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ASSUNTO 	: "MOVIMENTO ANTI-COMUNISTA - MAC" 
• 

REFERtiCIA 	: TLX Ne 2304 e 2363/116/AFZ/80 

DIFUS7O 	 AC/SNI 

12 DEZ 1980 

I. 	1)0.5 PREL1MINAPES 

a. h pris'ão de VALÉRIO LaNIN LÉUS 	UOGUEIRA , 

LUIZ CLÓVIS LANICCr DE SOUSA FILHO c CARLOS HENRUUE DOS SANTOS 

FERREIRA, ocorrida às primeiras horas do dia 14 WV ó0, cm 	JOãO 

PESSOA/P0, ensejou o dcsba-atamento de um grupo auto-denominado 

"MOVIMENTO ANFI-COMUNISTA - MAC". Naquela ocasiao,foi encontrada 

cm poder dos mesmos uma metralhadora, de fabrica4o rudimentar, 

alem de duas mascaras e um revelver, calibre 3S. Enquanto isso, 

numa casa por eles alugada na praia de PAU WiARFLO, em 	OLINDA/ 

rg, foram encontrados uma granada de mao, -Lambem de 	fabrica4o 

caseira, um rifle semi-autor2,tico, calibre 32, e algumas bananas 

dc dinamite, material que seria utilizado em atentados em RECI 

FE/PE, 

b. Em seus depoimentos preliminares, referidos 

elementos confessarem ter sido a metralhadora confeccionada por 

FERIANDO JANW;210 LARLIOSA, ("CHAPA"), também integrante do 	gru 

po, e deveria ser vencida ao esqui_rdista paraibano ATZW10 AUGUS 

TO ARRGELAS ;.ACEDO. Declararam ainda pertencer ao "MAC" e 	se 

responsabilizaram por alguns pichamentos c atentados sa bomba em 

FORTALEZA/C;:. 

c. Instaurado inquerito pela S':;-JPF/P3 (nP 67/ 

GO-SR/P,,), os nominados foram trazidos a esta Capital,a fim 	dc 
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prestar declaraçoes sobre os atos terroristas aqui 	praticados, 

ocasiao em que declinaram os nomes dos demais componentes do gru 

po, como sejam: JOSÉ FEITOSA DANTAS, GERMANA DE OLIVEIRA MORAES, 

FRANCISCO JORGE FEITOSA CANECA, FRANCISCO MARCELO MACEDO LEITÂO 

e CliiD10 FEITOSA DAN1AS, dos quais apenas este Ultimo e FERNAN 

DO JANUTIRIO BARBOSA encontram-se foragidos. 

2. DADOS DE QUALIFICAçâO E AOES PRATICADAS POR CA 

DA INTEGRANTE DO "MAC". 

a. VALÉRIO LENIN LÉL1S NOGUEIRA 

ral do Ceará - UFC; 

Fi 1: Ciro Nogueira da Silva 

Maria Jose Lelis Nogueira 

DLN: 18 SET 55 - FORTALEZA/CE 

- Estudante de Física da Universidade Fede 

- Fez pichamentos na igreja do Montese, 	em 

FORTALEZA, contra a qual foi lançado um coquetel Molotov; 

- Participou da confecçao da bcmba 	lançada 
. 

no patto de estacionamento do Diretor!,  Central dos :studantes/ 

UFC (DCE/UFC), sendo o responsável pelo arremesso do artefato; 

- Tomou parte nos planos de sequestro, assai 

to a mao armada e colocaç'ão de bombas, na cidade do RECIFE/PE (a 

çoes nao concretizadas); 

- Foi preso quando tentava furtar peças 	de 

um veiculo, um JOAO PESSOA/PB. 

b. LUIZ CLÓVIS LANICCA DE SOUSA FRUO 

Fil: Luiz Clóvis Lanicca de Sousa (- 1,1' 

Erta finita Fraga de Sousa 

DLN: 25 ABR 60 - PORTO ALEGRE/RS 

- Estudante universitário; 

- Esteve presente ao atentado sa bomba ocorri 

do na Praça do Ferreira, em FORTALEZA; 

- Tomou parte nos planos de sequestro, assa! 

toá mao armada e colocaçao de bombas na cidade do RECIFE (açees 

nao concretizadas); 

- Foi preso quando tentava furtar peças 	de 

um veiculo, em JOAO PESSOA/P3. 
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c. CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA 

Fil: Di Ison (.fendes Ferreira 

1.1aria Gilca dos Santos Ferreira 

DLH: 05 JÁ! 58 - PARNA1JA/P1 

- Estudante dc Agronomia/UFC; 

- Participou da confecçao dos coquetéis Noto 

tov atirados contra bancas de rovistas nos bairros de Parqueln 

dia e de Parangaba, em FORTALEZA, comparecendo a ambos os 	even 

tos; 

- Esteve presente ao atentado à igreja 	no 

bairro do Montese, em FORTALEZA, onde foram feitos pichamentos e 

contra a qual foi lançado uni "coquetel Holotov"; 

- Participou da confecçao do artefato lança 

do contra o pátio de estacionamento do DCE/UFC; 

- Tomou parte nos planos de sequestro, assa! 

to à mao armada e colocaçao de bombas na cidade do RECIFE (aço,?.s 

nao concretizadas); 

- Foi preso quando tentava furtar peças 	de 

um veículo, em JOAO PESSOA/PD. 

d. JOSÉ FEITOSA DANTAS 

Fil: Francisco Pereira Dantas 

Terezinha Feitosa 'Jantas 

DLN: 18 SET 52 - DARRO/C 

- Engenheiro Civil e l,:atematt-:o,formado pela 

UFC; 

- Participou do atentado à igreja no bairro 

do i,ontese, em FORTALEZA, onde foram feitos pichamentos e contra 

e qual foi lançado um coquetel Molotov; 

- Participou da confecçao e esteve presente 

ao ato de lançamento da bomba atirada contra o pátio de estacio 

nomento do DCE/UFC; 

- Sugeriu que o artefato fosse jogado direta 

mente na sala de reuniao dos estudantes; 

- Cogitou da fabricaçco de cartas-bombas; 

- Participou da confecçao e esteve presente 

ao ato dc lançamento da bomba na Praça do Ferreira, cm 	FORTALE 
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- Financiou atividades do grupo,tendo usado 

seu carro em 	às os atos terroristas de que participou; 

- Em sua residencia foi encontrado material 

explosivo e para pichamentos. 

e. GEMINA DE OLIVEIRA MORAES 

Fil: Vicente dc Paula Falão Moraes 

I:aria Neli de Oliveira Moraes 

DLN: 18 MAI 62 - FORTALEZA/CE 

- Estudante de Direito/IJFC; 

- Namorada de JOSÉ FEITOSA DANTAS; 

- Esteve presente ao atentado à igreja 	no 

bairro do Montese, em FORTALELA, onde foram feitos pichamentos e 

contra a qual foi lançado um coquetel Ijolotov; 

- Esteve presente ao atentado ao DCE/UFC; 

- Esteve presente ao atentado ocorrido 	na 

Praça do Ferreira, em FORTALEZA; 

- Tinha conhecimento dos planos do grupo pa 

ra efetuar sequestro ia cidade do RECIFE/PE. 

F. FRANrISCO JORGE FE (TOSA CANECA 

Fil: ArnObio Darcelar Caneca (falecido) 

Edna Feitosa Caneca 

DLN: 15 ABR 58 - RECIFE/PE 

- Estudante de Engenharia de Pesca/UFC e Eco 

nomia/UECE; 

- Esteve presente ao atentado à banca de re 

vistas no bairro da Parquelandia, em FORTALEZA; 

- Tinha conhecimento das açocs dos demais in 

tegrontcs do grupo. 

g. FRANCISCO KÀRCELO MACEDO LEITÀ0 

Fil: Jose Leornes Leitao 

Odete Macedo Leitao 

DLN: 21 JAN 59 - JUAZEIRO DO NORTE/CE 
- Estudante de Geologia/UFC; 

- Esteve presente ao atentado à banca de re 

vistas no bairro da Parquelandia, em FORTALEZA; 

- Tinha conhecimento das atividades do 	gru 

po; 
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- Em DEZ/79, foi preso pela SSP/CE, portando 

maconha; 

- Tambem foi encontrada certa quantidade de 

maconha em seu poder, quando de sua recente prisao em 	FORTALE 

ZA; 
IAN 

- Em sua residencia foi encontrado um cartaz 

de propaganda eleitoral da chapa "AÇAO.E LUTA" (DCE/UFC), 	alem 

de fotos de um elemento encapuçado, reconhecidas como sendo do ' 

próprio nominado. 
h. CLAUDIO FE1TOSA DANTAS  - (Foragido) 

Fil: Francisco Pereira Dantas 

Terezinha Feitosa Dantas 

DLN: 16 MAI 58 	BARRO/CE 

- Estudante de Agronomia/UFC; 

- Confeccionou, juntilmente com CARLOS HENRI- 

QUE DOS SANTOS FERREIRA, os coqucteis Holotovs lançados 	contra 

bancas de revistas nos bairros da Parqu&andia e de Parangaba,em 

FORT,,LEZA, sendo o respons5vel pelo arremesso dos artefatos. 

i. FERNANDO JANU,iRIO BARBOSA-(Foragido) 

Fil: Júlio Luiz Barbosa 

:aria Janut;ria Barbosa 

DLN: 07 NOV 53 - JUAZEIRO DO NORTE/CE 

- Carpinteiro; 

- Participou da confecçao das bombas 	lança 

das no pátio de estacionamento do DCE/UFC c na Praça do Ferreira, 

em FORTáLEZA; 

- Esteve presente ao atentado 'a bomba ocorri 

do na Praça do Ferreira, em FORTALEZA, tendo acendido o pavio do 

artefato; 

- Tomou parte nos planos Je sequestro, assa( 

to a mao armada e colocaçSo de bombas na cidade 	do RECIFE/PE' 

(açoes nao concretizadas). 

3. HISTóRICO DO "!ÁC" 
a. Segundo as declaraçoes prestadas pelos seus 

componentes, as primeira açoes do grupo ocorreram no mes de 	Ju 

lho do ano em curso (1980), quando os indivíduos FRANCISCO 	JOR 

CE FEITOSA CANECA, FRANCISCO !IARCELO MACEDO LEITÃO, CARLOS 	HEN 

CONFIDENCIAL 



CONFIDENCIAL 
A C E 	090687/ 80 

(Continuacao da Informaçao 	0 5 / 11(i4,1; T277 -- 	fl.Cm) 
ti 

PIQUE DOS SANTOS FERREIRA e CL;d1J10 FEITOSA adri-Aà, aps a rcali-

zaç;o de alguns pichamentos de caráter apolítico ("VERÓNICA: Aj."7z  

LUA RAINHA";"CRISTINA, TE FIZ MULHER"; "FOME NU MUNDO SERÁ ROCK"), 

resolveram lançar bombos Molotovs contra bancas de revistas desta 

Capital, o que foi Feito sem obedecer um planejamento adredementc 

preparado. 

Em agosto/GO, com as ades;es de JOSC FEITOSA 

DANTAS, GEMIAM DE OLIVEIRA MORAES, VALÉRIO LENIU LÉUS NOGUEIRA' 

c, posteriormente, de FERNANDO JANUÁRIO BARBOSA, o grupo decidiu 

adotar a denominaçZo de "MOVIMENTO ANT1-COMUNISTA - VAC", e pas-

sou a realizar pichamentos, agora com uma conotaçao poliC  
tico-ideo 

lógica ("A3A1XO OS PADRES COMUNISTAS";"MORTE A PRESTES" etc, ' se 

guidos da auto-denominaçao do grupo), alem de empreender açoester 

roristas de maior porto, como as executadas contra a igreja 	do 

Nontese, a do DCE/UFC e a realizada em pleno centro da cidade 	/ 
(Praça Jo Ferreira), todas em FORTALEZA. O atentado ao DCE/UFC , 

alias, se deu na noite antecedente a eleiçao para escolha da Dire 

torta daquele orgao de representaçao estudantil. 

A partir de entao, as açoes do "1 C" foram , 

paulatinamente, ganhando proporçoes cada vez mais comprometedoras, 

quando surgiram idéias (nao concretizadas) como a con;'ecçao 	de 

cartas-bombas a serem endereçados a algumas pessoas de FORTALEZA; 

de sequestro e assalto a moo armada, em RECIF-/PE, entre outras. 

