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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA FAZENDÁRIA 

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 10ª V ARA CRIMINAL 
FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. 

1. O Departamento de Polícia Federal, por seu Delegado de Polícia Federal 

signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais alicerçadas no Art. 144 da 

Constituição Federal, Art. 6° e ss. do Código de Processo Penal, vem, mui respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, representar por: 

com fundamento no art. 5°, inciso XI da Constituição Federal c/c art. 240 e seguintes do 

Código de Processo Penal, Art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, pelos fatos e 

fundamentos a seguir aduzidos: 

1. PRELIMINAR DE DISTRIBIDÇÃO MANUAL POR PREVENÇÃO 
' 

2. Preliminarmente, pugna-se pela Distribuição manual por prevenção, tendo 

em vista que o presente pedido refere-se à investigação levada a efeito nos autos do 
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Processo nº 28042-88.2014.4.0l.3400 (IPL nº 004/2014 - COGER/DPF), bem como do 

Processo nº 28068-86.2014.4.0l.3400 (Cautelar de Afastamento de Sigilo Bancário e 

Fiscal), Processo nº 45072-39.2014.4.0l.3400 (Cautelar de monitoramento telefônico), 

Processo nº 53824-97.2014.4.0l.3400 (Cautelar de monitoramento telemático) e do 

Processo nº 7250-79.2015.4.01.3400 (Cautelar de Prisões Preventivas e Temporárias, 

Buscas e Apreensões e bloqueio de bens e valores), e principalmente os autos do 

Processo Cautelar nº 35707-24.2105.4.01.3400, o qual se trata de interceptação 

telemática diretamente ligada aos fatos elencados nesta representação. 

II. HISTÓRICO 

3. O presente instrumento refere-se à investigação criminal em andamento 

levada a efeito pela Polícia Federal e tem como intento apurar a prática dos crimes de 

Advoc_~Fazendária, Tráfico de Influência, Corrupção Ativa e Passiva, 

Associação Criminosa, Organização Criminosa e Lavagem de Tunhe1ro, ocorndas """eln--' 

decorrência de negociações escusas realizadas em processos de interesse do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) promovidas por alguns Conselheiros e outros 

particulares envolvidos na captação de clientes. 

4. A investigação tinha como foco alguns servidores do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, órgão do Ministério da Fazenda Nacional responsável 

pelo julgamento de recursos administrativos de autuações promovidas pela Receita Federal 

do Brasil, posto que alguns funcionários públicos, por meio da advocacia administrativa 

fazendária, estavam atuando com o livre propósito de influenciar e corromper conselheiros, 

com o objetivo de conseguir a anulação ou dirimir os efeitos dos autos de infrações, 
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resultando em milhões de reais economizados pelas empresas autuadas em detrimento do 

erário da União. 

5. Durante o trabalho investigativo foram detectadas inúmeras condutas ilícitas 

praticadas pelos investigados, já que comprovadamente os Conselheiros e outros servidores 

defendiam interesses privados dentro do CARF em detrimento da União, e ainda, valendo

se de informações privilegiadas de dentro do Conselho, realizavam captação de clientes 

através de "escritórios de assessoria, consultoria ou advocacia" em São Paulo e outras 

localidades, para que esses captadores oferecessem "serviços e facilidades" dentro do 

CARF manipulando o andamento normal do processo (venda de pedidos de vista), 

vendendo realização de exames de admissibilidade ou para simplesmente a colocação de 

processos em pauta de julgamento, vendendo decisões favoráveis resultado de julgamentos 

de recursos, promovendo desse tráfico de influência e corrupção de conselheiros. 

III. FATOS APURADOS 

6. Corroborando os indícios que fundamentaram o pedido acima mencionado, 

foram identificados inúmeros e-mails (Processo nº 53824-97.2014.4.0l.3400 (Cautelar de 

monitoramento telemático) que robusteceram a forma de atuação do grupo com a possível 

manipulação de decisão através da corrupção de servidores no Processo Administrativo 

Fiscal nº 10120.016270/2008-95, que envolvia numa autuação tributária em desfavor da 

empresa MITSUBISHI (MMC AUTOMOTORES DO BRASIL L TDA). Na ocasião, o 

então Conselheiro JOSÉ RICARDO DA SILVA fala na madrugada do dia do julgamento, 

para ALBERT LIMOEIRO, advogado de escritório parceiro, que esteve reunido com e 

MAURO MARCONDES (da MARCONDES E MAUTONI DIPLOMACIA 

CORPORATIVA) e o PAULO FERRAZ, um dos diretores da MITSUBISHI, que "a 
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pessoa do Rio" iria se manifestar favoravelmente e que o resultado do jogo BRASILIA X 

GOIÁS seria 4 X 2. 

