO Greenp 

Árvores Lew" LaraTBWA Funda,> 
Atlântl. 

Vending Machlne Gravanni draftfcb s/a Funda,> 

Espc!rho Lew'LaraTBWA Nivea 

• Mandara (Homem) AlmapBBDO Bavcr 

Mandala (Mulhar) AlmapBBDO Bayer 

,,-' ~~_llacféH.Ia;COmuntea~· Terran, 

Adesivo Taxl Talent Estadã, 

Havaianas Verao Painel Praia AlmapBBDO SOlO Pa, 

Havaianas Soul Collec:tton (Azul Claro) AlmapBBDO Sao Pa 

Havaianas Soul Collection (verde) AlmapBBDO Sao Pa 

Havaianas Soul Collection (Vermelho) AlmapBBDO Sao Pa 

Elevador Artplan Comunicação Corrolc 

R. Dep. lIlcerda Franco, 300 CfP: 05418-000 (11) 3030-9322 I Politiea de Privacidade I Créditos 

http://ccsp,com.br/35anuario/shortlist_()IouLItt:a,do()(o~ri·p~hp~ _____________ 2~6~/4:1:/:.:í2l1.1.l"-_____ .. 
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15{04{2011 - FESTIVAIS 

New.'(ork Fesfivals.,20t 1 ,. ~,-
Os finalistas de TV, Radio, Print e Outdoor 

rO New York Festivais World's Sest Advertising anunciou os finalistas nas .. 
categorias lV/Cinema, Radic , Print e Outdoor. ---

o Telecine é o único brasileiro no short li5t de TV/Cinema. A JWr é a agência brasileira que emPla~~ ll.:Iais 

peças: duas em- Print e duas em-Outdbor. 

Confira abaixo os finalistas brasileiros: 

TV/Cinema 

Category Brand TiUe Entrant 

Entertainment Promotion I Teledne I Alvin and the Chipmunks I Accelerated Teaser (assista aqui) I TaJedne 

programacao de Filmes 

Veja todos 0$ finalistas de Film aqui. 

Radlo 

Não há finalistas brasileiros. Confira a lista completa aqui. 

Print 

Category Brand TltJe Entrant 

Sest Use Df Medium Newspaper I Estado de Minas I Estado de Minas on the iPad I Filadeffia Comunicaçao 

Best Use of Medium Newspaper I Ecovia I Car Classified I Terremoto 

Financiai Services I HSBC I HSBC Solidarity Institute Children I.MIT 

Healthcare ProductsJServices I Johnson & Johnson I Band Aid Score I JWr 

~ Home ProductsJServices I Clamper I Old Electronics I Filadelfia Comunicação 

Todos os finalistas de Print aquI. 

Outdoo. 

Category I Brand I Title I Entran! 

Financiai Services I HSBC I Fossball Table I JWT 

Wortd Cup Toumament I Coca Colai Mexican Wave I JWT 

Veja todos os finalistas de Outdoor aqui. 

Leia sobre os finalistas brasileiros no New York Festiva/s World's Best Television & Films aqui. 

ttp://ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=51940 15/4/2011 
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Economia 

LUIZ TITO ~ 
Agência do ano 
o 11 festival Minas de Comunicação premiou as melhores agências, peças 
e campanhas no último dia 13 de agosto, durante a Comunica·MG, em Be· 
lo Horizonte. A agência mineira do ano foi a filadélfia Comunicação, que 
também conquistou o prêmio na edição de 2009. A grande vencedora da 
noite somou novamente o maior número de pontos, levando troféus nas 
categorias filme. rádio. mídia impressa. mídia externa e merchandising. 

E ,.,.,.~:~<;"-
'''"'--' 

lron Biker 

. . _ ~_.__ DJ~l(j~O" 

Equipe filadéllla 
,!;!lmunicação 
~~--

o consagrado Iron Biker, criado por Gilberto Canaan e MTBC Eventos, 
começa a se movimentar para repetir em 2011 o sucesso de sempre. Dessa 
vez, a parceria serã com os jornais O TEMPO, PAMPULHA e SUPER. Espera·se 
um público recorde, cuja realização. em outros anos, movimentou comércio, 
restaurantes. hotéis e pousadas das cidades por onde o evento passou, 
especialmente Ouro Preto. Gente de todo o país se inscreve para participar. 

Ponto Mix 
Termina hoje a promoção Ponto Mix do shopping Del Raliquidação de 

Aberje em Belo 
Horizonte 
A Aberje·MG realizou, no dia 16 agosto, o Co· 
mitê de Comunicação Digital com O tema 
"Mídias Sociais nas Empresas· o relaciona· 
menta online com o mercado". O evento acon
teceu no auditório da Casa fiat de Cultura e 
teve como palestrante fábio Cipriani, geren· 
te da área de consultoria empresarial da De· 
lajtte. O comitê teve apoio da Iveco e a orga· 
nização ficou a cargo da analista de comuni~ 
cação digital da montadora, Hellen Santos. 

r - - _._---

I 

na Band 

InâdaSoareU 
nova conqul-" 
da Band 

• 

--._.~ 

coordenaçao e interina desta coluna: Lorena 
Cabral. bancodeideias@otempo.com.br 

Comércio de BH 
Em recente pesquisa, o departamento de economia da fe· 
comércio Minas confirmou o desempenho positivo das 
no primeiro semestre em Belo Horizonte. Se comparado ao 
mesmo período de 2009, houve aumento real das vendas de 
5,63% na região metropolitana. O levantamento indicou ain· 
da um aumento de 12,1% em Minas Gerais, contribuindo para 
o crescimento de 10,6% no Brasil. Os dados são do IBGE . 

Vfdeo Duda 
Ou da Mendonça lançou, na última terça·feira, o videoblog 
"making of". O site é composto por vídeos. jingles e slogans 
e, além disso. com dicas de como são feitas as pesquisas, 
especialmente as qualitativas, e como são criadas as estraté~ 
gias de marketing eleitoral. Segundo Duda, trata·se de "um 
blog diferente, informal, não mostra apenas um trabalho de 
criação ao vivo, mas como ele acontece na realidade". O en
dereço é www.videoblogdoduda.com.br. 

Reciclo 15 anos 
A Recic!o Comunicação. uma das principais agências minei
ras em atuação nacional, completa 15 anos com uma trajetó
ria de conquistas. Sob a liderança dos publiCitários Marcone 
Procópio, Angela BuraUo e Adriana Mello, a àgência come· 
mora os resultados do primeiro semestre de 2010 e ainda 
tem muito trabalho até o fim do ano. 

.:.: -~--~~ .------ -, 
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í Filadélfia. vai ampliar equipe 

SAULO BARBOSA 

A Filadélfia Comunicação, 
agência de publicidade mineira 
com sede em Belo Horiwnte, já se 
prepara para ampliar os negócios 
nos próximos anos, estimulados, 
principalmente, pelas perspecti
vas positivas em tomo da Copa do 
Mundo de 2014 e pelas Olimpía
das de 2016. 

