
EXMO.  SR.  DR.  JUIZ  FEDERAL  DA  2ª  VARA  –  ESPECIALIZADA

CRIMINAL – DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

IPL n. 926/2012

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL oferece  DENÚNCIA

contra

1) PAULO AUGUSTO KAHALE RAIMUNDO, brasileiro*

2) SÉRGIO DUARTE VELASCO, brasileiro,*

3) ALCYR GOMES BARBOSA, brasileiro, *

em face das condutas criminosas a seguir descritas:

1.  Conforme comprovado no inquérito policial n. 926/2012 e

nos  processos  administrativos/Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar

(ANS)  n.  33902.029749/2010-12  (Apenso  I,  Volumes  I  a  VIII)  e

33902.354385/2010-60 (Apenso II, Volumes I a IV), o primeiro denunciado,

agindo em concurso com o segundo e o terceiro denunciados, cometeu o

delito  de  gestão  temerária,  na  administração  da  empresa  Interhospitais
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Operadora de Plano de Saúde Ltda.  (nome fantasia:  IH SAÚDE, CNPJ n.

03.883.587/0001-12, instituição equiparada a financeira1. 

2.  A referida operadora de planos privados de assistência à

saúde2 tinha sede na Avenida Dom João VI,  1620,  Brotas,  Salvador/BA e

outras  instalações  na  Avenida  Antônio  Carlos  Magalhães,  n.  1034,  sala

4130C, Itaigara, Salvador/BA e na Avenida Centenário, n. 2883, salas 101 e

111, Barra, Salvador/BA (fl. 2, apenso I, volume I). 

3. Classificada na modalidade de medicina em grupo3, dentro

do segmento terciário4 (fl.  4, apenso I,  volume I),  a  IH SAÚDE funcionava

desde o ano de 2000 (fl. 73, apenso II, volume I), com registro na ANS de

número 41174-4.  Em novembro de 2007, ela abrangia 21.539 beneficiários

(fl. 212, apenso II, volume II).

1 TRF/2ª  Região,  RSE  200950010044898,  Rel.  Des.  Fed.  Marcello  Ferreira  de  Souza
Granado, 1ª Turma Especializada, E-DJF2R, 27-04-2010, p. 82-83.
2 Nos termos do art. 1º da Lei n. 9.656/98, na redação da Medida Provisória n. 2.177-44, de
2001, “Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que
operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específi-
ca que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabeleci-
das, as seguintes definições: I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada
de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela
faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente esco-
lhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assis-
tência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da
operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e or-
dem do consumidor; II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica consti-
tuída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autoges-
tão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo”.

Por seu turno, o art. 1º da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n. 39/ANS, de 27 de
outubro de 2000, informa que “definem-se como Operadoras de Planos de Assistência à Saú-
de as empresas e entidades que operam, no mercado de saúde suplementar, planos de as-
sistência à saúde, conforme disposto na Lei nº 9.656, de 1998”.
3 Art.  10 da RDC n.  39/ANS, de 27 de outubro de 2000: “As operadoras segmentadas
conforme o disposto nos arts. 3º ao 9º desta Resolução deverão classificar-se nas seguintes
modalidades: (...) V - medicina de grupo”.
4 Art. 4º da RDC n. 39/ANS, de 27 de outubro de 2000: “As Operadoras de Planos que, na
forma do artigo anterior,  atuam no tipo de atenção médico-hospitalar  segmentam-se em:
(...)VI segmento terciário ST: as que despendem, em sua rede própria, menos de 30% (trinta
por cento) do custo assistencial  relativo aos gastos em serviços médicos ou hospitalares
referentes a seus Planos Privados de Assistência à Saúde”.
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4.  Desde 19 de março de 2007, a  IH SAÚDE  estava sob o

comando  de  PAULO  AUGUSTO  KAHALE  RAIMUNDO  (primeiro

denunciado),  administrador da  sociedade5 e Diretor  Superintendente  da

HOSPITAL SALVADOR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, empresa que detinha

o domínio do capital social da IH SAÚDE6. 

