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CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

“Todo dia eu recebo um tapa na cara da cor-

rupção, mas nada se compara a dor que 

sinto sobre tanta impunidade”.

Átila Belens

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  MATO 

GROSSO, com base na legislação vigente e nas investigações realizadas por intermédio 

do Inquérito Policial nº 070/2015 (DECFCAP/CIRA), SIMP 000560-003/2015, vem à 

presença de Vossa Excelência oferecer:

DENÚNCIA
contra:

PRIMEIRO  DENUNCIANDO – SILVAL  DA  CUNHA 

BARBOSA,  brasileiro,  casado,  ex-Governador  do  Estado  de  Mato  Grosso  (gestão 

2011/2014), empresário, nascido em 26/04/1961, natural de Borrazópolis, Paraná, filho de 

Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa,  portador do Registro Geral nº. 

2020025 SS/PR , inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. 335.903.119-91, grau de 

instrução Superior Completo, ATUALMENTE RECOLHIDO NA SEDE DO CORPO 

DE BOMBEIROS NESTA CAPITAL,  residente e domiciliado na Av. Brasília, nº 235, 

Edifício Riviera da América, apartamento 1901, Cuiabá – MT, pela prática dos delitos 

tipificados no artigo 2º, caput e §3º e § 4º, inciso II da Lei nº 12.850/2013; art. 316 do 
Av. Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº, 2º Andar, Setor “D”, CPA, Edifício: Procurador de Justiça José 

Eduardo Faria, CEP: 78049-928, Cuiabá/MT, Telefones: (65) 3611-0643, 3611-0653, 3611-0655 e FAX:. 3611-0654
 E-mail: fiscal.cba@mpmt.mp.br
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Código Penal; art. 1°, “caput” e §4º, da Lei n° 9.613/98 (com a nova redação dada 

pela Lei n° 12.683/2012) e artigo 158, caput do Código Penal; 

SEGUNDO  DENUNCIANDO  -  PEDRO  JAMIL  NADAF, 

brasileiro,  divorciado,  ocupando na atualidade o cargo de Presidente  da Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso – FECOMÉRCIO MT, 

nascido em 01/11/1963,  natural  de Cuiabá/MT, filho de Jamil  Boutros  Nadaf  e  Layla 

Mussa Nadaf, portador de CPF nº. 265.859.101-25 e da Cédula de Identidade nº 0279378-

4 SSP/MT, com grau de instrução Superior Completo,  ATUALMENTE RECOLHIDO 

NO CENTRO DE CUSTÓDIA DA CAPITAL, residente e domiciliado na Rua Buenos 

Aires, nº 193, apto 1904, Edifício Clarice Lispector, bairro Jardim das Américas, Cuiabá-

MT podendo ser encontrado na sede da FE  COMÉRCIO/MT, localizada na Av. Historiador   

Rubens de Mendonça, nº 3501, Centro Político Administrativo,  Cuiabá-MT, pela prática 

dos delitos tipificados no artigo 2º,  caput,  § 4º, inciso II  da Lei nº 12.850/2013; art. 

316 do Código Penal; art. 1°, “caput” e §4º da Lei n° 9.613/98 (com a nova redação 

dada pela Lei n° 12.683/2012) e artigo 158, caput do Código Penal;

TERCEIRO  DENUNCIANDO  –  MARCEL  SOUZA  DE 

CURSI, brasileiro, casado, servidor público estadual, atualmente lotado na SEFAZ/MT, 

nascido em 19/12/1963, natural  de São Paulo/SP, filho de Valdelice Souza de Cursi  e  

Alcebíades Mori de Cursi, portador do Registro Geral nº. 154627008 SSP/SP, inscrito no 

Cadastro de Pessoa Física sob o nº. 041.388.228-44, grau de instrução Superior Completo, 

ATUALMENTE  RECOLHIDO  NO  CENTRO  DE  CUSTÓDIA  DA  CAPITAL, 

reside  nte e domiciliado na Rua Tailândia, nº 173, bairro Jardim Shangri-Lá , Cuiabá-MT   

podendo ser encontrado na sede da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – 

SEFAZ/MT, pela prática dos delitos tipificados no artigo 2º,  caput, § 4º, inciso II da 

Lei nº 12.850/2013; art. 316 do Código Penal; art. 1°, “caput” e §4º da Lei n° 9.613/98 

(com a nova redação dada pela Lei n° 12.683/2012) e artigo 158,  caput do Código 

Penal;

QUARTO  DENUNCIANDO –  FRANCISCO  ANDRADE DE 

LIMA FILHO,  brasileiro,  casado,  servidor  público  estadual,  nascido  em 01/05/1953, 

filho  de  Haidee  Bicudo  Lima,  inscrito  no  Cadastro  de  Pessoa  Física  sob  o  nº.  
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336.907.667-53, com grau de instrução Superior Completo, residente e domiciliado na 

Rua Prudente de Morais, nº 985, apto 104, bairro Ipanema, Rio de Janeiro/RJ ou na Rua 

General  João Severino da Fonseca,  nº 98, bairro Araés, Cuiabá-MT,  pela prática dos 

delitos tipificados no artigo 2º, caput, § 4º, inciso II da Lei nº 12.850/2013; art. 316 do 

Código Penal; art. 1°, “caput”  e §4º da Lei n° 9.613/98 (com a nova redação dada 

pela Lei n° 12.683/2012) e artigo 158, caput do Código Penal;

QUINTO  DENUNCIANDO  –  SILVIO  CEZAR  CORRÊA 

ARAÚJO,  brasileiro, nascido em 22/03/1969, natural de Santarém/PA, filho de Sérgia 

Maria da Conceição Rego Correa e  Astésio Bernardo Araújo,  inscrito  no Cadastro de 

Pessoa Física sob o nº. 324.439.512-00, residente e domiciliado na Rua dos Canários, nº 

22, quadra 07, unidade 201, Condomínio Belvedere, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, 

pela  prática  dos  delitos  tipificados  no  artigo  2º,  caput,  §  4º,  inciso  II  da  Lei  nº 

12.850/2013; art. 316 do Código Penal; art. 1°, “caput” e §4º da Lei n° 9.613/98 (com 

a nova redação dada pela Lei n° 12.683/2012) e artigo 158, caput do Código Penal;

SEXTA DENUNCIANDA - KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA 

CINTRA, brasileira, nascida em 21/03/1977, natural de Cuiabá/MT, filha de Carmem de 

Oliveira Cintra e Edson Andrade Cintra, portador do Registro Geral nº. 941920 SSP/MT, 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. 809.100.841-49, residente e domiciliada 

na Rua Des. Trigo de Loureiro, nº 549, Ed. Eco-Vita Ideale, apto 1302, bairro Consil, 

Cuiabá-MT, pela prática dos delitos tipificados no artigo 2º, caput, § 4º, inciso II da 

Lei nº 12.850/2013; art. 316 do Código Penal; art. 1°, “caput” e §4º da Lei n° 9.613/98 

(com a nova redação dada pela Lei n° 12.683/2012) e artigo 158,  caput do Código 

Penal, pelos fatos que passa a expor:

DOS FATOS

Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  em  24/08/2015,  pela 

Delegacia  Especializada  em Crimes  Fazendários  e  Contra  a  Administração  Pública  – 

DECFCAP,  com atribuições junto ao  Comitê  Interinstitucional de  Recuperação de 

Ativos – CIRA,  que apurou notícia da existência de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, 

CONCUSSÃO, EXTORSÃO  e  LAVAGEM DE DINHEIRO, na concessão e fruição 
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dos benefícios fiscais do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato 

Grosso – PRODEIC, condutas planejadas e executadas, no período de 2011 a 2015, no 

âmbito do  PODER EXECUTIVO do ESTADO DE MATO GROSSO.

A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA alicerçada no chefe do Poder 

Executivo, à época dos fatos –  SILVAL DA CUNHA BARBOSA, tinha suas bases na 

SECRETARIA DE ESTADO DE   INDÚSTRIA COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA   

DE  MATO  GROSSO (SICME/MT)1,  que,  no  caso  concreto,  migrou  para  a  CASA 

CIVIL do ESTADO DE MATO GROSSO e, ainda,  na SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT, pelas ações dos agentes SILVAL 

DA CUNHA BARBOSA, PEDRO JAMIL NADAF e MARCEL SOUZA DE CURSI. 

Durante o período de 2011 a 2015,  de forma arbitrária e violando 

os  princípios  da Administração Pública  e,  em especial  da Administração Tributária,  a 

ORGANIZAÇÃO foi responsável pela edição de inúmeras normas tributárias esdrúxulas, 

casuísticas e, a serviço de interesses escusos, cujas regras eram criadas no interesse do 

GRUPO CRIMINOSO, sempre na busca da obtenção de VANTAGEM INDEVIDA.  

Também compunha a  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA os então 

servidores públicos:  FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO,  SILVIO 

CEZAR  CORRÊA ARAÚJO  e  a  funcionária  da  FECOMERCIO  –  Federação  do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso KARLA CECÍLIA 

DE OLIVEIRA CINTRA, todos responsáveis pela LAVAGEM DE DINHEIRO.

Há indícios de que a  ORGANIZAÇÃO também tenha atuado no 

financeiro do Executivo, realizando pagamentos indevidos ou exigindo vantagem indevida 

para saldar os compromissos regulares e, em outras frentes, todavia, a presente apuração 

concentra-se  no  manejo  criminoso  por  parte  da  ORGANIZAÇÃO no  Programa  de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC) que a época era 

vinculado à antiga Secretaria do Estado de Indústria Comércio, Minas e Energia (SICME).

1  Atual Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso – SEDEC/MT.
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Necessário destacar os comentários velados de que o  PRODEIC 

em  nosso  Estado,  durante  a  gestão  da  antiga  administração  estadual,  havia  se 

transformado em verdadeira mercancia, afastando o programa de sua finalidade inicial, 

que  passou  a  ser  controlado  pela  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA,  divorciado  dos 

interesses públicos e do desenvolvimento industrial e empresarial do Estado,  buscando 

apenas auferir vantagem indevida.

Assim com o propósito de verificar a existência de irregularidades 

na  concessão  de  incentivos  fiscais,  via  programa  governamental  do  PRODEIC,  em 

janeiro  de 2015 foi  iniciada  auditoria  conjunta  nos  referidos  processos,  por  parte  da 

SEDEC/MT  (antiga  SICME/MT),  SEFAZ/MT  e  CGE/MT  –  Controladoria  Geral  do 

Estado de Mato Grosso, cujos trabalhos constataram diversas irregularidades que serão 

apontadas nesta peça em relação a concessão do benefício às empresas:  Tractor Parts 

Distribuidora de Auto Peças Ltda. – CNPJ n° 03.090.842/0001-60,  DCP Máquinas e 

Veículos Ltda. – CNPJ n° 03.285.685/0001-58, e  Casa da Engrenagem Distribuidora 

de Peças Ltda. – CNPJ n° 01.871.867.0001-85.

A presente  denúncia  refere-se  à  atuação  da  ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA no seio da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que exigiu, por intermédio de 

seus membros (agentes públicos), vantagem indevida de empresário  (JOÃO BATISTA 

ROSA)  para a manutenção de incentivo fiscal,  via  Programa de D  esenvolvimento   

Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC,  em prol das pessoas jurídicas 

acima  identificadas,  bem  como,  a  prática  de  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  DA 

VANTAGEM INDEVIDA AUFERIDA e, em fase posterior o crime de EXTORSÃO.

Interessante  apontar  que tramita  nesta  especializada o  I  nquérito   

Civil  –  SIMP n°  010216-001/2014 que  tem  como  objeto  apurar  irregularidade  na 

concessão  de incentivos  fiscais  pela  antiga administração,  cuja  tramitação encontra-se 

sobrestada, aguardando o término dos trabalhos de auditoria já noticiados.

Registra que o Programa  PRODEIC foi criado pela Lei Estadual 

n° 7.958 de 25/09/2003, regulamentada pelo Decreto 1.432/03, contexto normativo que 

passou por sucessivas alterações legislativas ao longo dos anos, tratando-se, em apartada 
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síntese, de incentivo fiscal que concerne à redução da base de cálculo do ICMS na entrada 

de  mercadorias  adquiridas  em  outras  unidades  da  federação,  cuja  concessão  do 

enquadramento das empresas estava vinculada à apreciação da antiga Secretaria de Estado 

de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso (SICME/MT).

Pois  bem,  encerrada  a  competente  investigação  restaram 

demonstradas as seguintes condutas e respectivas autorias:

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Foi  constatada a existência e efetiva ação de  ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA instalada no PODER EXECUTIVO de MATO GROSSO, composta por 

agentes públicos, que ocuparam a cúpula executiva.

Liderada  pelo  então  GOVERNADOR SILVAL  DA  CUNHA 

BARBOSA que,  ardilosamente,  compôs  seu  staff com  agentes  afinados  aos  seus 

propósitos criminosos, lotando-os em cargos estratégicos, nas Secretarias com atribuição 

na  área  tributária  (cobrança/arrecadação/benefícios  fiscais),  objetivando  capitalizar  no 

interesse da  ORGANIZAÇÃO recursos que  exigiam/recebiam da classe empresarial 

mato-grossense, para permitir a obtenção e fruição de BENEFÍCIOS FISCAIS de 

diversas  naturezas (CRÉDITOS  TRIBUTÁRIOS  –  REDUÇÃO  DA  BASE  DE 

CÁLCULO – CRÉDITO OUTORGADO, INCENTIVOS FISCAIS, etc).  

Destaca  que  os  desmandos  ocorridos  chamou  a  atenção  do 

TCE/MT – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que apontou a existência de 

irregularidades na concessão de benefícios fiscais que, no ano de 2012 atingiu o patamar 

de 1,131 bilhão de reais e em 2013 o  valor de 1,3 bilhão de reais, conforme apontado 

nos Relatórios de Auditoria elaborados no interesse dos processos n°s 7135-8/2013, 7168-

4/2013, 13827-4/2011, 60884/2011 e 37369/12 do respectivo órgão. 

A  articulação  do  GABINETE  DO  GOVERNADOR e  da 

SECRETARIA DE INDÚSTRIA e COMÉRCIO,  e,  posteriormente,  com atuação da 

CASA CIVIL DE MATO GROSSO e da SECRETARIA DE FAZENDA, bem como 
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com a participação do então PROCURADOR DO ESTADO – FRANCISCO GOMES 

DE  ANDRADE  LIMA FILHO  e  do  Chefe  de  Gabinete  do  Governador  SILVIO 

CEZAR  CORRÊA ARAÚJO e,  ainda,  com  KARLA CECÍLIA DE  OLIVEIRA 

CINTRA e,  quiçá outros cujas identidades até a presente data não foram reveladas, a 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA durante a gestão do então Governador, de 2011 a 2014, 

promoveu  verdadeira  sangria  na  RECEITA  PÚBLICA  do  ESTADO  DE  MATO 

GROSSO.

A investigação constatou que os DENUNCIANDOS: SILVAL DA 

CUNHA BARBOSA,  PEDRO  JAMIL NADAF,  MARCEL SOUZA DE  CURSI, 

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA, SILVIO CEZAR CORRÊA ARAÚJO 

e KARLA  CECÍLIA  DE  OLIVEIRA  CINTRA, unidos  com  ANIMUS 

ASSOCIATIVO,  de  forma  perene  e  estável,  planejaram  e  executaram  ações  com  o 

propósito  da  prática  de  CRIME  CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  – 

CONCUSSÃO –, LAVAGEM DE DINHEIRO e EXTORSÃO.

A união de propósitos e integração de ações fica ilustrada ao se 

observar as condutas executadas por cada um dos seus membros, revelando a existência 

de COORDENAÇÃO em forma HIERÁRQUICA, com divisão de tarefas, tudo focado 

no planejamento e execução de crimes.

A  ORGANIZAÇÃO é  liderada  por  SILVAL  DA  CUNHA 

BARBOSA, que  fazendo  uso  do  importante  cargo  de  CHEFE  DO  PODER 

EXECUTIVO  ESTADUAL,  delegava  aos  demais  membros  a  execução  de  ações, 

especialmente,  no  contato  com  terceiros,  exteriorizando  as  condutas  da 

ORGANIZAÇÃO, isto com o propósito de ocultar sua identidade. Restou revelado, que 

mantinha rigoroso controle dos demais integrantes, que ocupavam cargos do alto staff do 

governo, ao passo que com outros possuíam estreita ligação de confiança.

Também  era  de  sua  incumbência,  garantir  que  os  membros  da 

ORGANIZAÇÃO continuassem à frente de importantes Secretarias de Estado, para que 

atuassem de forma desembaraçada e articulada no interesse criminoso comum: garantir 

a estabilidade e a perenidade ao funcionamento da organização criminosa.
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Por mera argumentação, destaca que SILVAL não pode invocar ao 

seu favor, que na condição de GOVERNADOR, não tinha condições de participar e co-

nhecer todas as ações realizadas por seus subordinados, mormente as ocorrências nas Se-

cretarias de Estado, muito pelo contrário, posto que, exatamente em razão do cargo que 

ocupava, tinha a  OBRIGAÇÃO LEGAL de garantir que todas as ações, principal-

mente aquelas que   pessoalmente   firmava, fossem realizadas de forma regular, legal e   

para atender real interesse público.

No caso em apreço necessário ressaltar que foi compromisso de sua 

campanha política para o Governo do Estado em 2010 “aumentar a competitividade das 

empresas mato-grossenses”. Compromisso que pessoalmente reafirmou no encontro com 

o empresário JOÃO ROSA. Portanto, aspecto de relevo em sua gestão.

Veja:  Firmou compromisso de  MANTER e AMPLIAR o  PRO-

GRAMA DE INCENTIVOS FISCAIS, por intermédio do FORTALECIMENTO DO 

PRODEIC.

Nesse  sentido,  demonstrando  que  o  DENUNCIANDO  SILVAL 

DA CUNHA BARBOSA detinha plena consciência de sua atuação DOLOSA e nessa ver-

tente dirigia a execução criminosa de toda a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, destaca o 

disposto no artigo 5º, §8º do Decreto Estadual nº 1.943 de 27/09/2013 expedido pelo então 

GOVERNADOR SILVAL BARBOSA, e assinado, dentre outros, pelos Secretários PE-

DRO NADAF (Chefe da Casa Civil) e MARCEL CURSI (Secretário da SEFAZ/MT).

A partir dessa normativa estadual ficou estabelecido, em seu artigo 

5º, §8º, que:

“§ 8º A concessão dos incentivos fiscais será autorizada por decreto do Poder Exe-

cutivo, após prévia habilitação do interessado observadas as condições e requisitos 

estabelecidos na Lei nº 7.958/2003 e na Lei nº 9.932/2013 e nos demais atos regula-

mentares  destinados  a  sua  execução:

I – o primeiro Decreto autorizando a concessão dos incentivos fiscais será publi-

cado após o enquadramento da empresa no CEDEM, para elaboração do Ter-

mo de Acordo concedendo, neste ato, diferimento para o ICMS diferencial de 
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alíquota nas aquisições de bens, mercadorias e serviços a serem incorporadas 

ao ativo fixo da empresa, desde que não haja similar produzido no Estado de 

Mato  Grosso;

II – o segundo Decreto concedendo os incentivos fiscais pleiteados será publica-

do depois da aprovação no CEDEM do Laudo de Vistoria, constatando que a 

empresa realizou os investimentos previstos na Carta Consulta e que está em 

condições de iniciar as operações de industrialização” (destacou-se).

Essa situação legal - que passou a  ser exigida por ato do então 

GOVERNADOR DO ESTADO – SILVAL BARBOSA - deixa evidente que o Chefe 

do Executivo Estadual atraiu para si a responsabilidade pelo manejo das concessões 

de incentivos fiscais via PRODEIC, visto que somente por Decreto Estadual, 02 atos 

normativos específicos do Executivo, as empresas poderiam ser enquadradas no Pro-

grama.

Sem dúvida as disposições descritas nos incisos acima revelam que 

o referido Chefe do Executivo em conjunto com o seu Secretariado, por razões inicial-

mente não conhecidas, todavia, reveladas nesta investigação, estabeleceram maior contro-

le, por parte do GOVERNADOR na concessão do benefício fiscal do PRODEIC. 

Aspecto que revela que SILVAL pretendia, com a inovação legisla-

tiva, controlar de perto tais concessões. Veja que o procedimento previsto, travestido de 

maior rigor, na verdade apenas exteriorizava o controle por parte de SILVAL.