Cs dois illtimos episdios contaram, em seu planejamento, com 	a 
participaçao de LUIS CLÓVIS LANICCA DE SOUSA FILHO, que foi preso, 
em JOÃO PESSOA/PB, quando, juntamente com VALÉRIO LENIN e CARLOS .  

HENRIQUE, furtava peças de um veículo. 

b. Sobre as atividades terroristas desenvolvidas 

pelo "1 C", entretanto, seus componentes foram unanimes em 	afir 

mar tratarem-se de "meras brincadeiras", desvinculadas da orienta 

çao de qualquer organizaçao esquerdista e, mesmo, segundo VALÉRIO 

LEN!N, sem nenhuma conotaçao ideologica. 

c. No dia 09 DEZ GO, aqueles elementos foram 
transferidos para JOÃO PESSOA/PU, onde continuara° presos e a nes 

ponder o inqurito instaurado pela SR-DPF/P3. 

4. CONCLUSO 

a. O "MOVIMENTO AUTI-00:11NISTA 	KAC", nao 	obs 

tante o aprisionamento de quase todos os seus integrantes, encon 

tra-se ainda indefinido quanto as suas vinculaçoes a alguma orga 
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nizaçao esquerdista, hipótese que, embora remota, nao deve ser de 

todo desprezada. 

b. Todavia, suas açoes, que gradualmente foram as 

sumindo dimensoes sempre mais perigosas, tiveram em JOSÉTEITOSA' 

DATAS, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, VALÍRIO LENIN LÊLIS 

NOGUEIRA c CLáUDIO FEITOSA DANTAS seuspr;ncipais mentores. 

O destinaLcrio é responsável pela 
manutenção do sigilo deste documento 
(Art. 12 do RSAS) Dec no. 79.099, de 
Mi de janeiro de 77 - D. O. U. 11°. 5, 
de 07 de janeiro de 77. 
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AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO 

PN INDICIADA GTRMAPA DE OLIVEIRA MORAES I' 

   

Aou vinte o oito dias do alta de novembro do ano de mil noveoen-

ton - oitenta, no Estado do Ceará, na cidade Fortaleza, na sede 

da Superintende/laia Regional do Departamento de Polfoia Federal, 

onde presente se encontrava o Bel. ANTONIO CARLOS MONTEIRO, De-

legado rio Policie Federal, comigo Eacrivgo de Policia Federal 

abaixo declarado, na presença do seu Advogado CLAYTON MARINHO, 

OAWCE eg 1551 o de9 genitoron da indiciada, abaixo declarado, 

oa quais funoionam como testemunha na levratura deste auto, ai 

compareceu a indiciada GERMANA DE OLIVEI11, MORAES, brasileira, 

ooltetra, natural de Fortaleza/CE, filha de Vioente de Paula 

Felor;e0 Moraea e Maria Neli de Oliveira Moraes, nascida no dia 

(18) dezoito de maio de mil novecentos e sessenta e dois, com 

dezoitos anos do idade, ai ng 982.6G7/::;31/0E, de cor branca, oa 

belos claros; estudante, renidente ?a Av. Bezerra de Meneses, Nº 

r_717, nesta Capital, onde mora com sane pairecime referidos, a 

qual Inquirida pela autori,lade a respeito doa fatos que lhe são 

imputados DECLARWI QUE há dois ano: aproxilladLmente a depoen-
te conheceu de vista, ou melhor através de uma "carona" o oida-
drio JOSÉ FEITORA DANTAS; QUE no começo do mês de abril do ano 

em euree A depeenjÁe feeneentvou equele cidadRo na If.NIta 3 de 

março 99 a pnrtir de eng.o  . - meçurum a avir junto f, redundando, 

cem consequencia, cm namoro; QUE durante o namoro JOSÉ FEITOSA 

DANTAS apresentou n ei6netária oo Senhores VALEPIO LENIR LELIS 

NOGUEIRA, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, .j'RANCISCO MARCE: 

LO MACEDO LEITKO, LUIS CLOVIS LARICA DE SOUSA ?ILHO, FRANCISCO 

JORGE FEITORA CANECA, todos envolvidos em oc=ônoias a bomba 

verificadas neuta Capital; QUE a depoente jnecl.amente com o seu 

nemorado ova fer,dio, ora referido, esporec!ioamente se enoon-

trava com os elementos em apreço, em looalidades diversas; QUE 

no inloio do meei de setembro deste ano, num dia de semana, a de 

poente saiu em paceolo juntamente com o seu namorado JOSÉ FEI-
TORA DANTAS, para depois go juntar aos elementos VALERIO LENIN 
LELIS NOGUEIRA A  CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FERRFIRA, os qUE18 
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os quais saieam em pautei:10 pela ()idade de Fortaleza; QUE a depoen 

te, n000e dia, saiu em um carro de maroa DODGE POLUA, de COR VER 

)TELHA, de propriedade de seu -namorado, enquanto que VALERIO t CAR, 
Lon HENRIQUE eairom em um oarro de maroa FIAT, cor BRANCA, de pra 

priednde deste último; QUE após rodarem pela oidada em visita à 

divereoe eetebelecirientoe de diversão, rumaram oom destino à Av. 

doe Expedicionários, em dirogão a ume igreja ali situada, onde 

eetaoionaram os respeotvon veiculou; QUE a depoente e os elemen 

too enCo reportndos, chegaram aquela loonlidade por volta das 

ZERO HORA; QUE arAo estacionarem on veíouloa mencionados, a dep4. 
ente e o roeu namorado JOSÉ FEITOSA DANTAS, parmeneceram no inte-
rior do cerro, enquanto que VALERIO LEIIN LELIS NOGUEIRA e CAR-
LOS HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, doi:c:eram do veículo em que se 
encontravam e tomarem destino aquela igren e lançaram rumo a por 
ta daquela 3nstituição religioso um objeto incendiário o em sogui 

da aquele explogão9  picharam o muro eituado próximo aquela igreja 
ali inoorindo com tinta preta tipo sal:, digo, tipo SFUY a se-

guinte frone: "MOV=ENTO ANTICOMUNISTA"; QUE ato continuo aque-
les dois olomontoo adentraram em seu vele:elo e tomaram dustino 

ignbrado, enquanto que u dopoonte' e seu namorodo que co encontra-

vam no interior do.  veiculo já mencionado, dal]. BO retiraram e apó 

percorrerem divernoe pontoo da cidade a depoente foi deixada em 

nua reeídZ!noia; QUE quando ainda ee encontrava em companhia de 

neu namorado no interior do oarro próximo ia igreja supra, o Sr. 

Jori Feitona Dqutc.3 dieoe-lhe que o o'ijjeto lança1o'na porta da-

quels igreja era uni "COQUETEL !4OLOTOV", explicando-lhe que eque-

le meterteleára Oompooto de uma íese'rafe contendo gaeolina a um 
pavio, que depoin do BOOBO o jogado contra qualquer objeto sólido 
ele explodiria e ;,:noundieria autometioemonte; QUE o Sr, .joeá Fel 
tona Dentas 11;"3r doolinou na oportunidodo, quem teria confecciona 
de nquele material explosivo; QUE dao ap6n a depoente junta:non-
to com seu nornorodo encontrou-no COM oo autoroe dnquole atontado, 
oonnião em (21110 foi informada do quo aquela atitude não passava 
de mera brinoadeira nem qulquor objetivádodo; QUE no dia eeguin-
to o jornal "O POVO" e "eeIBUrA DO CEARÁ" noticiaram tique]i ocos 
=eia, orei, contodo, taeer unieron dotalhen o respeito; QUE um 
(01) m'S'e após ?Aquele primoirn 000rrencin, n depoente foi apanhada 
om nua nasci por volta dee 21:30 horao polo °ou namorado que naque  
la ocasiF.0 ne fazia ecompenhar de Volorio Lenira Leila Nogueira o, 

no carro do propriedade de DantarAtomnrem destino a diversos pon-. 
toa de diversão desta Capital e, em seguida, isto por -ate da© 
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(oonti nu n 'El o da 'depoente GERMANA DIS OLIVEIRA 

isto por vo]to dos ZERO HORA aproximadamente, deetinaram—se ao 
estacionamento do Diretório Centrel doo Estudantes da Univerei—

dede Federal do Ceará (DCB/UPC), onde Jose Faltosa Dantas meta—

cionou sota veloulo de Marca DODGE TOCARA; QUE neste exato momen—

to Joril Dantas (Uri/jia—EIS a CePoonte informando—a de que iria lhe 

mostrar um objeto por ela jamaie visto e que tal material se tra—
tava do uma bomba que seria jogada naquele estacionamento; QUE fie 

ce ao estado de animo om que De encontrava a depoente feowlie in—

formoeoce entã'e3 preoteden i  não tem condições de descrever aquele 

objeto quelhe fora exibido, reafirma, contudo, que se efatva, di— 

go, quo se tratva de uma bowbul QUE ap,So a axibierio 	dopoonte 

daeuole meteriRl, o Sr. Valorio Lonin Lelle Nogueira saiu do in—
toretor do corro, portendo aquela bomba o após moender o pavio ne—

la contido arremessou em direção à garagem daquele Diretório O, 
em seeuida adentrou no veículo onda se encontrava a depoente o 
Joeá Feitoen Dantas, procurando se afantar daquela localidade o 
meie rapidamente possível; QUE antes moemo do abandonar aquela 

localidade, 11 depoente ouviu um forte, digo, que a depOente não 
oh‘l.5ou a ouvir quOquor eatanpido peovocado por aquele artefato 
explosivo; QUE ao abondonerem equele )ocal. tornaram destino à Bei—
rs Mnr,onde a depoente foi informada de que aquela 000rrenoia tam 
bom, a exemplo da erimmire ao passou de mora brincadeira, toda— 

\ 
vir, Vnlerio infeImou que lementnva ao ter permanecido na loca—

lidado on3A, foi colocod.o a lomba, para ouvir e ver os danos por 

oauAndos t  tendo feito iguel afirmativa o seu namorado José 
Feitona Dontne; QUE ecoa ocorrOncia se verificou na vtepera das 
eleices do DCE/UFO, oendo (implemente divu4eade através da im— 

. 
pronne local; QUE Ein,3.A quendo eo encontrava na BEíra Mar, junta—
monte com Valeria e eewnemorndo, °atuo ao manifeetarem o dosejo 
de retornsrem ao ].oco] (f.o evento, foram informndos pela depoente 
de que tel niío dvvorin aoontener e que em hipótese alguma ell ro 
tornaria, pois, n °man altura doe oconteoimontoe o local já deve 

ria cotar sore'to poricJado pele Paliei ; QUE naquolR mesma oports 

nidnde n depoente indneou 'lo Deu nnmorudo o de Valário os moti—

vou poios quais onn3jaram nquole prooedimonto, obtendo a seguin— 
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obtendo a ooguinte reepostal "que aquele ato eQ justificava num 

princípic de pensar do autor ERIC URNE rim que a vida consiste 

nporms em estruturar o teulpo e que o':3 seree humanos quando atin-

cem um grau de amizade e de eopontaneidode alcançam ual eat4gio 

fn que rlo 11á neocenidade que.  a aglio tenha um objetivo espeoffi-

co, acrescentou-se une havia uma dineunco em torno de saber o 
que era o homem e alguns untoren nodornon defendiam que o ser hu-
iwYno ce ea:!:notorira pela faculdade de criar prl;prins lele que não 
precisem atender uo extinto de sobrevivenoia", razão porque e em 

enbonado nesta filosofia de poneamento foram levados a cometerem. 
aquela 000rrencia. Que neste peto do depoimento, por determinação 
de Autoridade enoerrou-se este dopimento,digo, depimento ;18 .11:50 

(onze e cinquenta) horas, que teve inicio eá (10:00) horas, para 
que a depoente podesse se nitmantnr, cujo procnutmento do mesmo 
acontecere logo alijo n afetivnço da refelgão mencionala. Em oon-
sequenois mandou a autoridade enoerrnr o presonte auto que depois 
de lido e achado conforme masinn juntamente com a indioisda, com 
o Advogado, com as teetemunhne e comigo Francisco Monte parlai, 
Lima Moia, Encrivi;o de Folíein F"'do;a1, que o lavrei.x.x.x.%=.x.x., 

Autoridade: 