5.  Para  tanto,  até  abril  de  2008  o  PAULO  KAHALE

RAIMUNDO contou com o auxílio material de SÉRGIO DUARTE VELASCO

(segundo denunciado),  Superintendente da IH SAÚDE até 14-04-2008 (cf.

fl.  68  do  apenso  II,  volume  I)  e  administrador  não  sócio  da  JKM

PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA7. 

De  14-04-2008  em  diante,  esta  função  de  Diretor

Superintendente  da  IH  SAÚDE –  e  de  executor  material  das  ordens  do

primeiro denunciado, no cometimento da gestão temerária – foi exercida por

ALCYR GOMES BARBOSA (terceiro denunciado)8. 

6.  Tanto  SÉRGIO  VELASCO  quanto  ALCYR  BARBOSA

eram detentores de amplíssimos poderes9,  outorgados mediante escrituras

públicas e instrumentos particulares de mandato (cf., p. ex., fls. 734-737 do

apenso II, volume IV) subscritos por PAULO KAHALE RAIMUNDO10.

5 Cf. alteração contratual, fl. 100 do apenso II, volume I.
6 Detentora de 99,80% do capital  social  da IH SAÚDE (fl.  103,  apenso II,  volume I),  a
HOSPITAL SALVADOR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA é inscrita  no  CNPJ sob o número
05.512.809/0001-16 e sediada na Rua Caetano de Moura, n. 59, Federação, Salvador/BA.
7 CNPJ n. 08.816.412/0001-06. Vale salientar que, em maio de 2008, a JKM, representada
por  SÉRGIO  VELASCO, associou-se  ao  próprio  PAULO  KAHALE  RAIMUNDO na
composição societária do HOSPITAL SALVADOR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (fls. 737-740,
apenso II, volume IV).
8 Cf., p. ex., o testemunho de fls. 110-111.
9 E. g., veja-se a procuração pública de fl. 735-verso do apenso II, volume IV, que conferiu a
SERGIO VELASCO  “os poderes da cláusula  ad negotia,  [para] representar a Outorgante,
com amplos e plenos poderes de gestão da sociedade, podendo para tanto abrir e fechar
contas, movimentar recursos financeiros, assinar contratos, convênios e documentos outros
de interesse da sociedade, ajustar preços, prazos e formas de pagamento, receber, passar
recibos, dar quitações, representar a Outorgante perante repartições públicas (...)”.
10 A propósito, registrou o relatório de conclusão do inquérito administrativo instaurado pela
ANS para apurar as causas da insolvência e as responsabilidades dos administradores da IH
SAÚDE (processo administrativo n. 33902.354385/2012-60 – apenso II): “Cabe advertir que
no decorrer do exame dos documentos acostados aos autos, muito embora sem figurar no
contrato social, foi constatado que o Sr. Sergio Duarte Velasco e o Sr. Alcyr Gomes Barbosa
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7.  Conforme registrou o relatório de conclusão do inquérito

administrativo instaurado pela ANS para apurar as causas da insolvência e as

responsabilidades  dos  administradores  da  IH  SAÚDE  (processo

administrativo n. 33902.354385/2012-60 – apenso II),  nos anos de 2007 e

2008 os   denunciados   geriram temerariamente a IH SAÚDE, instituição que,

como visto anteriormente, era equiparada a financeira.

8.  De  fato,  a  CPN  AUDITORES  INDEPENDENTES  S/S,

registrada na Comissão  de Valores  Mobiliários  (CVM)11 e  encarregada  da

auditoria das demonstrações da IH SAÚDE do exercício de 2007, constatou

que havia insuficiente provisão de risco, principalmente quanto aos “passivos

contingentes de natureza cíveis e trabalhistas, cujo valor estimado é [era] de

R$ 400.000,00, não contabilizado” (fl. 211, apenso II, volume II).