Esse arcabouço normativo foi  elaborado pelo então  Governador 

do Estado – SILVAL BARBOSA, auxiliado por seu corpo de Secretariado, demonstran-

do o relevo que o programa PRODEIC tinha em sua gestão, ressaltando que: MANTER e 

AMPLIAR o PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCAIS, através do FORTALECI-

MENTO DO PRODEIC compunha o eixo n nº 05 de seu plano de governo. 

Tais aspectos são apresentados para ilustrar que a  CONCESSÃO 

do benefício fiscal do PRODEIC era atividade diretamente ligada ao GOVERNADOR. 
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Veja,  portanto,  que ao longo de sua gestão  SILVAL demonstrou 

que acompanhava de perto a CONCESSÃO de BENEFÍCIOS PELO PRODEIC, tanto 

que,  48 h antes de encerrar seu mandato,  SILVAL na condição de GOVERNADOR, 

ou seja, em 29/12/2014, expediu o Decreto de Vistoria n° 2.691/2014 (DOE n° 26444, 

na data de 29/12/2014), registrando a realização de vistoria dentre vári-

as empresas, das empresas: Tractor Parts Distribuidora de Auto Peças Ltda., Casa da 

Engrenagem Distribuidora de Peças Ltda. e DCP Máquinas e Veículos Ltda., retroa-

gindo seus efeitos desde 01/09/2011. Vide o respectivo ato a seguir:

DECRETO Nº 2.691, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a Vistoria de empresas no Programa
de Desenvolvimento Industrial e Comercial
– PRODEIC.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,  no uso das atribuições que lhe  
confere o  art.  66,  incisos  III  e  V,  da Constituição  Estadual,  e  Considerando  o que 
estabelece a Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, alterada pela Lei nº 9.932, de 07  
de junho de 2013;
Considerando  as  decisões  plenárias  do  Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento  
Empresarial – CEDEM,
DECRETA:
Art.  1º  Ficam vistoriadas no Programa de Desenvolvimento Industrial  e Comercial  –  
PRODEIC as empresas abaixo listadas:
(...)
Art.  2º  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  podendo  as  
empresas fruírem o
diferimento  do  diferencial  de  alíquota  do  ICMS  na  aquisição  de  máquinas  e  
equipamentos a partir das respectivas datas
indicadas na TABELA I.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá 29 de dezembro de 2014, 193º da Independência e 126º  
da República.

Pelo exposto indaga-se:

1- Qual a razão do GOVERNADOR DO ESTADO firmar DE-

CRETO com este conteúdo? (Declarando a realização da vistoria)

Veja que a previsão legal era a expedição de DECRETO para auto-

rizar e conceder incentivos fiscais e, naturalmente, não para “vistoriar” as empresas.

2- Como se REALIZA VISTORIA POR DECRETO? 

Destaca, ainda, que o absurdo não para por aí, pois o esdrúxulo DE-
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CRETO para os fins de fruição do diferimento do diferencial de alíquota do ICMS na  

aquisição de máquinas e equipamentos determinava  que “suposta vistoria” re-

troagia a data de 01/09/2011.

Registra, ainda, que o DECRETO foi expedido:

1- sem a realização da vistoria   para análise das instalações,   
investimentos previstos na carta consulta, dentre outras verificações nas referidas 

empresas e ainda  ,   

2- sem a necessária deliberação pelo plenário do Conselho Esta-

dual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM .

Evidente que essa expedição em especial tinha a única finalidade 

de consolidar as irregularidades ocorridas na concessão do PRODEIC durante seu manda-

to em relação às empresas Tractor parts Distribuidora de Auto Peças Ltda.,  Casa da 

Engrenagem Distribuidora de Peças Ltda. e DCP Máquinas e Veículos Ltda.

Destaca,  ainda,  que  a  publicação do  Decreto  Estadual  n° 

2.691/2014 às vésperas do encerramento do mandato eletivo de SILVAL DA CUNHA 

BARBOSA, ilustra não só o poder, mas a postura destemida   da   OR  -  

GANIZAÇÃO CRIMINOSA com, o propósito de manter e, natu-

ralmente, cobrar e receber pela continuidade dos ajustes realiza-

dos durante sua gestão.

Outrossim, a investigação realizada demonstrou de forma pormeno-

rizada que o Decreto Estadual n° 2.691, de 29 de dezembro de 2014, REPORTA-SE A 

INFORMAÇÕES IDEOLOGICAMENTE FALSAS no que concerne ao enquadramen-

to das sobreditas empresas no PRODEIC, já que em relação aos seus processos de enqua-

dramento não há qualquer documentação que comprove, em nenhum momento, a realiza-

ção de vistoria pelos técnicos da SICME/MT em suas dependências, nem requisição  de 
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documentação e, sequer, decisão do plenário do Conselho Estadual de Desenvolvimento 

Empresarial – CEDEM sobre o enquadramento, vide fls. 14/82, 83/151 e 152/208.

Evidente, que se a vistoria e a análise pelo CEDEM tivessem ocor-

rido não haveria a necessidade da edição de DECRETO após o decurso de 04 (quatro) 

anos do início da fruição do benefício fiscal.

Frente ao apresentado constata-se que não há como o GOVERNA-

DOR afirmar que  desconhecia tais irregularidades (inclusive a ausência de vistoria), se 

expediu tal dispositivo normativo.

Inexistindo, desse modo, a possibilidade de desconhecimento dos 

termos desse ato normativo. Por isso qualquer aspecto argumentativo indicando que “nada 

sabia” ou não possuía domínio do que ocorria a sua volta é inaceitável, eis que destoa do  

efetivamente constatado.

É fato que o decreto da vistoria foi expedido em 2014 e o que con-

dicionava o benefício à expedição dos dois decretos pelo  GOVERNADOR foi editado 

em 2013 e as irregularidades das empresas em questão ocorreram no final do ano de 

2011. Todavia foi demonstrado que desde a campanha eleitoral SILVAL dedicou atenção 

especial ao PRODEIC, posto que identificou verdadeiro manancial de enriquecimento ilí-

cito. 

Assim eventual alegação de ignorância sobre as irregularidades 

nos processos de concessão do PRODEIC, bem com, da exigência e recebimento, de 

vantagem indevida não favorece a SILVAL BARBOSA, já que esta ignorância, se hou-

vesse, seria fruto de ação consciente, conceituada como CEGUEIRA DELIBERADA.

Ora havia a obrigação e condição legal, inclusive fática (já que qua-

se todos os demais membros eram seus subordinados), de verificar a regularidade das de-

cisões administrativas, especialmente, aquelas com impacto na receita pública, no caso de 

CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS,  fundamentalmente os que pessoalmente 
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chancelou; se não o fez, coloca-se intencionalmente em estado de desconhecimento e ig-

norância, sendo, portanto, imperioso sua responsabilização criminal.

A teoria da  CEGUEIRA DELIBERADA afasta o argumento do 

infrator de que “DESCONHECIA os FATOS”, quando tinha obrigação, oportunidade e 

meios para agir com a cautela e zelo que o cargo ocupado impunha e, assim, evitar o re-

sultado criminoso, responsabilizando-o por DOLO EVENTUAL.

As ilicitudes são latentes: Se assim não o fosse, certamente um go-

vernante não se disporia a assinar um decreto com efeitos retroativos há mais de 03 (três)  

anos, em pleno apagar das luzes e desfecho do seu mandato eletivo, senão para atender a  

fins escusos.

No caso presente é inconteste que  SILVAL agiu com DOLO DI-

RETO, foi o responsável por estabelecer toda a logística da ASSOCIÇÃO CRIMINOSA 

instalando-a em cargos estratégicos para o fim criminoso perseguido. Importa reforçar o 

fundamento acima para ilustrar que eventual alegação de  IGNORÂNCIA dos  FATOS 

não lhe favorece em razão dos argumentos apresentados.

Arrematando a comprovação da participação de SILVAL BARBO-

SA na ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, destaca as declarações de EDER DE MORA-

ES DIAS (fls. 398/423), junto ao Ministério Público Estadual de Mato Grosso, no interes-

se de apuração diversa, ocasião em que afirmou categoricamente, após pergunta da Pro-

motora que subscreve, sobre o fato das empresas que naturalmente são contribuintes de 

campanhas eleitorais, que não precisa um técnico da SEFAZ ir bater na porta que:  “ O 

Governo não iria se expor a isso aí, ele pega um agente político dele que tenha influ-

ência que saiba transitar, tudo mais.. essa pessoa depois do EDER MORAES.. não to 

me eximindo... essa pessoa é o PEDRO NADAF e o CHICO LINO [LIMA].. o CHI-

CO LINO [LIMA] dá a carenagem legal e o PEDRO NADAF operacionaliza.....CHI-

CO LINO [LIMA] Procurador do Estado, dentro da Casa Civil...”. (fl. 411-verso). 
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Ato contínuo, EDER DE MORAES complementa, ao ser indaga-

do sobre quem solicitou os recursos para efetuar o pagamento de Campanha Eleitoral, que 

SILVAL foi quem requereu (fl. 415).

Por fim, reforçando o exposto, EDER DE MORAES deixa eviden-

te a prática corruptiva que ocorria no âmbito do Poder Executivo comandado por SILVAL 

BARBOSA, conforme transcrição a seguir (fls. 411 e verso):

“Dra Ana: O JBS conseguiu no ano passado um crédito tributário de 70 

milhões, você sabe alguma coisa desse crédito tributário?

Eder: Vou afirmar pra sra... as informações que eu tenho sem ter docu-

mentos.. Tá certo... as informações que eu tenho é de conversas palacia-

nas que o retorno da JBS Friboi quem está cuidando não só desse se-

tor como de outros... e aí a informação que se tem é que aí não é pra 

Campanha não é  pra nada...  é  recurso patrimonial  de um 

grupo. E nesse grupo está o Wanderlei da Trimec, Toninho Barbosa, ir-

mão do Governador Silval Barbosa... o Governador Silval Barbosa, 

são os três principais.

Dra Ana: quem desse grupo está cuidando do retorno da JBS?

Eder: o Pedro Nadaf

Dra Ana: então o Pedro Nadaf faz parte do grupo ou ele só gerencia?

Eder: faz parte do grupo... até onde eu sei tem mais de 80 (oitenta) imó-

veis só dentro de Cuiabá.

Dra Ana: então esse grupo é composto de 4 pessoas... o Wanderlei da 

Trimec.

Eder: O João da Constil... o Toninho Barbosa...

Dra Ana: Toninho Barbosa que é irmão do Governador.

Eder: Silval Barbosa, Chico Lino... Chico Lino é o cara que tem rela-

ção com banqueiros do Uruguai, da Áustria e alguns lugares onde se 

consegue fazer as engenharias.

(...)” (destacou-se).
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A propina seria destinada ao SILVAL BARBOSA e outros, e o 

responsável por “cuidar” do “retorno” era PEDRO NADAF.

Destaca que EDER DE MORAES detinha conhecimento sobre 

os bastidores do Governo Estadual na gestão passada, visto que integrou o corpo de 

Secretariado daquele mandato, e evidenciou a prática reiterada de CORRUPÇÃO por 

SILVAL BARBOSA e PEDRO NADAF, na concessão de incentivos fiscais.

Na  divisão  das  tarefas,  perseguindo  os  objetivos  da 

ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA, era  da  incumbência  de  PEDRO  JAMIL NADAF 

realizar o CONTROLE CRIMINOSO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL 

DO PRODEIC proporcionando à ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

1- Controlar e filtrar a concessão do benefício fiscal;

2- Manipular a tramitação dos procedimentos administrativos para 

a  obtenção  do  benefício.  No  interesse  da  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA, 

artificiosamente,  criava  situação  na  qual  aspectos  formais,  deliberadamente,  não 

eram atendidos, para no caso do empresário não se submeter às exigências impostas, 

as pendências seriam reveladas, provocando o cancelamento do benefício.

Necessário esclarecer que na eventualidade do cancelamento, por 

vicio de formalidade e procedimento obrigatórios,  tais  como ausência de vistoria,  não 

apresentação  de  documentos  indispensáveis,  apreciação  do  CEDEM,  etc.,  o 

CANCELAMENTO tem efeito   EX TUNC  , retroagindo a data da concessão, implicando 

em submeter a empresa à ação fiscal para apurar o tributo que não foi recolhido em razão  

da fruição do benefício.

Veja,  portanto,  que  a  governabilidade  da  ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA  em  tais  providências  era  aspecto  importante  para  o  sucesso  da  trama 

criminosa, pois quanto mais tempo mantivessem as “irregularidades plantadas” 

ocultas, mais frágil ficava a situação do empresário, já que a revelação implicaria em 

15de101



14ª PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

constituição de crédito tributário com todos os encargos legais, superando em muito o 

valor do benefício utilizado.

Durante o período de  2011 a 2014,  o membro  PEDRO JAMIL 

NADAF ocupou o cargo de SECRETÁRIO DE ESTADO. Inicialmente até 05/07/2012 

como  SECRETÁRIO  DE  ESTADO  DE  INDÚSTRIA,  COMÉRCIO,  MINAS  E 

ENERGIA. Quando passou a comandar a CASA CIVIL, situação que lhe deu MAIOR 

DESTAQUE  NA ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA, pois  passou  a  atuar  de  forma 

POLIVALENTE, com influência, por intermédio do próprio GOVERNADOR em outras 

Secretarias, sem perder o poder e penetração que tinha na SICME/MT, tanto que, no 

caso concreto, mesmo afastado desta pasta, continuou, mensalmente, a receber a propina 

vinculada à FRUIÇÃO DO PRODEIC pelas empresas já identificadas.

As investigações  não revelaram,  até  a presente data,  se houve a 

inclusão de outro membro na ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, lotado da SICME/MT 

atuando em substituição  ao  PEDRO JAMIL NADAF ou,  se  mesmo a  distância,  ele 

continuou  operando  naquela  Secretaria.  Há  indícios  de  que  tenha  ocorrido  esta 

substituição,  sendo  certo  que,  os  ajustes  criminosos  firmados  durante  sua  gestão 

naquela pasta permaneceram sob sua responsabilidade.

Interessante destacar, ainda, que PEDRO JAMIL NADAF consta 

como o 7º Presidente eleito da  FECOMÉRCIO/MT, sucedendo a presidência ocupada 

por seu genitor já falecido Jamil Boutros Nadaf, o que lhe proporcionou estreita ligação 

com o empresariado do Estado de Mato Grosso.

Portanto, mesmo ocupando cargos no Executivo de Mato Grosso e 

afastado, em certos períodos, da Presidência da FECOMÉRCIO/MT, o seu status junto 

à  entidade,  permitia  o  contato  direto  com os  empresários,  situação  que  utilizou  para 

angariar-lhes  a  confiança,  assim  agindo  no  interesse  da  ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA.

Necessário  reconhecer  que  ao  deixar  a  administração  pública  a 

ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA transferiu  o  seu  “balcão  de  negócios” da  sede  do 
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GOVERNO ESTADUAL para a sede da FECOMÉRCIO, fato que fica evidenciado nas 

reuniões  realizada  naquele  ambiente  pela  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA,  como 

ilustram os contatos com o empresário JOÃO ROSA, que constantemente era convidado 

a se reunir com PEDRO NADAF e MARCEL CURSI naquela sede. 

Ainda,  ilustrando,  o uso criminoso do espaço físico de sua sede 

(FECOMÉRCIO), para atingir os objetivos da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, aponta 

a  atuação  da  DENUNCIANDA  KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA,  que 

remunerada  pela  FECOMÉRCIO,  já  que  ocupava  o  CARGO  DE  DIRETORA 

FINANCEIRA, sempre esteve, durante seu regular expediente, atuando no interesse do 

GRUPO  CRIMINOSO,  em  atividades  relacionadas  com  a  LAVAGEM  DE 

DINHEIRO.

Outro  membro  de  importância  capital  para  que  os  objetivos  da 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA fossem atingidos  é  o  DENUNCIANDO MARCEL 

SOUZA DE  CURSI.  Era  o  mentor  intelectual  das  artimanhas  tributárias  a  serem 

executadas, com o fito de promover o ganho indevido da  ORGANIZAÇÃO a título 

de  “RETORNO  ”   por  parte  dos  empresários  ou  segmentos  econômicos 

“beneficiados”  pelas  inovações  legislativas,  muitas  das  quais,  inclusive,  com  efeitos 

retroativos.

Colocou a serviço da  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA sua vasta 

experiência  na  área  tributária,  pois  servidor  de  carreira  na SEFAZ/MT e,  na ocasião,  

inicialmente na condição de  SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e, 

depois como SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE FAZENDA, detinha 

conhecimento  técnico  e,  ainda,  poder  para,  utilizando  de  suas  atribuições  junto  a 

SEFAZ/MT,  criar obstáculos ao exercício da atividade empresarial, obrigando  

os empresários a procurar a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e se submeter  

aos seus intentos criminosos.

Foi apurado que a  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tinha como 

modus  operandi,  inicialmente  estabelecer  o  benefício  fiscal  plantando 
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inconformidades e,  em  seguida,  iniciava  a  segunda  etapa  que  era 

formalizar a exigência do pagamento de vantagem indevida.

No  caso  presente  a  tarefa  coube  a  PEDRO  JAMIL NADAF, 

provavelmente em razão da existência de relacionamento prévio com o empresário, via a 

entidade de classe já mencionada.

Submetido  o  empresário  à  vontade  da  ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA,  se dava início à  terceira etapa: a LAVAGEM DO CAPITAL obtido 

criminosamente.

Esta terceira etapa era da incumbência:

-  de  PEDRO  JAMIL NADAF e FRANCISCO  GOMES  DE 

ANDRADE  LIMA  FILHO este,  quando  necessário,  utilizava,  a  favor  da 

ORGANIZAÇÃO o seu cargo de PROCURADOR DO ESTADO e, ainda, de SILVIO 

CEZAR CORRÊA ARAÚJO, na condição de Chefe de Gabinete, ambos de estrema 

confiança  do  então  Governador  SILVAL  DA  CUNHA  BARBOSA,  lotados, 

respectivamente, na CASA CIVIL e GABINETE DO GOVERNADOR e,

- e de KARLA CÉCILIA DE OLIVEIRA CINTRA, na condição 

de diretora financeira na FECOMÉRCIO/MT pessoa de extrema confiança de PEDRO 

JAMIL NADAF.

Restou  demonstrado  que  a  articulação  criminosa  não  encerrou 

suas atividades com o fim da gestão em dezembro/2014, pois em razão do prestígio 

político  e  dos  cargos  ainda  ocupados,  com  PEDRO  JAMIL NADAF à  frente  da 

FECOMERCIO/MT (apesar  de  formalmente  afastado/licenciado  da  presidência) e 

MARCEL SOUZA DE  CURSI, servidor  de  carreira  da  SEFAZ/MT –  Fiscal  de 

Tributos  Estaduais, e  mesmo  o  aposentado  Procurador  do  Estado  FRANCISCO 

GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, continuaram em plena atividade criminosa. 
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Agora,  agindo  com  o  propósito  de:  manter  oculto  os  ajustes 

criminosos  executados,  impor  o  silêncio  aos  empresários  que  foram  acuados  ou 

associados  aos  seus  interesses,  realizando manobras  legislativas  e  administrativas 

para consolidar os desmandos executados e, coagindo-os ao pagamento de vantagem 

financeira indevida.

Ilustrando  a  ação  efetiva  da  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA, 

destaca que os pagamentos da propina exigida se estenderam até o mês de abril/2015 . 

E nos meses de  maio e  julho/2015,  EXTORQUIU do empresário  JOÃO BATISTA 

ROSA a  importância de R$ 45.000,00, revelando, portanto, que se encontra em plena 

atividade criminosa.

DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
DE ENQUADRAMENTO   DAS EMPRESAS NO PRODEIC  

Foi apurado que a  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ao processar 

e  conceder  a  partir  de  01/09/2011 os  benefícios  do  PRODEIC às  empresas: Tractor 

Parts  Distribuidora  de  Auto  Peças  Ltda.,  Casa  da Engrenagem Distribuidora  de 

Peças Ltda. e DCP Máquinas e Veículos Ltda, DOLOSAMENTE:

1-  deixou  de apresentar  a  proposta  ao  Conselho  Estadual  de 

Desenvolvimento  Empresarial  de  Mato  Grosso  –  CEDEM (artigo  8°,  §7°,  da  Lei 

Estadual n° 7.958/2003).