Advogado 

Tootemunhat 

Testemunhal 

Y!larivin 

Xo quinze horas 

: 

o pai) 

o dez minutos do dia vinte o oito do nas de no- 

a nííe) 

vombro do ano do mil noveleontos. o oitonta, por claterminaç-ão da 
Autoridade, foi reiniciada u inquiriçiio da indioiada acima refe 
ride, no prenonçn do Advogao e tootemulials já nomirwdos, a qual 
novamente perguntada pela Autoridade a rsopeíto doe fAtoC ora em 
npurnEo DECLAROU: QUE no día (05) cinco de novembro do mus em 
ourno n dci7oento foi nronhons rn nua cw,u pelo ceu namorado JOSÉ 
FEITWA DANTAS o acta no nilentrnr no velculo do marca DODGE POLI 
PA, cor VERMELHA, de propriedade do Dantas, ali encontrou LUIS 

continua fia s  3 
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(OontinuF19ao do depoimento de Germana do Oliveira Morr3eo) 

a]{ rianntron P.1I3 CLOVIS LANICA DE SOUZA FILHO, oeu oOnheoido e 
tirn e) emento que lhe :fora apresentado por sou namorado de nome JA- 
NUÁRIO; QUE 	dia anterior 	Ft:ito©a Dnntaa navia convidado a 
depoonto p.c.ra juntos com 	di6o, para juntos caírem pela cidade 
no ala de comemorarem se eleições dos Eetadoe Unidos, que teve co-
rno e,anhador o Presidente Ronald.Reagan; QUE raportando-ee ao fato 
anterior, informa a depoente que assim Que adentrou no carro ora 
!,enci Orado, rumaram para a Praça Josó de Alencar, porám, antea 
=mo de cher;ar ãqUela looalidada, Jon() Faltosa Dantas exibiu à 

depoente ume, caixa ondr) 09 via 12.'1 pavio o connoente inforrangeo 
prestadas 	dopoento f  naquela caixo continha dinamite e que aque- 
le artefato explosivo corja usado, a titulo de oomemoraço paina 
eleiç-oce menoionadan t  em main um atentado obomba, "desta feita na 
Praça 	.51r.mer3r; QTTE ao chegarem na =clorada praça, Januá-
rio foi fatio a Igreja do Patrocínio, ri fim de coicear tal exploei-
VO naquele recinto, todavia, tal nomento ni-lo aconteceu porque o 
nominado achava aguei° local um tanto quanto - impróprio, vez que 
ali ee achavam lxias permona oonheoida; QUE, em aceim sendo, Jo 
ria Foitona Dantna infermou t a.er.n.nte tio que ele o 'os demnia ele-
mentoe integranten da grupo, haviam dácidido lazer :explodir aque-
le artefato, danta feita ria Praça do porreira;' QUE emlá ohegando, 
À ato por volta das 18:30 barna rt dapoonte e Dou namorad2?\ perrnane-
e =2 TIO laia-mi -1r do urna laja do didoori aiturjela nas 'proximidades 
da.quela Ernçc, enquanto que Janaário c Clóvia providenciaram a co-
locaçTio doo exploaivo já mencionado em uma recolhedora de lixo, 
;ate no situa bem próximo a uma banca de revista; QUE a da-poente,. 
minutar) após onoutou um ontumpido vindo da :Praça de l'‘erreira e, 
ato oc,ntínuo, Dantau chamou. a depoente para poesenciar o estrago 
provocado por aquele atentado a bomba o faoe a inaistencia da de-
poente em nílo proannoiar tal aoontecimentc, Dantas a oonduziu até 
o nau acirro quo ee enoontrava estaoionado pr4-.;:imo àquela looalida-. 
.12, onde, inolueive, já se encontrava no intorior do mesmo LUIS 
.3110VI3 LANICA DF. SOUSA FII.i10, (tico, ande já ao encontrava próximo 
ao carro o indivíduo acirna ruminado e nele &o adentrarem, Dantas 
tomou doutino n nua reeidencia; QUE durante o trajeto CLOVIS in- 

- eegue verso 
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Autoridade: ,(4..".7 	 /.; 

?ndiciadá 9(mittectvx- cf..( 

// 
Advornd 

T c r.itomunha: 

--ft, ai; 	 

e///„- 	 ' 

Testumunhot' 

( 	e' 

informou 	depoente que havia colocado a bouba no interior de urna 

coletora de lixo e que, inolucive, havia cronometrado o tempo para 

nua detonação e que Januáriofoi'quemeteou fogo no pavio; QUE ap6 

ligel•rn notada em nua resídenoia, Dantes, a depoente .e Olovie, rg 

re -.-am à On©a DitAlin •  , eitundn na Rua Treze de Maio, lonal em qU9 
5,e encontrava o indivfduc conhecido por Janucirio, j4 reportados 
QUE naquele local Januário adontrou no veloulo de Dantas e este,t2 
mou destino N regidC;ncin da depoente onde al.{ foi deiwgde, enquap 

to que Dantan fi  Clovio e Januário tomaram destino ignorado; QUE è 

ninda do oonhccimento da depoente de que CARLOS HENRIQUE DOS SOMO: 

PÁTARE,IRA certa feita havia lhe dito ter pratioado uru atentado a 

bomba em uma banca de revia-ta eituada na Praga de Paramgaba, neste 

Capital; QUE.a depoente jamain se reuniu 0°1111.110m quer que seja, a 

fim de traçar plenon Acre o cometiThento dos enorrencias ora dee—

eritas, tampouco tem conhecimento se tais elementos pertencem ou 
nRo a grupou do direito ou de esquerdo; QUE a depoente acha—se em 

, 	• 
eondiçoca, CO nuccsoaric for,reconetituir e+o oeorrencise por ela 

Co'.soritall QUE ma informngOns então yrc9tadan foram feitas de li— 
: 	 h 

vre e ecçont2nce VontnrIe e ;n.e jmais foi prens e proeeeseda. Ne. 

da main disso nem lhe foi pergwitedo. Em seguida mandowe autorie 

dado encerrar o presente auto, no 16:25 horne, o qual depois de 
lido e achado conforme Resina juntamente coma indiciado, 00M o 

'advogado, com re te9te=hrie e comigo Francisco WonteOsrloe Lime 
faia, Fuoriv7o de FcMcinFI:deral, ,uo o lovrei,x.x.x.x.x.x.x.x. ,  

' 	• 

• 
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AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO 
TWITO1A110 3,UT3 OLÓVIS Iit.NICOA DE SOUSA FILHO: 

    

2,a Ce z boxan do dia vinte o nove do mon de novembro do ano de mil 

noveoentoe e oitenta, no Eotado do Ceará, na cidade de Fortaleza, 

na sede da Superintendendo Regional do Dopartamonto de Polícia 

Federal, onde presente ee enoontrave o Bel. ANTONIO OARLpS MON—

TEIRO, Delegado de Policia F,deral, comigo Escrivão de Polícia 

Federal, abaixo declarado, na presença de sou pai o Sr. LUIS CU, 

VIn LANTCCA DE SOUSA, residonto N Rua Ioraol Bezerra, 677 — Alho 
otu, uestl CepiLui e do Sr. AMIMO ALMEIDA DA SILVA, Advogado 

inocrito na OAP/OE NQ 2966, dofenoor do indiciado, aí oompareoea 

o indiciado LUIS CLÓVIS LANIOCA DE SOUSA FILHO, brasileiro, sol—

tdro, natural da cidade do Porto Alogro/RS, de cor branca, oabo 

loa eocurOs o lioos, nascido no dia 25 do abril du 1960, com 20 

(vinte) nnos de idade, filho do Luis Clóvis Lanloca de Sousa e 

do Erta Ida Anita Draga do Souca, estudante universitário, 

dento à Rua Ioraol Bezerra, 677 — Aldeota, Fortaleza/CE, saben'to 

ler e coorover, o qual inquirido pela autoridade a respeito doa 

fatos que lhe não imputados DECLAROU: QUE o depoente em abril do 

ano de 1979, ficou conhecendo na cidade deJoão.Pessoa, onde en—

filo estudava, o Sr. VALERIO LENIN LELIS NOGUEIRA o w.ainda naque—
la mesma cidade tumbe,31 ficou oonh000ndo o Sr. JOSÉ FEITOSA DAN—

TAS; QUE no Carnaval do ano em curso teve oportunidade de conhe—
cer o indiciado CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA; QUE em ou—

tubro deste mormo. cio o dopoonto foi oontaoctedo, digo, contacta 

do polo o indivíduo VALERIO IENIN LELIS NOGUEIRA, na ()idade de 

Jogo Posses, que formulou—lhe um convite para participar de um 

cequostro do uma filha de um industriai residente em Reoifg/IE 

o que o mesmo ji5 havia elaborado um plano operacional para esse 
tipo de açgo; QUE tanUm informou no depoente que deveria into—

grnr o grupo o elemonto conhecido por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 
FERRFERA; QUE roforido grupo permaneceu hospedado no Hotel %nal 
ru por dez dias aproxirnadamonto e do lá objetivando por em prát 
on o plano onto intentado por Valário, tomaram destino à ()idade 
do 	cif°, local ondo alugaram uma casa pare esconder n soques— 
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osoonder a sequeetrada; QUE referida oaoa foi alugada polo prazo 

de dote meses, sendo dada a importância de Crli 7.500,00 oruzeiroe 

como pmgamento da '2rimeira mensalidade e qtle o alugellpdigo, O 

aluguel fora feito por Valério com o dinheiro que tomou empreetwe 

#30 do CARLOS HFÁRIQUE; QUE no mesmo dia em que foi efetivado O 

a,ugel da casa em apreço, o depoente tomou dootino a esta cidade 

de Fortaleza e la em Recife pormeneoondo, tão—somente, Velório e 
(ftlirlon Henrique; QUE, mi aqui chegando, o depoente estabeleceu con 

tato com JOSÉ FEITOSA DANTAS,.00neião em que deu ciãnoia dc plano 

Intentado por Valerio naquela cidade de Recife e este, por ma vez 

contautau com FERRANDO,JANUARIO BARBOSA, a fiem de que o mesmo in—

tegraese 'o grupo ora reportado, em,substituição ao depoente, que 

não w-• 	pretendia tomar parte naquele sequestro; QUE no dia trin— 

ta 	outubro próximo manado, o depoente juntamente oom o indivl ) 
duo Fe:nando Januário Barbosa, se deslocaram, via terrestre, ate 

iflacifa/±"? elquando lá chegaram, Januário exibiu ao signatário uma 

metrolhador,1 de febricagEo caseira, um rifle semi—automático, tem—

bám de fabriengo onseira, várias bananas de dinamite, devidamente 

proparadan oo, digo, várias bananas de dinamite, um envóluoro de. 
metal tipo grane'r. de mão o uma corta quantidade de pólvora branca 
cromando; QUE reirielo material foi dovidamonte guardado na reei—

d?akcia alugada por ValÉlrio; QUE naquela casa Fernando Januáfio BET  

tone preparou aqueles artefatos explosivos nom pavios para serem 

acionados se houvesse necessidade, por6m tal informação somente 

nh.egou no conhecimento do depoente assim que este se retirod da—
Carmla cidade juntamente oom Fernando Januário Barboaa7 ou melhor, 
tal conhecimento se dou por presunção do dopoente, pois, na reali—
dade nílo presenciou tal acontecimento; QUE o depoente ao se ausen—
tar de Reotfo.juntamente oom Januário, tomaram destino à Fortaleza 
QUE em Hooife ficaram Cnrlos Henrique e Valerio, enquanto que Januí 
r!x arroondeva, digo, procurava contactar com José Falto©a Dantas, 

rui Torta:lona, para tomar emprestado uma determinada importãnoia em 

dAnheiro, e fim do que o plano fosse dovidemonte executado; QUE o 
flpoento tom citmoia,de que Joe6 Feitooa Dantac omprostou àquele 

eidndão e importancia de n3 4.000,00 (quatro mil cruzeiros); QUE 
nacta cidade o depoente estabeleceu contato oom JOSÉ FEITOSA DAN—
TAS, ocnsigo em que lhe informou que a sequestrada havia sido elel 
1;n por Velório e Carlos Henrique, e que se tratava de uma menor 
to nome SUSANA MEIRA LINS, filha do proprietário da Firma Moira 

('ias Automóveis VA, em Recife/PE; QUE o indivíduo Joeó Feitoea 
— continua fla.2 
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(Oontinuaçilo do depoimento de LUIS CLUIS LANIO0A DE SOM, PILHO) 

41) o àndividuo José Feitosa Dantas, donde o início tinha olanola 

do piano ora enfocado que era inoluoive, o elemento encarregado ' 

do forn000r o numerário para o grupo, tanto é verdade que empres-
tou h VALE RIO LEflIN LELIS NOGUEIRA, no início da viagem que ente 
empreendeu h João Peosog/PB, a importanoia de 0'3 50.000,00 (oin-

quenta mil cruzeiros), em choque de viagem, em nome de Valério; 

QUE no dia nein do m?)s em ourao, por volta das 14;30 horaeo.o de-

poente fol. procurado em sua residência por Fernando Januário Bar-

ibose4 e que lhe informou de que Dantas noconoitava falar-lho;QUE 
ato contínuo o depoente saiu de sua reeidanoia em companhia do ele 

mut° em paata e tomou destino à viatura de maroa,DODGE POLARA,. 