Demais disso, os auditores independentes descobriram que

havia: a) superavaliação do ativo, inclusive de supostos créditos tributários; b)

os saldos do ativo imobilizado da IH SAÚDE não eram fidedignos, por força

da completa ausência de controles analíticos, físicos e logísticos dos bens

que supostamente o compunham (fl. 211, apenso II, volume II).

9.  De 2008 em diante, a IH SAÚDE ilicitamente deixou de

encaminhar  à  ANS  os  Documentos  de  Informações  Periódicas  das

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (DIOPS/ANS), exigidos pela

Resolução  RE/ANS  n.  1,  de  20  de  abril  de  200012,  e  pela  Resolução

tiveram poderes de gestão da ex-operadora através de procurações públicas outorgadas pelo
Senhor Paulo Kahale nos períodos de 13 de junho de 2007 a 05 de março de 2008 e 05 de
março  de  2008  até  outubro  de  2008,  respectivamente,  e,  portanto,  também  devem  ser
responsabilizados. Adverte-se que ambos tiveram seus bens declarados indisponíveis ainda
durante o regime especial de Direção Fiscal” (fl. 769-verso, apenso II, volume IV).
11 Cf.  extrato  em  anexo,  obtido  nesta  data  no  sítio  eletrônico  da  CVM
(http://sistemas.cvm.gov.br/?CadGeral).
12 “RESOLUÇÃO RE Nº 1, DE 20 DE ABRIL DE 2000 

O Diretor responsável pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos da Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar ANS, no uso das atribuições legais que lhe confere o in-
ciso II do art. 45 do Regimento Interno e, em cumprimento ao § 3º da RDC nº 7 de 22 de fe -
vereiro de 2000, e ainda, aprovada em reunião de Diretoria Colegiada realizada em 9 de mar-
ço de 2000 e considerando as alterações do Art. 10 da Lei nº 9656/98, introduzidas pela Me -
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Normativa  – RN/ANS n.  173,  de  10 de julho  de 200813.  Com isto,  restou

inviabilizado  o  acompanhamento  da  situação  econômico-financeira  da

operadora, por parte da ANS14.

10.  Pior ainda: os  denunciados  deliberadamente deixaram

de constituir ativos garantidores suficientes, correspondentes às provisões de

dida Provisória nº 1.908-20 de 25 de novembro de 1999, que incluiu a exigência de cobertura
odontológica  no  Plano  Referência,  o  qual  deve  ser,  obrigatoriamente,  oferecido  desde
2.12.1999 pelas operadoras que comercializam os produtos definidos no seu inciso I e § 1º
do Art. 1º; 

considerando ainda, a necessidade de adequar a codificação dos registros provisó-
rios de produtos concedidos até 25.11.99, de forma a garantir a uniformidade das ações da
Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, no acompanhamento e controle das opera-
ções de planos privados de assistência a saúde, resolve: 

Art. 1º As operadoras dos produtos definidos no inciso I e no § 1º do art. 1º da Lei nº
9.656/98, deverão prestar à Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS as informações de
que trata o art. 3º desta Resolução, para alteração ou ratificação dos registros provisórios de
seus produtos. 

Art. 2º As informações deverão ser encaminhadas em papel timbrado da operadora,
endereçadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, Avenida Augusto Severo nº
84, Edifício Barão de Mauá, 11º andar, Glória, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.021-040 em enve-
lope com a seguinte identificação : I Plano Referência; II - Razão social da operadora; III Nú-
mero de registro da ANS; IV CNPJ; e V endereço, telefone, fax, e-mail. 

Art. 3º A operadora deverá informar o número, já concedido, do seu produto registra-
do como Plano Referência, com a cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, leito de
Terapia Intensiva ou similar,  com padrão de acomodação hospitalar em ENFERMARIA, o
qual deverá ser identificado como PLANO REFERÊNCIA, com código 05 da Tabela I do ane-
xo III da RDC nº 4 da ANS, publicada no Diário Oficial da União de 22 de fevereiro de 2000. 