De acordo 'com o diretor de 
- ,Planejamento .. daempresa, Gus

tavo Jabrazi, for·am criados 
departamentos específicos para 
tratar dos eyentos esportivos, 
através do desenvolvimento de 
ações estratégicas visando esses 
mercados_ 

Em função das perspectivas 
de expansão dos negócios, Jabrazi 
disse que o quadro de fuÍlcioná
rios deverá crescer algo em tomo 
de 10% nos próximos meses. 
Hoje, a Filadélfia gera 74 empre-
gos diretos, ' 

"Nossas atenções conieçam a 
se voltar de forma especial para 
os assuntos relacionados aos 
eventos esportivos e também 
culturais, Estamos certos de 
que o mercado publicitário vai 
crescer bastante em função des
s'es acontecimentos. Por isso, 
queremos oferecer aos nossos 
clientes um diferencial de mer
cado. Isso permitirá que as 
marcas tenham mais uma fer
ramenta de comunicação dispo- , 

.' nível com respaldo organizado e 
profissi~na]", disse. 

Na carteira de clientes da . 
'. Filadélfia estão 28 empresas 

. dos ramos educacional, indus
trial, imobiliário, varejo, cons
trução e cervejas. "Acredita
mos que essa variedade pode 
ser utilizada a favor dos' nossos 
clfentes, Com o acúmulo de 

. informações, nos tornamos 
í mais antena dos às tendências 
'.1 e persp~ctivas de mercado", 
. disse, . . 

Conforme o diretor de Planeja
mento, mesmo com a crise do 
mercado financeiro no ano pas
sado, 2009 foi um ano acima das 
expectativas. "Passamos por cima 
da retração econômica, com cres
cimento na carteira de cliimtes e 
também no faturamento", afir
mou. 

Para ele, a turbulência do 
mercado, principalmente nos pri
meiros seis meses de 2009, serviu 
para reafirmar a vocação da 
agência através do exercício de 
mostrar aos clientes que uma 
comunicação eficaz pode ser fer
ramenta imprescindível para dri
blar momentos de fragilidade 
financeira. Segundo Jabrazi, o 

, resultado do período foi surpreen
dente. Mesqlo sem revelar valo
res, ele disseque a receita bruta 
da agência cresceu 38% em 2009 

. em relação a 2008, Para este ano, 
ele aposta em uma expansão de 
40% sobre 2009, . 

Ainda de acordo com ele, 
somente entre janeiro e junho de 
2010 o faturamento da Filadélfia 
saltou 30% sobre o resultado 
obtido em idêntico período do ano 
passado. Agora, segundo J abrazi, 
a realidade é bem diferente do 
período de crise.financeira, "Esta
mos vendo um ano de oportunida
des sem nenhum sinal negativo, 
Nossos clientes estão se benefici- . 
ando com o crescimento geral do 
país e a Filadélfia tem procurado 
se antecipar, apresentando solu
ções criativas, novas fel1'amentas 
e expertises que consolidam e 
ampliam negócios", disse. 

De uma forma geral, a retu
rnada da economia brasileira, 
somada ãs eleições e aos projetos 
já iniciados para a Copa de 2014; 
tem trazido fôlego extra à indús
tria de comunicação mineira. 

Para 2010, o setor prevê fatu
rar R$ 72 bilhões no Brasil, 12% 
a mais do que no ano passado, 
Segundo dados dos Sindicato das 
Agências de Propaganda de 
Minas Gerais (Sinapro-MG1, o 
Estado deve abocanhar, pelo 
menos, 10% dessa fatia ou R$ 7,2 
bilhões, 

Segundo dados da Junta 
Comercial do Estado de Minas 
Gerais (Jucemgl, Minas possui 
mais de 3 mil agências de publici
dade e propaganda, As 135 
empresas filiadas ao Sinapro-MG 
detêm cerca de 80% do fatura
mento do setor. 

Premiação - A Filadélfia foi 
eleita, pelo segundo ano consecu
tivo, como Grand Prix de agência 
doara, 
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CRIAÇÃO REVISTA· REGIONAL CENTRAL 

CAMPANHA VENCEDORA 
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A,GtNClA 

Filadélfia 
Comunicação 

rfTULo DA CAMPANHA 

Machado Pássaro 

ANUNCIANTE 
Inhotlm 
PRODUTO 
Museu de Arte 
Contemporanea 

--IImOTIM 

CRIAÇAO 
Leandro Neves 

-'" DJn Zech!nel'j 

ILUSTRADOR 
Ad~oll Fagunde:l 

APROVAÇAO 
Raquel Novais 

'!~~2010_ 
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~GÉNCIA 

iladélfia Comunicação 
[[TU LO DA CAMPANHA 

e é jazz é popular 

ANUNCIANTE 

Lado A Produtora 
PRODUTO 

Festival Internacional 
deJazz 
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CRIAÇÃO 

Dan Zecchinelli 
Leandro Neves 
Márcio Doti 

FOTÓGRAFO/ILUSTRADOR 

Aderson Fagundes 

APROVAÇÃO 

Solange Costa 
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JURADOS 

Alexandre Levei Pro Brasil 

Araceli Mesquita 2004 Comunicação 

Carlos José Barradas Barradas Comuniqlção 

Dan Zecchinelli Filadélfia Comunicação 

Fredh Guedes Feeling 

Gustavo Ruiz MG2 Comunicáção 

Marco Valéria OPZ 
;, 

Mario Sérgio Pulice Regional Mark:'tlng 

Orlando Martins MSl 

Patrícia Reis Solution Comunicação 

Paulo Mariano Lew'Lara\ TBWA 

Ricardo Mayeda Criatrix 

Thomaz Munster novaS/B 

Zeppa Tudisco Alta Comunicazione 
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Peças e~t~o entre as finali~tas do New"orkfestivals, um 
dos mais Importantes e disputados pr~rn,ios do mundo 

. . - . --', .. :-- .... 

Campanha'~EMno 
i Pad' bril hí:tbQS"'ElJA 

....... r ...... SHI 

A campanha publicitária de 
lançamento do jornal Estado de 
Minas na plataforma iPad ini
cia~a ef!19 de janeiro, rendeu à 
agencia mineira Filadélfia res
ponsável pela concepçã~ do 
projeto, indicação entre os fina
listas da 54' edição do New York 
FestivaIs, Considerado um dos 
mais importantes e reconheci
dos prêmios do mercado publi
citário mundial, o NY FestivaIs 
será realizado entre 4 e 5 de 
maio na Big Apple, onde serão 
conhecidos os medalhistas de 
ouro, prata c bronze de cada 
uma das categorias. 

As peças publicitárias rstão 
concorrendo na categoria Best 
use Df medium/newspaper 
(Mrlhor uso do melo/lomal) -E 
um grande reconhecimento 
porque utilizamos um dos mais 
antigos e tradiCIOnais meios de 
comunicação, que é o jornal, pa, 
ra divulgar uma das platafor, 
mas mais modernas de infor
mação, o iPad-, observa o dire
tor de criação da Filadélfia, Dan 
Zccchinelli. Mesma visão com
partilhada pela gerente executi
va de marketing dos Diários As
sociados, Andréia Zuqui. "Via 
jornal impresso, lançamos o EM 
'em uma plataforma de última 
geração com formato inovador 
e alcançamos repercussão inter
nacional", comemora. 