COT? VERMELHA, do propriedade de José Feito©a Dantas que o aguarda-
va préx.:mo aquela localidade; QUE o depoente juntamente com Januá 
rio, adentrou no veículo em questão e ee dirigiram a diversos lo-

enio de diversão denta cidade; QUE durante o tempo em que andaram 

perambulando pela ciciado, o depoente foi informado por José Feito-

ra Dentas de que eoria colocado na calada da noite, uma bomba na 
:1. Faça Joaé de Alencar, vizinho à Igreja ali situada; QUE JOSÉ FEI-
TOSA DARTAS,anteo moemos da oonfecoção da bomba por Fernando Janusí 
:'.l.o Darbooal. tinha intenção de conooguir uma peça cilíndrica moto; 
lica para sor introduzida a bomba de dinamite oom.reepeotivo pavio 
todavia, tal não foi p000ível; QUE,a bomba de dinamito foi provia-
mente preparada no intorior do carro de propriedade de Dantan,,por 
Fernando !InnuArio narbooa e, doota feita na proeença de GERMANA DE 
OLIVEIRA MORAES, que havia ©ido apanhada cm sua reoidanoia por vol 
l'n doa 17,30  horas; QUE Joa6 Foitooa Dantas, Fernando Januário, 
Purbooa p Germana do Oliveira Moraao o o depoentel.rumaram à Praça 
Jooé de Alencar o, om 16 chegando, Januário vorifioou que aquele 
local ora um tanto quanto impróprio para a colocação daquele arte-
fato oxplorilvo, voz que ali no achavam vérias peeeoas:oonheoidas, 

o, om anoim eendo,,o grupo rumou à Praça do Ferreira, local previa 
monte eleito por Josó Foitooa Dantas, para o cometimento do atenta 
do n bomba, então protondido; QUE próximo èquela praça o grupo aoi 
ma referido, ootnoionou o veículo, dolo ne retirando; QUE nesse 

i 	, 
'momento Jono Feitooa Dantao e nua namorada Gomaria, permaneceram 
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permomeseram um pouoo afastados do local, no interior dc In In loja 

do discos, ali existente, enquanto que o.depoente,e Fernando Ja-P 

nuArio Barbosa, face a ineistSnoia de:Dantae para (iu: ne meemos' 
ativanoem aquele artefato explosivo então preparado, rumaram em 

diroçCIo a UM local que fios em frente ào' armazem.  Esplanada, ¡Q.-. 

cal este escolhido por YernandO Januário Barboaa a ali, sobre"' 

u m saca de lixo lá existente, cuL000u a referida bomba a qual 

estava aoondieionada em uma caixa de telefonel'u- oncsguída por Jo-

ae Feitoge Dantas, no Serviço de Patrimônio da Unido, onde traba-
lha; QUE após' deixar aquele artefato no local ora mencionado, da-
li' se rótirowo minutos apAs'Oarnando Januário Barbosa se.eproxi- 

dnqUelo'lobare com um iequeirO.acendewo pavio:da ci.,;adftbom 
ba; QUE apág dois minutos o meio,. aproxiáadamente,-acónteoeu'a ex 

plogão entgo'esperada; QUE apOà., esae'aconteóimentó O'dePoOnte ru 

mau em cliT'sçí50 ao carro de Dantas, enquanto que-Fernando Barbosa, 
digo, Fernando Jahuário'Barbosa, tomou um taxi'oOM destino ao res 

taurante Oasa'D'Itália, localizado Usilt . ba'Av.'13'de maio; QUE'da-,  

quela Praga, o depoente,'Jorpe,.digo,'Jose FeitOsa. Dantas e Ger-
mana do Oliveira Moraóg, -runiaram ao restaurante supra', Onde apa-
nharam Fernando JanUário Barbosa, para juntem irem ateia resides 
oiade- Gormnna Onda a-deixaram; quE Ripes deixar. Germana em sua' 
rásid;inoial . cf.Grupt ge diepersuu; QUE referida 'bomba foi'colooada 

.naquela'Praça por vólta doe 19:30 horas ;' QUE 0depoente tomou confie 

nheoimeato atravee'de Jose Faltosa Dantas, de que aquele artefato 

oxploeivo era tgó-somente-da efeito moral e que seria oolooadu 

naquela Praça por F:rnando  Januário Barbosa, todaviál'faoe a in-

olotr3nsia incisiva de Jose Faltosa Dantas o depoente resolveu 00-

lanar a bomba no local já mencionado; QUE referida 000rrencia foi 

devidomonto UE o depoente ee PO4.1oloaa pela impronca local; Q com-

promete porunte a autoridade que a este preside, caso haja neoes-

sidade, proceder a respectiva reconotituigão da ocorrência em 
que foi envolvido; QUE no dia seguinte no atentado ora reportado, 

o indiv/duo Fernando Januário Barbosa tomou destino à cidade de 

Recife, levando coa sigo um recorto de jornal versando sobre a 

ocorrência em pauta, n fim de exibi-lo a Volerio e 0,,rlos Henri-

qun (1110 . 00 encontravam naquele cidade, no intuito ea executar 

plano do sequestro já reportado; QUE no dia novo de novembro do-

meg em curso, ó' depoente tsmbk tomou destino à'otldade de Reotfe, 

fl fim de se encontrar com o grupo; QUE em Recife o dopoenteto-

mou conheoimento de'que o plano concernente ao sequestro, havia 

continua f1.3 
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(Oontinúação do depimento de LUIS CLÓVIS LANICCA DE SOUSA FILHO) - 

liv5n vido alterado ler um aspeito à mão armada que deveria eer' 

empreendido contra o Tropical Roller Skate, que é uma pista de 

patinação em Recife/PE, o qual não foi executado por depietenoia 

do grupos QUE ainda nesse mesmo âia e naquela mesma cidade o depp.  

ente tomou conhecimento atravóe de ValaSrio de que apôs o retorno 

da cidade do João Poesoa, onde iriam vender uma metralhadorti a 

Antonio Augusto Arrochelaa de MacidO, iria ser .cometido um aten-
tado a bomba contra o Shoping Center, em Reoifa/PE;_QUE Aomeemo' r  

dia em que chegou a Rncife o Grupo composto do depoente Valbrio, 

Carlos Henrique e Fernando Januário Barbosa,' vialjaram pari João 

Peesoa/PB, objetivando processar a venda da arma acima mencionada, 

ao indiv/duo 'já 'reportado; QUE em Jogo Pesoa, digo, JanUTeaeCa/PB 
Velório o Fernando Januário Barbosa, contactaram com Antonio Arro-
xeias todavia, este não quis comprar, digo,. este, apeear de' haver 

dado a importância de Cr: 5.000,00 (cinco mil orazeiron),como parte 
de pagmento pela compra da arma ora mencionada e como'nao poseuia 
o restante 1a'5:mportanoia pedida por Januário, esta continuou em 
poder de Velório; QUE no dia dez de novembro, ainda na cidade de 
JoCo Peasoa, Januário Fer ldigo, Fernando Januário Barbosa, já de 
pousa da importância supra viajou com destino a Fortaleza, deixan-
do no armas apreendidas nos autos em poder do Velório; QUE no dia 
13 (treze) do momo mes, o depoente, Velório e Carlos Henrique, fo-
ram pretira o conduzidos 11 SSIVPD, sob a acusação de tentarem fur-

tar um pneu de um carro alheio; QUE qu ndo do momento da prisão, 
forem encontrados no interior do cem uma metralhadora de fabrica- 
y',710 oneeira, um revolver de calibre 	marca Posei e duas mascarar  

QUE em diligtalcias prooesnclas po14,) 'reteria do Segurança Plibrior 

na cidade de Recife, foram apreendidos na casa alugnda por Valéri), 
vairiaa bombas do dinamito, devidnmente preparadas para serem nolo-
nadoe a qualquer momento, um rifle comi-automátioo calibre 32 e 
uma granada do mão, tambóm de fabrioação ()useira; QUE o depoonte 
nornonte tomou conhecimento de que aqueles artefatos explosivos es-

tavam devidnmente preparados para serem acionados, quando já se en 
contrava preso e recolhido na Suporintendenoia Regional do Deporta 
mento de Folloia Fndcral em João Perinoo/PB; QUE era intonção do do 

- segue verso — 
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lntr,n77, o do depoente 	face ao envolvimento paulatino em que se 

encontrava sob influenottardeValério e de certa forma do José Foi-
tooa Dantas, abandonar do uma.vez por todas aquele grupo e, tal 
nomont 71.à.0 aconteceu, por ,motivos alheios a sua vontade. Nada mq 
is disse nem lhe foi perguntado. Em seguida ,mandou a autoridade , 
encerrar o presente auto que depois de lido e achado ,00nformo ao-
sà na juntamente com o indiciado, com o pai e o advogado do mos= 

que presenciaram e lavratura deste auto e comigo Franoisoo Monte 

Carlos Llmo Moia, nocrlv7jo do Pollciá Poderei, que o lsvrel,,x ,X 
. t ;).; 
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DEPARTAMENTO DE.  POLICIA PEDERAL 

. 4e,4.1-y4 	SUPERINTENDI 	REGIONAL NO - ocAaA 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO 
TNIJCIADO VALI RTO 	L1^̂,LT9  NOGUEIRAt  

X& nove o trinta horas do dia primeiro do mea de dezambro do ano 
dn mil novoontos e oitenta, no Estado do Ceará, na cidade de For 
talozo, nn sedo da "uporintendencia Regional do Departamento de ' 
Policia Federal, onde presente rio encontrava o Bel. .^.NTONIO CARLOS 

MONTEIRO, Delegado de Polloia.Federal, comigo Eucriv'áo de Policia 
Federal, abaixo declarado, na ,prouonça deo toutemunhas CIRO NOGUFI 
PA FILHO, lrm;o do iniclado, residente na Vila' Dr. Alencar, nº 
03, bairro Monte Caçtelmesta Capital. e AURIPO ALMEIDA DA SILVA, 

Advogado inscrito na OAD/CE, pob u na 2966, com Escritário à Rua 

Pedro Dorgoo, n2 30, lg nndar, cale n2  201 c 202, Centro, Portelo 

za/C2,1  aí oompnreoeu u indiciado VX1.12I0 IErIN LaIS NOWEIRA, '1  

Drau2loiro, solteiro, natural do Fortaleza/0E, Estudante univeraL 

tário do Cura° do Física do Univorsidado Federal do geará, matri-

cula n2 7510309314/2, digo, 112 7510339/2, filho do Ciro Nogueira.  
dn Silva e de Maria José Lelie, Nogueira, de cor branco, cabelos 
escuros,, residente na Vila Dr. Alencar, ne,03, bairro Monto Caste-

lo, vortaler.a/CE, carteira e3 identidade n2  535.844/SPW0E, eaben 
do ler o oocrovor, o qual inquirido pela autoridade a respeito doe 
fatos que lho aio imputados DECLAROUt QUE o depoente ratifioa ara 
doclaraçães preotadaz na SSP/PB, incertas às folhas 05/10, todavia 
eoutarin,.nosto momonto, tocor maioros dotulhoo a respeito; QUE 
quando rotornotx da cidade do Crato/CE, onde foi asolutir a uma Ex-

posição Agro-pcouria, lato no final do li 3̂s,de julho do ano em cur 
co,,o depoente, ea Vortalczo, cm contato com CARLOS HENRIQUE DOS 
SANTOS FERREIRA, ficou sabendo que o av,:smo juntamente com outros 

elementos, havia laníndo 	"COQUETEIS YOLOTOZ3V contra duas 11  

bancou ,o rovistac., neta c1C,odo; QUE dias apta, JOSt. FRITOSA DAN 

TAS, em conversa com o dopoen1;‘,, Jio reportou z-lquelas ocorrencias, 

ocasiiic cm qus criou-no um mouimsnto que pasceu a uor chamado no 

"Ti A O - Movimento Arti Comunista"; QUE no afã do melhor divulgar 
o nome do oitado %ovimento, o g/upc atá onGo composto doo olemon-

tont o depoente, JWA FEITOrA DANTAS, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 

r.JAWURA o GIMMANA DE ounirA 1,10RXE3, passou a realizar Fiel-amen- / 	- 

r
toa em divertias losalidadas desta Capital, utilizando--ou oomo 
14/DPUCE Cód. 14 144 • M 	49 • P01,•1 44 Kg Chomplon Rond. 4.000 HE Dlm. 497.410 ,,„n 10/00 • . 	• 	0 
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como elogan as eeguinten freeest "(1 - Movimento Anti ComuniotriTM,  