Mensagem JOS.É RICARDO X ALBERT LIMOEIRO 01 IDOC. 01) 

Fro.,.:Jo5e Ricm!o da. Sika. <rlko..\r@brcllrli<>.=:b? 
Dat~ Sat, 241"12-010 ~3:17:+5 ..roDO 
To: «albmli:mo~gmajl.=> 
Subjeçt: NOTICL'I.S 

Albert, bóa noite! 

Em relação ao caso NACIONAL: Recebi, esta tarde, a informaçào de que a pessoa do Rio se posicionará 
favoravelmente a tese apresentada pela NACIONAL. Se assim for, haverá um desempate favorável. Ante a essa 
possibilidade, há dúvida no âmbito NACIONAL sobre aquele encaminhamento de adiamento de que lhe falei ontem 
no final do dla. Mesmo que confirmada essa posição do Rio, ainda assim, precisamos refletir sobre a utilidade do 
adiamento. A NACIONAL, ante ao posicionamento favorâvel do Rio, indagou-me sobre a possibilidade de 
mudarmos (mediante argumentação técnica e mais robusta) o posicionamento da pessoa que apresentará a 
proposta e/ou de quem comandará a análise (sabemos, desde já, que a proposta tende a ser 
desfavorável). Lembro-me que quem também propôs o adiamento anterior foi tal pessoa, alegando não estar finne 
para apontar com quem estaria a RAZÃO. De qualquer modo, também estou refletindo sobre essa 
possibilidade. Estou refletindo muito sobre esses assuntos. Aceito e aguardo opinião de todos. 

Abraço. Zé Ricardo. 

Mensagem JOSÉ RICARDO X ALBERT LIMOEIRO 02 (DOC. 02) 
Qc• i'D:S:31rnartrnl1P?mt0 er 
~"" -'1:1:!eíll"'r<l<!'~SINO 

O pcss.o.al d.a n;r.QOD.al esta aqui. 
Tem<>'> qne C<lDseguir aprospcc disso. 
Abs. 

From, Jose Ric:irdo d:i. Silva <::silva,j:r@bmirbo.-c:om .. br> 
Dat.e: Wed, 28 Jui 2010 Ol:05·.~ -0300 
Tg..; c:alberdimoeiro@gmaiLcom> 
Subje:c: RECOMENDAÇÕES UR.GE!'<"TES. 

Meu caro 
Acho bom não adiarmo~ N.4-0 PEÇA. É bom, apenas, recomendar aos atletas, atenção e cuidado nas jogadas.Segue abaixo o 
e-mail que enviei há pouco. 
Nos falamos amanhã antes da partida. 
Abra o. Boa noite. 

"Mauro e Cristina, 
a Pai 110 Ferraz e a f\Aa1 rra estiveram no nosso esccttódo aaui em Brasília Ficamos de nos falar na noite desta 
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terça-feira, quando o Paulo já estivesse em São Paulo e obtido mais informações. Eu teria reunião (como realmente 
tiYe) também à noite para verificar qual a "intensidade e o volume das águas do rio" e eu avisaria ao Paulo do 
resultado dessa vedficacão Poffi bem Falej com Pauto por telefone por volta das 23h (um pouco mais) 
Comuniquei a ele que a verificação de minha parte foi bastante PÇSitivaT nos dando assim uma certa tranqüilidade. 
Ele me disse que também teve uma confirmação PÇSitiva em relação ao rio e que o Gilete, até há pouco indefinido, 
desta vez cortaria em sentido favorávet. 

ocês sabem que eu gosto muito de futebol. Isso me fez lembrar de certo jogo do campeonato brasileiro. O jogo, 
ntre GOIÁS x BRASÍLIA, tinha sido marcado para às 9 da manhã, mas um dos jogadores tltulares se atrasou e o 

·ogo foi adiado para mais tarde no mesmo dia, se não me engano para depois do almoço às 14h. O placar foi 4x2 
em favor do Goiás. Da forma com que os times estão jogando atualmente, tudo indica, que se esses times se 
enfrentarem novamente o lacar poderá ltamente se repetir em 4x2 para o GOIÁS. Há uem anisque um 
palpl e remoto de 5x1, por exemplo, atri indo um gol ao capitao o time. O fato é que, pe a observação dos 
jogadores, a probabilidade do GOIÁS vencer é realmente multo grande. 
POR FAVOR, REPASSEM TODAS ESSAS CONSIDERAÇÕES AO MAURO. E POR FAVOR ME INFORMEM UM 
TELEFONE PARA QUE EU POSSA FALAR COM ELE O QUANTO ANTES. 
Grato. José Ricardo." 

7. Em verdade a mensagem cifrada acima refere-se ao processo da MMC 

AUTOMORES DO BRASIL no CARF no qual se discutia a irregularidade cumulação de 

incentivos fiscais federais com incentivos do Estado do Goiás, por isso o código "GOIÁS X 

BRASÍLIA", e que "o placar foi de 4 X 2", que foi o resultado do julgamento, e o "cara do 

rio" era o Conselheiro MAURÍCIO TAVEIRA E SILVA, o qual após sua saída do CARF 

retomou à sua lotação de origem, o Estado do Rio de Janeiro. 