No meio impresso, 125 peças 
de todo o mundo foram selecio
nadas para a disputa final, sendo 
somente cinco delas no Brasil "A 
campanha do EM vai estar lá, 
com várias outras do mundo in
teiro", afirma Zecchinelli. Um 
corpo de jurados composto por 
40 dIretores de criação de várias 
agências de publicidade de diver
sos países será responsável pelo 
julgamento, 1sso só atesla a qua
lidade da premiação", pondera o 
publicitário, A notoriedade não 
para por aí. "A peça faní parte de 
um anuário, um livro, produzido 
pelo NY FestivaIs, que inclui as 
melhores peças publicitárias do 
mundo durante o ano", acrescen-

.," 

Mórdo Doti, Da" Zecchlnelli e Leandro Neves, da Filadélfia, comemoram a r.perwuao intemadona\ 

ARROJADAS 
Confira algum~s das póginos que apresentaram a moderna plataforma oos leitores do Estada de Minas 

ta, A Filadélfla ainda concorre em 
outras categorias, num total de 
dnco campanhas finalistas. 

NO TOPO Para o gerente denogÓ' 
cios convergentes dos Diários As
sociados, Luiz Mendes. os resulta
dos da campanha bem-sucedida 
já são sentidos, "Os downloads do 
aplicativo do jornal estão acima 
do esperado e estamos sempre 
no topo da lista da Apple Store", 

afirma. Na semana de bnçaírién
to,.o aplicativo do"EM ficou erp. 
segundo lugar entre os mais bai
xados na Apple Store Brasil na ca
tegoria notidas e o primeiro en
tre os jornais impressos, "Conti
nuamos entre os cinco jornais do 
mundo mais baixados na Apple 
Store Brasil", acrescenta 

'o tempo médio de leitura do 
jornal na plataforma chega a 30 
minutos e o grande volume de 

, 
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.~ :.. 
y 

. downloads se concentra aos do':" 
mingos. mar:'ltend9 antigos hábh 
tos dos leitores, Grande parie do: 
desempenho é conferido ao suo; 
cesso do lançamento. motivado: 
pela publicidade no impresso: 
"Conseguimos espelhar na publH 
cidade os atributos do aplicativo; 
mostrando de maneira divertida: 
como se daria a leitura do jomall 
no iPad Acertamos d'+3s vezes".~ 
avalia Mendes, 
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o ano promete Além da Copa, 
em junho, e das eleições, em outu
bro, o país exibe uma invejável ta
xa de crescimento e está atraindo 
a cada dia maiores volumes de in
vestimentos externos. 

Diante desse quadro, como o 
profissional de planejamento de 
uma empresa de propaganda de
ve atuar? Quais estratégias devem 
ser usadas para sair da mesmice e 
gerar resultados para seus clientes? 

Inovar sempre, oferecer 
ideias novas, construir e revitali
Za] marcas, além de uma intera
Çã~ 'constante com o cliente, são 
~\gumas das sugestões de dire
to,<is de agências mineiras. Os 
anunciantes também se posicio
nam, na expectativa de obter 
ainda mais agilidade e senso de 
oportunidade de suas agências. 

VENTO A FAIIOR - Adriana Macha
do, diretora de planejamento da 
Tom Comunicação e presidente 
do Clube de Planejamento de Mi
nas Gerais (CPMG), observa inicial-

'Crnente que 'pianejar não é rugo' 
novo". E complementa:" 

"Na verdade, fazemos isso há 
muitos e muitos anos. Ainda as
sim, parece que o planejamento 
está na moda Particularmente na 
comunicação. O vento sopra a 
nosso favor e isso é muito bom. 
Mas é bom, também, termos um 
pouco de cautela e um tanto de 
humildade. Nada do que realiza
mos pode ser feito exclusivamen
te por nós. E mesmo quando so
mos muito bons, o máximo que 
podemos fazer é ajudar o grupo a 
ser melhor, a organizar melhor o 
radocinio do cliente, complemen
tar as tnformações que o atendi
mento já levantou, inspirar os aia
tivos, instigar a turma da midia". 

Sobre as acões do CPMG, 
Adriana diz qu~ a entidade está 
empenhada não apenas em des
tacar a importância do planeja
mento, mas da preparação e do 
gosto pela busca da tnformação. 
"A reflexão, discussão e a nossa 
própria evolução frente aos enor
mes desafios que cercam o ofí
cio", enfatiza a publicitária 

Durleno Rezende, superinten
dente do BH Shopping. conta 
atendida pela Tom, explica que "o 
cenário que se configura para o 
varejo em 2010 é de otimismo. Os 
excelentes resultados do Natal e 
férias apontam para um ano de 
recuperação econômica Soma-se 
a isso o aumento da renda do con
sumidor, inflacão controlada e a 
maior oferta dé crédito. Para o BH 
Shopping, especificamente, 2010 
representa um marco. E neste ano 
que será inaugurada a V Expan
são do empreendimento, que 
contará com 100 lojas e duas ân-

O estilista Ronaldo Fraga, o 
chef Túlio Montenegro e os 
cantores Eduardo Costa e Izabe
lia Brant são os garotos-propa
ganda da nova fase da campa
nha "Amo BH radicalmente", 
agora com um enfático com
plemento: "E provo'''. 

A ação de comunicação, de
senvolvida pela LF /Mercado para 
o BH Convention & Visitors Bu
reau, é composta de novos proje
tos e marcas famosas, que contri
buem com sua credibilidade para 

-o sucesso da estratégia 

í.. 
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Germana Hardman (Del Rey) e Gustavo Jabrazi (Filadélfia): sinergia 

e proximidade são fundamentais em um ano promissor 

coras de grande destaque". 
E acrescenta: "A soma do cená

rio otimista com o momento do 
empreendimento faz com que a 
Tom Comunicação tenha um de
safio maior. Propostas criativas 
que se aproveitem deste momen
to, gerando resultado direto de in
cremento nas vendas, uma comu
nicação assertiva, focada na divul
gação do novo BH Shopping. mais 
completo e atual, e uma visão 
constante de oportunidade. São 
essas as nossas expectativas para a 
agênda, que desde 2007 atua em 
interface direta e permanente 
com o empreendimento". 

OIIMISMO-"Para a Filadélfia, 2010 
já está sendo um ano bastante in
teressante", afirma Gustavo la
brazzi, diretor de planejamento 
da agênda Copa em junho, Copa 
no Brasil em 2014 e as eleições 
"colocam o país em evidência 
positiva no mundo todo, Se an
tes um dos papéiS da comunica
ção era gerar otimismo para in
centivar o consumo, agora preci
samos lidar com um povo já oti
mista e, consequentemente, dis
posto a consumir mais". 

E quais os desafios para um 
planejador? "Entregar um produ
to criativo, que traga os melho
res resultados de negócios para 
os clientes. E isso passa por de
senvolver novas formas de rela
cionamento entre as pessoas e os 

anunciantes, por meio de ideias 
que as mobilizem." 

É indispensável também, frisa 
labrazzi, "o entendimento do 
anunciante e de suas marcas, sua 
reputação e suas oportunidades. 
Em um ano aquecido economi
camente, é natural vender bem. 
Mas só quem pratica uma comu
nicação planejada vai vender 
mais que o esperado", 

Germana Hardman, gerente 
de marketing do Shopping Del 
Rey, cliente da Filadélfia, concorda 
que o ano começou eufórico. "Se 
janeiro já superou as expectativas 
do comércio, é impossível não 
imaginar o restante do ano com 
bastante otimismo. O poder de 
consumo vem em ascensão e o 
varejo agradece", ressalta 

A executiva alerta que a agita
ção do ano precisa ser permanen
temente monitorada "Para con
seguirmos um ano acima da mé
dia dos anteriores, sinergia com a 
agênda é fundamental Ela preci
sa acompanhar de perto o com
portamento dos consumidores 
para entender com mais precisão 
o que ele precisa ouvir, qual é a 
mensagem que vai aproximar a 
marca e estimular o consumo." 