"MORTE A PRFSM","FORA OS PADRES COMUNISTAS" , etc; QUE tale pi-

ohngeen eram feltrar) eempre durante a noite e com tinta preta ou • 
vermelho, do tipo "SFRAY"; QUE no final de agosto do ano em oureo, 
o grupo ora roportndO'decidiu fazer um piebamento na porta da igr 

ja que se localiza no bairro do Monteoe, próximo a Av. doe Expedi 

cionários, seguido do lançamento de um "COQUETEL MOLOTOV"; QUE 
por volta das ZERO HORA, daquele mesmo dia, o grupo acima deacrít • 

deelocou-ee rumo a menalonedn igreja em duas viaturas, uma Perten 
cento à J0t4É FEITOSA .;114TAS 	Dodoge Polnre cor vermelhe'-,e'ou-
tro de propriedade de CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA -•FIAT' 
brunco, sem totó solar; QUE o depoente - rumOu àquela looslidnde nt 
cetro de CAFLOS HENRIQUE, enquanto que GERMANA DE OLIVEIRA MORAES 
no veículo de JOSÉ FEITOSA DANTAS QUE lá Chegando, primeiramente 

o grupo, com exce!":„Elo de GERMANA, que permaneceu no interior do 
eludido Veículo, pichou . 0e murou loteria, digo, muros leteraie da 

igreja e;'etteguída, o depoenteerremeteou'oontra e porte late-
rol eeguoras dr,quele7-inatituAçZo religioee,'dois "00QUFTEIS.MOLO-
TOVS", em seguido o' grupo dali me retirou, se dispersando horan 

nP69; QUE a porta afigurar( igv;je, nEo ehe,sou e ee inflamar, mee epp.  

freu queimaduras em_doin terços da rius'ree; QUE npOn essworier-

rencie. o grn.po teve notícia etrevée de JOSr FEITOSA DANTAS, da ex 
intencin de um elemento conhecido por JANUÁRI0 o  o qual pesnau 
integrar o movimeno ora mencionado, QbE apesar de saber da existi 
t7incin do JANUÁRIO, o depoente informa que somente ficou oonheoen 
do tal elemento ponteriormente; QUE JANUÁRIO sempre informava e 
3M.;É FEITOSA.DANTAS; ,que novas rig-(Ser deveriefià ser proceesedes-pe-
lo crepe, cosi freio seriedode, comprometendo-se, inoluelve, a for  
neveis o meteria' e:zploolvo neoeenrio; QUE cm esoim sendo, o cru-
?:n, drntn feita composto pelo doronnte, JOSÉ FEITOSA DANTAS, CAR-
Tn1 HFURI.;UE -Dos SA1 TO3 FERREIRA e GERMANA DE OLIVEIRA MORAES, 

ara conneguir ano p7oe de JAAWRO um tupn oi]índrioo met4lico, 
do (leen Meteden iplaís e a pglvora pare a eepoletn, pOrnejeu um 
e-tentear) n bomba contra n onde do PCE/EFO, locelizodo na Praça 
do Bandeira, nesta eidele; QUE de pomo drene material, c dero-

ente mondou moldar on dolo tubos metAlicoe em uma oficina loonli 

eneta na Run Fe. Anel-kin -te; QUE rreSs equeln processamento e, o Ao 

poente, acompanhado de JOSÉ FEITORA DANTAS, edquirlu ,  no comkoio 

incei, trin4;f1 bombeie "RASGA-LATA" e dez bombas "CHILENAS" (USADAS 

• PAVIO), do febriençilo "FOGOS CARAMURU"; QUE as DEZQITO horas 
- negue fla. 02 - 

• 
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• DEPARTAMENTO DL PUMA FEDERAI::  
SUPERINTENDÉNC1A REGIONál. NO CEARÁ 	 •, 	r  

(Oontinune'áo do depinento do VALMIO LENIN LELIS NOGUEIRA).-.-.- 

QUE as DEZOITO horas do dia anterior 'se eleíçZeo prii'a n preeidôn-

cia do DCE/UFC, o depoente, juntamente com CARLOS HENRIQUE DOS 

SANTOS FERREIRA. à .JOSÉ FRITOSA DANTAS, utilizando-3e do voloulo 

deste último, rumou ao DN'e Motel, localizado na Praia do Futuro 

o no Interior dayaela houpedaria preoncheram cilindro metálico, 

antoriormente preparado, ocn dois tipos de pólvora, introduzindo 

no orifíoio nele contido, vim pavio do uma dás 'bombas "CHILENAS", 

que serviria de estopim QUE daquele Motel, o grupo torou'destino 

ás suas respectivas residZneJas, ficando do os reunir novamente 
na Casa D'Itá3la, situada na Av, Treze de Maio, às vinto e uma o 

trinta horas; QUE na hora acima aprazada, compareceu àquele local 

o depoento, JOSÉFEITOLA DAMAS que se fazia aoompanhar de suana-
morada GERWAVA DE OLIVEIRA MORAES; QUE Dor volta duo vinte e tres 
horas, oo elementos acima menoioaadoo adentraram no carro de JOSÉ 
FEITOSA DANTAS e ao doolocaram ao entecionamento . do DOE/OFCp•para 
a efetivajodo plano ora intentado; QUE por volta das ZERO HORA, 
o daDoento nrxenessou aquele potardo no estacionamento daquela on- 
tidpele o,situd;Antil, eulanuto que JOSÉ FEITOSA DANTAS e GERMANA DE 
OLIVEIRA MORAES, permaneciald no interior do carro já citado; QUE 
acredite o depoente que citado artefato explosivo, teria explodido 
ant4.AJ moem') de tocar ao evio; QUE logo ap6s.a explosão os nominadoi 
rumaram ?io uai/ respectiva rooldaaolan; QUE a id&ia inicial propos 
ta por atoa il "iEITOSA DAN1AU ura do que tal bomba ,fosse lançada no 
interior do prádlo, orá° parocia ougar havendo 11v:1,re-união; QUE 
dica arSe cota Ultimçi ocorrncia, qacrendo o dopounte eu afaotar 
(10 ipUpD O, coãesquuntemonte Alcata loonIidadc, face a grnvidnde 
das Lti;?)0EA quçl paulatinamente tonavam 1)isporçSes comproffistodorau e, 
quando JCJA FEITO 2A 	jzr, ima:2;inava coaleocloaar com a ajuda 
ao depoente, vm tipo ál; car. ta-bomba, 11Q efeito uorul, para ser en-
dereçado. ?1 dotermiadas paeuoan, o Jignatáro, em contato oom CAR-
LOS noniQuE DO3 SA";;TOS 1;'E1iSIELIA. rsJ-)olvou abanaonar tui2 aç3ori 
néata cidade; QUE mancionda carta bomba, arria uaOlmoonfocciona-
dal um envelope de expedicatt de tamanho '6randc, contendo no seu 
ixiturior dunn plycna de ocAala uileraute3 e entra &G plac,r43 mot&- 

ueria oolovAo VAR lona cia íapol, ficando o matorial leolua 
te) devidamente colado na rua metade inferior e entre au ylacus 
~F/CE • CGd. 14144. Mod, 49 • Papol 94 Kg. ChJenWon gond. 4L FIL Dior. 297410 inm 10/80 
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• nt“,  r 3 pinona metAlicao eeria col,)cado uma tira da papel embe-
beolda com pjlvora; QUE o pr000soo do detonaego dar-se-la quando 

rotirado o papel onde eutaria colado o isolante, devido ao 
nfe:f.to "SEEDCIr, que produz uma panaagem do 0w...rente entre as pla-
cas que se oontactam;,QUE o depoente, otnm de lluetrar_de como ee-
ria confeccionado e Oarte-bomba;em apreço, compromete-oe apresen-
ter um esquema em desenho, sobre o seu mecanismo, para ser junta-
do aos autos; QUE em contato com CARLOS NENRIQUE DOS SANTOS FER-
REIRA, ambos resolveram abandonar tais ações nesta cidade l 'ocaelio 
em que planejaram uma ação de :sequestro que se daria era Recife/P.E, 

a fim do arrecadar fundos para montarem um restaurante; QUZ :no4n-
t4ito de por em prática o plano em apreço, o .depoente e CARDOS REN 
RIOUE, viajaram para JoE0 Pessoa/PB, onde se enoontraram oom.MUIS 
CLÓVIS LANICCA DE soou FILHO, :o qual. também aderiu, ao plano em .'. 
questão; QUE naquela ciciado, o depoente, CARLOS HENRIQUE o ruis 

OÁVIS ficaram hoepedados no Nanal.ra.Praia Hotql,por.quinze dias 

pnic ou monos o, como foi CrZ 50.000,00.(cinquenta•mil cruzeiros) 

que o depoente tomuu cmprestedo do JO32.7EITOSA DkNTAS, estava 

;Tentos u eu couber, CARLOS Wenrique.reeolvou vender, naquela el.-. 
dado,.0 ocu FIAT, lÁcla importnoin do c4.,  .13m00 100 (cento o trin- 
tas mil cruneirou), para .o custeio (À.e deneaeao com.hotol e,exocu- 
.. 

spio do plano.ora ropertdo; QUE lequola cidade os nomina&on ruma- 
rom 	ne,)(15.ri4/77;1  rnae alugaram una cacri 1ocali7,ada na Praia .do Pau 

• Amrrolo, em OlinWIE,,local ondo deveriam manter am-ogroere a re-
f;:m; QUE loGoem:meguida,jUI`..:CI4M . yiajou com deotino a Forte-
loen/OE, e nesse frItar,im, o depoente o OAEW3 RENRIQUEv  eocolhe-, 
rnm para ooquestrar a menor ;SUSANA 	LTNS, filha do ProPriett5.,- 
rio dm Oonneenion[Sriq 14eira, Iw,3/A;AVY' oito dias apcSo retornou-
Nquela cidode lIpW,cpyTp:, devidamette.  acompanhado ..ao Prumo 
.TmarAno rAnmos,,, cognoninglo NrkrA., emigo do JOSr FEITWA DAN-
TAS, o Tlvl trazin convijo ume metralhadora de fabrioaego °Retira, 
el(ItYv 32, um rifle autorm!,tico, calibre 32, quatro bananas: de di 
num*te trimrlon o duns esponjais, urre .aranneta de m7i0 toub6m de fa-
bricaçiio onneirR, navio:!, orJp:bletn:, o polvos; QUE wiuele elemento 
JunlnmraLe orara, ria dom tia posooae pasoou a intobrar o grupo;,QUE. o 
plano do oequostro ngo foi czuoutRao Â'or rachar o grupo totalmente 
inencqui?cl, loto porque aquela nono: comento andava em grupo; QU 
era nuniM nenao, o grupo idealizou un asealto no Tropical Rolar 
"Letra, citrr. tambiln ngo foi pooelvel oor. executado; QUE o indiv/dn 
MWANDO J/LITUista0 .73A=A, no int;cráor da rasa alupda pelo grupo, 
propard'u váriao dinamite rara anrom ueadao quando do nocalto no 
rqtnbolealmento acima citado; QUE facto ã falta de dinheiro, o dei- 
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DEPARTAMENTO 1)E POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARA 