8. Acontece que analisando mais detidamente as questões que envolvem 

SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL, MMC AUTOMOTORES DO BRASIL. 

LTDA e MARCONDES E MAUTONI EMPREENDIMENTOS E DIPLOMACIA 

CORPORATIVA LTDA, empresa do então Vice Presidente da ANFAVEA, o senhor 

MAURO MARCONDES MACHADO, observa-se que essa relação é um pouco mais 

antiga, já que antes desse contencioso administrativa para a desconstituição dos 

créditos tributários formalizados pela Receita Federal, ainda no ano de 2009, foram 

feitas negociações visando à renovação de incentivos fiscais que beneficiariam 

empresas do setor automobilístico. 
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9. A legislação brasileira carece de um normativo que estabeleça regras claras 

sobre a_atiJ(j~~~-~J.obe~-4i:cando a critério do bom senso daqueles que a praticam, 

contudo, em se tratando de relação que envolve promoção de interesses particulares junto a 

· órgãos públicos, há que se ter cuidado redobrado para que aqueles que o Lobby não se 

enverede para o caminho do tráfico de influência. 

10. Infelizmente, ante ao conjunto probatório angariado ao logo das 

investigações da OPERAÇÃO ZELOTES, restaram evidenciadas conversas e documentos 

que indicam que a ocorrência de tráfico de Influência e/ou corrupção nos bastidores da 

elaboração e aprovação de legislação que trouxe benefícios fiscais para empresas do setor 

"ã:utomobilístico e de quebra ainda resultou em economia de bilhões de reais para empresas 

/ que possuíam créditos tributários constituídos em discussão no Conselho Administrativo de 

· Recursos Fiscais. 
-·------

11. Nesse sentido, traremos inicialmente à baila uma mensagem eletrônica que 

contém em anexo uma minuta de relatório redigido pelo lobista ALEXANDRE PAES DOS 

SANTOS transmitido aos seus parceiros FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO DA SILVA, 

outro lobista sócio da CVEM CONSULTO RIA, e o FERNANDO CESAR DE MOREIRA 

MESQUITA, que por sua vez era Secretário de Comunicação Social do Senado nomeado 

em 12/08/2009 pelo então Presidente da Casa, o Senador JOSÉ SARNEY. 

Mensagem ALEXANDRE X MIRTO X FERNANDO CESAR (DOC. 03) 

n qui ZS/QZJ2010 OS:49 r~ Ali::xandre Paes SantoS- <a!exandreaps@hotrn;úi.com> 
Relatório SGR (RESEVADO/l/RGENTE) MM & SGR 

Para frand$,o Mtrto" francrsr,;i,m1rto@uol.cc-m.b-r: f'ern~ndo CesuMesgu!ta 

4) Esta men!;agemfo·i enviada com a p-ríodda::!eAlta, 

lllJI!Ili!IIMHUII fil Relatôrlo SGR.d'oc 
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12. O teor do documento, embora bastante codificado, demonstra como foi 

pactuada as negociações e distribuição dos valores em contraprestação aos serviços 

prestados. 

13. Assim, o mesmo começa declinando que s valores acordados seriam 

distribuídos na proporção de 60% para as empresas de lobby e 40% para suas despesas no 

encaminhamento dos trabalhos em honorários a serem contratados. Já de plano podemos 

fazer as seguintes perguntas, que serviço seria prestado ou contratado numa atividade onde 

nada é produzido, mas somente conversado, que poderia gerar uma despesa de 40% do 

valor acordado. Cumpre dizer, como se verá mais adiante que os valores envolvidos 

chegariam à milionária cifra de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais). 

14. 

RELATÓRIO SGR.DOC (DOC. 03} 

TÓRIO DOS FATOS PARA ESCLARECIMENTO AOS 
OLABORADORES DIRETOS NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO 
BJETIV.Al'<'DO A PRORROGAÇÃO DA "'IGtNCIA DE INCENTIVOS 
SCAIS. 

1. Os serviços prestados às -empresas interessadas estão S-C:IJdo realizados em 
parceria pelos escritórios SGR e .M'&M (Marrondes & Mautoni). 

" O acordo entreSGRe:M&hilfoi ode que a participação nos honorários seria de 
50% para cada um dos escritórios. 

3. A SGR sinalizou iniciahnentc à M&M que suas despesas no encaminhamento 
os trabalhos chegariam a aproximadamente 40% dos borarios a serem -contratados. 

A seguir reforça-se que as despesas da empreitada chegariam a 40% e que a 

SGR teria que repassar aos "colaboradores" o montante de "R$ 0.000.000,00" que se 

encaixariam nos honorários destinados às despesas, considerando a contratação por parte da 

MMC e da CAOA. Ainda ficou estabelecido que os 60% sobressalentes seriam divididos 
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na proporção de 50% para a SGR CONSULTO RIA EMPRESARIAL e a MAR CONDES E 

MAUTONI EMPREENDIMENTOS E DIPLOMACIA CORPORA TIVA. 