Art. 4º São obrigadas a prestar as informações definidas no artigo anterior, todas as
operadoras, incluindo aquelas que obtiveram o registro provisório de seu Plano Referência
após a edição da Medida Provisória nº 1.908-20 de 25 de novembro de 1999, sem a inclusão
da cobertura odontológica, as quais deverão atender às exigências contidas nesta Resolução
a título de ratificação. 

Art. 5º Os produtos registrados provisoriamente como PLANO REFERÊNCIA antes
da publicação da MP nº 1.908-20 de 25.11.99, que incluem segmentação ambulatorial, hospi-
talar com obstetrícia e odontológica, passarão a ter o código 13 da tabela I do Anexo III da
RDC nº 04/2000. 

Art. 6º Não são passíveis de cobrança de taxa de saúde suplementar os procedimen-
tos previstos nesta Resolução. 

Art. 7º Esta Resolução não se aplica às entidades ou empresas que mantêm siste-
mas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e aquelas que operam exclusiva-
mente plano odontológico. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogando-se todas
as disposições em contrário”. 
13 Que obriga o envio trimestral e eletrônico das informações.
14“(...) também não é possível a análise da situação econômico-financeira, pois o DIOPS é a
única  fonte  atualizada  de  informação  contábil  para  a  ANS”  (Nota  n.
108/2009/GEAOP/GGAME/DIOPE/ANS/MS – fl. 211 do apenso II, volume II).
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risco, consoante ordenavam os artigos 12 e 14 da Resolução Normativa –

RN/ANS n. 160, de 3 de julho de 200715-16. 

A  propósito,  registrou  a  Nota  n.

108/2009/GEAOP/GGAME/DIOPE/ANS/MS:

(...)  convém  destacar  que  a  Operadora  deveria  ter  ativos

garantidores devidamente vinculados nessa agência [a ANS] para

lastrear os riscos de sua operação, conforme dispõe o art. 14 da RN

160/2007.  Entretanto,  até  a  elaboração  desta  Nota,  não  foi

observado  nenhum  tipo  de  vinculação,  seja  de  imóvel,  seja  de

aplicações financeiras (fl. 211, apenso II, volume II).

11.  Estas  práticas  temerárias  resultaram  em  forte

deperecimento financeiro, principalmente diante da queda de cerca de 32%

no número de beneficiários, entre março e novembro de 2008 (cf.  fl.  212,

apenso II, volume II). Como não havia provisões ou garantias suficientes, a IH

15 Art. 12 - As OPS deverão constituir, mensalmente, atendendo às boas práticas contá-
beis, as seguintes provisões técnicas:

I - Provisão de Risco, para garantia da parcela das contraprestações cuja vigência do
risco ainda não tenha findado;

II - Provisão para Remissão, para garantia das obrigações decorrentes das cláusulas
contratuais de remissão das contraprestações pecuniárias referentes à cobertura de assistên-
cia à saúde, quando existentes;

III - Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA, estimada atuarial-
mente para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham
sido registrados contabilmente pela OPS;

IV – Outras provisões técnicas que a OPS julgue necessárias visando a manutenção
de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que consubstanciadas em Nota Técnica Atuari-
al de Provisões – NTAP e aprovadas previamente pela DIOPE, sendo de constituição obriga-
tória a partir da data da efetiva aprovação.

Parágrafo único - Para fins desta norma, consideram-se cláusulas contratuais de re-
missão  das  contraprestações  pecuniárias  referentes  à  cobertura  de  assistência  à  saúde
aquelas que prevêem a manutenção de cobertura de assistência à saúde, com dispensa de
pagamento da contraprestação pecuniária, no caso de ocorrência de um fato futuro e incerto
previsto contratualmente.