OPORJUNIDADE - O presidente e 
diretor de planejamento da Perfil 
Publicidade, Cacá Moreno, ressal
taque 2010 representa uma gran
de oportunidade para todos. "Pe-

JOÃO SOARES/DIVULGAÇÃO 

"Eu amo BH radicalmente" foi 
lançada em 2006 "e tomou conta 
da cidade, cumprindo bem o ob-

Nos filmes, 
Ronaldo Fraga 
aparece em 
vãrios pontos 
da cidade, 
demonstrando 
seu amor pela 
capital mineira 

jetivo de resgatar a autoestima e 
o amor, do belo-horizontino por 
sua cidade. E o sucesso foi tanto 

la Copa e eleições, mas também 
pela expectativa de crescimento 
econômico, com taxas impressio
nantes, acima dos S% do PlB", diz. 

"E não basta ser diferente", 
alerta Cacá. "Precisamos cons
truir marcas que sejam relevan
tes para o consumidor, que con
sigam criar ,vínculos afetivos 
com os seus públicos." 

"Temos um momento único 
no Brasil, que é a respeitabilidade 
que o país conquistou no exte
rior e o que isso representa para 
a autoestima do brasileiro", anali
sa. "As marcas e suas agências 
precisam entender esse processo 
e tirar proveito dele para cons
truir relacionamentos sólidos 
com seus públicos." 

Alexandre Branco, preSiden
te do grupo Madeirense (mó
veis), que tem sua comunica
ção desenvolVida pela Perfil, 
observa: "Trabalhamos com a 
agência há 2S anos e espera
mos que ela faça o que sempre 
fez, que é se superar". 

"A agência vive um momen
to especial de reestruturação, 
está investindo em pessoal, em 
forma cão, em conhecimento e 
em instalações. Para nós, é im
portante ter uma parceira que 
aloca seus lucros no aprimora
mento dos serviços que presta, 
em estar à frente do mercado, 
buscando o melhor desempe
nho", frisa o empresário. 
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que a marca foi reproduzida em 
diversas outras manifestações 
de amor como no futebol, reli
gião e até relacionamentos", afir
ma André Lacerda, diretor de 
atendimento da agência 

Na versão 2010, a marca "Eu 
amo BH radicalmente. E pro
vo," tem seu espírito de cidada
nia retratado em filmes nos 
quais o estilista, o chef e os dois 
artistas aparecem circulando 
por ruas e monumentos da ci
dade vestindo a camisa com o 
conhecido bordão. 

BRIEflNG 
o CARNAVAL 
A duos semonos do cornovol, o Perlillonço duas componhas 
conscientização endereçados aos foliões. A primeira, criada 1 
Prefeitura de Belo Horizonte, incentiva (] uso de preservativo 
durante os dias de festa. fJs peças desenvolvem (] conceito 111 

mais divertido e seguro quando tem camisinha no meio", 

[l CARNAVAL 2 
O objetivo da componho desenvolvido pelo ogêndo poro o 
Fundação Hemominos foi aumentar (] estoque dos bancos 
sangue no período Que antecede o cornavol, pois (] númer, 
ocidentes cresce consideravelmente durante o feriado. Pan 
incentivar as doações, a agência elaborou um bem- hum o 
spot em que dois jovens fazem o seu check-list antes de vil 
Energético, abadá, camisinha, câmera, tudo está na bago~ 
menos a nam.orada de um deles. O conceito "Todo mundo 
prepara para o carnaval. A Hemominas precisa se preparar 
também. Doe sangue" assina a peça. 

QUVRO 
O public~ário e sóoo- diretor do H5 
Publiadade, Hebert 501um, lanço o livro 
Navegaré preosq vivernüo é predso. 
A obra (fuID) traz, de uma formo bem leve e 
descontroída, explicações sobre os origens 
de diversos provérbios e ditados populares, 
dos quais sabemos os significados mas 
desconhecemos as origens. 

CDADÁ 

r 

A Percepttiva Comunicaçõo é a agência responsável pelo 
plonejomento e morketing do lonçomento do empreendime 
Novo Horizonte Jardins, na Regiõo da Pompulha, das conOO 
Dominus e PDG Reolty. Em menos de 24 horas, foram vendid 
todos os 288 unidades. O tricompeão mundial Dodá Moravill 
estrelou os peços. 

o VOIJA ÀS AUlAS 
O ItaúPower Shopping, em campanha criada pela agência 21 
investe na vofta às aulas. Nas compras a partir de R$ 300, o ( 
ganho um relógio infantil. 

C RESORTS 
Com investimentos previstos de R$ 2 bilhões em projetos 
imobiliários e turísticos em Minas e na Bahia, o grupo eur 
Design Resorts optou pelo consórcio formado pelo New3f 
Portnersnet Comunicação Empresarial paro atender às su 
necessidades de comunicaçõo. 

C CERVEJAS 
Leva a assinatura da paulista Talent a novo campanha publici 
Bovário Clóssica, cerveja pilsen da Femsa CelVeja Brasil. As pE 
criadas pelo agência ressaltam a importância de reunir os an 
pora dor boas risadas, colocar o papo em dia e tomar uma gl 

REFRIGERAtmS 
O 5prite 2.Zero - uma novo versão de 5prite Zero, com sabor 
intenso de limão - acabo de ser lançado em Minas pelo Coca 
Femso BrosiL A conto é atendido pelo ogêndo JWT. 

C EBAP 
OS interessados em participar do 79. Encontro Brasileiro de Ag 
de Publicidade (Ebop) já podem fozersuos inscrições no site c 
evento. Â primeiro versão do pÓglna està dlspanívei no end·er, 
www.setimoebap.com.br. que receberá atualizações coso surj 
mudanças na programaçõo do encontro. 

tlEVENTO 
A Organização Brohma Kumaris promove neste fim de seman 
Portal da PaI, centro de retiros do entidade no Serra do Cipó, 
seminário especiallVE -Imagens e Vozes de Esperança. 

C CRESCEU 30% 
Um cresamento de 30% em 2009. t o bolonço do ogêncio OI 

Plon B (wwwplonb.com.br), repetindo o performance de 20C 
não afetado par crise econômica. A empresa comemoro taml 
incorporação de oito dientes à sua carteiro, entre eles o Rede 
UniBH e Grupo Trampulim. 

D UQUIDAÇÕES 
Atenta às liquidações que marcam todo início de ono, com os 
consumidores atrás de promoções e saldões, a agênda FAlA! 
desenvolve campanhas nesse sentido para diversos dientes. I 

2010, o Brasil realmente começou o funcionar em 111 de ianeil 
varejo tem até superado CJ expectativa de um ano com a ecor 
oqueci~a", afirma Leonardo Siqueira, sócio e diretor de 
atendimento do empreso. 