15. 

6. Em reunião de trabalho-realizada em São Paulo, a M&rvf sugeriu à. SGR que as 
despesas :incorridas pelos escritórios na realização do trabalho fossem assumidas ~ 
~ em no máximo 40% dos honorários a serem pagos. Na mesma ocasião, a M&M 
:revelou a SGR gue tena 11e repassar aos prot1ss1onais seus colãbõiidores o vâlõr de 
~roxím.adamenk' R$ Q.QQQ.000 00 os m!!Js se en-c-2i~am no~ :ilJº::á dQa iumllliti'11i 
destina.d.os ãs tJ....,....sas, ha:j.a vista contratacão dos sc:rvi"'""" do consórcio --1-- duas 

= esas e " .A eoncore1.ou sem resS4lvas com a proposta, vez que já 
havia mencion~ anteriormente, da necessidade de 40o/o paza as suas despesas, 

7. O acordo entre os escritórios, exaustivamente discutidot foi o seguinte: 

8. Foi estabelecido elos escritórios, reviam.ente e de comumaoordo, uc 40% do 
valordos onorariosscriam est· os.às pesasnecessáriasà iza.cão o. 

9. Foi ~stabclecido, também.. .que 600/o do valor dos- honorários seriam intocáveis. 
uu seja, deduzidas as sas 400/o. o restante seria. exclusi;..unente a 
partlctpação de terceiros), destinado à remuneração dos ~critérios demaneiradefinith,c 
e urca.u .. v ..... 

O documento deixa claro que as tratativas para a obtenção da Medida 

Provisória já tinham sido encaminhadas e restava somente a conversão da medida 

provisória em lei. 

16. Cita ainda que era conveniente que tudo fosse realizado até o final de 2009 e 

que tudo foi colocado aos Presidentes da CAOA e MMC que aceitaram as condições, e de 

comum acordo foram desencadeados os procedimentos e atividades visando o objetivo final 

do trabalho, ainda que não houvesse uma definição muito clara das datas e formas de 

pagamento. 
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11. Pois bem. Parte significativa do trabalho já foi realizada até o momento, 
restando, ainda,. o transcurso do procedimento le~islãtivo para a conversão dâ MP em 

~ 

12. Feita proposta inicial de honorários, ao longo de vários meses no decorrer de 
2009. esta sofreu varias moêlffi.êãcões. A M&M cmnpria o pápel de defender e negociar 
junto às empresas. os termos da proposta de trabalho, o que sempre foi feito mediante 
conversacões entre ela, M&M. e os presidentes das empresas QyíMC e CAOA). Da 
proposta inicial. até a concordância :final das empresas, várias alterações, sobretudo 
sobre a forma de pagamento, foram feitas nas minutas de contrato, para ao fi.na.l fechar
se o acordo no formato rmetãlmente proposto. A êãdã reunlâo entre os escritonos a 
M&M, encarregada da interlocução -com as empresas interessadas, trazia novos fatos e 
argumentos para justificar as alterações e adaptações nas minutas de contrato, num 
longo pro-cesso de negociação. 

13. Desde o início desse processo de negociacão. a SGR sempre alertou à M&M da 
possibj1idade e convepiêncía de que a medída pretendida fosse editada ainda em 2009. 
Razão pela qual, mediante a sinalizacão positiva das empresas, as consorciadas SGR e 
M&M, de comum acordo. desencadearam os procedimentos e atividades visando o 
objetivo final do trabalho~ mesmo- sem uma definição concreta dos termos do contrato 
de prestacão de senicos. E de se lembrar, contudo~ que os valores totais de honorârios 
já se encontravam definidos e acordados pelas empresas, praticamente, desde o inicio 
das conversações, faltavam apenas definições de datas e forma de pagamento. 

Continua relatando sobre a reunião em Brasília na sede da SGR com os 

Presidentes das 02 (duas) empresas concordaram com a contratação mesmo havendo a 

impossibilidade da prorrogação dos beneficios por mais 10 (dez) anos, mas apenas por 05 

(cinco) em razão de restrição imposta por Lei de Diretrizes Orçamentárias. E que, por fim, 

a medida provisória foi devidamente editada "conforme pleiteado pelas empresas". 

14. As duas empresas (MMC e CAOA) concordaram.,_ repita-se. desde o início na 
contratação dos serviços propostos pelos escritórios consorciados. Ressalte-se reugtão 
realizada no escritório da SGR em Brasília, poucos dias antes da edição da mediªª'
guando a SOR e a M&M, juntamente com os presidentes (donos) das empresas. 
discutiram com detalhes os tennos e possibilidades da medida pretendida. Nessa 
ocas1ãÕ, pessõãI da SGR #§ tôdas as CU'C'unstãnc1as (do ponto dê. v1stâ teauco e 
político) em que a medida seria editada. Alertou-se da impossibilidade de prorrogação 
dos incentivos por mais 10 .anos, como inicialmente pretendido, haja vista restrição 
imposta pela lei orcamentfuã. As empresas. por meio da pãlavra expressâda 
verbalmente por seus presidentes, na presença do pessoal da SGR e da :M&M. de forma 
uníssona, concordaram. e incentivaram o encaminhamento dos trabalhos na forma 
exposta pelos escnionos. 061ettvando contem lar 5 anos de rorrogação do jpçeyttvg. 