(...) Art. 14 - A totalidade do valor constituído das provisões técnicas de que trata esta
Resolução deverá, obrigatoriamente, ser lastreada por ativos garantidores nos termos da le-
gislação vigente.
16 A RN/ANS n. 160/2007 foi revogada pela RN/ANS n. 209/2009, sucedida pela RN/ANS n.
393/2015.  Ambas  mantiveram  a  obrigatoriedade  de  provisões  técnicas,  a  começar  pela
provisão de eventos/sinistros a liquidar.
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SAÚDE  deixou  de  pagar  a  rede  conveniada17,  os  demais  fornecedores,

dívidas trabalhistas, débitos de natureza tributárias e valores devidos à ANS. 

12.  Em  2010,  a  liquidante  da  IH  SAÚDE  mensurou  os

prejuízos  financeiros  causados  pela  gestão  temerária  conduzida  pelos

denunciados. Eram devidos: a) R$ 3.667.159,97 aos credores quirografários

(fl. 46); b) R$ 2.938.431,41, relativos a créditos cobrados na Justiça Federal

(fl. 47); c) R$ 1.222.705,23, relativos a débitos laborais (fl. 47).

13. Na tentativa de se eximir à responsabilização patrimonial,

que adviria em consequência de sua gestão ruinosa, em 4 de dezembro de

2008 o  denunciado  fez com que a  HOSPITAL SALVADOR SERVIÇOS DE

SAÚDE LTDA., entidade que presentava, saísse do quadro societário da  IH

SAÚDE18.  Os novos “sócios”  da  IH SAÚDE,  JOSÉ CARLOS MORAIS DA

SILVA e SÍLVIO LUIZ MARTINS, eram pessoas totalmente desprovidas de

lastro econômico para operação de tal vulto.

Além  disto,  JOSÉ  CARLOS  MORAIS  DA SILVA e  SÍLVIO

LUIZ MARTINS declinaram endereços falsos.  Nesse sentido,  é  importante

transcrever trecho da informação policial de fl. 95, que reporta as tentativas

de localização dos endereços de JOSÉ CARLOS MORAIS DA SILVA, “novo”

controlador da IH SAÚDE:

(...)  informo  que  o  primeiro  local  é  uma  “comunidade”,  onde

percebe-se na entrada da rua jovens com rádios transmissores na

contenção e controle da área contra a entrada de policiais, tratando-

se  de  área  de  risco.  No  segundo  endereço  reside  a  senhora

Claudete  Vitorino  dos  Santos,  que  é  ex-companheira  de  José

17 O  relatório  final  da  liquidação  extrajudicial,  datado  de  abril  de  2010,  assinalou  que
“certidão obtida na Central de Protesto de Títulos dos cinco anos anteriores a 09/02/2010
demonstra  o  apontamento  de  216  (duzentos  e  dezesseis)  protestos  contra  a  operadora
INTERHOSPITAIS  Operadora  de  Planos  de  Saúde  Ltda.,  CNPJ  n.  03.883.587/0001-12,
sendo  o  primeiro  deles  em  17/04/2008,  referente  a  duplicata  de  serviços,  vencida  em
28/02/2008, no valor de R4 141,93, descontada por Clínica de Obesidade Salute Bahia (...)”
(fl. 45).
18 Cf. a oitava alteração contratual, datada de 04-12-2008 e registrada na Junta Comercial
da Bahia (JUCEB) no dia seguinte.
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Carlos.  Informou que o endereço de Pilares [também no Rio  de

Janeiro] era o que ele residia antes de morar com ela. E que já

fazem três anos que eles deixaram de morar juntos. E também que

não sabe onde José Carlos mora atualmente19.

14.  A  nebulosa  operação  de  transferência  das  quotas

societárias  não  foi  comunicada  à  da  ANS,  que  somente  soube  de  sua

existência após a instauração do regime de Direção Fiscal e em razão de

ofício encaminhado pelo Ministério Público do Trabalho. A suspeita transação

foi assim comentada pela liquidante da operadora:

Entendo estranha a transferência de quotas do Hospital Salvador e

Ricardo José Ferraz para José Carlos Morais da Silva e Sílvio Luiz

Martins  através  da  qual  é  aceita  como parte  do  pagamento  um

imóvel  de  terceiro,  ainda  mais  quando  esse  mesmo imóvel  não

pertencia a nenhum dos envolvidos na transação.