C PROPAGANDA 
Abop e ABA lonçom componho poro volorizor o publicidode. C 
pelo AlmopBBDO, o propósito é ressoltor o importâncio do 
propaganda poro os consumidores, a economia e o sociedadl 
ação de comunicação é composta por seis comerdais - dois i 
finalizados -, anúnáos, peças de ródio, de mídia exterior e di 

.,~ 

JOÃO oLITRA/or 

o REFORÇOS 
Três novos contratações (fuID) reforçam o equipe do Feeling. 
órea de atendimento, Juliona Bahia, formado em publicidade 
PUC, com pós- graduação em gestão estratégico de marketinl 
porte do equipe de Big Grandes Idéios, onde atendia o Prefem 
BH, o SenacMinas e a Anglo Ferrous, entre outros. Ivan (uri 
(planejamento e atendimento) é formado em publicidade pel 
Uni -BH, com especializaçõo em cinema e MBA em gestõo 
estratégico, pelo UFMG. t conhecido no mercodo pelo suo otu 
em duas áreas essenciais para um bom trabalho: o planeiame 
atendimento. Bruno Senra (produção gráfico e operações) ten 
publicidade no sangue. Com mais três irmõos trnbalhondo na 
é sobrinho de Preto Senra, profissional muito conhecido em 
todo o mercado publicitário. 

WRSO 

A Unir Núcleo de Informático divulgo seus cursos de design gl 
web design pora fevereiro, que terão intelValo durante a sem 
cornovol, Informoções nos fones (31)3423- 3737/3423- 337' 
site www.unir.com.br. 

o DISPONfvEL 
Giso Andrade, com mais de 15 anos de experiência, tendo pa~ 
por empresas como o Localizo, General Eletnc e Usimina5, est 
disponivel no mercado. Seu telefone de ",ntato é (31) 8525-
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"A grande vantagem da democracia é que ela dá a 
cada eleitor a oportunidade de fazer algo estúpido" 

, 10 D' ALCÂNTARA Art Spand~t 

• 

! ' . ----.--:==-:.==-:-= ~-----
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novatec. realizada de 29 
mbro até ontem foi um 
te evento inteiramente 
do à inovação e aos seus 
nentais carreadores: a 
,e a tecnologia 
:li o Brasil, um pais que 
risco de ficar na contra-
,processo de desenvol-
o na economia do co-
lento, empreendirnen-.0 esse deveriam ter lu-
com freqüência maior. 
rvação é o êxito na ex· 
., de novas idéias. 
seja: para ter êxito, a 

wa tem de ser incorpo-
rnnomia 
livfduos e empreendi-
! que têm ciência da 
Idade de estar conti-
nte criando, avaliando 
io partido, de manei-
la. de suas novas idéias, 
~.ior propensão para 
~lr e alcançar o su' 

:e!~lares e a 
dos EUA 

I,J n~rt} 1 :,'\I[u(10 pub'J' 
..1. •• :'I'Y,:~I'~:,:, .:.I; mdLJ'=.rr'.J 
tdJ:1l"~.i cduran;~, deve· 
tI r:11 K~ Fróxmto.) mo~ 
f,j "I:le,kda pcl" atual 
tancdra mundial. A 
Uva é que, em 2013, 
população mundial 
Hular, o que signifi
Ihões de pessoas; ho
p;lice é de 50%, segtm
:tio Research. O setor 
ll1Í pescendo mesmo 
la queda da receita 
or usuário, que pas
US$ 23,20 de 2005 pa-
5,80 no final de 2013. 
.da margem se deve 
renda dos novos as
I. Até o final deste 
era-se que quatro bi-
!, pessoas já tenham 
fone móvel, segun
!. Vem af grana para 
nda! 

Não é fácil. no entanto, mo-
bilizar os vários segmentos da 
sociedade e da economia para 
um esforço acelerado (e quali-
tativamente importante) de ino-
vação. 

Porque toda e qualquer ação 
para promover a inovação irá 
esbarrar no maior de todos os 
problemas de um esforço inte-
grado de mobilização: a plura-
lidade de acepçõe5 sob as quais 
a inovação é abordada e com-
preendida. Thl como na difu-
sãodo conceito de qualidade, etl-

tender o que seja inovação es-
barra na farta dose de subjeti-
vidade com que o conceito é 
tratado, principalmente ao se 
defrontar com o obstáculo te-
presentado pelaconfu'lão entre 
invenção e in<WdçàO. 

Preocupadacomo pru=-
'o de comWlicação da inova· 
Çà.o, a Basf reuruu em SlJ;l M;de 
de LudWíg:;hafen, Alemanha. 

em janeiro de 2008. 130 geren-
tes de comUlÚcação de seus es-
critórios em todo o mWldo em 
um seminário cujo tema era 
''Howto Succeed In Innovations 
Olmnn.micaIiOO'.Detoda<;asapre-
sentações. amais direta, mais ob· 
jetiva e mais simples foi a de 
Carsten Kinast. 

'i\idéiareina Mesmocon-
siderando que as verdadeiras 
inovações sao algo muito espe-
cial hoje, as empresas lamenta-
velmente tendem a se esque· 
cer de que o importante náo é 
ain<wdÇãooutecnologjaems~ 

mas aquilo que se ganhacomas 
mesma. .... 

~ preciso embutir comu-
nicaçao e markcting nu pró· 
pria receita do produto ou ;;cr· 
viço que repre"",,!;JjrJ .. mov~-
çJ.o, Para tanto, todos os co-
labor"dore', da org",mJ-"ç~o 
envolvida no proces:,o devEm 
pc:..ruc1par de ;ua gt:'llc!j~ c de 
3"U d"senvolvunento, 

t _,I 

I ! 

I 
~ 

I '.-" 

( 

Um empreendim"nro qu,· 
de alguma fonna tol!";" ''':1 ,,/ 
vido com o procer_;~~ dt' J)!.r" J,' 

ção precisadepenmtu t' tll~~l. 
tar aos seus colabor~·t.!fJn:·'; u 
acesSo ao "conhe(;im~~otu (!.I) 

conhecimento", 
"SeaHPwubt'<:,"'OI;~'D .~ : ~ 

sabe, nós fatur-marn" n, 
zes mais O que fatur.u,,', I, 

afumavaLewiaF. Pi::n. ç , 
te da H.."WIen, P2c',,,,d 

~o·~ dhCUf:vt)~ dt.' ~b~ ;T! li : 

da lnovatç;c. o g:.J~·~:n:I.._'dL" :i~' 

~firume o !'1ecn:G:J"llJ dl'( '~ 1 , 
e Thcnologia entdn.tul"'" 1') 

m.....xuno.. oi n~:.!.:.t-: .. ·1 -J " , 
melhor compll'''O .- <l. ' _ i-) 

muruc .. ~ç..J.o, do .': ~. : 
" 

~vlma~ Ü"á dotr1v,).nr~ d! ., ,I;",," 

va Pi.1Td (Ortl.Jl[ .:J,. (:!:::n.\ l, '. ,: fI-, 

fU:'ü:;: t':.: :ino'.,;::Jç I') ll"l!,' ,:"-

i: :t:ri1t'/').0l que p: .. n~;L ,'- .. ','- ~I' 

.::..Q P.".(~do fir..:.,u ~~" i· ,tl.,:u",d t 

em tl)do o ilr,,-"l, 

Pi8caucão e , 

caldo de galinha 
:\ nj·;c hn;Ull:Clra nnrtl' 

.u:m,c:rlc.dnd !-l..l.n:ce não [t~r 

If.tdo..:.d.o dlD.da. o ml"'!rc~do de 
tr.:::b.;J,ho br.:::'dlt"Hro D":.rlios 
do f3GE mo,trM«,", que. 
r:ru::~mo com um (~~I: .. :no .n
h:rnaclond t,gl.(ti,do. a [F:U..t:i. 