(ec.ntinuuçao do dallimonto de VALÉRIO LENIN LELIS NOGUEIRA) 

o depoente propôs vendera metralhadora ao elemonto conhouido 
por ANTÔNIO AUGUSTO ARROXELAS MACEDO, residente naoidade de Jo= 
ão Pessoa, o qual, há tempos atrás, havia indagado do depoente , 
se o mesmo possuia uma arma para vender o, em oonsequ;noia, suge—
riu ao grupo e para a efetivação dessa tranakqeio deveriam se dee—
locar à João Pessoa; QUE quando do retorno de LUIS CLOVIS à Reoi—
lel  devidamente acompanhado por FERNANDO•JANUÁRIO'BARDOSA, o'mes—
mo informou ao grupo que se encontrava. em Recife, que havia dado 
cie/loja a JuSÉ FEITOSA DANTAS do plano de sequestro e que tem—
bem teria participado de um atentado a bomba na Praga do Ferreira 
em Fortalezaeop, digo, o (ival,trazia, inclusive, um-recorte,de 
jornal ,que noticiava o fato; QUE eu João ressoa/PB, o grupo com—
poeto dou elementos em pauta, contactou com AWCOMO AUGUSTO DE 

rumEJAS MACEDO, euud.ão em .que 1LhRA1íi)O JAN U 	iikRBOSA propôs 
a vopda da metralhudori 'aquele oenilor, este alegou que no momen—
to 117;0 pooula dinhalã suficiente para comprar aquele objeto, 
todavia, Uri oumo sinal do pucamonto a impurtnwia de kãft 2.000,00 
(Col.,  nli ovtiro,J) o quando elo tivesse o restante da impor— 

JANUA:CIO a ele entregaria tal metralhadora, recebendo, 
por oonseeminte a import:Incia rCotiPuladavQUE JAWUÁRIO de posse 
de Impert;:',nol cupra, naquele muno dia rumou à ciciado de Forta—. 
leza/U; QUE nindaoM Joao l'ouãoa, isto no dia 13 de novembro do 
nno em ourHo, quando o grupecOmpotodo depoente,- OARLOS 
qUr e Luis,oLour, tentaVua furtar uai "1:,neli'dà Um barro alheio, 
formo proLon o conrhinidou à SSIVI1B; QUE no Momento dá privao os 
polleírir opeontrarm no intorior do carro marca VOLESWAGEN, 

00 BAuTO WCAD011,44:ECIFIVIS, pela importrAnoia de a 1.300, O 
pàr dia, uma motralnadora do fabricaçao caseira, um revolver ca—
llbro .,[3 ao pro»rledadO d. Crirlos Fienrique e duas máscaras que 
acVlaM utilic.ade no osualLa uo Tiopioal Roler Skete; QUE em dili 
jmoins prooscuadas na cidade de -Àeeíre/rE, por policiais de SSP/ 
TB, foram apreuldidos na rCditiCnOitt alugada pelo grupo, ar. dina—
mies 0 o fu, digo, e o riilo jú men0Jonadoe; QUE tais materiais 
C;:0 03 E)V£;17100 qUV se ence;:tram apreundidos nos proseAtes autor;. 

	

2o11;as 14; 	finclizundo, goatarin ainda de informar, que o 
ont7,o Iont..-Àdo ne, elda4o do Furzált,2,a, reeponsável pelos 
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(advogado) 

ntentados a bomba nas loolidadou ora reportadas, tinha por 

objetivo, tad-eomente oauuar panioo e desordene no Peio da popula 

()lio, o quo o grupo me oonoidnrava de DIREITA, contrario, portanto 

no ai:coito de (yr= dentro das. Univoroidads e sou movimentos de 

orannirejF:m político.  6 soo).all.  que ora be verificam dentro. Sua' 

universidades e outros setores da populaç-ão, 	que o bruxo c. que 

fazia parte, jammie se lieou a oui.;rou grupou ou pa2;50aU qUO mani—

festam opiniões sewelhanteu ou drvergentee; QUE o depoente nunca 
foi prego tampou0o proode,indo; QUE gootariCÁ ainda de in.formar que 

ri inrtleipaçgo doo elewentok',  citados em sou dopepimento em atoe .  
criminosoi,:ocorrides nesta Capital e -na cidade de coife, era de 
oariSter amador c volustfçrioi'ÇUL alicoar . de' não haver um mentor in 
te3ectual dentro do grupo, havia, de certa forma, tuia' liderança 
per parte de JOSP, rriTosA DAMAS, vez q_uo o Mesmo arcava com' as 

despesas exisidub pelo grupo. Nada main (Uso° num lho foi porgun 

tudo, Em seguida, fad onze horas do,Meemoditiodeterminou 'a Auto-
ridade qUU ue encerrei:48e o preeente auto,que dePOló- de-lidu a 
aohndo conforme aouina juntamonto com o indiciado, com as teste-. 
munhua 	preuenolurem a/luvraCwra do meomo e oomigo'ÈRÀNOI;300 ,  
MORTE nitIOS LL:k MATA  C/-- 	, Luorivao 

ae . r01(Cia F;a0rUlp.ÇUe 	íaVreleX:X•X.X.X;¡*kfhX•Xl.Ã4XX.,X•XioX,X 
) 

Ap.tori(Mu: 

Xndiolado's 

r2eato1Uun1iao 

T,intamlnhat 

á 	1...1.  • 



mamer.••••••••11.11Nwaará 

A C E N°. 	 Q9D.6137 /AL__ 
a
p
r
e
s
e
n
t
a
d
o
  

03 
/.1 

1-4 

(o 
o 

O r•-4 
4.1 

, •••1 

O U 
CO to 
-C O 
• a 
o 

4.. 

c 
O 

E O 
O 110 
C) C 

d
e
s
t
e
  
d
o
c
u
m
e
n
t
o
  

4V 

00 0 

	

› 	4V 
u C 
O tO 

0 00 

td 	u O 
C C 

(-7.1 	CI) 

	

F": 	(o 
z 	—. 4.J 

ro W 
u.1 I 	• ri 	ri 

U 
Hi im E 

O O 
<c1 	a (..) 

p
a
r
a
  
m
i
c
r
o
f
i
l
m
a
g
e
m
,
  

n
e
m
  
n
a
  
m
i
c
r
o
f
i
c
h
a
.
  

• DEPARTAMENTO DE POLICIA 'FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO 
DO INDICIADO FRANCISCO MARCELO MACEDO LEITÃO; 

  

'As goinze }ores e quinze minutos do din primeiro de dezembro do 

ano de mil novecentos e oitenta, no Estado do CesrA na cidade tle 

rorteleza, na sede do Superintendncía Regonnl do Departawent6,-- 
\ 

de Polícia Federal, onde presente se encontrava o Boi. in:OWIO 

CARLOS MONTEIRO, Delegado de Polícia Federal, oomico BoorivãO  

de Polícia Federal, abaixo declarado, na presença dia testemu—

nhas JOSÉ IEORYES LEIrà0, pai ao inalo:mo, rqsí(lente ? R119. -DOM 

Sebastia—o LEME n° 396, bairro de Fátima, nesta. Capital, e CAR—

LOS CRUZ DANTAS, Advogado constitiddo pelo AnC.cíodo, inscrito 

na OAT sob 214 9/PB, com escritório 'a Rua Liberato Barroso, n9 

307 — Centro, nesta Capitol, al compareceu o indiciadO rBAncisoo • 
MARCEM NACEDO LEITÃO, brasileiro, solteiro, natural da'cidsde 

de .Juazeiro 8o Norte/CE, nascido no dia 21 de janeiro de 1955, 

com 21 anos_d4 idade, filho ae Jose Leornes Leitão e Odeto Macodo 

Leitão, de cor branca, cabelos oastanhos claros, estudante uni—

versitklo, cursando o 39 Semest.- o do Curgo ao Geologia da 

versidade Federal do Ceará, portador da cedula de identidade n9  

993.873/5PSWOE, residente à Rua Dom Sebastião Leme, ri9 396, ' 

bairro . 4e Fátima, nesta Capital, sabendo ler e encrever, 	quol, 

inquirido pela autoridade a respeito dos fntos que lhe sSo impu 

tados DECLAROU: QUE todos os elementos imp]icadon noo ocorroncias 

a bombo verificadas nesta cidade, são pessoas conheoidee do de—

poente, e que FERNANDO JANU.(RIO BARBOSA o cenhoca desde pequeno; 

TIE o d.coonto jon.olo 	 qunionuor pich=nton nenta 

Copitol, contudo, licou. sabery'o que on Andivfduon em sireoci e quo 

nohom vnvolvidoo no pr000nto rroelda, 	procedimcnto, com 

colo£S.,,Ao de 	CIOV 	LANICCA DE SOUSA FIIPC, efetiv:orom diver 

000 pichsmcntoL 	rovtleza/CE, oo 	inoorirom nos muros da 

eidu6e a ooGainto frooll "M A C — Movimonto Anti Comunisitans ou—

JrUn fTronen (11.1D o Copoonto no momonto 217o se rocordo; QUE no inf 

cio de Woo da acooto do ano 2M 	 por voltr do7. UMA HORA da 
1~7,, o clçoleciuici Lio oncort,-ou. coni ornrio I=TOS& DARTAS — írm7ío 
do Jr2 	 —r  MnWr, 	:T.Yr) SMOS FLUPEIPA e 
rrArersço ,ICTO:7. fruo-3p_ ry:roA, na reoidoncia do OL'arDIO, onnoião 

ssoopoct • C6d. 11.' 1( Mod..49 • P46•! 24 	 plun 6o6d. 4.000 th. Dim. 4914X10 men 10/60 	 •"" segue vorso 



coonio em que ourgiu a idéia de lonçarom um "COQUETEL MOLOTOV" 

nR brinca de revista, situada na'Av. Jovita Feitora; QUE citado 

"COQUETEL MOLOTOV1 , foi oonfoioiládo pot- CARLOS HENRIQUE DOS 

SANTOS FERREIRA e CLAUDIO FETTOSA DANTAS; QUE apSo a confecoção 

desse artefato explosivo, e grupo acima ..ocrito admitrou no car- 

ro FJAT, de cor branca, de propriedade de CA OS HENRIQUE DOS RAF 

TOS FERREIRA e rumaram àquela Praça eleiLa pelo grupo; QUE em lá 

chegando CLÁUDIO PEITOSA DANTAS arremessou um "COQUETEL UOLOTOV';  

sm direçíío à banca de revieta,all situada, isto com o carro em 

movimonto, neta' ao chocar-tis contra aquela banoa e após cair ao 

solo, incoAdiouso; I QUE ao PorosbereM o inonóio, dali se retira 

com destino á residnola de wauluo IPEITOSAIDANTAS:onde'o . de 

poente havia deixado SOU narro estacionado; QUE.  no dia seguinte;; 

soube por 5ntermédio de CLAUDIO, que outras bombas haviam sido 

também arremesoodas contra outras bancas de revistou, desta feita 
no bairro de'Pararosabu e que tuiebombao foram lançadas odntra'' 

squeleR objetivoe pelo nominado, ou seja, CLAUDIC PEITOSA DAMAS; 

QUE o dopoonto apouar de oonheoer ou'individuos 

ocorronclas a bomba, acontecidas neata cidade, jawde.'ciom elea'se 

rouniu; QUE o depoente sompro'montinha - um moInor entroeaáento com 

CLAUDIO r..iITosA 	FRANOIS00 JORGE FLITO.)A CANECA e CARLOS' 

HENRIQUE DOS SAWi:OdfERREIR.A., 'quanto aoo'dómaio os dontatou eram 

oempro eoporádi000i Qü certa ooaoião CARLOS UERRIQUE•DWSANTOS 

FERREIRA informou ao depoente que uaelemontoo então enVolvidos 

nooto procedimento policial, haviam criado Um movimento'donominado 

" N.) - MOViOENTO AN.—. COMUNISTA", todavia, não sabe informar com 

quo objetivo fora ele ()rindo; QUE em 
uadotp o depoente foi preso o autuado 

como incuroo nno panas do Art. 16 da 
• 

vpr ololo encontrado um ocu podar uma 

dezembro do ano próximo pela-

em flagrante•pela SSP/011, 

Goi 63t /7G, pelo lato de ha 

corta quantidade de maconha; 

C)H rrforido prou0000 acha-oo em tromitaçgo na Juutiça Local; QUE 

po.dln cm quo foi proso em oua reaidonoia For força de Mandado de 

l'rlo7No, expedido noa autua deste procodimanto, oo Abóntee que lá 

ootivoron, arrsoodarow em sua curou uma ourta quantidade de mLioonhc 

ronojando a sua nutuaç'ão em flagIanta, desta feita pela SR/WF/CE 

ondo rei iguolmente enquadrado nata ponha do mesmo artigo aolma 

vloneionado, da Loi ora referida. Aada mais disse. m se6ulda, às 

16:00 horao do MOBLII0 dia, determinou a autoridade quis ae'encerwas 

no o pr000nto lauto, glIf2 dopoio do lido e achado conformo'uasina 

:ioultnmente com o indiciado, com as tootenitinhan supra referidas • 
- segue fla. 2 

• 
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DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ 

F1.2 

(Ckmtliiwo do 	puimento èe 	 MARCELO MACEDO 

sopra referidas/  c(x.jo endereço do Advogado é o uejtintet Pua Libe-

roto Barroso)  r(9 307,5a1a 422, Captro, Fcafa.ozoi/CE, e comigo 

Francisco Monte Carlos Lima Meia, Esorivão de ;bliciu t aorul, 
ÀUO 	luvvol,-.z.:.:.x.Ã.x.x.x,x..2.6X.n.X.X.x.X.X.X.X.X.X.X.x.x. 