Informa  que  o  enquadramento  no  PRODEIC está  vinculado  a 

aprovação pelo referido Conselho.

No caso das referidas empresas, o incentivo fiscal  foi concedido 

“AD REFERENDUM” do  CEDEM pelo  então  SECRETÁRIO  DE  ESTADO  DE 

INDÚSTRIA,  COMÉRCIO,  MINAS  E  ENERGIA (SICME),  PEDRO  JAMIL 

NADAF; todavia, ardilosamente a proposta nunca foi levada a deliberação do referido 

Conselho,  sendo  publicada  a Resolução n°  048/2011 no  DOE n°  25636,  na data  de 

02/09/2011,  subscrita  por  PEDRO JAMIL NADAF aprovando  o  enquadramento  das 

empresas no PRODEIC.
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2-  deixou de r  ealizar a vistoria prévia e de fiscalização pelos   

técnicos da SICME     nos estabelecimentos das empresas  , trâmite necessário para o início 

e continuidade dos benefícios. Interessante destacar que  em 10/10/2012  foi lançado nos 

processos  correspondentes  ao  enquadramento  das  empresas,  despacho  do  servidor  da 

SICME,  Lourival Lopes Gonçalves (vide fls. 81,150 e 207), apontando a ausência da 

vistoria  nas  empresas  e  divergência  dos  objetivos  do  programa,  recomendando  o 

arquivamento dos processos, que foi  completamente ignorado pela SICME, do qual  o 

empresário sequer foi cientificado.

Inquirido pela autoridade policial  Lourival Lopes Gonçalves, na 

época dos fatos exercendo a função de COORDENADOR DO PRODEIC (na SICME), 

esclareceu  que  tomou conhecimento  via  publicação  no  DOE/MT –  Diário  Oficial  do 

Estado de Mato Grosso do enquadramento das empresas em questão, ocorrido durante 

suas férias, ad referendum. 

Todavia  pesquisa  junto  ao  setor  não  localizou  os  respectivos 

processos, fato que comunicou ao Superintendente de Indústria, seu superior hierárquico 

SÉRGIO  PASCOLI  ROMANI que  se  limitou  a  informar  que  “...era  assunto  de 

gabinete...”  e  que  depois  conversariam.  Posteriormente  recebeu  os  processos  com  a 

informação de que  PE  DRO NADAF queria assinar o    comunicado  , determinando que 

elaborasse  os  respectivos  pareceres.  Reconhece  que  expediu  os  pareceres  e, 

equivocadamente,  colocou que a vistoria havia sido realizada,  equívoco que retificou 

posteriormente. Afirmou que antes da assinatura do comunicado informou a  SÉRGIO 

que os processos estavam incompletos, cuja explicação recebida foi que “...o Secretário  

queria assinar...”

Informou,  ainda,  que  os  processos  não  permaneciam  no  setor 

competente,  só  tendo  acesso  aos  mesmos  quando  entregues,  para  realização  de 

providências pontuais. 

3- deixou de solicitar a apresentação de Licença Prévia, Licença 

de Operação e Regularidade junto aos órgãos de fiscalização e controle ambiental - 

licença  da  SEMA,  requisitos  necessários  para  o  enquadramento  das  empresas  no 
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PRODEIC,  conforme  artigo  7°,  inciso  III  e  artigo  7°,  §1°,  inciso  V  do  Decreto 

1.432/2003.

Ocorre que, apesar de não terem sido realizadas as  vistorias nas 

empresas  pela  SICME e  sem  a  juntada  das  referidas  certidões,  foram expedidos  os 

Comunicados de Fruição n°s 052/2012 e 053/2012, em 01/09/2011, todavia, sem que 

ocorresse a necessária publicação junto ao DOE, vide fls. 309/314 do IP. 

4- Data da Carta Consulta – 12/09/2012, posterior ao pedido de 

enquadramento no PRODEIC datado de 01/09/2011. Esclarece que a Carta Consulta é 

o  primeiro  documento  a  ser  apresentado  pela  empresa  interessada  em  participar  do 

programa de incentivo fiscal, ou seja, é o requerimento que dá origem ao processo de 

enquadramento. Desse modo, deveria ao menos o enquadramento coincidir com a data da 

carta consulta. No caso presente, flagrante a incongruência das datas, revelando que não 

houve o procedimento rotineiro.   

Necessário destacar que as empresas em questão,  não tinham 

dificuldades em ter sua proposta apreciada pelo CEDEM, como 

também,  se  submeterem  às  vistorias   pela  equipe  técnica  da   

SICME e apresentar as referidas certidões e documentos, desde 

que solicitados. O que ilustra a ação deliberada da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

em omiti-los, para manter o empresário sob seu jugo.

5- deixaram de dar tramitação regular ao processo administrativo, o 

que fica evidente, considerando que o correspondente a empresa TRACTOR PARTS foi 

instruído com a alteração do contrato social firmado no ano de 2012, todavia, o benefício 

foi concedido em 01/09/11.

Interessante observar que a apuração policial revelou que todas as 

omissões  constatadas  referiam-se  às  ações  cuja  GOVERNABILIDADE  era  da 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,  neste caso, contando com a participação principal e 

direta  do  seu  membro  PEDRO  JAMIL  NADAF e,  que  foram  deliberadamente 
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“plantadas” com  o  propósito  de  manter  o  benefício  irregular  e,  portanto  frágil, 

transformando-o em fonte inesgotável de vantagem indevida a favor do grupo criminoso.

Desse modo, as empresas:  Tractor Parts Distribuidora de Auto 

Peças Ltda., Casa da Engrenagem Distribuidora de Peças Ltda. e DCP Máquinas e 

Veículos  Ltda. passaram  a  usufruir  dos  incentivos  fiscais  do  PRODEIC,  contudo, 

deliberadamente  a  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA,  estabeleceu  estratagema,  que 

ardilosamente, colocava a fruição em situação precária, conforme as irregularidades 

administrativas apontadas e, assim, na eventual recusa por parte do empresário em 

se  submeter  à  exigência  da  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA  o  benefício  seria 

cancelado.

Relevante  pontuar  que  as  omissões  existentes  nos  processos  de 

enquadramento  do  PRODEIC só  chegaram  ao  conhecimento  do  empresário,  em 

fevereiro de 2015 quando o secretário da SEDEC/MT em reunião com o administrador 

das empresas – JOÃO BATISTA ROSA –, pontuou a identificação de irregularidades nos 

respectivos processos de concessão de benefício do  PRODEIC e, oficialmente em data 

não apurada, contudo, provavelmente em  julho ou inicio de agosto/2015 (Ofícios n°s 

257,  258  e  259/2015/SAEI/SPI/SEDC),  quando  foi  notificado  pela  SEDEC/MT para 

manifestar em relação as  irregularidades  identificadas.

O empresário ficou alarmado com a notícia, pois acreditava que o 

enquadramento de suas empresas no PRODEIC tinha se dado de modo regular e na mais 

completa legalidade, já que tinha apresentando toda a documentação exigida na época por 

PEDRO JAMIL NADAF, bem como, realizado todos os investimentos acordados.

Essas irregularidades vem reforçar a exposição acima, ou seja, a 

ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA,  ignorou  a  formalidade  nos  procedimentos  de 

concessão  de  incentivos  via  PRODEIC,  com  a  única  finalidade  de  obter  vantagem 

indevida,  e ao mesmo tempo, dificultou a vida do empresário, na hipótese de intentar 

obstar a ação criminosa do grupo, pois seu benefício fiscal poderia ser tolhido.
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Tal  fato  revela,  sem sombra de dúvidas,  a  arquitetura  criminosa 

montada  neste  Estado  pelos  DENUNCIANDOS,  que,  atuando  na  forma  de 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, praticaram os crimes de CONCUSSÃO, LAVAGEM 

DE DINHEIRO e EXTORSÃO, conforme passa a descrever:

DO CRIME DE   CONCUSSÃO  

As investigações revelaram que durante o período de setembro de 

2011 a abril de 2015, atendendo a EXIGÊNCIA da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA o 

empresário  entregou  a  importância  de  R$ 2.550.297,86  (dois  milhões,  quinhentos  e 

cinquenta mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) ,  dos quais o 

valor de R$ 2.029.436,00 (dois milhões, vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e seis  

reais) foi pago mediante cheques emitidos pelo grupo empresarial (Tractor Parts, Casa da 

Engrenagem e DCP Máquinas) de JOÃO BATISTA ROSA e o valor de R$ 520.861,86 

(quinhentos e vinte mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos)  por 

meio  de TEDs (Transferências  Eletrônicas  Disponíveis)  emitidas  em prol  da  empresa 

NBC –  Assessoria,  Consultoria  e  Planejamento  Ltda.,  de  propriedade  de  PEDRO 

JAMIL NADAF, utilizada para ocultação da origem ilícita dos valores angariados da 

propina, cujos fatos ocorreram da forma que passa a detalhar. 

Para  a  melhor  contextualização dos fatos  informa que durante  a 

campanha eleitoral de 2010, junto ao segmento empresarial, o então candidato ao governo 

SILVAL  DA  CUNHA BARBOSA  assumiu  o  compromisso  de  buscar  meios  para 

aumentar a competitividade das empresas instaladas nesse Estado.

Passadas as  eleições,  em  meados de 2011,  o empresário  JOÃO 

BATISTA ROSA, sócio diretor do grupo  Tractor Parts Distribuidora de Auto Peças 

Ltda.  e  das  empresas: Casa  de  Engrenagem Distribuidora  de  Peças  Ltda.  e  DCP 

Máquinas e Veículos Ltda., esteve em reunião no gabinete do então Governador SILVAL 

DA CUNHA BARBOSA,  na presença de  PEDRO JAMIL NADAF,  SECRETÁRIO 

DE  ESTADO  DE  INDÚSTRIA,  COMÉRCIO,  MINAS  E  ENERGIA,  para  tratar 

basicamente de dois assuntos:
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1-  Solucionar  os  entraves  criados  desde  meados  de  2006  pela 

SEFAZ/MT para  a  fruição  de  CRÉDITO DE ICMS,  acumulados  nas  operações  de 

vendas  e  transferências  interestaduais  de  mercadorias.  Destaca  que  antes  de  2006  a 

compensação dos créditos era realizada regularmente, todavia, a partir daquele período, 

quando  MARCEL já ocupava o cargo de  SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA, foram criados obstáculos administrativos para esta compensação, provocando 

o  acúmulo  do  crédito,  que  nos  quase  05  (cinco)  anos,  a  época,  somava  a  quantia 

considerável de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).

2-  Estabelecer  procedimento  ou  sistemática  para  proteger  as 

empresas mato-grossenses, garantindo-lhes competitividade, notadamente, em razão das 

empresas  de  outras  unidades  da  federação  serem  detentoras  de  benefícios  fiscais 

concedidos pelo Estado de origem.

De acordo com JOÃO BATISTA ROSA (fls. 350/354), na reunião 

o ora DENUNCIANDO SILVAL DA CUNHA BARBOSA enfatizou “vamos cumprir o  

prometido de campanha, procure o senhor Marcel na Sefaz que ele vai lhe atender para  

resolver  o  problema.”, gerando-lhe  expectativa  positiva  já  que  trataria  do  assunto 

diretamente com o então Secretário Adjunto da Receita Pública MARCEL SOUZA DE 

CURSI,  quem detinha o domínio técnico e jurídico para apontar  e sanar  os  impasses 

quanto à utilização do crédito tributário de ICMS e, ainda, acessar as possibilidades para 

melhorar a competitividade de suas empresas.

No  primeiro  momento,  seguindo  a  orientação  de  SILVAL 

BARBOSA,  o  empresário  procurou  o  DENUNCIANDO  MARCEL  SOUZA  DE 

CURSI,  que se  prontificou a  avaliar  e  estudar  uma forma de resolver  o  “problema”. 

Contudo, como não obteve qualquer resultado prático, acabou buscando a interlocução do 

DENUNCIANDO PEDRO JAMIL NADAF para auxiliá-lo a obter resposta por parte do 

MARCEL CURSI.

Nesse  contexto,  PEDRO  NADAF marcou  uma  reunião  com 

MARCEL, informando ao empresário que se destinava a tratar de incentivo fiscal para o 

grupo de empresas que administrava e, do crédito de ICMS pendente.
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Pois  bem, em meados de  agosto de 2011,  aconteceu a esperada 

reunião  com  a  presença  dos  DENUNCIANDOS MARCEL SOUZA DE  CURSI  e 

PEDRO JAMIL NADAF e do empresário JOÃO BATISTA ROSA, que se registra, não 

imaginava  os  reais  contornos  do  esquema  já  arquitetado  pela  ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA,  qual  seja:  angariar  vantagem  indevida  do  grupo  econômico  e 

empresarial por ele representado  .  

Veja que a 1) indiferença inicial de MARCEL, 2) o novo encontro 

ocorrido pela intervenção de  NADAF e a 3) recomendação de  SILVAL para procurar o 

então  Secretário  Adjunto  da  Receita  Pública,  faziam  parte  do  ajuste  criminoso  para 

envolver o empresário nas teias da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Na  reunião,  já  previamente  conluiados,  o  DENUNCIANDO 

MARCEL SOUZA DE CURSI afirmou aos demais que as empresas de JOÃO ROSA 

poderiam  ser  enquadradas  no  incentivo  fiscal  do  PRODEIC,  o  que  deveria  ser 

providenciado pelo DENUNCIANDO PEDRO JAMIL NADAF via SECRETARIA DE 

ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA (SICME),  só que 

haveria a necessidade do empresário renunciar expressamente aos 

créditos tributários a que tinha direito.

Relevante pontuar que na época do fatídico o  DENUNCIANDO 

PEDRO JAMIL NADAF, na qualidade de Secretário da SICME, (órgão no qual estava 

vinculada  a  concessão  do  Programa  Governamental  de  Desenvolvimento  Industrial  e 

Comercial  –  PRODEIC)  era  o  responsável  pelos  procedimentos  de  concessão  desse 

incentivo fiscal  às  empresas instaladas no Estado de Mato Grosso, benefício, como já 

pautado, sujeito ao crivo do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial de Mato 

Grosso  –  CEDEM/MT,  o  que  não  aconteceu  no  caso  em  apreço,  conforme  já 

mencionado.

Assim, se revela o estreito liame de vinculação e interlocução entre 

os  DENUNCIANDOS PEDRO JAMIL NADAF e  MARCEL SOUZA DE CURSI 

voltado  à  prática  de  condutas  ilícitas,  tudo  para  atender  aos  interesses  da 

25de101



14ª PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA  comandada  pelo  então  Governador  SILVAL  DA 

CUNHA BARBOSA.

Após a  reunião,  o  DENUNCIANDO PEDRO JAMIL NADAF 

pediu  ao  empresário  JOÃO BATISTA ROSA que apresentasse alguns  documentos  e 

certidões  do seu  grupo empresarial  na SICME para dar  prosseguimento ao pedido de 

enquadramento no PRODEIC, de modo que,  em 01 de setembro de 2011, por meio de 

seu representante, as empresas: Tractor Parts Distribuidora de Auto Peças Ltda, Casa 

de  Engrenagem Distribuidora  de  Peças  Ltda.  e  DCP Máquinas  e  Veículos  Ltda. 

assinaram os protocolos com o Governo do Estado de Mato Grosso, junto à SICME/MT, 

que também foram subscritos  pelo DENUNCIANDO PEDRO JAMIL NADAF (fls. 

329/333, 336/340 e 343/347 do IP).

Na  mesma  data  o  empresário  JOÃO  BATISTA ROSA,  sem 

desconfiar das irregularidades realizadas, propositalmente, nos atos que precederam 

e resultaram na concessão do benefício fiscal do PRODEIC em prol de seu grupo 

empresarial, firmou termo de renúncia aos créditos tributários que suas empresas 

tinham direito junto à SEFAZ, que como informado correspondia a valor aproximado de 

R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), satisfazendo, assim, a condição 

apresentada pelo DENUNCIANDO MARCEL DE SOUZA DE CURSI.  

O empresário quando inquirido enfatizou que aparentemente não 

havia nenhuma ilegalidade ou irregularidade no enquadramento e fruição por parte de suas 

empresas,  na  condição  de  beneficiárias  do  PRODEIC,  já  que  toda  a  documentação 

solicitada  foi  providenciada  a  pedido  do próprio  DENUNCIANDO PEDRO JAMIL 

NADAF e  havia  o aval do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, 

DENUNCIANDO MARCEL SOUZA DE CURSI, de que as mesmas se enquadravam 

no programa governamental.

Da análise dos protocolos do PRODEIC subscritos pelas empresas: 

Tractor Parts Distribuidora de Auto Peças Ltda, Casa de Engrenagem Distribuidora 

de  Peças  Ltda.  e  DCP Máquinas  e  Veículos  Ltda.  (representadas  pelo  empresário 

JOÃO BATISTA ROSA) e pelo DENUNCIANDO PEDRO JAMIL NADAF, verifica-
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se que estas foram beneficiadas com a redução da base de cálculo do ICMS na entrada 

dos materiais adquiridos em outras unidades da federação, obrigando-as a recolher o 

correspondente  a  3%  sobre  o  valor  da  referida  aquisição,  em  regime  de  conta 

gráfica, pelo período inicial de 04 (quatro) anos, alterado o prazo para 10 (dez) anos 

quando na assinatura dos Termos de Acordos (fls.  28/31,  38,  79,  95/99,  106,  148, 

158/161, 164, 205).

Assim,  de  acordo  com  a  Resolução  n°  048/2011  da  lavra  do 

Presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM,  PEDRO 

JAMIL NADAF,  publicada  no  Diário  Oficial  n°  25363  no  dia  02/09/2011,  restou 

consignado  e  registrado  oficialmente  a  aprovação  do  enquadramento  das  empresas 

Tractor Parts Distribuidora de Auto Peças Ltda, Casa de Engrenagem Distribuidora 

de Peças Ltda. e DCP Máquinas e Veículos Ltda. como beneficiárias de incentivo fiscal 

pelo PRODEIC a partir da data de 01/09/2011 (fls. 37, 105, 163 do IP). 

Infelizmente o empresário não tinha noção que na verdade, ao RE-

NUNCIAR AO SEU CRÉDITO e ESTABELECER SEUS CUSTOS E PROJEÇÕES 

DE VENDAS ALICERÇADO NAS CONDIÇÕES DO PRODEIC, estava se envol-

vendo em emaranhado, ARDILOSAMENTE TECIDO pela ORGANIZAÇÃO CRI-

MINOSA para que submetesse a sua vontade, sujeitando-se ao PAGAMENTO DE 

VANTAGEM INDEVIDA.

Assim,  por volta de três a quatro dias após as assinaturas dos 

protocolos (termos de acordos)  para  a  concessão  do PRODEIC,  a  ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA,  segura da posição frágil na qual havia colocado as referidas empresas, 

pois  a    RENÚNCIA ao  CRÉDITO  era  irretratável   e  a  concessão  do  PRODEIC   

apresentava falhas formais que redundaria na sua cassação, escalou PEDRO JAMIL 

NADAF para,  pessoalmente,  procurar  o  empresário  e  EXIGIR  o  pagamento  de 

VANTAGEM INDEVIDA, o denominado “RETORNO”.  

Nesse sentido o empresário JOÃO BATISTA ROSA foi procurado 

por PEDRO JAMIL NADAF solicitando que comparecesse na sede da SICME/MT. Lá 

chegando o DENUNCIANDO PEDRO JAMIL NADAF sem maior cerimônia, no seu 
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gabinete  de trabalho, evidenciando que o fazia em razão do cargo público que ocupava, 

EXIGIU do empresário o pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com o 

argumento  de  que  a  importância  seria  utilizada  para  saldar  dívidas  da  campanha  do 

Governador SILVAL.

Destaca que apesar deste ser o valor inicialmente exigido, ao final 

(no  período  de  setembro     de  2011  a  abril  de  2015  )  o  empresário  foi  obrigado  a 

desembolsar a quantia de R$ 2.550.297, 86 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil, 

duzentos  e  noventa  e  sete  reais  e  oitenta  e  seis  centavos),  além de  R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais) nos meses de maio e julho de 2015, como será detalhado no 

tópico abaixo.

O empresário  JOÃO BATISTA ROSA apresenta,  com detalhes, 

em  seu  depoimento  a  EXIGÊNCIA DA VANTAGEM  INDEVIDA ao  afirmar  que 

PEDRO JAMIL NADAF lhe disse: “João, o grupo político tem uma dívida muito alta  

de campanha eleitoral  e  que  precisa  da  sua contribuição de  R$  2.000.000,00 (dois  

milhões de reais)” (sic).