de de'"=p,,,~;o c.au ~m41uc 
to f"'''l!" . Julho p:·,.ando 
(t~~U'" p ~i: l.h:',n~;:....1..$prin· 

C1Po..u::,. rt::J11 ilt'.'\ rr11L;.:tropolita
nas. A pergunta que fica, 
dlante di",o, é: será que o 
mercado brasileu-o de traba
lho está blindado? De acor
do como re;po!lSá\clpeIaPes
quis a Mensal de Emprego 
do IBGE, Ornar Azeredo, a eco
nomia brasileira não está se 
rendendo à crise. 'i\té o mo
mento, o mercado de traba
lho não mostra sinais da cri
se internacional", afirmou. 
Aqui nas Gerais, "sempre é bom 
um pé atrais" ... 
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'Até O momento, o mercado de trabalho não mostra sinais da crise internacional" 
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não para de conquistar Consumi
dores pelo Brasil afora, que são na 
verdade amantes da boa culinária 
mineira. Para celebrar o aniversário 
da casa, o empresário Ricardo 
Rodrigues, terceira geração à frente 
da administração, anunciou novi
dades para o segundo semestre. 
Com duas unidades, nos bairros 
São Francisco e Savassi, o 
empreendimento aumentará sua 
área de atuação, por meio do proje
to de franquias. Segundo Ricardo, a 
expansão para outras cidades e 
Estados fortalecerá a marca, além 
de profissionalizar ainda mais os 

processos de produção. As come- A COLLEM Construtora 
morações incluem ainda a reestru- ~ohallem alua no mercado 

ORestaurante MARIA DAS 
TRANÇAS completou 60 

anos em agosto. O estabel.ecimento 
é referência quando o assunto é 
culinária mineira. Em seis' décadas 
de história, muita coisa ac~nteceu e 
o MARIA DA S TRANÇAS 
mostrou-se capaz de preservar suas 
raízes sem parar no tempo: cresceu, 
modernizou-se, mas se manteve 
fiel a sua tradição. Não é para 
menos. A receiia do frango ao 
molho pardo completa seis décadas 
com a chancela de ser a melhor do 
Brasil. Servindo o mesmo prato, 
com qualidade e bom atendimento 
aliados a missão de contar a 
história de Minas e apresentar a 
cultura' do Estado, o Restaurante 

turação da identidade visual do mineiro e nacional nas áreas de incor-
estabelecimento. A conhecida logo- pOTação e construção civil de obras 
marca do "frango na panela", cria- com diferentes perfis. O que, aliado 
da há 20 anos, ganhou traços mais ao ~omprometimenlo ~e toda uma 
dI' . eqUipe, garante a quahdade e a sa-

SImples e clara. Havera tambem construção de imóveis residenciais 
~o emos, com uma el,tura m~~tisfação dos clientes, seja através da 

programação cultural especial com e comerciais às obras de pontes e 
lançamento de livro do crítico gas-
tronômico e jornalista Rusty 2-
Marcellini, sobre a hi~tória de 

,,"ui). ..;",~ ft' -,,,,, - - -

:Grupo Odontológico Mangabeiras 

sucesso do Rrestaurante, e shows 
no São Francisco com Flávio 
Venturini, 14 Bis, Vando, entre ou
tros artistas nacionais. O coquetel 
do sessentão na unidade São 
Francisco leve, entre outras, a pre
sença ilustre de Msristela 
Kubitscheck, fã confessa do frango 
ao molho pardo, assim como o pai 
JK. 

A história do Grupo Odontológico 
./""\..Mangabeiras começa em 1970, época em 
que o Hospital Santa Mônica foi fundado com 
O intuito de ser um centro de excelência em 
todas as especialidades médicas e odontológi
cas. A proposta possibilitou a existência de um 
Departamento de Odontologia dentro de um 
complexo hospitalar, voltado para wn objetivo 
comum: a saúde. Em 1976, a equipe uniu-se a 
outros profissionais, fundando o Grupo 
Odontológico Mangabeiras, um centro multi
disciplinar com a interação das diversas espe

cialidades odontológicas, oferecendo conforto 
na sua localização e segurança ao paciente, 
tanto no diagnóstico quanto no tratamento. O 

Grupo Odontológico Mangabeiras, nos seus 40 anos de existência, tem o 

respeito dos seus colegas e a fidelidade de seus clientes por oferecer sempre 
um trabalho de alta qualidade. 

N ascida em 2005,. FILADÉLFIA 
Comunicaçl0 tem apenas cinco 

anos, mas com porte e experiência de 
g~nl~ grande. Agência comprometida 
com o n=sull.a~o. d~ seus clientes, tem 
seu foco na InIClatl\"3 privada, trabal~ 
hando p~ anunciantes em nível 
local, naCIonal e até internacional 
Planejamento, ,a~endimento, Criação~ 
produção ~ mldla, em 101a1 sinergia 
na busca pela eficácia d~ Suas açôes 
de publicidade e p~paganda. trans
f~rm~ a FI~ADELF]A na agên
Cia maIS premiada d~ Minas pelo 
segundo ano consecutivo, Uma das 
maiores do Estado e do país. Em 
2009, conquistou Os principais 
prêmios da propaganda e em 20 I O 
esse importante reconhecimento do 
mercado vem se repetindo: Prêmio 

viadutos, entre outros. Dessa fonna, 
a COLLEM Construtora, já agracia
da com as versões Prata e Ouro do 
Prêmio Primeira Linha, realiza 
obras p~ra as principais in.stituições, 
fundações, empresas públicas e gru
pos privados do país, dentre eles 
Fiat, Mannesmann, Petrobras, 
Companhia Vale 9-0 Rio Doce, 
Cemig, Copasa e Fundação Roberto 
Marinho. Algumas das obras que 
executou foram projetadas por 
Oscar Niemeyer. Além das obras 
corporativas, a construtora dedica
se aos empreendimentos imobi
liários de alto luxo, padrdo médio e 
comerciais, apresentando um varia
do portfólio com lançamentos per
iódicos. Também trabalha na cons
trução de casas populares. São obras 
localizadas em áreas urbanizadas, 
com saneamento básico, ruas asfal
tadas e iluminação. Moradia com 
qualidade de vida. São 533 obras 
executadas e em execução, 4.000 
unidades entregues em diversas 
regiões do Brasil. Em cada uma 
delas, um atestado de credibilidade 
e confiança. 

Profissionais do ano da Rcde Globo 
(2° ano consecutivo), Grand Prix do 
Prêmio Abril de Publicidade, meda
lha de bronze no New York Festivals 
(única agência mineira), a agência 
mineira com mais peças no shortlist 
do Clube de Criação de São Paulo, 
Ouro no XV FIPTUR em Gramado 
(RS), 311 agência brasileira mais pre
miada no 8° Prêmio da Associação 
Nacional de Jornais e agência do ano 
pelo segundo ano consecutivo no 
ComunicaMO. o principal evento da 
comunicação do Estado. Com o jor
nal Primeira Linha, esse sucesso tam
bém continua, Prêmio Ouro em 2009, 
a agência agora faturou o prêmio 
Diamante. O mais importante disso 
tudo é que todos esses prêmios são 
apenas a consequência da qualidade 
do trabalho que a agência vem pre
stando para seus clientes, todos da 
iniciativa privada. Do varejo ao seg
mento luxo, da arte ao educacional, 
do financeiro à indústria. Um con
hecimento acumulado que poucas 
agências do mercado possuem e ates
tatn que a fónnula "planejamento + 
criatividade" resulta em metas 
CUmpridas e no crescimento da par
tiCipação das marcas da agência nos 
mercados em que atuam. Assim, 
quando essas marca~ ampliam se,us 
negócios, a FTL~EL~IA tambem 
amplia a sua partIClpaç.ao no merca
do. E isso se reflete dlret,amente na 
Illaneira como a agênCIa atende, 
planeja e cria para seus clientes. 