15. A medida foi editada conforme pleiteado pelas empresas. 
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18. Não obstante, a negociação sofreu um revés, isso por que, após a edição da 

medida, o Presidente da CAOA sinalizou que não iria cumprir o contratado, mesmo a 

Medida Provisória tramitando na Câmara e faltando a tramitação no Senado para conversão 

em lei. O Presidente da CAOA ainda teria sugerido ao Presidente da MMC que também 

não honrasse os compromissos assumidos, "sob o argumento de que os resultados foram 

obtidos independentemente dos serviços contratados". 

19. 

16. Contudo~ uma das empresas, após a edição da medida e sua tramitação na 
Câmara (restando ainda à tramitação no Senado para sua conversão em lei), o Presidente 
da CAOA passou a sínalizar em conversas com a l\1&M ue não iria cum rir o 
contrata o. E ainda.. sugeriu ao presidente da :Mlv!C que também não cumprisse o 
-compromisso. 

disse, de maneira definitiva, que· não honrará os compromissos assumidos com os 
escritórios que lhe prestaram os serviços, sob o argumento de que os resultados foram 
obtidos índependentemente dgs serviços contratados. 

O MAURO MARCONDES temendo o calote que a CAOA pretendia dar, 

resolveu interceder e se ofereceu a emitir a nota fiscal dos serviços sozinho, isso por que 

reputava que em razão do longo relacionamento que mantinha com as 02 (duas) empresas, 

poderia reverter a situação, já que a emissão de nota fiscal pela SGR poderia dificultar a 

cobrança. 

17. A M&.\1 sugeriu, então, que, ao invés de entitinnos juntas {SGR e M&M. 500/o 
para e.ada uma), .ela M&M: emitisse! sozinha (100%), as Notas Fiscais para as empresas, 
relativas aos honorários. Trouxe o argumento de que por ter um relacionamento antigo 
com as empresas1 teria ela -condições de cobrar das contratantes o cumprimento dos 
compromissos e que a emissão de Nota Fiscal também pela SGR poderia dificultar essa 
cobranca. 

18. Note-se, contudo, que as duas empresas contratantes (MMC e CAOA) 
concordaram desde o início com a atuação em pare~ bem como o consórcio 
celebrado entre SGR e l\li&M e com o pagamento de 50% para cada um dos escritórios. 
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20. Ainda segundo o documento, ficou acertado que a MARCONDES E 

MA UTONI emitiria a nota fiscal correspondente à parcela do trabalho realizado pela SGR 

e 50% do valor recebido seria então repassado pela MARCONDES E MAUTONI. Ainda, 

visando e evitar a bitributação e driblar o Fisco, já que não teriam como justificar esse 

pagamento feito pela MARCONDES E MAUTONI, acertaram de constituir uma Sociedade 

em Conta de Participação para eventualmente justificar o pagamento que seria realizado 

pela MARCONDES E MAUTONI evitando assim nova incidência tributária. 

21. 

19. Todavia, dada a confiança na parceria celebrada embora desnecessária a 
mudança na forma de fatnramento de honorários propostos pela M&M, a SGR 
concordou que sua parceira profissional M&M emitisse as Notas Fiscais no valor total 
de honorários correspondente àquela parcela do trabalho realizado. Ficou acertado entre 
ambas que o valor relativo aos honorários da SGR, ou seja, 50% do valor recebido, seria 
a esta repassado pela M&M. tão logo se operacionalizasse o recebimento dos valores. 

20. Para viabilizar o repasse de 50% dos honorários pela M&M à SOR, sem que esta 
parte dos honoranos sofresse bitributação~ os escntórios dec1d:iram

1 
para manter as 

particjpa9ões na fonna acordada desde o início, constituir uma SCP com participação 
igualitária de ambas (a :rvf&M com 50o/o como sócia ostensiva e a SGR com 500/a- como 
sócia participante). de maneira que a metade dos honorários a serem recebidos na 
ocasião pela M&M, contra emissão por esta de Nota Fiscal de Servico após a dedução 
de todos os tributos incidentes na operação7 pudesse ser repassado à SGR a título de 
distribuição, sem, portanto, nova incidência tril>utária, por lhe ser assim de direito. 

