
-· 

1446 

\ 

RLPORI.ICA ( JT)EHATIVA no BRASIi 
, , ,r 1 

l'~llfllll li 1 • 1 1 ~ 
'lt l nn 

11 

111111.\,.. 086 

CERT10Ã0 
CERTIFICO " podido de p1ne 1ou,te UOil ,:iu61 r~nda a. LNro. 
9)01olltf"hl1 nl Ili 0,IQO dP!l!I no de ti" 1'4A6 i(, FIIII 088, fJtlCC)fit'fN 
l.avtaoo o ttgu,nte Teor 

ESCRITURA PÚBLICA DECLARAlÔRIA QUE FAZ NORBERTO 
MANICA na forma abaixo 

n SA1BAM quantos e..sta virem que aos quatorze dia.a do mh de 

8 
ov~mbro do ano do dois mil e dezoito (1 4/1112018) nesta Reg1ao Adm,n,slnltiva do Nucléo 
an e,rante 01stt1to Federal em Cartõuo. perante m1m escre.vente compareceu como 

O~torgante demarante NORBERTO MÃNICA brasileiro dlvorcaado. agr1cu;tor, ponador da CNH 
fl 00238569182-DETRAN-MT (em que consta a CI n• 1389994-SSP-PR) SSP-PR e do CPFIMF 
n • 335 ~99 829-68 residente e dom,011,ado no(a) Rua Londnna 1292, Jard1ni R,vas Pr.mavera 
do Leste Mato Grosso, reconhec,dota)(s) e ,den11ficado(a)(s) como os prôprio(a)(s) por mim de 
CuJa capactdade Juríd.ea dou fe E per ele{al{s) outorgantes dectarantes estando em pleno uso e 
gozo de suas faculdades inte~ctua1s e mentais. conforme ,nfen do acerto e segurança com que 
fizeram suas deotaraÇOes. de sua hvre e espontànea vontade sem ,nduz•mento. coação ou 
sugestéo alguma me foi dilo o segu,me Que se reuniu ontem. o,a 1311 2018. em Brasll1a/DF 
com seus ,rmãos ANTÉRIO MANICA, ANA MARI MANICA LUIS ANTÔNIO MANICA CELSO 
MANICA. TÂNIA MANICA AOILIS MANICA e sua sobnnha MARCIA MANICA. ap6s alguns anos 
sem conta1o ocasião em que decidiu revefar a verdade sobre os fatos ocomdos em 28 de 1ane1ro 
de 2004 no caso a morte dos f,sca1s do trabalho assassinados no Munlclplo de Unai-MG falos 
esses que levaram a sua condenação pelo Tribunal do JUn realizado em Selo HonzontelMG em 
setembro de 2015 Que contou â famlba que em conversa com HUGO PIMENTA em 2003 após 
ser 1ncen11vado ms1stentemente por ele decidiu concordar e autoflZ8r ele a dar fim da vW:,a do 
íiscal Netson fato do qual se arrepende imensamente e ~amenta. pedindo sinceras desculpas aos 
famlhares Esclareceu que jamais teve qualquer tipo de contato com os executores contratados 
por HUGO com a parllclpaçao de JOSÉ ALBERTO DE CASTRO. e que também não tomou 
conhecimento em qualquer momento sobro a forma como seria prabcado o crime ra10 esse 
confirmado pelo prôpr,o executor ERINALDO DE VASCONCELOS SILVA em depoimento 
prestado por ele no seu Julgamento que s6 veio a saber como se deu o a,me após o ocorndo 
Que seu lrmáo ANTÉRIO MANICA nunca part,c,pou dessas conversas nem nunca conversou 
com ele sobre Isso em qualquer momento. nêo tendo ele qualquer parttc,pação no plane1amen10 
do crime muito menos na execur;ao Oue êlté a divulgação dos fatos pela imprensa, Jamais 
tomou conhecimento sobre os andamentos do aceno e da contrataçao dos p1stole1ros ou mesmo 
de quan1as e quais pessoas estariam envolvidas na execução do cnme a ser praticado contra o 
fiscal NELSON Que gostana de ressallar que em conversa com HUGO PIMENTA, CHICO 
PINHEIRO e os executores, isso Já depois do come, quando foram presos durante a Investigação 
na policia federal de Braslha soube que o própno HUGO mandou executar as quatro vitimas 
quando soube que estavam 1untas A ordem partiu do próprio HUGO ao saber que NELSON não 
estaria sozinho. Segundo lhe disseram na ocasião. esse rato se deu quando HUGO estava no 
Posto de Gasolina. dentro do carro Fiai Marea da propriedade do prôprío HUGO, em Janeiro de 
2004 Esse carro nao é e nunca foi de propnedade do seu Irmão ANTÊRIO MANICA que nao 
tem relação com o crime e acabou sendo condenado injustamente por esses fatos Nesse 
encontro ocorrido ontem, pediu perdão aos seus famlllares especialmente ao seu irmão 
ANTERIO MANICA, 1ndev1damente envolvido no processo Apenas após este encontto com a 
ramiba decidiu comunicar aos seus advogados sobre sua decisão de revelar a verdade Que 
passou os últimos 15 anos sofrendo por tudo que aconteceu e também pela condenação 1n1usta 
do seu 1rmao. sem coragem para contar a verdade, o que faz agora Por fim, .,essallou ma,s uma 
vez. que 

1
amals autonzou HUGO a de1ermlnar a execução das outras vitimas que nem os 
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conhec,a, mas apenas de NELSON, crime que hole admite e reconhece. pedindo perdlo e que. 
sendo as declarações acima expressão da verdade o que assume e 1esponsab1hdade c1v1I e 
cnm1nal . e pela infração do artigo 299 do Código Penal brasileiro Dé-se a presente o valor de RS 
1 .00 para fins fiscais. Eu (a a) VAGNER ALVES DE OLIVEIRA TABELIÃO SUBSTITUTO lavro,. • e 
encerro o presente ato colhendo as asslnaluras E ou (O a) VAGNER ALVES DE OLIVEIRA TABELIÃO 
SUBS 1T O dou !é e as51no NORBERTO MÀNICA E,tralda por certidão Eu 

J: 1 • • · , a extrai por cerudAo nesta data confen dou ,~ e assmo em publico e 

raso U eo 8al"tde1rante 14 do novembro de 2018 
Selo FT20180170334S2llBYPW 
Para consultar o selo, acessar www tJdfl 1us br 
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