Surpreendido com o pedido de propina, o empresário se contrapôs, 

afirmando  que  não  possuía  tal  valor,  o  que  ensejou  o  DENUNCIANDO  PEDRO 

NADAF a rebater: “Mas se o Governo te ajuda você tem que nos ajudar.” (sic).  

Diante  desse  entrave  no  qual  tinha  sido  estrategicamente  e 

ardilosamente  induzido  pelos  DENUNCIANDOS,  o  empresário  captou  que  se  não 

efetuasse  o  pagamento  da  propina,  os  benefícios  fiscais  do  PRODEIC  seriam 

interrompidos e, considerando sua renúncia ao CRÉDITO DE ICMS, constatou que não 

lhe restava alternativa a, não ser, ceder e assentir ao pagamento da vantagem indevida  

EXIGIDA pela  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA, inicialmente,  no  valor  de  R$ 

2.000.000,00  (dois  milhões  de  reais),  mediante  pagamentos  mensais,  conforme  será 

demonstrado, como único meio de garantir a manutenção do benefício do PRODEIC.
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O  “pagamento”  mensal  não  tinha  uma  regra,  nem  um  valor 

específico, mas visava, inicialmente, atingir o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 

de reais).

A propina recebida, no início tinha a finalidade principal de saldar 

gastos ilícitos da campanha eleitoral de SILVAL DA CUNHA BARBOSA (ao menos foi 

utilizada esta justificativa por PEDRO NADAF) restando demonstrado que também se 

prestou  a  garantir  a  estrutura  e  a  manutenção  da  própria  ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA, promovendo o enriquecimento ilícito dos seus integrantes.

O pagamento  se  operou  basicamente,  de  duas  formas:  mediante 

cheques de emissão das empresas:  Tractor Parts Distribuidora de Auto Peças Ltda, 

Casa  da  Engrenagem Distribuidora  de  Peças  Ltda.  e  DCP Máquinas  e  Veículos 

Ltda.,  e  suas  filiais,  nas  condições  apresentadas  no  tópico  seguinte.  E,  a  partir  de 

novembro/2013 até abril/2015 mediante  TED em prol da empresa  NBC – Assessoria, 

Consultoria  e  Planejamento  Ltda.,  de  propriedade  do  DENUNCIANDO  PEDRO 

JAMIL NADAF e do seu filho Pedro Jamil Nadaf filho.

Ilustrando  a  interação  de  vontades  e  ações,  destaca  que  a 

DENUNCIANDA KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA figurou  no  quadro 

societário  da  NBC Consultoria no  período  de  09/06/2011  a  04/12/2013,  quando  foi 

substituída por PEDRO JAMIL NADAF FILHO.

Durante  o  período de setembro     de  2011  até  abril  de  2015   os 

valores  da  propina  pagos  em  cheques  foram  repassados  pessoalmente  ao 

DENUNCIANDO PEDRO JAMIL NADAF,  ora na SICME,  ora  na sede da Casa 

Civil ou,  ainda,  na  Fecomércio e,  em  algumas  oportunidades,  na  própria  sede  da 

empresa Tractor Parts,  sendo confidenciado pelo próprio  DENUNCIANDO PEDRO 

JAMIL NADAF para JOÃO BATISTA ROSA  que  alguns cheques eram repassados 

para fornecedores da campanha eleitoral, à  factorings e a outras pessoas, o que de fato 

restou devidamente comprovado pela instrução probatória que alicerçou as investigações.
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Ao proceder ao levantamento dos cheques emitidos pelas empresas 

Tractor Parts Distribuidora de Auto Peças Ltda., Casa da Engrenagem Distribuidora 

de Peças Ltda. e DCP Máquinas e Veículos Ltda.  , para adimplir a propina   EXIGIDA   

pela   ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, restou comprovado que ao longo   do período de   

setembro de 2011 a abril de 2015, o grupo empresarial foi obrigado a desembolsar a 

quantia de     R$ 2.550,297,86 (dois milhões,  quinhentos e cinquenta mil,  duzentos e   

noventa e sete reais e oitenta e seis centavos).

Necessário  registrar  que  a  relação  de  cheques  emitidos  pelas 

empresas  administradas  por  JOÃO  BATISTA  ROSA destinados  e  entregues  à 

ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA, por intermédio  de  PEDRO  NADAF para  o 

pagamento  da  propina  exigida,  encontram-se  nos  anexos  I  e  II  que  acompanham  a 

presente denúncia.

Interessante  destacar  que  em  01/04/2014 são  realizados  os 

primeiros termos aditivos aos  Termos de Acordos assinados em 01/09/2011, figurando 

nos documentos, na condição de Secretário de Estado do SICME/MT o senhor:  ALAN 

FÁBIO PRADO ZANATTA, oportunidade em que restaram estendidos os benefícios da 

redução da base de cálculo do ICMS, não só a matrizes das empresas:  Tractor Parts 

Distribuidora de Auto Peças  Ltda.,  Casa da Engrenagem Distribuidora de Peças 

Ltda. e DCP Máquinas e Veículos Ltda., mas também às suas filiais e as empresas por 

elas controladas (fls. 334/335, fls. 341/342 e 348/343).

Esclarece que nos termos anteriormente fixados, o PAGAMENTO 

DA PROPINA EXIGIDA se  estendeu  até  o  mês  de  abril  de  2015 e,  para  tanto,  a 

ORGANIZAÇÃO continuou a encaminhar as notas fiscais de prestação de serviços da 

NBC  –  Assessoria,  Consultoria  e  Planejamento  Ltda. para  a  empresa  de  JOÃO 

BATISTA ROSA, no valor mensal de R$28.936,77 (vinte e oito mil, novecentos e trinta 

e seis reais e setenta e sete centavos). Ilustrando que a atuação da  ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA, não se limitou ao exercício do mandato e gestão dos seus membros.

Importante registrar que em determinada fase da atuação criminosa, 

PEDRO NADAF orientou  o  empresário  JOÃO BATISTA a  depositar,  via  TED,  os 
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valores  pagos  a  título  de  propina  em  conta  bancária  de  titularidade  do  escritório  de 

consultoria de sua propriedade; em contrapartida, a NBC Consultoria emitia Nota Fiscal 

de Serviço indicando “pseudo” prestação de serviço ao Sr. JOÃO BATISTA. Inclusive, 

foi firmado até Contrato de Prestação de Serviço entre a NBC e JOÃO BATISTA a fim 

de dar aparência de regularidade à ação escusa. Tais fatos encontram-se detalhados abaixo 

em tópico próprio desta manifestação – LAVAGEM DE DINHEIRO.

Isto posto, os fatos em tela demonstram que a  ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA praticou o crime de  CONCUSSÃO ao  EXIGIR do empresário  JOÃO 

BATISTA VANTAGEM INDEVIDA no importe de R$ 2.550.297,86, para a manutenção 

do benefício fiscal via PRODEIC.

DO CRIME DE EXTORSÃO

A investigação  apurou  que  a  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, 

como já apontado acima, solidificada numa estrutura com  forte poder político e com 

grande influência  sobre  os  órgãos  da administração pública, mesmo deslocada  do 

PODER EXECUTIVO, frente ao encerramento do mandato de  SILVAL DA CUNHA 

BARBOSA e a gestão dos referidos SECRETÁRIOS DE ESTADO, continuou em plena 

atividade.

Assim,  o  PAGAMENTO DA PROPINA EXIGIDA e  ajustada 

durante  o  mandato  de  SILVAL BARBOSA, por parte  dos  AGENTES PÚBLICOS 

integrante da ORGANIZAÇÃO, só se encerrou em abril/2015.

Foi  apurado  que  o  empresário  JOÃO  BATISTA ROSA sofreu 

nova abordagem por parte da  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, no período de  maio e 

julho de 2015,  oportunidade em que sofreu EXTORSÃO, s  endo CONSTRANGIDO,   

MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, AO PAGA  MENTO DE   VANTAGEM INDEVIDA  , 

que  resultou  na  arrecadação  da  importância  de  R$ 45.000.00  (quarenta  e  cinco  mil 

reais), conforme passa a detalhar.

Pois bem, a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ciente:
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1- da  auditoria  realizada  pela  SEDEC/SEFAZ/CGE e  que  as 

inconformidades “plantadas” seriam identificadas;

2-  da instalação da  CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) 

pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sob a presidência do Deputado 

José Carlos Junqueira de Araújo (“Zé Carlos do Pátio”) tendo como objeto de apuração: 

investigar os  procedimentos  praticados  pela  Administração  Pública  Estadual  nos 

processos  de  renúncia  fiscal  que  ocasionaram  a  possível  prática  de  sonegação 

tributária, inclusive PRODEIC – Ato n° 003/15 – DOE/MT n° 26500, de 20/03/2015;

Constatou  a  existência  de  ambiente  propício  a  obter 

vantagem  financeira  indevida  do  empresário  que  no  passado    havia   

“plantado as inconformidades” nos processos de concessão de PRODEIC. 

No caso presente a tarefa de abordar  JOÃO BATISTA ROSA e 

EXTORQUIR-LHE  INDEVIDA VANTAGEM  FINANCEIRA,  novamente  coube  a 

PEDRO JAMIL NADAF.

Assim,  no  mês  de maio de 2015 o  DENUNCIANDO PEDRO 

JAMIL NADAF procurou o empresário e, agindo no interesse dos seus cúmplices, com a 

ameaça velada de que na eventualidade das irregularidades administrativas na concessão 

do  PRODEIC  serem  reveladas,  o  empresário  e  as  respectivas  empresas  teriam  que 

suportar  as  consequências  tributárias,  administrativas  e  criminais,  aproveitando  do 

natural temor que a situação estabelecia, sempre agindo de forma sutil, condicionou o 

PAGAMENTO  DE  INDEVIDA  VANTAGEM  FINANCEIRA  à  intervenção  da 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA para afastar as nefastas consequências.

Nesta  oportunidade  a  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA fazendo 

uso do  modus operandi acima descrito,  EXTORQUIU do empresário a importância de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nova  abordagem  foi  realizada  no  mês  de  julho  de  2015,  pela 

ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA,  quando  novamente  coube  ao  DENUNCIANDO 
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PEDRO JAMIL NADAF, procurar o empresário EXTORQUINDO-LHE a importância 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por  exigência  da  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA a  referida 

importância foi paga de forma pulverizada em quadro cheques de valor inferior a cinco 

mil reais e, com data de apresentações distintas, a saber:

R$ 3.210,00   bom para    10/07/2015  - beneficiário ainda não identificado;  

R$ 3.660,00   bom para   14/07/2015    -   beneficiário Carlos Eduardo Barbosa,  

 R$ 4.380,00   para   15/07/2015 - beneficiário ainda não identificado; e  

 R$ 3.750,00   para   16/07/2015    -   beneficiário -     Irmã Ada Gambaroto  

Interessante  observar  que  os  cheques  não  deveriam  apresentar 

valores  “redondos”,  mecanismo  utilizado  para  dissimular  a  origem em compromissos 

diversos  e,  também,  para  dificultar  futuro  rastreamento,  ocultando-os  dos  órgãos  de 

controle de operações financeiras.  

Na oportunidade, agiu de forma dissimulada, colocando o prestígio 

e  poder  da  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA a  serviço  do  empresário,  com  a 

mensagem subliminar de que  :   o mesmo prestígio e poder poderia ser 

utilizado contra os seus interesses.

Sem dúvida o temor do empresário era ter o nome de 

suas empresas vinculados a situação ilícita.

No depoimento do empresário JOÃO ROSA ressalta o subterfúgio 

utilizado para a EXIGÊNCIA DA VANTAGEM FINANCEIRA INDEVIDA, in verbis: 

“Eu preciso de uma ajuda sua mais este mês, pois eu preciso dar uma ajuda ao  

MARCEL   para poder pagar o advogado dele.    MARCEL   está passando por uma   

situação de dificuldades e seus valores da sua conta estão bloqueados.”  (sic)  (fl. 

350/354)
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Foi apurado que com o  avanço da  CPI instalada na Assembleia 

Legislativa e  o  recebimento,  por  parte  do  empresário  da  notificação  da  SEDEC 

solicitando  esclarecimentos  em  relação  às  irregularidades  formais  encontradas  nos 

processos de concessão do PRODEIC a  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,  agindo por 

intermédio  de  seus  membros:  PEDRO  JAMIL NADAF e  MARCEL DE  SOUZA 

CURSI, intensificaram a coação exercida contra JOÃO ROSA, passando a procurá-lo 

de forma sistemática e insistente, propondo encontros, sob a justificativa de estabelecer a 

estratégia de defesa de suas empresas junto a SEDEC.

Consta  das  investigações  que,  no  dia  16/07/2015,  a  Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, 

ouviu o  DENUNCIANDO PEDRO JAMIL NADAF sobre a  concessão de incentivos 

fiscais, no período que exerceu o cargo de Secretário de Estado da SICME e, segundo o 

declarado por NADAF a JOÃO ROSA, lhe foi indagado a situação de suas empresas.  

Assim dando continuidade às ações de coação, NADAF convidou o 

empresário a participar de reunião, que ocorreu no dia seguinte ao seu depoimento na CPI, 

nas  dependências  da  FECOMÉRCIO/MT, da  qual  também  participou  MARCEL 

SOUZA DE CURSI.

Na  oportunidade  ambos,  não  explicando  as  irregularidades 

formais  encontradas  no  processo  de  concessão  do  PRODEIC  das  empresas 

administradas por JOÃO ROSA,  apresentaram as seguintes propostas:

1  - referente  à  linha  de  defesa  das  empresas,  sempre  buscando 

manter a total governabilidade em relação às ações do empresário;

2 - da contratação de advogado, sugerindo que fosse assistido pelo 

mesmo profissional que estava fazendo a defesa judicial da empresa JBS S/A, garantindo 

que a respectiva empresa seria vencedora na ação2;

2 Trata-se do MANDADO DE SEGURANÇA número 56962-49.2014.811.0041, Código Fórum 944169, que 
tramita perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.
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3 - que MARCEL CURSI, pessoalmente, ficasse responsável por 

apresentar a defesa administrativa a SEDEC;

4  -  intermediar  contatos  com  membros  do  legislativo, 

especialmente membros da CPI, para evitar que os nomes de suas empresas figurassem no 

relatório final.

Evidente  que  as  ações  e  as  propostas  apresentadas,  buscavam 

manter o empresário sobre os grilhões da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, com o fim 

de que: as condutas ilícitas realizadas não fossem reveladas e garantir a continuidade 

do recebimento de vantagens financeiras indevidas.

Como  informado, no final do  mês de julho e início do mês de 

agosto de 2015, o empresário JOÃO BATISTA ROSA foi notificado oficialmente pela 

SEDEC  a  apresentar  defesa  que  comprovasse  a  adequação  às  exigências/requisitos 

estabelecidos  em  lei  para  o  efetivo  enquadramento  do  PRODEIC,  sob  o  risco  de 

cancelamento e demais apurações fiscais e tributárias.

Neste  contexto,  buscando  potencializar  o  natural  receio  do 

empresário de que tivesse suas empresas envolvidas em práticas ilícitas e, que viesse a ser  

responsabilizado  pelas  irregularidades  constatadas  nos  processos  de  concessão  do 

PRODEIC,  pois  como já  informado  teria  que  arcar  com valores  muito  superiores  ao 

benefício recebido,  a  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,  por  intermédio de  NADAF e 

MARCEL agindo de forma coesa e, previamente ajustada, com o propósito de mantê-lo 

sob  coação,  passaram  a  encaminhar  mensagens  via  WhatsApp, consoante  imagens  a 

seguir:
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Mensagens enviadas por PEDRO JAMIL NADAF:
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Inquestionável que a mensagem encaminhada em  20/07/2015,  às 

12:13  PM indicando  a  matéria  publicada  do  site  “midianews”,  com  o  título: 

SECRETÁRIO AFIRMA QUE INCENTIVOS EM MT SÃO “CASO DE POLÍCIA” 

–  subtítulo: Chefe  da  Casa  Civil,  Paulo  Taques  diz  QUE  HÁ  INCENTIVOS  

"FLAGRANTEMENTE CRIMINOSOS” tinha o propósito de potencializar o temor do 

empresário, mantendo-o refém da organização criminosa.

Observe, ainda, a persistência em agendar encontro com Deputado 

Estadual que compõe da CPI da Assembleia Legislativa.

Informa que no período noturno  do dia  19/08/2015,  o empresário 

foi abordado  quando  caminhava na rua, nas proximidades da sua residência no Bairro 

Jardim das Américas, por PEDRO NADAF, que lhe disse: “(...) fique tranquilo vamos  

resolver estou indo na casa de SILVAL para ele entrar no circuito.”  
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Interessante registrar que SILVAL reside naquele bairro.

Após esta intimação, as intimidações e persistência em atrelar sua 

defesa aos interesses do grupo criminoso se intensificaram, fator que aliado à constatação 

de que havia  sido  enganado  pelos  referidos  agentes,  então  Secretários  de Estado  e  o 

próprio  GOVERNADOR,  o  compeliu  a  procurar  advogado  e,  posteriormente,  o 

Ministério Público e Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Assim, com o fito de resguardar seus interesses e demonstrar que 

não havia pactuado com as irregularidades identificadas nos processos de concessão do 

PRODEIC, procedeu a gravação de escuta ambiental de duas reuniões realizadas com a 

ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA,  nos  dias  19/08/2015,  por  volta  das  15:00hs, e 

21/08/2015,  por  volta  das  14:55hs,  nas  dependências  da  empresa  Tractor  Parts 

Distribuidora de Auto Peças Ltda., localizada na Avenida Ulisses Pompeo de Campos, nº 

08, lote 08-B, bairro Figueirinha,Várzea Grande/MT (fls. 980/1017).

As transcrições dos conteúdos destas reuniões evidenciam a ação 

do GRUPO CRIMINOSO, oportunidade em que PEDRO NADAF e MARCEL CURSI 

CONFESSAM  o  RECEBIMENTO  da  VANTAGEM  FINANCEIRA INDEVIDA, 

veja:
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Reunião realizada em 21/08/2015 entre MARCEL CURSI e JOÃO BATISTA ROSA 

(fls. 993/1016).
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Reunião realizada em 19/08/2015 entre PEDRO JAMIL NADAF e JOÃO BATISTA 

ROSA (fls. 980/989).

Corroborando o exposto, destaca que o depoimento prestado pelo 

empresário JOÃO BATISTA ROSA no dia 26 de agosto de 2015 (fls. 357/359), revela a 

prática  de  EXTORSÃO pela  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,  quando  esclareceu  o 

motivou em continuar a efetuar o pagamento de vantagem financeira indevida, in verbis:

“Que,  indago  ao  declarante  por  qual  motivo  mesmo  após  o  término  do  
contrato com a empresa NBC ASSESSORIA do Sr. PEDRO NADAF, o qual  
não possuía mais o cargo de Secretário de Estado,  ainda assim efetuou o  
pagamento  através  de  vários  cheques,  conforme já  citados  na  declaração  
anterior?  RESPONDEU  que  PEDRO  NADAF  dizia  que  
tinha  amigos  no  Governo  que  poderiam  atrapalhar  os  
negócios  do  declarante,  que  tinha  influência  junto  a  
Federação de Comércio, pois o mesmo é Presidente, tendo  
inclusive  utilizado  o  nome  de  membro  da  CPI  dos  
Incentivos Fiscais, Deputado Estadual Emanuel Pinheiro,  
no intuito de intimidação,  ressaltando que NADAF dizia  
que  precisava  de  dinheiro  para  pagar  advogado;”  (sic) 
(destacou-se)
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Destaca,  ainda,  que  a  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA no 

processo de intimidação do empresário não se restringiu a ação de seus membros, no caso 

específico lançou mão de terceiros, pessoas que mantinham relacionamento de amizade 

e/ou comercial  com  JOÃO ROSA,  mandando-lhe recados de que seu  telefone estava  

grampeado,  que  tinham  conhecimento  de  seus  contatos  telefônicos, que  tinham 

informação de que havia procurado o Ministério Público, insistindo na realização de  

encontros  em  locais  diversos  da  sede  da  empresa  do  empresário,  etc,.  (conforme 

indicado às fls.427/428).