Na sequência do documento surge parte bastante interessante, trata-se de 

novo revés às negociações da legislação à venda, já que o MAURO MARCONDES teria 

informado que os "seus colaborares" que faziam parte das despesas da empreitada 

aumentaram o valor solicitado, e ao invés da despesa ser "R$ 0.000.000,00" passaria a 

somar "RS 00.000.000,00" o que inviabilizaria a remuneração da SGR e da MARCONDES 

E MAUTONI, no entanto o MAURO MARCONDES tentaria renegociar o inviável valor 

de "X milhões". 
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22. Ora, a própria inteligência do texto comentado, e que vem a seguir, denuncia 

que esses tais "colaboradores" seriam pessoas que se não fossem bem remuneradas o 

resultado não seria obtido, e a sobrelevação do valor inviabilizaria as negociações por que 

as despesas se elevariam de tal forma que prejudicaria a remuneração das empresas 

intermediadoras da edição do ato, adentrando nos 60% acordados que seriam incialmente 

indiscutíveis. 

23. 

21. Por ocasião da sugestão feita pela M&M de que apenas ela ei.nitisse as Notas 
Fiscais de Serviços, a M&M. por seu sócio Dr. Manm Marçoudes m·e)on mie a 
despesa a ser repassada a seus colabora.dores. ao invês de somar o valor de 
R.$0.000.000,00 conforme mencionado no item 6 acima passaria então a somar o valor 
-de R$ 00.000.000,00. Se assim fosse, est.aria inviabilizada a remuneração dos escritórios 
prestadores do senrico. 

22. Toda\.ia o r · rio Dr. :Mauro disse que rene2ocia.ria com seus colaboradores 
esse valor il.1\.iável e X -es. 

A situação ainda se agrava em razão da confirmação da inadimplência do 

Presidente da CAOA que passou a declarar que não honraria os compromissos assumidos. 

A MMC por sua vez cumpriu de forma ao que tinha pactuado, mas autorizou a emissão 

imediata de Nota Fiscal de serviço e em 01/12/2009 pagou "RS 0.000.00,00" que 

deduzidos os impostos, foi utilizado para o enfrentamento das despesas e remuneração da 

SGR e MARCONDES E MAUTONI. 

23. Pois bem. Em l" de dezembro de 2009. em reunião em São Paulo. Dr. Mauro da 
M&tvf, apôs conversa com os dirigentes das duas empresas contratantes. disse à SGR 
que o presidente dã CAOA, de maneira intransigente continuava mantendo a intenção 
de não cumprir o compromisso. Por oub:o lado. disse o Dr. Mauro gue o presidente da 
;M;MC estabeJeceya fonna diversa da acertada anteriormente para o pagamento dos 
honorários. autorizando a emissão imediata de Nota Fiscal de Seniço relativa a uma 
parcela. dos honorános co1npromissados. 

24. No mesmo dia 1/12/2009), a M&M enritiu e ren1eteu à MM:C Nota Fiscal de 
Serviços. no valor total de R$ 0.000.000,00. Deduzido os tri utos mci entes na 
operação restana o valor de R$ 0.000.000,.00 para o enfrentamento das despesas e 
rennmeração dos escntónos (SGR e M&M). 
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24. Conforme descrito no documento, recebido o pagamento da MMC pela 

MARCONDES E MAUTONI, os sócios da SGR acreditaram que receberiam a parcela que 

lhe era devida e se comprometeram a pagar até 12/02/201 O parte dos valores devidos seus 

"colaboradores", especificamente às atividades relativas aos serviços prestados para a 

prorrogação dos incentivos fiscais por mais 05 anos. Esse que deveria ser pago aos 

"colaboradores", segundo o documento, caberia dentro dos 40% do valor da nota fiscal 

autorizado pela MMC de "R$ 0.000.000,00". 

25. 

26. Emitida a Nota Fiscal de Serviços, ante a previsão de ingressos de recursos para 
janeiro, ingresso esse que realmente ocorreu dentro do previsto, êõnfonne coÍÍfuma ão 

ostei1 ó a & a SG se com ometeu a efetuar ate 12 de evereiro e 
do prnento a profissionais seus colaboradores. especifican1ente no que diz respeito às 
ati,,'"idades relativas aos senicos prestados objetivando a prorrogação dos :incentivos 
fiscais por mais 5 anos de vigência. O valor para honrar esse compromisso inicial 
relativo às despesas de colaboradores da SGR cabe perfeitamente no montante de 40% 
do valor da Nota Fiscal de R.$ 0.000.000,00 conforme. aliás acordado preyiameµte 
entre SGR e M&M. 

Contudo, em reunião de meados do mês de Janeiro de 2010, o MAURO 

MARCONDES disse que precisaria quitar suas promessas com os "seus colaboradores" e 

por isso reteria o valor devido à SGR de 50% recebidos da MMC. 