A PHV Engenharia, que já 

recebeu as versões prata 

e ouro, e em 20 I O foi pro

movida para dia.mante é pre

sença forte no mercado de 

Engenharia Civil há mais de 

'FORNO DE MINAS 
~ .... _. 

D. Dalva sempre fez sucesso com 
sua receita caseira de pão de 

queijo. Foi esse sucesso que deu 
origem à FORNO DE MINAS 
Fundada em 1990, gerida pela 
própria D. Dalva e seus filhos Hélida 
e Hélder, iniciou sua produção em 
uma pequena loja de 40 m 2

• Em 
1991, a empresa foi transferida para 
Contagem, para wn galpão de 350 
m2• Em 1992, com o crescimento da 
empresa e a entrada do sócio Vicente 
Camiloti, foi necessária a construção 

100% 

u10 
Vasconcelos e seu 

aulo Henrique 

Clld~ho"~e Vasconcelos. 

Des!h~lii(), vem ganhando 
d'S{Jllllr)no cenário mineiro 

pelOSu\preendimentos exec~

lados pttotipalmente na capI

tal. Átui" has áreas de desen

vol'liruento e incorporações 
imobilIárias, execução de 

obras te;sidenciais, comerciais 

e indu51riais de alto padrão, 
além de obras de infraestrutura 

e terraplanagem. A PHV se 

destaca pela qualida~e, cria

tividade, segurança e pontuali

dade 'valorizando o potencial , 
de sua equipe de colabo
radores internos e externos, 

inovando sempre, na busca da 

excelência e da interação entre 

O homem e o meio ambiente. 

de uma sede própria, também em 
Contagem, em uma área de 24.000 
ml , com área construída de 8.000 m2• 

Em 1995, para garantir a excelência 
de seus produtos a Forno de Minas 
adquiriu uma moderna fábrica de la
ticínios em Conceição do Pará, fabri
cando queijos na especificação ideal 
para a sua receita. Em 1999', a 
empresa foi vendida para a Pillsbury 
(exceto a fábrica de laticínios em 
Conceiçio do Para). Em 2009, a 
família Mendonça e seu sócio 
Vicente Camiloti adquiriram de 
volta ~ FOR.\lO DE MINAS, para 
alegrll de todos os mineiros. 
Preocuplda com o meio ambiente e a 
sustentabilidade, a empresa trata 
]00% da água que é utilizada dentro 
da indÚSiria, da área administrativa e 
da cozinha. Devolve para a natureza 
uma água tratada com o ph DBO 
(demanda biológica de oxigênio) e o 
D9? ,cdemanda química de 
oXlgemo), o que permite o desen
voh;mento da vida nos lagos e rios. 
Além disso, a FORNO DE MINAS 
tem implantado wn sistema de cole
ta seletiva de lixo, com o intuito de 
reapro\'eitar t\~O o material descar
tado pela empresa. 
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escritório em Ipatinga 
o mercado do Vale do Aco 

ganhou uma nova agência de 
publicidade. A Big Grandes 
Ideias, de Belo Horizonte, inau
gurou oficialmente seu escritó- , 
rio em Ipatinga. ''Na verdade, já ~. 
estamos presentes, já convive
mos há rriais de cinco anos com 
a cidade e sua população", afir-
ma o diretor-presidente da ~ 
agência, Paulo ÃIvares, revelan-
do que a nova empresa está lo
calizada na Avenida Carlos Cha
gas, no Bairro Cidade Nobre. 

CUENTES O executivo explica 
que a Big pretende, a partir de 
agora, aumentar sua carteira 
substancialmente SU~ carteira de 

sede em Belo Horizonte e do 
novo escritório no Vale do Aço, a 
Big também conta com uma 
unidade em Brasília. 

"A inauguração do escritório 
da Big no Vale do é mais um 

<.passo 

;:;!pnr;,1 de cresci· 
e com isso também pode· 

remos ficar mais próximos de 
nossos clientes", comenta Paulo. 

A equipe de Ipatinga é com
posta por PolIyana Silveira 
retora de Atendimento 

PAULO S~RGIO'DE QUVEIRA/DI\lUlGAÇÃO 

o agência vai Qgora expandir a [arteiro de clientes na região --- conquistas importantes. Refor
nossa carteira de clien

r~ol'!l-
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FÚlVIO CORRÊA/DIVULGAÇÃO 

de . 
mesmo periododo ano pcmJdo. NoÕll4 

pré - tlIIllIMII, Q'i IimoIlÔliDs do 
trolxllharfuntosiodos (I0I0) I! tM!rnrn II1II 

romernoroçiio. 

:~::~~ixilnho é_ E SI! é filho e neIodeJll!ila!-
Hanriot Ilrummond enInnIo 00 .... um·' 

,," ... "" ·seu~YU:di"pIoYma qumtu-1em, 21 h, no cMiIóio 'ilpãiio . 
do/linascenlro. O jovem FeiippeéfilhodellailJruJmlonl, . 
expêrieme repórter do ediInrio de [spoIII5do EsIIIIID6l . 
Nirias,eneto - de quem heiiIouo poeolOllie delllll" . ' 
IxlIúorte do joroolismo mineiro. o inquieto I! iIIN!Il!IlII! rápe 
DrummOlld,quelmbolltoutmnbémnosn:do!iie>dolll, 
Rádio Guoroni e no extintalV lIDaJIomi RIIecEu 
prerilcemente, nofim dos anos 70. 

.1'IlNlBO " 
OeselMlll",ndo ol!!mo "MmifeslD AlntEio", o sftowi'!J 
design e derorapio esIende Q'i lIlIIlI!I'oOljol5 do Dia 
Internacional da t.\llher (8 de nuçnl IRofim do mês. E . 
instituiu uma mmpanho prorroociaU, onde Il!idl!lü5diio 
sugestões sobn! o que deve ser mudado JlIIU que o nmdo 
feminino se tome ainda melhor. A fRIse muisaicmadoíà 
ou\OOi um wle mmpRlS nowlorde R$3 mi.AmUXILD • .., 
cxessor@(IIJI1IeioshoppnotwillEJeposlm"ofmseOlllla 
tag #mani{es/Dpooteio. ' 

.IMÓIIBS 
AMasb Desenvolvimento Imobiliário W!icoAmdoo ux ....... 
"A hortl't':agoro", divulgando lljIIIlImImIDs de2.3e4 

mm desrontos de ali! 20'lf... As peÇll'i1iJnm 
. de São 

.~ .. . 
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para multiplicar resultados 
Com cinco anos de mercado e 

apostando em mais um grande 
ano, a Filadélfia inicia 2011 pro
movendo mudanças significati
vas em sua estrutura 

Eliane Cedrolla, que assumiu 
a diretoria executiva, traba
lhando mais diretamente com o 
presidente Cristiano Paz, expli
ca,"A agência cresceu e está em 
contínua evolução, e os frutos 
dessa ascensão se refletem no 
seu modelo de gestão e nos ser
viços que oferece aos clientes". 
Ela passa agora a se· dedicar ex
clusivamente aos processos de 
gestão e à organização e desen
volvimento de novos projetos, 
área que vem crescendo em rit· 
mo acelerado na agência. 