Dentre  tais  contatos  aponta  o  realizado  por  alto  funcionário  do 

GRUPO  CITY  LAR, a  saber:  FLORINDO  JOSÉ  GONÇALVES que  chegou  a 

procurá-lo  em  sua  residência,  no  período  noturno,  mantendo  diálogos  por  telefone, 

utilizando de código ao falar de eventual transação de aparelhos de ar condicionado e, 

insistindo para que JOÃO ROSA que se reunisse com PEDRO NADAF na sede do  

referido  grupo  de  lojas  de  varejo. Evidente  que  tais  ações  foram executadas  com o 

propósito de intimidar e manter o silêncio do empresário. Interessante destacar a seguinte 

mensagem encaminhada por FLORINDO ao Sr. JOÃO ROSA:
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Ressalta que as cobranças realizadas neste exercício, quando al-

guns dos seus integrantes deixaram de ocupar cargo da alta cúpula do Governo, re-

vela, com segurança, que a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA encontrava-se em plena 

atividade.

Sob tais aspectos, quando inquirido perante a autoridade policial 

(fls.  514/519) MARCEL SOUZA DE CURSI,  em relação à  reunião  ocorrida no dia 

21/08/2015,  às  14:55hs,  na  sede  da  empresa  de  JOÃO  BATISTA  ROSA,  na 

impossibilidade  de  negar  sua  ocorrência,   frente  as  fotografias  apresentadas  de  sua 

chegada e saída do estabelecimento comercial e, gravação de seu conteúdo, apresentou 

versão pueril para justificar sua finalidade e o conteúdo da conversa.

Afirmou que se tratou de visita  “humanitária”,  procurando-o na 

condição  de  amigo,  para  auxiliá-lo  na  defesa  administrativa  para  a  manutenção  do 

PRODEIC de suas empresas. Reconhece que realmente  CONFIRMOU ter  recebido a 

vantagem indevida de R$ 5.000,00, parcela do valor entregue pelo empresário à NADAF, 

todavia,  apenas  o  fez  para  evitar  constrangimento  entre  seus  amigos  NADAF e 

JOÃO.   

Frente a tais esclarecimentos constata-se:

1-  Para  não  “constranger”  PEDRO NADAF,  optou  por 

CONFESSAR  A  PRÁTICA  DE  CRIME,  qual  seja:  RECEBER  VANTAGEM 

INDEVIDA fruto de COAÇÃO?  

2- Ao tomar conhecimento de que o empresário, seu amigo, havia 

sido vítima de EXTORSÃO por parte de PEDRO NADAF, posto que se viu compelido a 

lhe  entregar  R$  15.000,00,  sob  o  argumento  que  a  importância  se  destinava  a  ele, 

(MARCEL),  não  esposou  nenhuma  reação  de  repúdio  e/ou  protesto,  exteriorizando 

aceitação desta prática criminosa.

Conclui-se,  portanto,  quão  distorcidos  são  os  seus  conceitos  de 

legalidade, moral e ética.
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Necessário destacar que da transcrição do conteúdo de sua conversa 

com empresário no dia 21/08/2015, quando apresenta a tese que deveria ser utilizada pelas 

empresas,  enfrentando  a  notificação  formulada  pela  SEDEC,  observa-se  a  total 

deslealdade para com a Administração Pública, fato que já justifica sua demissão.

Todos  os  argumentos  apresentados  por  MARCEL,  de  forma 

hipócrita,  imputa à  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a responsabilidade pelas referidas 

omissões,  esquecendo-se  que,  naquela  época  ele  e  seu  amigo  PEDRO  NADAF 

personificavam a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Interessante  que  não  demonstrou  o  menor  constrangimento  pela 

situação  em  que  as  empresas  foram  colocadas,  como  também,  o  menor  pudor  em 

responsabilizar a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, como se fosse ente divorciado de seus 

gestores, cargo que ocupou durante toda a gestão do governador SILVAL.

Inquirido pela autoridade policial, confirma a existência de estreito 

vinculo de amizade com PEDRO JAMIL NADAF.   Confirma, também, ter participado 

de  reunião  na  FECOMÉRCIO na  qual  JOÃO  ROSA estava  presente.  Astutamente 

afirma que o encontro com empresário foi mera coincidência e que lá tratava do bloqueio 

de seus bens por conta da ação civil em trâmite.

Interessante  lembrar  que  o  empresário  ao  reportar  esta  reunião 

afirmou  que  aconteceu  após  a  oitiva  de  NADAF na  CPI,  oportunidade  que  ambos 

insistiram que era necessário evitar  que o nome de suas empresas não constassem no 

relatório final da CPI atemorizando-o com as consequências danosas caso não adotassem 

as propostas que indicavam.

Destarte,  diante  da  exposição  acima  é  evidente  que  a 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, por meio dos seus membros os  DENUNCIANDOS 

PEDRO NADAF e MARCEL CURSI praticaram o crime de EXTORSÃO.
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DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

A  apuração  realizada  revelou  que  a  ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA durante o período   de   setembro de   2011 a julho de 2015  , com o fito de 

OCULTAR  E  DISSIMULAR  A  ORIGEM  CRIMINOSA  DA  VANTAGEM 

INDEVIDA recebida  fez  uso  de  diversos  expedientes  e  estratagemas  configurando  a 

prática de LAVAGEM DE DINHEIRO.

Como  já  esclarecido  a  vantagem  criminosamente  recebida  pela 

ORGANIZAÇÃO correspondeu  a  R$  2.595.297,86 (dois  milhões,  quinhentos  e 

cinquenta mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) dos quais:

1- R$ 2.029.436,00 (dois milhões, vinte e nove mil, quatrocentos 

e trinta e seis reais)  receberam mediante cheques emitidos pelo grupo empresarial de 

JOÃO BATISTA ROSA;

2- R$ 520.861,86 (quinhentos e vinte mil, oitocentos e sessenta e 

um reais e oitenta e seis centavos) mediante TED’s emitidos em prol da empresa NBC – 

Assessoria,  Consultoria e  Planejamento Ltda.,  expedidas pelo grupo empresarial  de 

JOÃO BATISTA ROSA e,

3-  R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) mediante cheques 

também expedidos pelo grupo empresarial de JOÃO BATISTA ROSA, ressaltando que 

este valor foi pago ante a prática de EXTORSÃO pelo grupo criminoso.

A  investigação  realizada  constatou  que  na  ASSOCIAÇÃO 

CRIMINOSA,  a  conduta  da  LAVAGEM  DE  DINHEIRO da  prática  criminosa 

antecedente,  era  incumbência  de  PEDRO  JAMIL NADAF que  a  dividia  com  sua 

assessora  KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA,  FRANCISCO GOMES DE 

ANDRADE LIMA FILHO e  SILVIO CEZAR CORRÊA ARAÚJO, os dois últimos 

ligados  à  CASA CIVIL e  GABINETE  DO  GOVERNADOR,  pessoas  de  estreita 

confiança  do  DENUNCIANDO SILVAL DA CUNHA BARBOSA,  que  no caso  em 

exame, agiam como longa manus dele.
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Foi apurado que com o propósito de DISSIMULAR A ORIGEM 

ILÍCITA DO DINHEIRO, foram realizadas diversas manobras pela ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA tais como:

1- pulverização do pagamento da propina em cheques de valores 

pequenos, para evitar que fossem detectados pelos órgãos responsáveis pela verificação da 

conformidade financeira das atividades bancárias.

2- a emissão de cheques ao portador, não indicando inicialmente o 

beneficiário  e,  nesta  condição,  distribuído  pela  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA a 

diversas pessoas, sendo que,  levantamento preliminar identificou a distribuição a 40 

(quarenta) pessoas, dentre físicas e jurídicas.

Dentre  os  beneficiários  identificados  pelos  estabelecimentos 

bancários encontram-se diversos parentes, ex-esposa, conhecidos, etc. dos membros da 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

3-  simulação  de  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE 

SERVIÇOS com a empresa NBC – Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda., de 

propriedade  do  investigado  PEDRO  JAMIL NADAF e  seu  filho  PEDRO  JAMIL 

NADAF FILHO.

DA LAVAGEM DE DINHEIRO:

Utilização dos cheques pulverizados para promover pagamentos de

compromissos dos membros da quadrilha

As  investigações  revelaram  que  o  DENUNCIANDO PEDRO 

JAMIL  NADAF além  de  ter  a  tarefa  na  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA de 

EXIGIR/COAGIR e  RECEBER,  pessoalmente,  os  cheques  emitidos  a  título  de 

pagamento  da  propina  pelas  empresas:  TRACTOR  PARTS  DISTRIBUIDORA DE 

AUTO PEÇAS LTDA., CASA DA ENGRENAGEM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

LTDA.  e DCP MÁQUINAS  E  VEÍCULOS  LTDA., desempenhava  o  encargo  de 

repassá-los aos demais integrantes, dividindo com KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA 
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CINTRA, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO e SILVIO CEZAR 

CORREA  ARAÚJO a tarefa de dissimular a origem criminosa daquela receita.

A  magnitude  da  atuação  da  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA 

ainda é demonstrada quando se verifica que foram emitidos no interesse do grupo 246 

(duzentos e quarenta e seis) cheques para pagamento de propina.

Conforme já apontado a importância recebida a título de propina, 

no valor de R$ 2.074.436,00 (dois milhões, setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta 

e seis reais) – trata-se da soma dos R$ 2.029.436,00 mais R$ 45.000,00 – , por exigência 

da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA foi dividida na emissão de vários cheques em valor 

que variava entre  no mínimo de  R$ 1.045,00 (um mil  e quarenta e  cinco reais) ao 

máximo de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais). 

É sabido que se trata de procedimento básico e usual, utilizado para 

evitar  que  a  movimentação  financeira  seja  detectada  pelos  órgãos  responsáveis  pela 

verificação da conformidade financeira das atividades bancárias, bem como, para agilizar  

a divisão da propina.

É o que revela a identificação dos favorecidos por tais  cheques, 

conforme  apontando  nas  microfilmagens  encaminhadas  pelas  instituições  bancárias  e, 

confirmado pelas  inquirições  junto  à  autoridade polic  ial,  quando afirmaram que   

receberam o(s) cheque(s) de membro da ORGANIZAÇÃO.

Na  planilha  abaixo  está  relacionada  as  40  (quarenta)  pessoas, 

entre físicas e jurídicas, que figuram como beneficiários  em  224 (duzentos e vinte e 

quatro)  cheques que atingiram a cifra  de  R$ 1.266.457,00 (um milhão,  duzentos  e 

sessenta  e  seis  mil,  quatrocentos  e  cinquenta  e  sete  reais), emitidos  e  entregues  a 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA pelas empresas do referido empresário.
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BENEFICIÁRIO TOTAL DE CHEQUES VALOR TORAL

ALTERNATIVA IND. E COM. 1 R$ 4.650,00
ANDRE CASSIMIRO DA CRUZ 2 R$ 6.140,00
ANDRE SOUZA MAGGI 3 R$ 14.490,00
AO PORTADOR (NOME DO BENEFICIÁRIO EM BRANCO) 6 R$ 18.990,00
BKP CONSTRUTORA LTDA 1 R$ 1.800,00
CALIXTO CASSIMIRO DA MATA JUNIOR 2 R$ 5.340,00
IRMÃ ADA GAMBAROTO 1 R$ 3.750,00
CARLOS EDUARDO BARBOSA 1 R$ 3.660,00
CIBELE BOJIKIAN 8 R$ 36.810,00
EDIFICIO SAIRIT RIOS 1 R$ 3.130,00
EDUARDO DE OLIVEIRA 1 R$ 2.000,00
ESTRELA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 11 R$ 44.000,00
FMC RECUPERAÇÃO 5 R$ 416.665,00
FRANCIANE DOS SANTOS 2 R$ 9.550,00
FRANCISCO CARLOS FERRES 5 R$ 18.234,00
GEIZIANE ANTELO 3 R$ 9.000,00
GUSTAVO MICHELS BONJIOKO 1 R$ 4.540,00
NOME DO BENEFICIÁRIO ILEGÍVEL 1 R$ 4.640,00
INVEST FOMENTO 9 R$ 42.513,00
JAMIL NADAF DE MELO 5 R$ 18.234,00
KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA 27 R$ 122.596,00
LENES MONTEIRO DE OLIVEIRA 5 R$ 17.100,00
MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA 16 R$ 54.603,00
MARCOS MOISES 7 R$ 25.352,00
MARIO PIRONDI 3 R$ 13.560,00
MIRON EMIA ABI ABIB 12 R$ 19.755,00
NARJARA BAIRROS 10 R$ 35.700,00
NBC 8 R$ 28.997,00
OMAR BENEDITO MALUF 4 R$ 18.280,00
PAULO 1 R$ 4.400,00
PEDRO 1 R$ 3.450,00
PLAENGE CUIABÁ RESIDENCE 11 R$ 50.753,00
RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA 1 R$ 4.630,00
SALVADOR FERNANDO DELGADO 6 R$ 24.350,00
SESC 1 R$ 3.680,00
SOARES E ALMEIDA LTDA 1 R$ 3.000,00
SUSHI BOX ME 1 R$ 4.920,00
TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO 22 R$ 101.166,00
VANGUARD HOME RESIDENCE 17 R$ 59.029,00
YASMIN JAMIL NADAF 1 R$ 3.000,00

TOTAL GERAL 224 R$ 1.266.457,00

A  tabela  abaixo  relaciona  as  declarações  prestadas  junto  a 

autoridade policial  dos beneficiados pelos cheques oriundos do pagamento da propina 
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exigida  pela  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA,  quando  apresentaram  os  seguintes 

esclarecimentos3:

DECLARANTE FATO APURADO JUSTIFICATIVA
CIBELLE DE AGUIAR 

BOJIKIAN
(ex-esposa de Pedro Jamil 

Nadaf)

08  (oito)  cheques  nominais à 
Cibelle Bojikian emitidos em nome 
do  Grupo  Tractor  Parts  no  valor 
total de R$ 36.810,00.

-“Acredita”  que  se  referem  a 
pagamento  de  pensão  aos  seus 
filhos  pelo  pai  deles  (Pedro 
Nadaf);
-afirmou  que  não  conferia  a 
origem  dos  valores  depositados 
em sua conta,  se em espécie ou 
em cheque;
-os  depósitos  eram  realizados 
entre os dias 01 a 05 do mês para 
pagamentos  de  despesas 
domésticas.

GEIZIANE RODRIGUES 
ANTELO

(última convivente de Pedro 
Jamil Nadaf)

03  (três)  cheques  nominais à 
Geiziane Antelo emitidos em nome 
do  Grupo  Tractor  Parts  no  valor 
total de R$ 9.000,00.

-Afirmou que não  conhece  João 
Batista  Rosa  e  não  realizou 
transação comercial com o Grupo 
Tractor Parts;
-quanto  aos  cheques  declarou 
desconhecê-los,  não  sabendo 
informar quem os depositou  em 
sua conta. Registrou que PEDRO 
NADAF tinha  conhecimento  da 
senha do seu cartão, mas não se 
recordava  se  ele  utilizou  dessa 
conta  (Banco  do  Brasil,  Ag. 
4696-5,  C/C  49518-2)  para 
alguma movimentação bancária;
-  PEDRO  NADAF nunca  lhe 
falou  sobre  qualquer  transação 
bancária.
-Recebe  ajuda  financeira  de 
PEDRO NADAF  .  

NARJARA DE BAIRROS
(amiga íntima de Pedro Jamil 

Nadaf)

10  (dez)  cheques  nominais à 
Narjarar  Bairros emitidos  em 
nome de empresas do Grupo Tractor 
Parts  no  valor  total  de  R$ 
35.700,00.

-nunca  efetuou  transação 
comercial  com  o  Grupo  Tractor 
Parts,  e  não  conhece/relacionou 
com João Batista Rosa;
-disse  ter  conhecimento  de  08 
(oito)  cheques  recebidos  de 
PEDRO  NADAF como  ajuda 
de custo, para custear despesas 
próprias,  mas  desconhecia  a 
procedência dos cheques;
-”acredita”  que  02  (dois) 
cheques foram depositados em 
sua conta bancária por PEDRO 
NADAF ou  KARLA CECÍLIA 
DE OLIVEIRA CINTRA;
-recebeu  em  sua  conta  bancária 
de  PEDRO  NADAF cheques 
emitidos  em  nome  da  empresa 
NBC  ASSESSORIA  E 
CONSULTORIA.

3 Registra que nem todos os beneficiários dos cheques emitidos em nome das empresas de  JOÃO BATISTA 
ROSA foram  inquiridos  pela  autoridade  policial,  em  razão  da  não  localização  e  não  fornecimento,  até  o  
momento, das informação requisitadas.
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YASMIN JAMIL NADAF
(irmã de Pedro Jamil Nadaf)

01 (um) cheque nominal à Yasmim 
Jamil  Nadaf emitido  em nome da 
empresa  Casa  da  Engrenagem 
Comércio  e  Distribuidora  no valor 
total  de  R$ 3.000,00, compensado 
em 04/09/2013.

-não efetuou transação comercial 
com o Grupo Tractor Parts e não 
conhece  o  proprietário  das 
empresas desse grupo;
-não  se  recorda  desse  cheque, 
mas  recebe  periodicamente 
pagamentos  de  alugueis  de 
imóveis, oriundos da herança do 
seu  pai,  a  maioria  via  cheques; 
então  este  pagamento  é 
recebimento  de  alugueis  de 
imóveis  deixam  da  herança  do 
seu genitor.

JAMIL NADAF DE MELO
(sobrinho  de  Pedro  Jamil 
Nadaf)

05  (cinco)  cheques  nominais à 
Jamil Nadaf de Mello emitidos em 
nome  do  grupo  Tractor  Parts  no 
valor total de R$ 18.234,00.

- que Pedro Jamil Nadaf é tio do 
declarante  e  que  não  possui 
qualquer  vínculo  comercial  e 
profissional com ele;
- que nunca teve qualquer relação 
comercial  ou profissional com o 
Grupo Tractor Parts;
-  que  não  conhece  João  Batista 
Rosa;
- que não se recorda de quem lhe 
passou  esses  cheques,  qual  a 
destinação  e  em  que  consistiam 
esses  pagamentos  em  cheques 
feitos pelas empresas do grupo;
- que na época em que os cheques 
foram emitidos no ano de 2012, 
não estava em Cuiabá-MT, estava 
residindo  na  cidade  de 
Florianápolis-SC;
-  que  se  compromete  a  entregar 
informações  referentes  a 
destinação  dos  cheques  da 
empresa Tractor Parts que foram 
repassados  para  a  sua  conta 
pessoal;   

MARCOS MOISES NADAF
(Parente distante de Pedro 

Jamil Nadaf)

07  (sete)  cheques  nominais  à 
Marcos Moises  Nadaf emitido em 
nome  da  empresa  Casa  da 
Engrenagem  Comércio  e 
Distribuidora  no  valor  total  de  R$ 
7.215,00, da empresa DCP no valor 
total  de  R$ 7.215,00 e da empresa 
Tractor Parts  no valor total de R$ 
10.922,00. 

-  que não possui relacionamento 
comercial  ou  profissional  com 
Pedro Jamil Nadaf;
- que é cliente da empresa Tractor 
Parts,  Casa  das  Engrenagens  e 
DCP Distribuidora de Máquinas e 
Implementos  por  trabalhar  com 
fazendas e comprar peças;
-  que não se  recorda se  já  foi 
credor de João Batista;
-  que  não  se  recorda  em  quais 
circunstâncias  recebeu  referidos 
cheques  emitidos  pelo  grupo 
Tractor Parts;
-  que pelo número que aparece 
nas microfilmagens dos cheques 
são de uma conta conjunta que 
possui  com  sua  genitora,  da 
Fazenda Salinas,  localizada no 
Município de Nossa Senhora do 
Livramento/MT;
-  que  informa  que  em 
levantamento realizado em sua 
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conta  bancária  do  banco  Itaú 
constatou  vários  depósitos 
datados  de  13  de  setembro de 
2012,  no montante de mais  de 
R$ 64.000,00 em cheques e R$ 
33.500,00 em espécie  de venda 
de gado da Fazenda Salinas;

TEREZINHA DE JESUS 
SOUZA COELHO

22 (vinte e dois) cheques nominais 
à  Terezinha  Coelho emitidos  em 
nome de empresas do Grupo Tractor 
Parts  no  valor  total  de  R$ 
101.166,00.