) 

Amtor10.1.1de: 	 • .  

s, 

SP /011 /a - CCM 19 14( . MnJ 49 • Papal 94 Ku Chu,9.0,,n IInnd 4.1.XX) 11.. fira 997.910 mm 10190 



A C E N.. 000687j  8o  

•; 	 , 	" I 

DEPARTAMENTO ez POLICIA FEDEF:ttL 

4 4, SCPER3NTENDÉNCIA REGIONAL NO CEARÁ 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO 

Do unTCIADO FRANCISCO JORGE FEITOSA CXNECAt 

ÁS dezesseis honiJ do di.: kzi»azr0 do MOZr do dozembro do ano do 

19.1 noveoctoo o oitenta, no Estaóado Ceará, nu oidode de Forta- 

leza, nu sedo da Superintondonoia Regional do Departamento de Po- , 
lioia Federal, onde pr000nte ao onoontrava o Bel. ANTONIO CARLOS 
MONTEIRO, Delogado do Policia Fi'deral, comigo Escrivão de Polícia 

vz!Nml sbaixo doclarado, na prenença dan tontemirrhalyOSÉ,LEORNES 
LEITÃO, rouidente à Rua Dom Sebantião . Lemo, n2  396, bairro de Fá-

tima, sesta Capital e CARLOS CRUZ DANTAS, Advogado inocrito na 

OAB sob n2  2149/13B, com oporítário à Nua Liborato Barroco, n2  307, 

sala 413, Centro, nesta Capital, aí oompareoeu o indiciado FRANCIS 
CO JORGE FEITOSA CANECA brasileiro, oordeiro, natural da ()idade 
do RoolSo/FE, nnooido no dia 15 do abril de 1958, com 22 anos de 

idade, do cor brn-noa, cabelos enourou e lince, filho Arnobio B 
colar Canoou e Edna Fe.itoun Cnooa, rooidente 1 Rua Mona. OtavIÁ 

de Cnotro ng 1767 1  bairro de Fátima, nesta C0pital, univernitário 

do 35) porledo do Curso de Engenharia de Perdoa da UniversidadeFe-' 
deva do Coará e do 5n Período do Curso de Ecologia da Universi-.  
dado Enfiadura do Ceará, oabendo lor e escrever, o qual inquirido 
pela autoridado a respeito doe fatos que lhe são imputados DECLA-

ROU; QUE todos no elementos implioados nau ocorr;:ncian verificadas 

nauta cidade, objeto ()esto procedimento, síio pesnoes oonheoidna 

do depoente; QUE com relorneia a luinuo JANUÁRIO DARDOSA, fi-

cou conhecendo-o na reclidnoin do JOSÉ FEITOSA DANTAS; QUE o depo 

ente jamais participou de uulaquer piehamentos ocorridos nesta 

cidade, todavia, Sol informado pelou elomontoo então reforidoe,ou 

joo nomes ucbam-se inwer'coo noubo inquárifo, que oco MOUM09 haviam 

procejoadoo divrx.sos pichementoo cm Yertnluza, os :nato utiliza- 

Vam-oe da ooguinte frene: "H A C - 7OVIMENTO 	;;OMUNISTA";QUE 

no início do mala do agosto do ano om curso, por volta ato UMA HORA 

da manhã, o depoente ao c000ni:rou oom CLAUDIO FEITO3A DANTAS - i 

mão do JOSÉ FEITOSA DANTAS - FRANCISCO MARCELO MACEDO LEITÃO e 

CARLOS HENRIQUE DOS SARTOS FERREIRA, na residência de CLAUDIO, 002 

21.5O 'em TIO O11011 a ihSin do lançarem um "COQUETEL MOLOTOV", na 

branca cio reviotno eituade 1 Av. Jevita Feltoso; QUE mencionado 

SR/DPI/CE • Cód. 19,141 • Mod. 49 :Popoel 94 Kg Chomplon Cond. 4.000 fli. Dito. 991.210 in• 10/1Q 
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woncionado "COQUETEL MOIOTOV", foi confeccionado por CARLOS 
WARIQUE DOS SANTOS FERREIRA e CLAUDIO FEITOSA DANTAS; QUE após 

u oonfooçgo do artefato explosivo ora mtnoidnado, o grupo entgo 

ilf:!1911.t0 adentrou no marro FIAT, do cor branca, de propriedade 
de CARLOS HENRIQUE, tonava° dottino àquela localidade eleita pe-
los elementos em pauta QUE em lá clinando, fano à reouoa do de- 

poente em c r'Nemessar agaele mater.lal rr 	rontrn a banca de 
revista, então assinalada polo grupo, incumbiu-no densa pravAd'em-
ein o l'Idivfdno OLAUDIO FNITOSA DANTAS, o qual atirou ar»ele"CO-
QUETEL mnoTov" mu° N bonca mencionada, a qual incendiou-se assi,1 

rifle tocou ao nolo; QUE roferido"CONQUÉTEL MOLOTO\i" foi arremessa-
(To com o veículo om movimento o, ato cont:(nuo, no perceberem o 1  

inc.;113io por ele provocado, proourarnu no nfaotar do local; QUE; 

em seguido o depoente foi delmsdo rm nua rnoídancía; OUE o dopo-
ente tomou_ colnInecimc2nto de que tamb'è1 fora lnnçado vm outro "CO--.  

OETEL MOLOTOV" numa banca do jornal localizado no bairro da 
Prrarbl, e quo toriom r,nrticipaao daquela 000rrincia, CARLOS 
ilUNRIQUE o ni4unlo P*EITOS,A DANTASr QUE o depoente apesar de conhe 
ror os indivíduos implioados non ocorrOncir.,.n vcrifiendes ncuta 

cidade, jomnin com elon nc rouniu, com enoosdrlo do CLAUDIO PE/TO-
SA JWJAS, FrATnIsc,o VACELO 1,Pr!".TX0 o cAW,C,C, NETIEWSE DOS. SANTOS 
FFERETRA, tom os qunio mantinha rologwa do anisado; QUE os naus 

. ~too acto cio amolo olementos eram'coporadicoo; . QUE citados in 

OivIdo.os, nmt, digo, em tempo alcum, informaram ao depoente de 

que 3)aviom orinao . um movimonto denontnado "MAO MOVI IENTo ATUI 
COMEISTA", sabia, contudo, que oo meomon cotavam pichando os mu-
xon ~ta oids:10, utilizando-se riri nigla em npre9o; QUE o  dopocn-

te jfoi, proonsom'A como incurno non ponan do Art. 129 § GO, di-
go, Art. 121 § V. do CPB, loto por havor•atropelndo uma ounhora, 

nortn 0.1AR110i glIQUa0 case' wzia rma notocieloto, todavia, por oona, 
'• f,l'Y'!filCIA, o dopoento foi nbnolvido om nentonça transitoda em 

-1,;1,10; ou o depoonts tom ci.%;ncind do que oquoln ocorgncia,nn 
yonl t:wjTO parl:icipmga, objeto (lesto procoUmonto, constitui, som 

sa rro r)rovol,7) cru nonsn LoõinlaçTio; QUE o dcipoonto nr-lo 

robe oxplionv porque) rozo part:Icipau daquola 000rrencda 

rorn. nada mnin alume nora lho foi porguntado. Em seguida mandou 

n outoridado onoorrar o prosonto auto, quo depois do lido o Doba-

do conformo, nooinn juntamente com o indiciado, com no teotornunha 

• oomJ.Go PEANCISCO MOU;'; CARLOS nImA MATA., Iloori,-40 de Folíoin 

fodornl, quo o 
continua aosinaturne fle..2 -7 
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DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDI NCIA REGIONAL NO CEARÁ 

ALCE r 	000687_/ 80_ 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO 

DO INDICIADO JOSt FEITOSA DANTAS:-:-: 	 • 

1.Cr? dolo dine do m?;o do dezembro do ano de mil novecentos e oiten 

ta, ;?to nove horas, no Eotndo do Ceará, na cidade de Fortaleza, na 
nele da Superintendônoia Regional do Departamento de Polícia Fed2 

mal, orado presente ee encontrava O Bel. ANTONIO CARLOS MONTEIRO, 
Delegado de Fol¡oia Federal, comigo Escrivão de Polícia Federal, 

abal.xo deelerelo, na presença das TestemUnhao SEBASTIÃO PEITOU 

DANTAS, irmTgo do indiciado, residente ia Rua Carolino de Aquino, 
r° 225, bairro de rÉtima, nesta Capital o MARIA HELENA DE ABREU 

VIDAL, Advogada, inscrita na OAD/CE eob o n2 1584, com escritório 
i Rua Liberato Barroso, 307, eala 122, Centro, Nesta Capital, aí 
compareceu o indiciado JOSÉ FEITOSA DANTAS, brasileiro, solteiro, 

natural da oidude do Burro/CE/ nascido no dia 18  de setembro Lie 
1952, com 28 anos de idade, filho de Francieoe Pereira Dantae e 
Terezinha Faltosa doo Santoo, Engenheiro Civil e Matemático, for-

mado pela Univeroidode Federal do Ceará, no de 1975, digo, no ano 
do 1975 e 1978, respectivamente, de cor branca, cabelos esource, 

residente 'a Rua Carolino do Aquino, 225, bairro de Fátima, nesta 

Capital, sabendo ler o oecrever, o qual inquirido pela autoridade 

rorspeito dos fatos que lhe DC10 imputadoe DECLAROU: QUE no meg 

de julho do ano em oureo oo olomontoe FRANCISCO JORGE FEITOSA CA-

NECA, CLAUDIO FEITOSA DANTAS, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, 

FRANCISCO MARCELO MACEDO LEITÃO, iniciaram o prooesoode pichuSee 

nauta ciando, recebendo, pontoriormento as adee3es do depoente e 
de VALERIO LEIUN LELIS NOGUEIRA e do GERMANA DE OLIVEIRA MOPAEB; 

QUE tale pichageo eram foitne em tinta preta, tipo SPRAY e con-
tinham "Slogan©" clin'oarUer npolítico; QUE o depoente e os elmento 
ral pauta, efetivaremx várins pichações polo cidade, com ao seguin-

teo fnoon, digo, fraoeol "VERONICA: ABELHA RAINHA, FOME NO MUNDO 

SERÁ ROCK, MORTE AO PRESTES, ERI:10LA E SIDNEY MAGAL, CRISTINA TE 
FIZ MULHER"; QUE a lata do opray arrecadada na reoidônoia do de-

poente e 1110 pertence ao seu irmo CLAUDIO FEITOSA DANTAS foi uti 
lizada noa pichnmentoe ora mencionados e que o tubo de plácitico 

()entendo leilvora do oageTUPAN", igualmente apreendido na reeid?l 

cia do depoente, cota lho foi doada polo indivíduo FERNANDO JÀVUÁ- 
51 IlPf /CE - C6d 11144 Mod. IP • Pip•I 14 Kg Chornpinn Bond 4.000 I ig Dirn 997x210 mm MOO 
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FERNANDO JANUÁRIO BARBOJA; QUE om mondou ao agouto do uno em cur-

so o elemento CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, informou ao de-

poente que juntamente com FRanCISCO JORGE FEITOSA CANECA, FRANCIS-

CO MARCELO MACEDO LEITÃO e CLAUDIO FEITOSA DANTAS, haviam arremee-

nado um "COQUETEL MOLOTOV" em uma banca de revistaeL  eituada Ao 

1-11171,e_2~beljertalem/CE, e gizo nenen °ceei:tão não existia 

eenhO_m movimerao onvulzado; QUE a denominação "M A O -  Movimento 
Ceimujj", pnouou a eer utilizado em pichações a partir do 

final do mês de agosto do mormo ano; quando o depoente acompanhou 

juntamente com GERMANA DE OLIVEIRA MORAES eu individuon CARLOS HEN 

RIQUE DOSSANTOS FERREIRA e VAICRIO LENNIN LELIS NOGUEIRA, eeguin-
do o'velOulo doe doie últimos, de marca riat, em sou-oarro DODGE.. 