REFORÇOS Dentro da reformata
cão, a executiva convidou Marce
ia Branquinho para assumira di
recão de atendimento. Marcelo é 
p~blicitário, especialista em Ges
tão e marketing pela ESPM, e re
centemente concluiu o Boot
camp, curso de planejamento da 
'Miami Ad School, em São Paulo. 
.: 'Chega trazendo uma baga-

gem de 14 anos de propaganda, 
tendo atendido marcas como 
TIM, Telemig Celular, Cemig, 
UNA e Abradif/MG. 

"Trabalhar na Filadélfia é mo
tivo de orgulho e atuar em uma 
agência de ponta e referência no 
mercado é uma grande respon
sabilidade", diz Branquinho. 

Outra novidade é o retorno 
de João Paz a BH, depois de uma 
temporada em São Paulo traba
lhando na criação da Y&R, agên
cia de Roberto Justus e uma das 
10 maiores do país. 

"Essas mudanças são um mar
co para a agência. Esse novo for
mato nos tornará mais fortes e 

os clientes perceberão isso ra
pidamente. A Filadélfia conti
nuará exigindo a criatividade 
em todas as suas áreas e isso re
quer um aprimoramento cons
tante no modelo gestor. Esta
mos num caminho bastante 
promissor", frisa o criativo. 

Outro reforço é o produtor 
gráfico Guilherme Gonçalves, 
que vem com um desafio: buscar 
novos materiais e noVOS proces
sos de produção. 

CUENTES Facada exclusivamente 
na iniciativa privada, a Filadélfia 
tem em sua carteira clientes co
mo a Algar Telecom, águas sani
tárias Santa Clara e Super Globo, 
Banco Bonsucesso, Casa Cor Mi
nas, cerveja Á~strta, concessioná
rias Toyota Osaka e Kurumá 
(RJ/MG), construtoras Canopus e 
Uder-Cyrela, Elmo Calçados, Gru
po Martins, Grupo Pottencial, 
Grupo Vhiver, I lave lazz, Inho
tim, jornal Estado de Minas, Ka
nechom, Lafarge Brasil, portais 
Uai, Admite-se, Vrum e Lugar 
Certo, Scuderia Fiat, Terranova 
Land Rover e UNA. 

:ctueverD1we ~Õ[~@üT fazem rádios silenciar 
" /. 

Na sexta-feira de Carnaval. no 
iiiício da manhã -, 8h30min -:- as 
principais rádios de Belo Hori
zohte ficáram em silêncio. Tudo 
ocorreu na mesma hora, ao 
mesmo tempo, surpreendendo 
os ouvintes. Muitos pensaram se 
tratar de uma pane no rádio. Mas 
depois de alguns segundos, 
descobriram que tudo não pas
sava de uma mensagem ed ucati
va das concessÍonárias Citroen 
Chevemye Nissan Nihon. Depois 
do impactante e desconcertante 
minuto de silêncio, a mensagem, 

"Um minuto de silêncio a todas 
as pessoas que beberam e dirigi
ram. Neste carnaval, se beber, por 
favor, não dIrija." 

INOVAÇÃO Foi uma ação ino
vadora, com muita inteligência e 
criatividade, desenvolvida pela 
agência New360 para o grupo de 
concessionárias Libertas, que 
saiu na frente no carnaval com 
esse importante alerta. 

"As concessionárias Chevemye 
Nihon compraram imediata
mentea ideia. A preocupação com 

, 

o bem-estar das pessoas faz parte 
do DNA do grupo. Tentar COn
tribuir com a diminuição de aci
dentes de trânsito nessa época do 
ano é muità mais importante que 
qualquer campanha para ,vender 
carros", afirma juliana Uchôa, dire
tora de Criação da agénda 

As emissoras envolVIda, na 
estratégia foram a Guarani FM, 
Band News, Antena 1,0: F!"l.Ita
tiaia e jovem Pano Ficha tecnica, 
criação, juliana Uchá. Mateus 
Coelho e Francis Alan rntdla, 
Adriano Vasconcelos. 

REPRODUÇÃO 
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Inovadora, a ação foi 
desenvolvida pela New360 

_LiCIIO 

Os diretores da Frontti, ~naldo lDpes e Marms Martins. 
promovem dto 17 um café da manhã poro aeresentm às 
agendas seu "Manual Técnico de Mídia em OniOOs" O 
~vento contará com palestro do diretor da Hulloboom, 
Angelo Fronzão, que atuou em algumas das maiores 
agendas do poís, como a Almap/BBlJO, Ogilv); 
Norton/publids e McCann, A Jbis, que atende Frontti, furá a 
apresentação da nO\lO camponha. 

[]VEnRINÃRIA 
Pela p<imeiro vez na sua história, a Indubms, indúslria 
vetelil'lária fundado em 1984, veirulando na mídia. A 
campanha foi aioda pela DeBRIIO, que em 2010 ínsIDIoo 
esoítório em BH. Fic:ha témica: diretor de Criação. Zero ' 
f'l>nido; crioção, Sandro lâ\oores e Zero Penido; mídia. AIIOOa· 
Avelar; áudio, Solar Studio; ctendimento, Rodrigo 
Mogollões. Aprowção: Robson Pego e lrony Cmdoso. 

CSEII) 

A VIlA Urbanismo e Construções. empresa com mas de 30 
anos de experiênda no segmento da consIruciio civil e 
II1Cll1pOroçiio imobiliário, lancou o selo Blue é.arden. 
"úiamos "esta logo com o ooielivo de identificar l105SOS 
empreendimentos diferen<iodas. jJ<I1l que os dle!tes possqn 
reconhecer o podrão de qua~dade e ter mas segt/lmÇII na 
hora <k esco:her seu invest;mento", exp!iro l/aceIo AÍlctode, 
dtretor de l1(M)S negócios da VPIl A rKMJ rraca foi 
deser1l!C!v'.:Ia pe!a agênda Yes! Uai. 

:':5BD2 
o exeartMJ ressa!ta que os elementos gráfiros trodU2I!ITI 
requinte e fazem referência à natureza e ao esti!o de vida do 
público- alvo. A VPIl conto ogoro com atendimento à 
imprensa, por meio da agênda Doizum Comunicnçiies, que 
realiza também ações de comunicação interna. 

[] ABRINDO POR1IIS 
É o conceito da novo camponha da Rede lrnvista, empresa 
do segmento imobiliário. Uma das peças é um jingle 
explicando que é mais fácil encontror o imÓ\ll!l dos sonhos 
na imobiliária. A mesma mensagem está presente em 
jornais e filmes poro a TV. úiação da agência True 
Comunicação. "O objetivo é fular da Irnvista e aumentlJr o 
percepção da marra, agregando wlor aos associados", 
revela o diretor da agência, Filipe Mattos_ 

CURSO 

DfSIGH 
A UNIR, escola de lemologia e design, abrindo n<MISturroos 
paro os rursos de design gráfico e webdeSign, Mais 
i.obnlll\Õt5 no siIe WlWLw.mm.lrenos 
3643-3319 e 3423-3737. 

+ 

~SERIMÇ· 
Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de Minas Gerais 