-afirmou  que  não  realizou 
transação comercial com o Grupo 
Tractor Parts;
-desconhecia  que  os  referidos 
cheques  foram  depositados  em 
sua conta corrente. Apenas sabia 
que  o  valor  de  R$  35.000,00 
referente  ao  pagamento  da 
venda de  uma propriedade  no 
importe  de  R$  350.000,00 
(Fazenda  Laura  D'  Vicunã) 
para    PEDRO  NADAF  ,  eram   
depositados  em  sua  conta 
corrente mensalmente.
-além desses cheques não recebeu 
nenhum  valor  em  espécie, 
cheque, depósito ou transferência 
de outras empresas.

CALIXTO CASSIMIRO DA 
MATA JUNIOR

02  (dois)  cheques  nominais  à 
Calixto Cassimiro da Mata Junior 
emitidos em nome do grupo Tractor 
Parts no valor total de R$ 5.340,00  .  

-que  não  efetuou  transação 
comercial  com  o  Grupo  Tractor 
Parts  e  nem  conhece  referido 
grupo;
-  que  se  recorda  que  esses  dois 
cheques lhe foram passados para 
ser  descontados junto ao Banco, 
pelo  seu  ex-patrão  Eduardo 
Durans,  proprietário  da  empresa 
DIVETUR  TURISMO,  local 
onde trabalhou por sete anos;
-  que os cheques foram levados 
até a Divetur Turismo por uma 
mulher que a reconheceu como 
sendo  KARLA  CECÍLIA  DE 
OLIVEIRA CINTRA;
-  que  esses  cheques  foram 
descontados  pelo  declarante  no 
banco sacado e depois devolvido 
para Eduardo Durans.

ANDRÉ CASSIMIRO DA 
CRUZ

02  (dois)  cheques  nominais à 
André Cassimiro da Cruz emitidos 
em nome do grupo Tractor Parts no 
valor total de R$ 6.140,00, sacados 
no ano de 2011.

-  que  trabalha  desde  o  ano  de 
2010  na  empresa  DIVETUR 
TURISMO, que  tem  como 
proprietário Eduardo Durans
-  que  não  efetuou  transação 
comercial  com  o  Grupo  Tractor 
Parts  e  nem  conhece  referido 
grupo;
-  que  acredita  que  tais  cheques 
talvez  foram  dados  na  empresa 
onde  trabalha,  e  que  seu  patrão 
pediu para sacar ou pagar contas;

EDUARDO DURANS
(proprietário da Divetur 

02  (dois)  cheques  no  valor  de 
R$5.340,00 descontados por Calixto 

-  que  é  proprietário  da 
DIVETUR  TURISMO,  que 
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Turismo) Cassimiro  da  Mata  Junior  e  02 
(dois)  cheques  no  valor  de  R$ 
6.140,00  descontados  por  André 
Cassimiro da Cruz, todos sacados e 
entregues a Eduardo Durans.  
Total  dos  cheques  entregues  a 
favor  de  sua  empresa:  R$ 
11.480,00

também  atua  no  RAMO  DE 
CÂMBIO,  além  de  operar  com 
turismo nacional e internacional;
-  que  não  conhece  a  pessoa  de 
João Batista Rosa
- que os cheques no valor total de 
R$5.340,00  tendo  como 
emitentes  o  grupo  Tractor  Parts 
foram repassados a empresa pela 
pessoa de KARLA CINTRA;
-  que  KARLA  CINTRA  é 
cliente  da  agência  a  mais  de 
cinco  anos,  sendo  que  esses 
cheques  dizem  a  respeito  a 
aquisições  de passagens ou até 
mesmo troca de moedas;
- que em relação aos outros dois 
cheques  no  valor  total  de 
R$6.140,00  foram  entregues 
igualmente  por  KARLA 
CINTRA,  por  ser  cliente  da 
empresa;
-  que  não  sabe  informar  se  os 
cheques  entregues  ao  ex-
funcionário Calixto e funcionário 
André foram creditados no nome 
da  empresa  ou  foram  utilizados 
para  pagamento  de  alguma 
despesa;

ANDRÉ SOUZA MAGGI

03  (três)  cheques  nominais à 
André  Souza  Maggi  emitidos  em 
nome  do  grupo  Tractor  Parts  no 
valor total de R$ 14.490,00.

 -  que acredita ser da venda de 
um  terreno  localizado  na 
Avenida  Beira  Rio,o  qual  o 
declarante  possui  1/3  do 
terreno;
-  que  nunca  realizou  qualquer 
tipo  de  negócio  ou  transação 
comercial  com  o  Grupo  Tractor 
Parts;
-  que  não  sabia  que  os  cheques 
mencionados  foram  depositados 
em sua conta corrente;
-  que  a  única  coisa  que  tinha 
conhecimento é que os valores da 
venda  do  terreno  eram 
depositados  em  sua  conta 
corrente,  não  sabe  dizer  se  era 
depositado  em  cheques  ou  em 
espécie,  pois  era  o  corretor  que 
ficava  responsável  pelos 
depósitos;

GUSTAVO MICHELIS 
BONGIOLO

01  (um)  cheque  nominal à 
Gustavo Michelis Bongiolo emitido 
em  nome  do  grupo  empresarial 
Tractor  Parts  no  valor  de 
R$4.540,00.

-  que  acredita  que  recebeu  o 
cheque  em decorrência de uma 
venda de um terreno no ano de 
2012  que  tinha  em  sociedade 
com  Samuel  Maggi  Locks  e 
André Souza Maggi;

FRANCISCO CARLOS 
FERRES

05  (cinco)  cheques  nominais à 
Francisco  Carlos  Ferres emitidos 
pelo  grupo  Tractor  Parts  no  valor 
total de R$ 18.234,00.
09  (nove)  cheques  nominais a 

-  que  sua  atividade  comercial  é 
Fomento Mercantil na empresa 
Invest  Fomento  Mercantil 
desde  1997  e  também  é 
pecuarista.
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Invest Fomento Mercantil emitidos 
pelo  grupo  Tractor  Parts  no  valor 
total de R$ 42.513,00.
Total recebido R$60.747,00.

-  que  conhece  Silval  e  Pedro 
Nadaf;
- que teve relação comercial com 
a  empresa  Tractor  Parts  por 
comprar  peças  e  equipamentos 
para  a  pecuária  pois  atua  no 
ramo;
-  que  em  relação  aos  cheques 
recebidos  não  sabe  quem  lhe 
repassou e qual foi  a  destinação 
terá que analisar os dados de sua 
empresa;
- que não sabe informar no que 
consiste  esses  pagamentos,  se 
comprometendo  a  fornecer 
dados.
-  que  em  relação  a  sua  conta 
pessoa física irá buscar levantar o 
possível.

LENES  MONTEIRO  DE 
OLIVEIRA
(funcionária  da 
FECOMÉRCIO/MT)  –  na 
função de técnica especializada 
em Recursos Humanos)

05  (cinco)  cheques  nominais  à 
Lenes  Monteiro  de  Oliveira 
emitidos em nome do grupo Tractor 
Parts  no  valor  total  de  R$ 
17.100,00.

- que que trabalha na Fecomércio 
em  Cuiabá-MT desde  março  de 
2009, desempenhando as funções 
de  técnica  especializada  em 
recursos humanos;
-  que  não  conhece  a  pessoa  de 
João Batista Rosa;
-  que  nunca  efetuou  transação 
comercial  com  o  grupo  Tractor 
peças  e  nem  conhece  referido 
grupo; 
- que se recorda de ter depositado 
e  sacados cheques das  empresas 
do grupo Tractor Part;
-  que  os  cheques  lhe  foram 
passados  pelo  presidente  da 
Fecomércio  –  Pedro  Jamil 
Nadaf;
-  que  a  destinação  desses 
valores  dos  cheques  eram 
sacados  pelo  declarante  e 
entregues a Pedro Jamil Nadaf; 
- que por ser o presidente (Pedro) 
da  citada  entidade  é  que  a 
declarante fez o favor ao mesmo 
e,  que  não  se  beneficiou  de 
nenhum valor desses cheques;
-  que  chegou  a  pagar  contas 
pessoais  de  Pedro  Jamil  Nadaf 
com esses valores sacados e, que 
as contas que pagou era água, luz, 
telefone e condomínio;

MARCOS  FLÁVIO  DE 
OLIVEIRA
(funcionário  da 
FECOMÉRCIO/MT)

16 (dezesseis) cheques nominais  à 
Marcos Flávio de Oliveira emitidos 
em nome do grupo Tractor Parts no 
valor total de R$ 54.603,00.

-  que  é  funcionário  da 
Fecomércio/MT  há  21  anos, 
exercendo atualmente a função de 
motorista;
-  afirma  que  todos  os  cheques 
foram  entregues  ao  declarante 
para  fazer  pagamento  de  contas 
pessoais de Pedro Jamil Nadaf;
-  que  recebia  tais  cheques 
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diretamente das mãos de Pedro 
Jamil  Nadaf junto  diversas 
contas pessoais daqueles a fim de 
que  o  declarante  fosse  até  o 
banco para pagá-las;
- que quando fazia o pagamento 
de  todas  as  contas  e  sobrava 
dinheiro  levava  essa  sobra  e 
entregava  diretamente  nas  mãos 
de Pedro Jamil Nadaf;
-que  geralmente  as  contas  se 
referiam a pagamento de boletos 
como energia e condomínio;
- que o declarante nunca recebeu 
nenhum  valor  referente  a  tais 
cheques  e  nunca  realizou 
transferências  desses  valores  a 
outras pessoas;
-  que  afirma  conhecer  o  ex-
secretário  de  fazenda 
MARCEL SOUZA DE CURSI, 
afirmando  que  já  o  viu  por 
diversas  vezes  na  Fecomércio 
onde  se  encontrou  com  Pedro 
Nadaf,  inclusive  esse  ano  de 
2015,  após  ter  deixado  a 
Secretaria de Fazenda;
- que conhece de vista a pessoa 
de  FRANCISCO  GOMES 
ANDRADE FILHO, sendo que 
o  viu  na  casa  civil  algumas 
vezes, na época em que o Pedro 
Jamil Nadaf era chefe da casa 
civil;
-  que  afirma  nunca  ter  prestado 
nenhum serviço ao Grupo Tractor 
Parts e nem ter recebido qualquer 
pagamento da Tractor Parts;
-  que  somente  cumpria 
determinação  de  seu  chefe 
Pedro Jamil Nadaf;

SESC
(representado  pelo  Diretor 
Regional  Marcos  Amorim  da 
Silva)

01 (um) cheque nominal ao SESC 
emitidos em nome do grupo Tractor 
Parts no valor total de R$3.680,00, 
compensado  na  data  de 
08/05/2105.

-  constatou-se que o cheque foi 
trocado  junto  à  Tesouraria  do 
SESC/AR/MT  a  pedido  do 
Presidente da instituição Pedro 
Jamil Nadaf.

ALTERNATIVA  IND.  COM. 
DE MÓVEIS LTDA

01  (um)  cheque  nominal à 
empresa Alternativa Ind.  Com.de 
Móveis Ltda  emitidos em nome do 
grupo Tractor  Parts  no valor total 
de R$ 4.650,00.

-  que  o  cheque  foi  repassado 
pela pessoa de Karla Cecília de 
Oliveira  Cintra como  parte  do 
pagamento de móveis planejados 
no  Edfiício  Ideale,  apt  1302, 
Torre  II,  no  Bairro  Consil,  em 
Cuiabá-MT.

OMAR  BENEDITO  MALUF 
(sócio  da  CONSTRUTORA 
SÃO BENEDITO)

04  (quatro)  cheques  nominais à 
Omar Benedito Maluf emitidos em 
nome  do  grupo  Tractor  Parts  no 
valor total de R$ 18.280,00.

-  que  Pedro  Nadaf  adquiriu 
unidades  imobiliárias  com  a 
Construtora  São  Benedito, 
efetuando  o  pagamento  de 
diversas formas;
-  que  alguns  dos  pagamentos 
foram  destinados  ao  sócio  da 
Construtora São Benedito,  Omar 
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Benedito  Maluf,  como 
adiantamento  de  distribuição  de 
lucros;

Importante esclarecer que a diferença verificada do valor da propina 

paga em cheques no valor  total  de  R$ 2.074.436,00  frente ao valor apontado na tabela 

acima (R$ 1.266.457,00) decorre da falta de identificação dos demais cheques emitidos. 

Em relação a quantia de  R$ 213.609,00 (duzentos e treze mil, seiscentos e nove reais) 

apresentada  pelo  JOÃO  BATISTA  ROSA como  pagamento  da  propina  igualmente 

mediante cheques, ainda não foi possível revelara identidade de seus beneficiários uma vez 

que as instituições bancárias não encaminharam a respectiva microfilmagem. De todo modo a 

importância paga a título de propina, em cheques, atingiu a soma de R$ 2.074.436,00.

DA PARTICIPAÇÃO DA   DENUNCIANDA  

KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA

As  investigações  revelaram  que  na  ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA a DENUNCIANDA KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA tinha 

a especial atribuição de operacionalizar o ESQUEMA DA LAVAGEM DE DINHEIRO 

de duas formas:

1-  Por  intermédio  da  empresa  NBC  –  ASSESSORIA, 

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.,  sendo de sua incumbência emitir  as 

notas fiscais que registravam a falsa prestação de serviço ao grupo empresarial, enviando-

as,  ao  empresário  JOÃO  BATISTA  ROSA,  inclusive,  por  e-mail  da  própria 

FECOMÉRCIO/MT (fl. 431 do IP), como modo de “esquentar” o dinheiro recebido da 

propina, cuja ação criminosa será detalhada no tópico seguinte. Destacando que figurou 

como  sócia  da  NBC  no  período  de  09/06/2011  a  04/12/2013, consoante  registro  na 

JUCEMAT. Portanto, foi responsável por movimentar toda a importância da propina paga 

por intermédio desta empresa que atingiu a soma de R$ 549.858,86.

Interessante destacar que a empresa figurou como beneficiária de 

08 (oito) cheques emitidos pelo grupo empresarial perfazendo o total R$ 28.997,00 (vinte 

e oito mil, novecentos e noventa e sete reais).
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Veja,  desse modo,  que além de ser  responsável  por controlar  os 

pagamentos da propina realizada por intermédio da NBC, tinha tarefa similar em relação 

aos  cheques  diretamente  recebidos  por  PEDRO  NADAF.  A integração  de  ações  e 

vontades ente ela e  PEDRO NADAF é inquestionável e, foi por intermédio dele, que 

aderiu a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

2- Providenciando a compensação e/ou saque de valores lançando o 

seu nome como beneficiária, segundo ela, por orientação do DENUNCIANDO PEDRO 

JAMIL NADAF, já que se afigurava no esquema como assessora do mesmo.

Inquirida pela autoridade policial, acompanhada do advogado Dr. 

Omar Khalil, declarou:

Que começou a trabalhar com PEDRO JAMIL NADAF em 2001, 

na condição de secretária da  Federação das Associações Comerciais do Estado de Mato 

Grosso, da qual ele era presidente. Em 2005 passou para a FECOMÉRCIO/MT a seu 

convite, posto que estava ocupando presidência da entidade. Afirmou que seu encargo era 

providenciar pagamentos de compromissos pessoais de NADAF. Que durante todos esses 

anos foi responsável por cuidar dos pagamentos das despesas pessoais de  NADAF, razão 

pela  qual  frequentava  a  SICME  e  CASA CIVIL,  local  de  trabalho  de  PEDRO 

NADAF e, onde conheceu MARCEL, SILVAL, JOÃO BATISTA.

CONFESSOU  que  atendendo  à  solicitação  de  NADAF emitia 

notas  fiscais  da  empresa  NBC  e  as  encaminhava  por  e-mail para  JOÃO  BATISTA 

ROSA, sendo a última emitida em abril de 2015, cujos pagamentos aconteciam por meio 

de transferências bancárias diretamente na conta da NBC. Que para assim proceder era 

remunerada por  NADAF em valores que variavam entre  R$1.500,00 a R$2.000,00, que 

não era mensal, apontando que em caso de eventual impedimento a tarefa era executada 

por outras pessoas, a saber: CAMILA e outros que não identificou. Afirmou que não tem 

informação se a prestação de serviço ocorreu.

Frente à intimidade que sempre teve com a NBC é evidente que 

mente ao afirmar que desconhecia se houve ou não prestação de serviços para as empresas 
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de JOÃO ROSA, posto que ciente que a empresa não passava de instrumento a serviço da 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Continuando, ainda, CONFESSOU que no ano de 2013 recebeu de 

PEDRO NADAF vários cheques emitidos pelas empresas do grupo TRACTOR PARTS, 

aos quais deu as seguintes destinações: 

1 – nominou a seu favor para cobrir suas despesas (KARLA); 

2 – depositou na conta da NBC;

3 –  depositou  a  favor  de  CIBELE  DE  AGUIAR  BOJIKIAN 

referente a pensão alimentícia e,  ainda,  em alguns casos sacou o cheque e realizou o 

depósito em dinheiro para a referida senhora;

4 – depositou em sua conta corrente para proceder aos pagamentos 

de despesas pessoais de NADAF, já que era mais fácil do que sacar os valores.

Ressaltou que sempre devolvia a NADAF os valores que excediam 

aos pagamentos que deveria fazer.

Afirmou,  ainda,  que  o  motorista  de  PEDRO NADAF o  senhor 

MARCOS FLÁVIO DE OLIVEIRA, como ela, também fazia a “troca de cheques”. 

Inquirido confirmou que descontava cheques do Grupo Tractor Parts a pedido de PEDRO 

NADAF cujo valor correspondente dava a destinação determinada por  NADAF e que o 

restante entregava integralmente a ele (fls. 532/534).

Interessante  destacar  que  a  investigação  apontou  que  junto  a 

empresa Divetur Turismo que atua no ramo de Câmbio e Turismo, KARLA entregou 

cheques das empresas do senhor  JOÃO ROSA, ao todo 04 (quatro) cheques, no valor 

total de R$ 11.480,00  para cobrir despesas ou adquirir moeda estrangeira em seu interesse 

e  não  de  PEDRO  NADAF,  aspecto  que  revela  que  sua  atividade  ia  além  do  que 

declarou,  não  se  tratando  de  mera  secretária,  mas  agente  com  participação  ativa  na 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
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Constata-se, portanto, que as revelações apresentadas por KARLA 

coadunam-se  com  as  tarefas  que  lhe  eram  atribuídas,  na  condição  de  integrante  da 

ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA,  confirmando  que  atuava  na LAVAGEM  do 

DINHEIRO obtido criminosamente.

Corroborando o declarado, ressalta o depoimento de  EDUARDO 

DURANS às fls. 741/743 do IP que recebeu cheques emitidos pelas empresas do JOÃO 

ROSA,  para saldar compromissos da  DENUNCIANDA KARLA,  junto a DIVETUR 

TURISMO (ou troca por moeda estrangeira) no valor de R$ 11.480,00.

DA LAVAGEM realizada pela FMC     - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA  

DA PARTICIPAÇÃO DOS DENUNCIANDOS:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO e SILVIO CEZAR CORRÊA 

ARAÚJO

A  investigação  descortinou  também  o  envolvimento  na 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA de  FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA 

FILHO  e  SILVIO  CEZAR  CORRÊA ARAÚJO pessoas  com  ligação  direta  e  de 

confiança de  SILVAL DA CUNHA BARBOSA que, no caso em exame, agiam a seu 

comando.

As  provas  apontam  que  os  DENUNCIANDOS, na  referida 

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA também eram responsáveis por promover a LAVAGEM 

DE  DINHEIRO  atuando  no  interesse  pessoal  do  seu LÍDER, pessoa  com  quem 

mantinham estreito relacionamento e lanços de confiança, ambos trabalhando próximo ao 

gabinete do governador.

Ilustrando  o  estreito  relacionamento  de  FRANCISCO GOMES 

DE  ANDRADE  LIMA FILHO  e  SILVAL BARBOSA,  destaca  as  informações  do 

declarante Frederico Coutinho Müller (fls. 365/367) oportunidade em que afirmou que em 

reunião realizada com FRANCISCO LIMA para tratar de uma dívida que este possuía 

junto  a  factoring,  o  DENUNCIANDO  FRANCISCO se  recusou  a  assinar  nota 

promissória  assegurando  o  pagamento  da  dívida  e  ainda  declarou  que:  “calma  essa  
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resolução você sabe que não é pra mim, você sabe que todas essas operações do cheque  

não são pra mim, que estou resolvendo problema para outras pessoas e, você sabe de  

quem é”.