UUR VERMELHA, ira a igreja [situada no bairro do Monteee, 
i Av. doe nxdidionárion, ondo por volta das DEZ HORAS,, 

'lco f 	11(r.",, V;>41.es 	Leniu LoJ.iu Nocueira e Carlon Henrique 

doe Santoe Ferreira, efetivaram pichaç3e8 n.o muro,lateral daquela 

igreja, com os seguinte° dizereet"ABAIXO OS PADRW_QUUNISTAS  e' 
M A 0 - MOVIMENTA ANTI COMUNISTA", para em eeguida, VAIERIO LENIN 

LELIS UMEIRA, arremessar oontrn aloorta lateral dauela inetituj 
ç;o religiosa um "COQUETEL MQICTOV!4_QUE_algunadivl depois,  foi 
vielte,do pelo elomtn,digo, polo elemento FERNANDO JANUÁRIO BARBOSA 

n;o via ha alguns M00099 conoião em que o depoente contou-lhe 
dos eventoe já 000rridoe; QUE ILRNANDO JANUÁRIO BARBOSA ofereceu 

no depoente, naquela 00139i710, o tubo de pólvora que ora lhe é exe 
vido e que ee encontra apreendido nos nutoo, aauim como um cilindr 

de ferro bipartido a eer preenchido com pólvora para eer utilizado 
coma bomba; QUE referido material foi trazido alguno dica depoie 

pelo elemento em pauta e entregou ao depoente e a VALERIO LENIN 

LELIS NOGUEIRA; QUE nau vesperae• da° eleição° do DCE/UFC,, o de-

poente, juntamente com CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA e 

VAURIO LENIR LELIS NOGUEIRA rumou ao dn DN'e MOTEL citando na 

rrn:ta do Futuro o ali, preenchoram aquele cilindro metálico com 

rilvorn do coça Zupam, extraído do tubo pl(Aotioo apreendido na re 

eid;ncia. do depoente e colocaram um pavio do bomba junina, compra 

do na Firma OARAMURU FOGOS, neeta cidade ó introduziram no orifí-

cio contido na parte superior do cilindro ora mencionado; QUE apcie 

n oonfeoção da bomba em apreço, onda um doe elementoe mencionados 

foi jantar, em pua° reepeotivae rooidOnoiae, :ioando de encontrar-

se na (Jean D'ItAlia, situada na Av. 13 de Maio; QUE na hora combj 

nada 0.depoente foi ao referido local, juntamente com GERMANA DE 

CONTINUA FLS; 2 
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DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAI/ 
SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO CEARÁ 	 tP- 

(Continuswilo do depoimento de JOSÉ FEITO3A 
e .'"*"..."*.%.".""*".•"","•"•."6"..'",'"*".,'".•""*""*" 

com GERW/TA 1)E OLIVEIRA MORAES o VALI'RIO LENIR LELIS NOGUEIRA, não 
tendo,poeiee, o Judtv.(due CARLOS PENRIOUE DOS SANTOS FERREIRA nlí 
eerpnrcotdo porque, digo, ror ter pegado no nono; QUE por volta 
ene VINTE E TRP.S E CINQUENTA NORAS daquele mesmo dia, o depoente, 
em companhia de GERMANA DE OLIVEIRA MORAES e VALÉRIO LENIN LELIS 

NOGUEIRA, rumerampara a sede do DOE/EFO::.1.  e, l6 chegando, o in—
divíduo VALERIO LETTIN LELIS NOGUEIRA deeceU do narro, entrou no 

1

uatacionemento da antiga supra, acendeu o pavio da bomba e arree. 
meseoe—a entre oo narroe alí enteeionadoe, e correu de volta no 

vei.eulo ondo eu encontrava o depoente o GERMANA DE OLIVEIRA MORAES 

QUE em eeguida rumarem tis suas reepootivas reeieiIciae, todavia, 
entón !enrimo do abandonarem aquela localidadee  o depoe .te ouviu .• 	, 
ume expiar:mo; QUE no dia seguinte os jornais desta Capital notiee 

(derem em manchete aquela acontecimento; QUE dilue após foi nova—

mente visitado por FERNANDO JANUÁRIO DARDOA, o qual trazia oon—

nig° uma metralhadora de fcbrionç'go °poeira e a ofereceu vender 

no deIeente, elegendo neeeesidade de dinheiro, loto por estar com 
mulhor doente; QUE o depoente reoueou—ee em adquirir eludia% ar—

re, indicando um conhecido seu cujo nome rio ee recordes paro com 
rum este tembN se recusoue\QUE por.  insietZncia 1r) 'rondo— 

dor o depoente experimentou ntirnr com aquela arma, o qUO foz jun—. 
temente com VALrilIO LLNIN LELIS NOGUEIRA o CARLOS HENRIQUE DOS SAN 
TOS FERREIRA, oportunidade em que cenetntou do que a mesma ngo 
vive; QUE apcçe ecluda neonteeimeeto, VkLÉRIO LEeIN LELIS NOGUEIRA 
oonfídenclou 'Em depoente conhecer um cidedgo'reeidente na cidade 
do NATAI/RN, o qual ponsuiu algumas maquinas de calcular, abaixo 
do preço ;lenirei de praça o que em virtude de uma viagem que este 

empreenderia Nquela cidade, e depoente emprestou—lhe a quantia de 
ne 50,000,00 (einqbente mil cruzeiros), com a finalidade de que o 
mesmo adquiriene para o eignetSrio urna maquina calculadora oientj 
fica progrnmrivel marca "HEWLET—PACKARD"; QUE ValSrio Lenin Lelie 
Nogueira viajou no dia seguinte, afirmando que iria do carona oom 
um engenheiro da leetrobreel QUE somente dois dias depois o depoen 

te tomou conhecimento do que VALERIO havia viajado com CARLOS HEN 

BIQUE DOS SANTOS FEEREIRA, no veículo de propriedade deste Ultimo 
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aaato últimovcom deetino ignorado, lato scaanão aaIormau u iaaa 

de CARLOS HENRIQUE; QUE no inicio de novembro do ano em ouro°, ' 

o depoente telefonou para a casa de LUIS CLUISILANICCA DE SOVA 

VaLHO, n fiTade oabor notícias do CARQUE, digo, de CAa:LOS HENRI-
OUE o VARIO, conniSo em clUg foi informado de que elas haviam go 

talo em João Pessoa/PB, e de 	rumaram a Reoifo/FE; QUE nossa 
ocasião o depoente, juntamente com LUIS CLOVIS LAMICA DE SOUSA 
FILHO, encontraram-ao incidontalmono com FLRNANDO JANUÁRIO' DAR-
POSA, o qual oforeeeu a id6ia de por uma bomba. na Praça do Fer-

reira, objetivando comemorar a vitória de Ronald as;an para Pre-

nidonto don Eatadoo Unidoaf_QUE no dia cinco de novembro deate 
ano, por volta dam d'azenovo bolso, encontraram-se na estação Ro7., 

oo elomontoe anima mencionados, e após terem apanhado 
GEMINA DE OLIVEIRA MORAES em suo residência, rumaram à Praça do' 
Ferreira, onde LUIS CLOVIS LAMUCA DE SOUSA FILHO colocou a bom-
ba que FERNANDO JANUÁRIO BARBOSA trazia consigo acondicionada em 
uma caixa do paparão, dentro da um depositSrio de lixo o aoendi4 
do por MINANDO JANUÁRIO BARBOSA, enquanto que o depoente e GER-
MANA obcorvávam a distancia, QUE nesoa mesma oaaoião, LUIS'OLOVIS 

CAPIOA DE SOUSA FILHO, confidenciou-lhea (depoente, Germana eJa-
»Mala) que gARLO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA e VAI.2:2I0 LENIR 

ULIS NOGUEIRA, ontavam pinnejnndo um sequectro'na oià.ade de Re-

ol.fr/Vn; QUE FERNANDO JANUÁRIO BARBOSA resolvcu participar daque 

)-a onarrencia, decidindo viajar em seguida, juntamente com LUIS 

CP VIS JANICA DE SOUSA FILHO, quando este retornasse a João rce-

nor/rB, de onlo iriam para Recife/I72, muito embora tenha cadapoen 

te dreaconaelhada a cfotivaço daquclo plano; QUE,somonte veio a 
torar nonlvccimonto do paradeiro doa quatro alemento acima citados 

por t1m nonhcoido que informou do (1110 03 M20M00 haviam rumado pa-
ra JoTia) 1'eaa0a, digo,de que 06 meamon haviam sido presos em João 

.,,.,a 1; QUE, acredita que todo o arsenal apreandido no Recife e em 
Pecamaa portencoase aFornando Jaraulrio Darobsa, digo Barbos 

o qoall poeculu habilidades w confooço densas artefatos; QUE oa 
explonivoa, acredita o depoente, (1110 tenhor eido oonneguidee em 

o• 

uma pedreira ricota Onlital; QUE ao ocorrencian realizadas e que 

contou com a participaçao, digo, QUE com rafoloncia ao diálogo 
mantido com VALEHIO LENIR LELIS NOGUEIRA acoroa 8e  CARTAS-DOMB4, 
informa, outreaaim, 4 	'ta 00E19.00 alvitraram confeccionar uma 
faina ()arta-bomba, contendo apanan areia, pau que nunca maio vol-
taram am auounto; QUE nao tem corhooimento de quaisquer ameaças 

ta3of(inicas ou biihetes. ou oarta3, enviada° e quem quer que fooee 
oontinua fia. 3 
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F1.3 

(ContinunyZo do depoimento de .70Sn PEITOU 

que fosse i  durante todo cose tempo; ÇIJE o depoente oe oompromete 

perante este Autoridade Policial, em fazer um eroquit. da bombo 

arremessada no DU/UFC, n i,,11 de sor npenrndo noa natos; QUE ne 

()norreno:1w? rulirndas mota cidade, viravam dar a 	digo, visa— 

vam proporcionar mera brincadeira co grupo participante e que não 
hnvin pretensOnn de dar continuidade a °soas nçoer, oujop objeti—
vou blsicon eram riimp).eomonto '"nnor notícia; QUE ngo havia caráter 

conepiratóVio nue atitudes, (c nenhum doo participantes; QUE n7lo hrr 
• encontros regularas e nem 	OUVO 00nOirt0 de CO reunirem 
todos 06 implicadas; QUE n uollotovo ideolggien dominante do gru—

po ó do DIREITA o que  todos on olomenton poriam per definidos como 
n tuneini.ntop; QUE nílo existia nenhum eargtor do periodade quandO 
n pertinr=ie ao Grupo danomlrm.do "MAC — MOVIMENTO AI' TI COYUNIST4V 

,ar parte do qualquer dos olementor ora envolvidos; QUE a extençáo 
do Grupo limita-so L302 que jA foram indáciados, ao havendo qunio—
quer ligações cem eTupou extromAetan, tanto loeaio quanto alhureé; 
QUE o depoente nunca foi proso nem procoosudo e rio admite que ao 
evo2o em CIUD rnrticpau tive/,sem cadter oriminono, porquanto 117a0 
vienva ntinrir fielesmento v,lquer peoron e nem oe dirigiam como 
dmoorio 	autoridades eonetituídun; QUE no afirmag3po feitas nos— 
t2 dephiments, perrntn ao tentemunber oro presentes, o foram de 
1.1vre 	enponnen ventecle. Nndn mele disse nem lhe foi porguntado. 

ervtOn mndou n nutor:U.ndQ. enoorrnr o 'Tenente auto, que dopo-
1.1 dr lido c achndo conformo aaninn juntnmente cora o indiciado, 

cem mcvtentemunhni. comino ImAncIsm MONTE CAP,LOS LIMA MALA 

	 ,   , Eporiv7lo do Políoia Federal, que o 

t cri fla d e: 	• 	( , 	‘/.< 
	•4• 

• 

. 	„ 

£ Adioil.alo 1 	/ 	1,,•-f,,, ,.(ç ,),:1.•, 

/ 
Testemunha* 

	 yl 	  

Toot alminha t 
, 
,..''  

(irrrAo) 

	 (Advogada) 

SR/DM /CE 	C6d. 17144 • Mod. 49 • Papol 94 Kg Choropion tiond. 4.000 F;t Dim. 497.410 mm 10/110 

e, 

• 