26. Todavia, o ALEXANDRE comente um ato falho e no item 27 do 

documento acaba deixando escapar que o valor comentado nos itens anteriores 21 e 

22, seria de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), que seria para o pagamento dos 

colaboradores do MAURO MARCONDES. Ainda nesse item o ALEXADRE deixa 

escapulir que na verdade o valor inicialmente prometido aos "colaboradores" do 

MAURO MARCONDES para a consecução do objetivo era de R$ 4.000.000,00 

(quatro milhões de reais), mas que, segundo nova conversa travada entre o MAURO 
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MARCONDES e "seus colaboradores", aquele teria conseguido sensibilizá-los a 

diminuir o valor para "R$ 6.000.000,00" (seis milhões de reais). 

27. Em que pese o MAURO MARCONDES tivesse conseguido reduzir o valor 

cobrado pelos seus "colaboradores", ele não teria conseguido, naquele momento o 

parcelamento do valor acordado, tendo que realizar o pagamento integralmente o quanto 

antes, principalmente em razão do não pagamento da parte dos honorários devidos pela 

CAOA. Assim, o valor pago pela MMC à MARCONDES E MAUTONI ficaria retido para 

o enfrentamento dessas questões, tendo MAURO MARCONDES solicitado compreensão e 

solidariedade à causa para os sócios da SGR visado a solução do problema. 

28. 

27. Em meados de janeiro/2010, em reunião em Brasília, o sócio da M&M, Dr. 
Mauro Marcondes, confirmou à SGR ter recebido o valor da Nota Fiscal mencionada. E 
que não repassara. ainda. metade do valor recebido à SGR { correspondente a 50% dos 
honorários que lhe são de direito), sob a alegação de que o valor de 1 O milhões 
mencionados nos itens 21 e 22 (valor que inicialmente era aproxllnadamente de 4 
milhões), montante da despesa gue teria de pagar a seus colaboradores, passaria, agora. 
a ser, esse valor, de 6 milhões, após negociações feitas entre ele e seus colaboradores. E, 
ainda, gue esse valor de R$ 0.000.000,00 teria de ser pago integralmente o quanto antes 
e tendo em vista a possibilidade do não pagamento da parte dos honorários devidos pela 
CAOA, o valor dessa Nota Fiscal ficaria por ela M&M retido para o enfrentan1ento 
dessas questões. Pediu que o pessoal da SGR fosse compreensivo e solidário com ele e 
a M&M para a solução do problema 

Em tempo, o pessoal da SGR alertou ao MAURO MARCONDES, que o 

aumento do valor para R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) somados à inadimplência do 

CAOA, ultrapassaria em muito a cota de 40% do valor inicialmente estipulado para o 

enfrentamento das despesas com "honorários" de colaboradores e por isso a SGR insistiu 

ao MAURO MARCONDES que o mesmo expusesse aos seus "colaboradores" as 

dificuldades enfrentadas para que a CAOA honrasse seus compromissos, pois sem a parte 

dessa empresa ficaria inviável o pagamento dos "R$ 0.000.000,00", que já foi dito como 
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aparenta ser os R$ 6.000,000,00 (seis milhões de reais), a título de "colaboração", e ainda 

sugeriram que os "colaboradores" do MAURO MARCONDES, os ajudassem 

empenhando-se na cobrança dos valores devidos pela CAOA. 

29. Ademais, tendo em vista que o MAURO MARCONDES não teria 

conseguido reduzir ainda mais os valores cobrados pelos seus "colaboradores" a SGR 

sugeriu que insistissem no parcelamento na vã esperança de que a CAOA pudesse voltar a 

honrar os compromissos por ela assumidos. 

30. 

28. A SGR alertou que, ante a possibilidade. nagueie momento. do presidente da 
CAOA não pagar a parte que lhe cabe dos honorários devidos aos escritórios. o valor de 
seis milhões, a título de despesa com colaboradores da M&M. em muito extrapolaria os 
40o/o dos honorários acordados para enftentamcnto das despesas. 

29. O pessoal da SGR sugeri:u+ en~ ao Dr. :Mauro que expusesse aos seus 
colaboradores a dificuldade no recebimento de honorários devidos. pela CAOA, e que 
sem essa parte dos honorários seria inviável o paeamento de~ 0.000.000,00 a titulo de 
colaboração. Dessa forma, os colaboradores da M&M poderiam empenhar esforcos no 
sentido de nos ajudar na cobrança dos honorários devidos pela CAOA. 

30. Dr. :Maw·o alega não ter conseguido redução nos valores das despesas com seus 
colaboradores, nem mesmo após a exposicão de que os valores devidos pela CAOA não 
seriam recebidos. 

31. A SGR sugeriu ao Dr. lvlauro que propusesse,. então. aos seus colaboradores que 
o pagamento fosse parcelado, na remota esperança de que a CAOA honrar seo 
-COfilpromlSSO. 