Em  nova  declaração  juntada  às  fls.  368/369  FREDERICO 

MULLER  COUTINHO afirmou  que  na  reunião  em  que  estava  presente  seu  sócio 

FILINTO e  CHICO LIMA, este não quis assinar a promissória assumindo a dívida por 

estar representando interesse do SILVAL BARBOSA, tendo dito ainda que valores como 

esse para o SILVAL “é igual banana na guela de velho”. 

Corroborando  o  declarado  por  Frederico,  FILINTO MÜLLER 

asseverou que na referida reunião: CHICO LIMA acabou por confirmar que o dinheiro 

que recebia da Tractor Parts era direcionado para outros interesses também, sendo que em 

outras oportunidades CHICO LIMA confirmou ao interrogando que representava os 

interesses do Governador Silval Barbosa e Pedro Nadaf.

Foi  apurado que  os  primeiro  pagamentos  da  propina  EXIGIDA 

pela  ORGANIZAÇÃO,  envolvendo  a  FMC, foram realizados  por  intermédio  de  06 

(seis) cheques pré-datados no valor de R$ 83.333,00 (oitenta e três mil, trezentos e 

trinta e três reais) cada um.

Veja que a emissão de tais cheques não seguiu o padrão dos demais, 

já que em valores relativamente elevados.

Assim, com o fito de compensá-los de forma a ocultar a identidade 

da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e, considerando que eram para pagamento futuro, o 

total  dos  cheques  no  valor  R$  499.998,00  (quatrocentos  e  noventa  e  nove  mil, 

novecentos  e  noventa  e  oito  reais) foram  “trocados”  junto  a  factoring FMC 

Recuperação de Crédito Ltda.

Verificou-se  que  os  cheques  foram  pessoalmente  apresentados 

pelo  DENUNCIANDO FRANCISCO  GOMES  DE  ANDRADE  LIMA FILHO, 
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gerando a expedição do Borderô de número 5282 que se encontra juntado às fls. 371 do 

IP.

Desta importância, em datas diversas, na maioria correspondente as 

apontadas  para  a  apresentação  dos  cheques,  os  administradores  da  FMC,  seguindo 

orientação de FRANCISCO LIMA FILHO (fls. 365/367; 368/369; 716/718):

1-  parte  em  cheques  da  emissão  da  FMC  pulverizados  em 

valores pequenos;

2-  quitaram  compromissos  pessoais  de  FRANCISCO  LIMA 

FILHO, bem como, procederam a transferências bancárias em seu favor e,

3-  em    22/03/2013,    mediante  TED transferiram para  SILVIO   

CEZAR CORRÊA ARAÚJO o valor de   R$ 25.000,00   (vinte e cinco mil reais)  .

Necessário  registrar  que  FREDERICO afirma  que  entregou 

importância em dinheiro para FRANCISCO LIMA.

Já  FILINTO descreve  que  parcela  do  crédito  foi  depositada  na 

conta da esposa de  FRANCISCO LIMA,  a saber: Karla Vieira de Andrade Lima, no 

valor de  R$ 100.000,00 no ano de 2012. Ainda informa que  FRANCISCO atendendo 

interesse próprio, também compensava os valores oriundos dos cheques da empresa de 

JOÃO ROSA com outras transações financeiras realizadas por intermédio da empresa de 

seu filho denominada Pro Nefron Nefrologia Clínica e Terapia Renal Substitutiva Ltda.  

Os administradores da FMC – Frederico Muller Coutinho e Filinto 

Muller inquiridos pela autoridade policial apresentaram detalhes da transação realizada 

com  FRANCISCO  GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO,  oportunidade  em que 

entregaram documentos que ilustram o declarado, vide fls. 370/392 do IP.

FREDERICO  MULLER  COUTINHO e  FILINTO  MULLER 

confirmam em seus depoimentos que  FRANCISCO LIMA afirmou que negociava os 
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cheques com a FMC no interesse do então governador – SILVAL BARBOSA e PEDRO 

NADAF. 

Veja que se realmente no início a propina exigida destinava-se ao 

pagamento de despesas ilícitas da campanha eleitoral de 2010 e, os cheques negociados 

com a FMC foram os primeiros emitidos pela empresa de JOÃO ROSA é de se supor que 

parte tenha se destinado a honrar tais pagamentos.

Informaram que entre o recebimento dos cheques da  TRACTOR 

PARTS e a entrega do valor correspondente a FRANCISCO ou as operações realizadas 

por determinação dele transcorreram 06 (seis) meses, por ora detalha abaixo as operações 

até o momento apuradas, ressaltando que as demais quantias estão sendo levantadas pela 

FMC, a saber:  

1 – pagamento de títulos de despesas pessoais de  FRANCISCO 

LIMA, no total de R$35.300,02, assim detalhado:  

1.1- em 01/03/2013no valor de R$17.400,00, referente pagamento 

de cartão de crédito do Bradesco em nome de FRANCISCO vide fls. 387/389 do IP;

1.2- em 01/03/2013 no valor de R$10.000,00, referente pagamento 

de cartão de crédito do Bradesco em nome de FRANCISCO vide fls. 384/386 do IP;

1.3- em 05/03/2013no valor de R$4.710,00 referente a boleto da 

empresa Novo Mundo Administradora vide fls. 377/380 do IP (Despesa de condomínio).

1.4- em 22/03/2013 no valor de R$3.190,02, referente a fatura de 

cartão de crédito de Chico Lima vide fls. 374/376 do IP.

2 –  remessa  via  TED  a  FRANCISCO  LIMA do  valor  de 

R$10.000,00 em 25/03/2013;

3  –  troca  de  cheques  menores  da  FMC  que  eram  sacados  por 

FRANCISCO LIMA; 

4- Retiradas em dinheiro por FRANCISCO LIMA para atender a 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 

5 – remessa em 22/03/2013 via TED a favor de SILVIO CEZAR 

CORREA ARAUJO no valor de R$25.000,00.
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Demonstrado,  portanto,  que  a  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA 

utilizou-se da  FMC– RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA. para dissimular a 

origem  criminosa  de  aproximadamente  20%  da  propina  recebida do  empresário 

JOÃO  BATISTA ROSA,  ocultando  a  origem  criminosa  do  ganho  indevido  de  seus 

integrantes.  

 

DA LAVAGEM DE DINHEIRO utilizando a EMPRESA

NBC – ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

Na  segunda  fase  da  lavagem  do  dinheiro,  as  investigações 

apuraram  que  a  empresa NBC  –  ASSESSORIA,  CONSULTORIA  E 

PLANEJAMENTO  LTDA.  -  CNPJ  n°  15034341/0001-55, de  propriedade  do 

DENUNCIANDO PEDRO JAMIL NADAF e de seu filho  PEDRO JAMIL NADAF 

FILHO4, foi empregada pela  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ao longo do período de 

13/11/2013 a 09/04/2015  para “esquentar” a origem ilícita da vantagem indevida recebida 

de JOÃO BATISTA ROSA e como forma de manter o benefício fiscal do PRODEIC ao 

grupo empresarial.

Restou revelado que no  período de  13/11/2013  a 09/04/2015 foi 

transferido pela empresa  TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA.,  mediante TED a favor  da conta corrente da empresa  NBC – ASSESSORIA, 

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA., no Banco do Brasil n° 0046-9, Conta 

Corrente  n°  30.754-8,  a  importância  de  R$  520.861,86  (quinhentos  e  vinte  mil, 

oitocentos  e  sessenta  e  um reais  e  oitenta  e  seis  centavos),  correspondente  a  18 

(dezoito) parcelas mensais de   R$ 28.936,77 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e seis   

reais e setenta e sete centavos).

Trata-se de empresa constituída em 22/03/1981, com suposta sede 

na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n° 2254, Edifício American Business, no 

bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá-MT, que passou a ter o primeiro funcionário,  na 

verdade zelador da empresa, só a partir de 01/junho/2015, e, recentemente contratou o seu 

segundo funcionário a recepcionista ARIADINA ARAÚJO DA COSTA.
4  Sendo que no passado, conforme já noticiado, durante o período de   09/06/2011 a 04/12/2013   figurava como 
sócia  a  DENUNCIANDA KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, que  foi  sucedida  pelo  filho  de 
NADAF.
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A autoridade policial esclarece que durante a execução da BUSCA 

e  APREENSÃO nas  dependências  da  empresa,  encontraram  a  recém-contratada, 

ARIADINA ARAÚJO DA COSTA que revelou estar trabalhando há 20 (vinte) dias e, 

que no período não recebeu nenhum cliente. Que PEDRO JAMIL NADAF aparece duas 

vezes na semana, somente meio período, sempre acompanhado de  KARLA CECÍLIA 

DE OLIVEIRA CINTRA.  Desconhece qualquer atividade de consultoria realizada pela 

empresa, vide fls. 497/498 do IP.

Interessante  destacar  que  dentre  os  15  (quinze)  clientes  para  os 

quais emitiu nota fiscal de prestação de serviços, durante o período de 2011 a 2015 figu-

ram 10 (dez) empresas, além da Tractor Parts, que coincidentemente também foram en-

quadradas na gestão governamental de SILVAL DA CUNHA BARBOSA como bene-

ficiárias do incentivo fiscal do PRODEIC vide fls. 228/233 do IP. 

O  suposto  sócio  PEDRO  JAMIL NADAF FILHO,  se  declara 

estudante, frequentando faculdade localizada no Estado de São Paulo. Tais aspectos estão 

sendo  apresentados  para  ilustrar  que  nunca  houve  a  prestação  de  serviço  noticiada. 

Inquirido  pela  autoridade  policial  declarou  que  apenas  emprestou  seu  nome para  seu 

genitor PEDRO JAMIL NADAF constituir uma empresa em que figuraria como sócio, 

desconhecendo o seu objeto, o capital social, o funcionamento, a existência de clientes e 

de empregados, porque nunca foi até o local.

Ilustrando  a  farsa  da  prestação  de  serviço  aponta  declaração  do 

empresário  JOÃO BATISTA ROSA afirmando que inexistiu a  prestação de serviço as 

suas empresas,  cujo único objetivo do contrato firmado, foi  a dissimulação da origem 

ilícita  dos valores  auferidos  da propina  paga,  revesti-la  com ares  de legalidade como 

rendimentos de transação comercial rotineira (fls. 306/308 do IP).

Demonstrando a  promiscuidade que reinava na administração de 

SILVAL BARBOSA,  destaca  que  o  FALSO  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE 

SERVIÇO foi  firmado  em  26  de  setembro  de  2013,  no  qual  assinou  pela  empresa 

supostamente contratada o próprio  PEDRO NADAF que na época ocupava o cargo de 

Secretário - Chefe da Casa Civil, vide fls. 306/308 do IP.
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Também  foi  apurado  que  por  intermédio  da  DENUNCIANDA 

KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, assessora direta e de estreita confiança de 

PEDRO  NADAF,  que  ocupava  o  cargo  de  Diretora  Financeira na 

FECOMÉRCIO/MT,  mensalmente, eram mantidos contatos com o empresário  JOÃO 

BATISTA ROSA, encaminhando, via e-mail, as respectivas notas fiscais de prestação de 

serviço,  cabendo-lhe  controlar  tais  pagamentos  a  favor  da  ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA.

Interessante destacar que por vezes os  e-mail’s eram enviados da 

própria  FECOMÉRCIO/MT, outro  fato  que  ilustra  a  utilização  da  sede  da 

FECOMÉRCIO como  território  livremente  utilizado  pela  ORGANIZAÇÃO 

CRIMIOSA, para manter seu domínio junto ao empresário deste importante segmento 

econômico.

Ilustrando a simulação do pagamento de prestação de serviços por 

parte da NBC – ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. para a 

empresa  TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA a fim de 

documentar o pagamento da propina exigida pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, 

apresenta a tabela abaixo que relaciona a remessa de TED’s e as respectivas notas fiscais  

de  prestação de serviços ideologicamente falsas apresentadas para justificar a entrada do 

dinheiro:

Nº
NOTA

FISCAL

DATA DE
EMISSÃO

Valor já com o
ISSqn

RETIDO

TED
N°

DATA
DE

EXPEDIÇÃO

CONTA
DESTINO

TED

53 12/11/13 R$ 28.936,77 0037 13/11/13
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

56 03/12/13 R$ 28.936,77 0102 13/12/13
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

57 06/01/14 R$ 28.936,77 0059 10/01/14
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

58 03/02/14 R$ 28.936,77 0110 10/02/14
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

60 06/03/14 R$ 28.936,77 0060 12/03/14
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

63 07/04/14 R$ 28.936,77 0084 10/04/14
BB

Agência 0046-9
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CC 30.754-8

65 07/05/14 R$ 28.936,77 0091 12/05/14
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

69 06/06/14 R$ 28.936,77 0095 10/06/14
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

72 04/07/14 R$ 28.936,77 0062 10/07/14
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

73 05/08/14 R$ 28.936,77 0016 11/08/14
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

76 05/09/14 R$ 28.936,77 0015 10/09/14
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

78 08/10/14 R$ 28.936,77 0061 10/10/14
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

81 03/11/14 R$ 28.936,77 0131 10/11/14
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

86 04/12/14 R$ 28.936,77 0039 10/12/14
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

88 05/01/15 R$ 28.936,77 0090 12/01/15
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

90 03/02/15 R$ 28.936,77 0079 10/02/15
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

92 02/03/15 R$ 28.936,77 0073 10/03/15
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

96 09/04/15 R$ 28.936,77 0081 10/04/15
BB

Agência 0046-9
CC 30.754-8

TOTAL NOTA FISCAL     R$ 520.861,86

Informa  que  os  documentos  que  ilustram  os  pagamentos  acima 

apontados encontram-se às fls. 05/39, do Apenso I do Inquérito Policial.

Convém registrar que, atendendo a exigência do DENUNCIANDO 

PEDRO JAMIL NADAF no pagamento da parcela de uma das propinas, foi realizada a 

entrega de uma carreta agrícola  no valor de R$ 6.870,00 (seis mil, oitocentos e setenta 

reais) pela empresa DCP MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA., de propriedade de JOÃO 

BATISTA ROSA,  operação descrita na   nota fiscal n° 60137 emitida em 03/03/2015  , 

quando  ardilosamente  PEDRO  NADAF fez  constar  como  adquirente  o  cidadão 

ROBERTO PEREGRINO MORALES JÚNIOR. (fls. 03, Apenso I do IP). Informa que 

o endereço de entrega lançado no documento fiscal  foi na Rodovia Coenge Km 62, s/n, 

Zona Rural, na cidade de Poconé/MT.
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Desta forma foi canalizado para a empresa de PEDRO NADAF ao 

todo a importância de R$ 549.858,86.

É certo que o valor ilicitamente arrecadado pela empresa  NBC – 

ASSESSORIA,  CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. era,  posteriormente, 

dividido entre os integrantes da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Necessário apontar que os demais membros da ORGANIZAÇÃO: 

SILVAL DA CUNHA BARBOSA,  PEDRO  JAMIL NADAF e  SILVIO  CEZAR 

CORREA  ARAUJO  (724/729;  521/523  e  586/589), todos  acompanhados  pelos 

respectivos  advogados, permaneceram silentes  quando  indagados  acerca  dos  fatos  em 

apuração e quando da apresentação das provas já produzidas, preferindo não colaborar 

com as investigações e, tampouco, apresentar qualquer justificativa ou esclarecimentos 

que pudessem afastar os indícios de autoria criminosa apresentados. Justo registrar que 

SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO confirmou que desde o início do ano de 2011 até 

o final de 2014, durante o mandato de SILVAL, exerceu a função de Chefe de Gabinete 

do então Governador, vide fls. 586/589.

No tocante a  MARCEL CURSI, complementando a descrição de 

suas  declarações  mencionadas  acima,  acompanhado  por  seus  advogados  Dr.  Hélio 

Nishiyama e Dr. Leonardo da Silva Cruz, negou qualquer envolvimento na concessão dos 

benefícios do incentivo fiscal do PRODEIC às empresas de JOÃO BATISTA ROSA e, 

portanto  nas  omissões  de  procedimentos  indispensáveis  constatados,  bem  como,  a 

participação em reuniões com o empresário e PEDRO NADAF para tratar deste assunto e 

da renúncia  de crédito  de ICMS dessas  empresas.  Asseverando que não pediu  e  nem 

recebeu qualquer valor a título de propina do empresário para manter o enquadramento 

das empresas no PRODEIC, ressaltando que a questão era de competência da SICME/MT 

e não da SEFAZ/MT (fls. 514/519).

Interessante  destacar  que  apesar  da  negativa  de  ter  mantido 

contatos com o empresário no sentido de atender  as suas reivindicações,  no início do 

mandato  do  governador  SILVAL,  encontra-se  juntado  às  fls.  304  do  IP,  documento 

manuscrito  por  MARCEL, em  papel  com  o  timbre  da  130ª  Reunião  Ordinária  do 
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Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  no  qual  expressamente  lança 

instruções para que o empresário formalizasse justificativa para requerer a condição de 

substituto tributário na entrada de mercadorias no Estado perante a Secretaria de Fazenda 

do Estado/MT. Ora, existe prova mais contundente dos encontros noticiados por  JOÃO 

ROSA do que este documento? 

Confirmou para a autoridade policial que mantinha contatos com o 

Deputado  Emanuel  Pinheiro,  integrante  da  CPI  dos  incentivos  fiscais  na  Assembleia 

Legislativa.

Impende  esclarecer  que  o DENUNCIANDO  FRANCISCO 

GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO não foi interrogado, pois se encontra fora do 

país desde 12 de agosto de 2015, tendo se apresentado somente na data de 21/09/2015 à 

autoridade policial, todavia, as provas produzidas evidenciam que dividia com KARLA a 

tarefa da LAVAGEM DE DINHEIRO e, ainda, que gozava de maior prestígio que ela na 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, por conta do cargo de PROCURADOR DO ESTADO.

As negativas e o silêncio dos apontados  DENUNCIANDOS não 

são capazes de afastar suas responsabilizações criminosas considerando todo o conjunto 

probatório produzido.

Bem assim, considerando as provas levantadas durante a tramitação 

do  apontado  inquérito  policial,  constata-se  de  forma  irretorquível  a  AÇÃO  DE 

ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA composta  por  SILVAL DA CUNHA  BARBOSA, 

PEDRO JAMIL NADAF, MARCEL SOUZA DE CURSI, FRANCISCO GOMES DE 

ANDRADE  LIMA FILHO,  KARLA CECÍLIA DE  OLIVEIRA CINTRA e  SILVIO 

CEZAR CORRÊA ARAÚJO, na prática dos crimes de CONCUSSÃO, EXTORSÃO e 

LAVAGEM DE DINHEIRO.

DOS PEDIDOS

Diante  do  todo  exposto,  o MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, requer:

82de101



14ª PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

1)- o  pronto  recebimento  desta  denúncia,  determinando  a 

CITAÇÃO dos DENUNCIANDOS para responder a acusação, com supedâneo no 396 

do Código de Processo Penal – CPP.

Destaca que ao presente feito não se aplica o procedimento previsto 

no artigo 514 do CPP,  inclusive para  o  DENUNCIANDO – MARCEL SOUZA DE 

CURSI posto que a denúncia foi precedida/instruída de inquérito policial nos termos da 

Súmula 330 do STJ;

2)-  que seja garantida  a prioridade da tramitação do feito  nos 

termos  do  artigo  71  da  Lei  n°  10.741/2003  (Estatuto  do  Idoso),  em  razão  do 

DENUNCIANDO SILVIO CEZAR CORRÊA ARAÚJO ter mais de 60 (sessenta) anos 

de idade.

3) a  designação  de AUDIÊNCIA  de  INSTRUÇÃO  e 

JULGAMENTO, na qual deverão ser inquiridas as testemunhas abaixo arroladas, uma 

vez que, não se vislumbra a ocorrência de absolvição sumária;

4)-  a condenação dos DENUNCIANDOS: SILVAL DA CUNHA 

BARBOSA, PEDRO JAMIL NADAF, MARCEL SOUZA DE CURSI, FRANCISCO 

GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO,  SILVIO CEZAR CORRÊA ARAÚJO e 

KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA pela prática dos delitos ora denunciados, 

após a tramitação regular deste feito;

5)-  que  seja declarado  a  perda  do  cargo  público  do 

DENUNCIANDO MARCEL SOUZA DE CURSI, conforme autoriza o art. 92, I, a, do 

CP;  que  seja  decretado  a  reparação  do  dano  no  valor  de  R$  2.595.297,86 pelos 

DENUNCIANDOS,  valor  correspondente  a  vantagem  indevida  auferida  pela 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 387, IV do CPP) .  

Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2015.

Ana Cristina Bardusco Silva
Promotora de Justiça
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Rol de testemunhas:

1 – João Batista Rosa – qualificado à fl. 350;

2 – Frederico Coutinho Muller – qualificado à fl. 365;

3 – Filinto Muller – qualificado à fl. 716;

4– Cibele de Aguiar Bojikian – qualificada à fl. 493;

5 – Ariadina Araujo da Costa – qualificada à fl. 497;

6– Geiziane Rodrigues Antelo – qualificada à fl. 505;

7 – Marcos Flávio de Oliveira – qualificado à fl. 532;

8 – Narjara de Bairros – qualificada à fl. 536;

9 – Terezinha de Jesus Souza Coelho – qualificada à fl. 543;

10 – Florindo José Gonçalves – qualificado à fl. 553;

11 – Marcos Moises Nadaf – qualificado às fls. 555 e 814;

12 – Lenes Monteiro de Oliveira – qualificada à fl. 582;

13 – Omar Benedito Maluf – qualificado à fl. 611;

14 – Lourival Lopes Gonçalves – qualificado à fl. 710;

15 – Calixto Cassimiro da Mata Junior – qualificado à fl. 730;

16 – Gustavo Michels Bongiolo – qualificado à fl. 734;

17 – Eduardo Durans – qualificado à fl. 741;

18 – Marcos Amorim da Silva, diretor regional do SESC – qualificado às fls. 757/758;

19 – Ademir Santarem Gomes, sócio proprietário da empresa Alternativa Ind. Com. De 

Móveis Ltda – qualificado à fl. 759;

20 – André Souza Maggi – qualificado à fl. 767;

21 – Jamil Nadaf de Mello – qualificado à fl. 772;

84de101



14ª PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

ANEXO I

RELAÇÃO DE CHEQUES ENTREGUES A TÍTULO DE PAGAMENTO DE 
PROPINA PELO GRUPO EMPRESARIAL DE JOÃO BATISTA ROSA À 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CUJO BENEFICIÁRIOS AINDA NÃO 

FORAM IDENTIFICADOS
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BANCO/AGÊNCIA/CONTA/DATA/N.º CHEQUE VALOR

BANCO DO BRASIL S/A R$ 209.609,00

AGÊNCIA N.° 4205-6
CONTA N.° 10420-5

07/08/2012
CHEQUE N.° 850050 R$ 3.607,00

09/09/2013  
CHEQUE N.° 850061 R$ 4.460,00

11/09/2013  
CHEQUE N.° 850063 R$ 4.360,00

CONTA N.° 10919-3
09/09/2011

CHEQUE N.° 850254 R$ 60.000,00
27/04/2012

CHEQUE N.° 850273 R$ 3.506,00
14/05/2012

CHEQUE N.° 850270 R$ 3.506,00
13/06/2012

CHEQUE N.° 850268 R$ 3.707,00
11/07/2012

CHEQUE N.° 850339 R$ 3.506,00
07/08/2012

CHEQUE N.° 850326 R$ 3.506,00
13/09/2012

CHEQUE N.° 850321 R$ 3.607,50
CHEQUE N.° 850327 R$ 3.506,00
CHEQUE N.° 850328 R$ 3.607,50

29/10/2012  
CHEQUE N.° 850323 R$ 83.333,00

23/03/2013  
CHEQUE N.° 850453 R$ 2.500,00

03/10/2013  
CHEQUE N.° 850454 R$ 3.000,00

15/10/2013
CHEQUE N.° 850492 R$ 3.000,00

29/10/2013  
CHEQUE N.° 850490 R$ 3.000,00

06/11/2013
CHEQUE N.° 850491 R$ 3.000,00

CONTA N.° 13897-5
10/07/2015

CHEQUE N.° 850066 R$ 3.210,00
CONTA N.° 15004-5

15/07/2015
CHEQUE N.° 850059 R$ 4.380,00
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CONTA N.° 9388-2
06/08/2012

CHEQUE N.° 850554 R$ 3.307,00

ITAÚ UNIBANCO S/A R$ 4.000,00

AGÊNCIA N.° 1130
CONTA N.° 34723-8

21/10/2011
CHEQUE N.° 2728 R$ 4.000,00

TOTAL GERAL R$ 213.609,00
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ANEXO II

RELAÇÃO DE CHEQUES MICROFILMADOS ENTREGUES A TÍTULO DE 
PAGAMENTO DE PROPINA PELO GRUPO EMPRESARIAL DE JOÃO 

BATISTA ROSA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CUJO BENEFICIÁRIOS 
FORAM IDENTIFICADOS
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EMITENTE/BANCO/AGÊNCIA/CONTA/DATA/BENIFICIÁRIO/N.° DO CHEQUE VALOR

CASA DAS ENGRENAGENS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 231.488,00

BANCO DO BRASIL S/A  

Agência n.° 4205  

Conta n.° 104205  

25/04/2012  

FRANCISCO CARLOS FERRES

850033 R$ 3.607,00

11/05/2012

JAMIL NADAF DE MELO

850041 R$ 3.607,00

09/06/2012  

NBC

850049 R$ 3.607,00

06/07/2012  

VANGUARD HOME RESIDENCE

850055 R$ 3.607,00

04/09/2012  

VANGUARD HOME RESIDENCE

850060 R$ 3.207,00

06/09/2012  

MARCOS MOISES

850057 R$ 3.607,50

06/09/2013  

ALTERNATIVA IND. E COM.

850082 R$ 4.650,00

10/09/2013  

CIBELE BOJIKIAN

850084 R$ 4.600,00

11/09/2013  

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

850065 R$ 4.233,00

12/09/2013  

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

850088 R$ 4.540,00

13/09/2013  

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

850067 R$ 4.670,00

850070 R$ 4.840,00

16/09/2013  

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

850068 R$ 4.800,00

17/09/2013  

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

850089 R$ 4.760,00
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19/09/2013

LENES MONTEIRO DE OLIVEIRA

850048 R$ 3.000,00

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

850071 R$ 4.880,00

20/09/2013 R$ 4.790,00

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

850072 R$ 4.790,00

23/09/2013  

SUSHI BOX ME

850073 R$ 4.920,00

24/09/2013  

OMAR BENEDITO MALUF

850074 R$ 4.870,00

25/09/2013  

CIBELE BOJIKIAN

850075 R$ 4.550,00

26/09/2013

OMAR BENEDITO MALUF

850076 R$ 4.680,00

27/09/2013  

OMAR BENEDITO MALUF

850077 R$ 4.450,00

30/09/2013  

OMAR BENEDITO MALUF

850078 R$ 4.280,00

05/05/2015

LENES MONTEIRO DE OLIVEIRA

850094 R$ 2.600,00

ITAU UNIBANCO S/A  

Agência n.° 1130  

Conta n.° 335605  

27/04/2012  

FRANCISCO CARLOS FERRES

409 R$ 3.807,00

14/05/2012

JAMIL NADAF DE MELO

416 R$ 3.807,00

18/06/2012

NBC

439 R$ 3.207,00

11/07/2012

VANGUARD HOME RESIDENCE

444 R$ 3.207,00

03/08/2012

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

446 R$ 3.207,00
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10/09/2012

VANGUARD HOME RESIDENCE

447 R$ 3.607,00

13/09/2012

MARCOS MOISES

449 R$ 3.607,50

15/07/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

491 R$ 4.680,00

16/07/2013

MARIO PIRONDI

492 R$ 4.450,00

494 R$ 4.650,00

495 R$ 4.460,00

17/07/2013

GUSTAVO MICHELS BONJIOKO

496 R$ 4.540,00

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

489 R$ 4.300,00

490 R$ 4.550,00

493 R$ 4.340,00

18/07/2013

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

497 R$ 4.233,00

19/07/2013

RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA

498 R$ 4.630,00

30/07/2013  

NOME DO BENEFICIÁRIO ILEGÍVEL

499 R$ 4.640,00

31/07/2013

ANDRE SOUZA MAGGI

722 R$ 4.780,00

723 R$ 4.880,00

724 R$ 4.830,00

01/08/2013  

FRANCIANE DOS SANTOS

500 R$ 4.800,00

721 R$ 4.750,00

06/08/2013

PLAENGE CUIABÁ RESIDENCE

725 R$ 4.950,00

726 R$ 4.870,00

04/09/2013  

YASMIN JAMIL NADAF

729 R$ 3.000,00

26/09/2013  
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LENES MONTEIRO DE OLIVEIRA

730 R$ 3.000,00

14/10/2013  

GEIZIANE ANTELO

733 R$ 3.000,00

15/10/2013  

NARJARA BAIRROS

734 R$ 3.000,00

01/11/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

732 R$ 3.000,00

11/05/2015

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

742 R$ 4.220,00

11/06/2015  

EDIFICIO SAIRIT RIOS

743 R$ 3.130,00

DCP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA R$ 566.124,00

BANCO DO BRASIL S/A  

Agência n.° 4205  

Conta n.° 93882  

23/04/2012

FRANCISCO CARLOS FERRES

850556 R$ 3.806,00

06/05/2012  

NBC

850553 R$ 3.307,00

11/05/2012  

JAMIL NADAF DE MELO

850539 R$ 3.806,00

05/06/2012

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

850661 R$ 4.760,00

04/09/2012

VANGUARD HOME RESIDENCE

850541 R$ 3.806,00

05/09/2012

MARCOS MOISES

850542 R$ 3.607,50

28/09/2012

FMC RECUPERAÇÃO

850543 R$ 83.333,00

06/06/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

850662 R$ 4.500,00

07/06/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA
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850663 R$ 4.340,00

10/06/2013

VANGUARD HOME RESIDENCE

850664 R$ 4.640,00

11/06/2013

VANGUARD HOME RESIDENCE

850665 R$ 4.800,00

12/06/2013

VANGUARD HOME RESIDENCE

850666 R$ 4.950,00

13/06/2013

VANGUARD HOME RESIDENCE

850667 R$ 4.850,00

14/06/2013

PLAENGE CUIABÁ RESIDENCE

850668 R$ 4.550,00

17/06/2013

PLAENGE CUIABÁ RESIDENCE

850669 R$ 4.643,00

18/06/2013

PLAENGE CUIABÁ RESIDENCE

850670 R$ 4.300,00

19/06/2013

PLAENGE CUIABÁ RESIDENCE

850671 R$ 4.450,00

20/06/2013

PLAENGE CUIABÁ RESIDENCE

850672 R$ 4.750,00

21/06/2013

PLAENGE CUIABÁ RESIDENCE

850673 R$ 4.890,00

24/06/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

850674 R$ 4.800,00

25/06/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

850675 R$ 4.560,00

26/06/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

850676 R$ 4.650,00

27/06/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

850677 R$ 4.450,00

28/06/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

850678 R$ 4.450,00

23/08/2013
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NARJARA BAIRROS

850685 R$ 3.000,00

BRADESCO S/A  

Agência n.°  2647  

Conta n.° 131  

18/06/2012

NBC

15 R$ 3.806,00

02/04/2013

FMC RECUPERAÇÃO

16 R$ 83.333,00

07/08/2013

CIBELE BOJIKIAN

18 R$ 4.600,00

08/08/2013

CIBELE BOJIKIAN

19 R$ 4.500,00

09/08/2013

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

20 R$ 4.340,00

13/08/2013

NARJARA BAIRROS

59 R$ 4.700,00

60 R$ 4.800,00

16/08/2013

NARJARA BAIRROS

61 R$ 4.950,00

20/08/2013

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

62 R$ 4.850,00

63 R$ 4.550,00

64 R$ 4.643,00

65 R$ 4.400,00

21/08/2013

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

66 R$ 4.450,00

22/08/2013

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

67 R$ 4.750,00

23/08/2013

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

68 R$ 4.850,00

27/08/2013

CIBELE BOJIKIAN

70 R$ 4.600,00

28/08/2013

NARJARA BAIRROS

94de101



14ª PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

74 R$ 3.000,00

03/09/2013

INVEST FOMENTO

69 R$ 4.800,00

71 R$ 4.650,00

72 R$ 4.500,00

73 R$ 4.400,00

07/10/2013

SOARES E ALMEIDA LTDA

75 R$ 3.000,00

14/10/2013

GEIZIANE ANTELO

76 R$ 3.000,00

77 R$ 3.000,00

ITAU UNIBANCO S/A  

Agência n.° 1130  

Conta n.° 252610  

27/04/2012

FRANCISCO CARLOS FERRES

1084 R$ 3.307,00

14/05/2012

JAMIL NADAF DE MELO

1085 R$ 3.307,00

18/06/2012

NBC

1100 R$ 3.307,00

12/07/2012

NBC

1125 R$ 3.806,00

03/08/2012

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

1128 R$ 3.806,00

11/09/2012

NBC

1134 R$ 3.307,00

13/09/2012

MARCOS MOISES

1135 R$ 3.607,50

29/01/2013

FMC RECUPERAÇÃO

1147 R$ 83.333,00

15/05/2013

VANGUARD HOME RESIDENCE

1151 R$ 4.450,00

1152 R$ 4.360,00

1153 R$ 4.650,00

24/05/2013
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KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

1333 R$ 4.540,00

1334 R$ 4.360,00

1335 R$ 4.500,00

1336 R$ 4.700,00

1337 R$ 4.800,00

1338 R$ 4.750,00

27/05/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

1339 R$ 4.780,00

28/05/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

1340 R$ 4.880,00

31/05/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

1203 R$ 4.903,00

1204 R$ 4.950,00

13/06/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

1201 R$ 4.900,00

PLAENGE CUIABÁ RESIDENCE

1207 R$ 4.400,00

1208 R$ 4.550,00

1209 R$ 4.400,00

28/08/2013

NARJARA BAIRROS

1224 R$ 3.000,00

15/10/2013

NARJARA BAIRROS

1234 R$ 3.000,00

06/11/2013

NARJARA BAIRROS

1233 R$ 3.000,00

TRACTOR PARTS PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA R$ 468.845,00

BANCO DO BRASIL S/A  

Agência n.° 4205  

Conta n.° 102342  

15/05/2015

BKP CONSTRUTORA LTDA

852477 R$ 1.800,00

Conta n.° 144495  

22/05/2015

SALVADOR FERNANDO DELGADO

850151 R$ 3.400,00

850152 R$ 4.820,00

850153 R$ 4.780,00

14/07/2015
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CARLOS EDUARDO BARBOSA

850156 R$ 3.660,00

Conta n.° 150045  

04/05/2013

NBC

850055 R$ 4.650,00

26/05/2015

SALVADOR FERNANDO DELGADO

850056 R$ 3.750,00

Conta n.° 158975  

05/06/2015

NARJARA BAIRROS

850082 R$ 3.250,00

Conta n.° 162434  

06/05/2015

PEDRO 

850281 R$ 3.450,00

28/05/2015

SALVADOR FERNANDO DELGADO

850284 R$ 3.900,00

16/07/2015

IRMÃ ADA GAMBAROTO

850299 R$ 3.750,00

Conta n.° 210579  

02/06/2015

SALVADOR FERNANDO DELGADO

650001 R$ 3.700,00

BRADESCO S/A  

Agência n.°  2647  

Conta n.° 114  

29/11/2012

FMC RECUPERAÇÃO

202 R$ 83.333,00

08/05/2015

SESC

332 R$ 3.680,00

10/06/2015

EDUARDO DE OLIVEIRA

336 R$ 2.000,00

HSBC BANK BRASIL S/A  

Agência n.°  830  

Conta n.° 830006278  

02/04/2013

LENES MONTEIRO DE OLIVEIRA

70 R$ 4.500,00

03/04/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA
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71FF R$ 4.550,00

04/04/2013

PAULO 

72 R$ 4.400,00

05/04/2013

AO PORTADOR (NOME DO BENEFICIÁRIO EM BRANCO)

73 R$ 4.450,00

09/04/2013

CIBELE BOJIKIAN

75 R$ 4.650,00

10/04/2013

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

76 R$ 4.460,00

11/04/2013

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

77 R$ 4.340,00

12/04/2013

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

78 R$ 4.360,00

15/04/2013

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

79 R$ 4.650,00

16/04/2013

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

80 R$ 4.700,00

17/04/2013

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

161 R$ 4.800,00

19/04/2013

CIBELE BOJIKIAN

74 R$ 4.560,00

23/04/2013

CIBELE BOJIKIAN

162 R$ 4.750,00

24/04/2013

INVEST FOMENTO

163 R$ 4.780,00

25/04/2013

INVEST FOMENTO

164 R$ 4.680,00

26/04/2013

INVEST FOMENTO

165 R$ 4.900,00

29/04/2013

INVEST FOMENTO

166 R$ 4.950,00

30/04/2013
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INVEST FOMENTO

167 R$ 4.853,00

ITAU UNIBANCO S/A  

Agência n.° 1130  

Conta n.° 347238  

18/10/2011

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

2725 R$ 4.000,00

19/10/2011

AO PORTADOR (NOME DO BENEFICIÁRIO EM BRANCO)

2753 R$ 4.000,00

ESTRELA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

2742 R$ 4.000,00

2743 R$ 4.000,00

2744 R$ 4.000,00

2746 R$ 4.000,00

2747 R$ 4.000,00

2749 R$ 4.000,00

2750 R$ 4.000,00

2751 R$ 4.000,00

2752 R$ 4.000,00

2754 R$ 4.000,00

2755 R$ 4.000,00

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

2726 R$ 4.000,00

20/10/2011

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

2756 R$ 4.000,00

2757 R$ 4.000,00

21/10/2011

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA

2729 R$ 4.000,00

LENES MONTEIRO DE OLIVEIRA

2758 R$ 4.000,00

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

2727 R$ 4.000,00

01/11/2011

AO PORTADOR (NOME DO BENEFICIÁRIO EM BRANCO)

2790 R$ 1.685,00

VANGUARD HOME RESIDENCE

2789 R$ 4.150,00

08/11/2011

MIRON EMIA ABI ABIB

2771 R$ 2.050,00

2772 R$ 2.600,00

2781 R$ 1.030,00

2782 R$ 2.150,00
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2783 R$ 1.090,00

2784 R$ 1.050,00

2785 R$ 1.060,00

2786 R$ 1.040,00

2787 R$ 2.045,00

2792 R$ 1.990,00

2794 R$ 1.100,00

2797 R$ 2.550,00

09/11/2011

VANGUARD HOME RESIDENCE

2776 R$ 1.550,00

11/11/2011

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

2793 R$ 3.690,00

14/11/2011

VANGUARD HOME RESIDENCE

2775 R$ 1.060,00

2777 R$ 1.045,00

2778 R$ 1.090,00

16/11/2011

AO PORTADOR (NOME DO BENEFICIÁRIO EM BRANCO)

2799 R$ 3.855,00

17/11/2011

ANDRE CASSIMIRO DA CRUZ

2770 R$ 3.200,00

2791 R$ 2.940,00

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

2788 R$ 3.195,00

18/11/2011

CALIXTO CASSIMIRO DA MATA JUNIOR

2779 R$ 2.095,00

2796 R$ 3.245,00

24/11/2011

AO PORTADOR (NOME DO BENEFICIÁRIO EM BRANCO)

2795 R$ 2.990,00

2798 R$ 2.010,00

25/11/2011

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

2773 R$ 1.045,00

2774 R$ 1.400,00

27/04/2012

FRANCISCO CARLOS FERRES

3112 R$ 3.707,00

14/05/2012

JAMIL NADAF DE MELO

3152 R$ 3.707,00

14/06/2012

100de101



14ª PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

3219 R$ 3.506,00

09/07/2012

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

3277 R$ 3.707,00

03/08/2012

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

3320 R$ 3.707,00

13/09/2012

MARCOS MOISES

3383 R$ 3.707,00

3388 R$ 3.607,50

3389 R$ 3.607,50

02/01/2013  

FMC RECUPERAÇÃO

3435 R$ 83.333,00

20/09/2013  

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

3712 R$ 3.000,00

TOTAL GERAL R$ 1.266.457,00
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	Isto posto, os fatos em tela demonstram que a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA praticou o crime de CONCUSSÃO ao EXIGIR do empresário JOÃO BATISTA VANTAGEM INDEVIDA no importe de R$ 2.550.297,86, para a manutenção do benefício fiscal via PRODEIC.
	DO CRIME DE EXTORSÃO
	DOS PEDIDOS