Aliás,  supostas fraudes existentes naquela negociata constam da

“notícia criminis” que foi encaminhada ao Delegado de Polícia da

Delegacia  Especializada  de  Repressão  ao  Estelionato  e  outras

Fraudes  –  Departamento  de  Crimes  contra  o  Patrimônio  –

Secretaria  de  Segurança  Pública  do  Estado  da  Bahia,  em

05.05.2009,  cujo  dossiê  segue em anexo,  valendo acrescer  que

aludida “notícia criminis” continua naquela Delegacia Especializada

(documento 13). Ressalte-se que nessa “queixa”, faz-se referência

a suposto “gerente de fato”, Creso Suerdieck Dourado, portador da

cédula de identidade * e do CPF * (...) (fl. 74, apenso II, volume I).

19 Muito embora não seja este o objeto desta denúncia, merece registro, para deixar clara a
absoluta inidoneidade destes “novos sócios”, que dias após a referida mudança do quadro
societário, ou seja, ainda em dezembro de 2008, a IH SAÚDE celebrou contrato como intuito
de assumir o controle da CASA DE SAÙDE VILA MATILDE LTDA., estabelecimento de saúde
da zona leste da capital paulista. Em junho de 2009, tal acordo foi questionado mediante uma
ação  de  rescisão  contratual  cumulada  com  ação  de  reintegração  de  posse  (autos  n.
583.00.2009.163286-6/000000-000 – 20ª Vara Cível da Comarca de São Paulo), movida em
razão de inadimplência (cópia da petição inicial às fls. 706 e ss., apenso I, volume III).
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15.  Tamanho  descalabro  culminou  no  total  abandono  dos

segurados pela IH SAÚDE, impossibilitando qualquer tentativa de alienação

da carteira de clientes e, desta forma, de recuperação da empresa. 

16. Com efeito, quando a Direção Fiscal foi instaurada, em 26

de março de 2009 (fl. 20), os endereços da IH SAÚDE estavam desocupados,

sem nenhum vestígio dos “novos” sócios. Também não foram encontrados,

durante a direção fiscal ou a liquidação extrajudicial que se seguiu, os livros e

registros contábeis, desaparecidos em decorrência da manobra engendrada

pelo primeiro denunciado. 

17.  Portanto,  não  há  dúvida  que  PAULO  AUGUSTO

KAHALE  RAIMUNDO,  atuando  em  concurso  com  SÉRGIO  DUARTE

VELASCO  (de 2007 até abril  de 2008) e  ALCYR GOMES BARBOSA (de

abril a dezembro de 2008), geriu temerariamente, de forma livre e consciente,

a  Interhospitais  Operadora de Plano de Saúde Ltda.,  colocando a sua

existência em risco concreto, que culminou na falência da operadora20, com

funestas  consequências  para  os  credores  e  os  clientes  dos  planos  de

assistência à saúde.

18.  Diante disso, o Ministério Público Federal requer que os

denunciados sejam condenados como incursos no art. 4º, parágrafo único,

da Lei n. 7.492/86, c/c o art. 29 do Código Penal. 

Para  tanto,  pugna  pela  oitiva  das  testemunhas  CARLA

FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VEIRA (fl. 136) e CARLOS REGUEIRA

REGUEIRA (fl. 110).

P. deferimento.

Salvador, 25 de novembro de 2016.

20 O requerimento de decretação de falência tramita na 5ª Vara de Feitos de Relação de
Consumo,  Cíveis  e  Comerciais  da  Comarca  de  Salvador  sob  o  número  0558078-
24.2014.805.0001 (apenso III, volumes I e II).
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ANDRÉ LUIZ BATISTA NEVES

PROCURADOR DA REPÚBLICA

* informações omitidas para fins de divulgação

10


	“RESOLUÇÃO RE Nº 1, DE 20 DE ABRIL DE 2000