Ainda, de acordo com o documento, o MAURO MARCONDES teria 

confirmado que a CAOA de fato não honraria com os compromissos assumidos, mas que 

de qualquer forma teria que pagar os "R$ 0.000.000,00" (relembrando, R$ 6.00.000,00 

(seis milhões)) aos seus "colaboradores". A mais, a SGR informava a MARCONDES E 

MAUTONI a necessidade de quitar os seus "colaboradores diretos", cujos valores 

permaneciam na ordem de 40% do .valor total dos honorários, considerando os valores já 
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recebidos da MMC, e retidos pela MARCONDES E MAUTONI, e os valores que ainda 

estariam por receber. 

31. 

32 Dr Mauro comunicou a SGR de que defiuitivan1ei1te a CAPA não pagaria os 
honorários devidos. Mas que. mesmo assim. teria que par.ra.r os R$ 0.000.000.00 a seus 
colaboradores. 
34. A SGR tem reiterada vezes ponderado jlll!to a M&M da necessidade de honrar 
os comproJDls:sas assu1IUdÕs especificamente por ela E que esses co1npronnssos, 
confo1me combinado entre as partes. desde o início das conversacões, é de 40% dos 
honorários recebidos. A SGR já deu início ao pagamento de deswas ÇOJD seus 
colaboradores diretos, mesmo sem receber. ainda. a parte gue lhe cabe nos honorários já 
recebidos pela M&M. 

Outrossim, ficou consignado no documento que atendendo a novo apelo do 

MAURO MARCONDES, os seus "colaboradores" se sensibilizaram aceitando o 

parcelamento do pagamento e ainda consentiram com a redução do valor "R$ 

0.000.000,00", que sabemos que àquela altura estava estipulado em R$ 6.000.000,00 (seis 

milhões) para "R$ 0.000.000,00", que acreditamos ser possível ter retomado ao patamar 

inicialmente acordado, que como foi dito acima era de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 

reais). 

32. 

35. Por último, Dr. Mauro comunicou a SGR de que seus colaboradores aceitam o 
parcelamento e de que o valor das despesas seria reduzido de R$ 0.000.000,00 para 
R$0.000.000 00. 

Por fim, ALEXANDRE informa que os 40% para as despesas e de 60% para 

os escritórios na remuneração estariam comprometidos pela SGR junto a seus 

colaboradores e à equipe técnica que integra diretamente seus quadros profissionais além 

"dos compromissos esses pré-estabelecidos desde o início dos trabalhos". 
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42. Esses valores, em rela.cão aos honorários, de 40~0 para as despesas e de 60% 
para os escritórios na reintmeração direta de seus profissionais,. estão definitivmne:nte 
comprometidos pela SGR junto a seus colaboradores e à equipe tecnica que integra 
diretamente seus quadros profissionais, compromissos esses pré-estabelecidos desde o 
inicio dos trabãllíos. 

43. Essa é a situação a ser esclarecida até o momento a todo o grupo diretamente 
envolvido com os objetivos pretendidos pela contratação em consórcio da SGR e 

M. 

33. Dessa forma, detalhada a carta elaborada pelo ALEXANDRE PAES DOS 

SANTOS e enviadas aos colaboradores FRANCISCO MIRTO e FERNANDO CÉSAR, 

restou evidenciado um breve histórico dos eventos que envolveram a renovação dos 

beneficios fiscais das empresas do setor automotivos. 

34. O conteúdo do documento já é bastante revelador e, principalmente pela 

utilização de mensagem codificada e sonegação de informações com o intuito de dificultar 

o entendimento de pessoas que não estivessem complemente ciente dos detalhes que 

envolviam as negociações. 

35. Ficou sobejamente claro que a renovação dos beneficios não envolveu meros 

argumentos ou questões de socioeconômicas, pois, se assim o fosse, bastaria tão somente o 

mero bom senso das autoridades responsáveis pela edição e aprovação da norma, e não se 

precisaria de tantas pessoas intermediando, tantos "colaboradores", bem como não estaria 

condicionada às milionárias cifras para pagamentos de "honorários", "despesas" e 

"colaboração", às quais inclusive o MAURO MARCONDES decidiu priorizar a quitação 

dos "colaboradores" em detrimento da empresa parceira SGR, chegando ao ponto de reter 

recursos que deveriam ser repassados a esta, com receio de que o não pagamento dos 

"colaboradores" inviabilizaria o objetivo final. 
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36. Certo é, como se verá a seguir, que a edição e aprovação da norma que 

prorrogou os benefícios de empresas do setor automobilístico foram feitas "sob 

encomenda" e mediante negociações escusas envolvendo "pessoas chaves" para a sua 

consecução. 

37. Essa afirmação ainda é reforçada em razão dos diversos documentos 

encontrados durante a realização das buscas ocorridas na deflagração da OPERAÇÃO 

ZELOTES, no material físico e computacional arrecadados no interior da residência do 

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS e sede da MARCONDES E MAUTONI 

EMPREENDIMENTOS E DIPLOMACIA CORPORATIVA LTDA. 

38. Para ilustrar o acima mencionado, continuaremos a análise dos eventos 

relacionados com as negociações e conjuntamente com o documento já acima 

mencionado além de um documento manuscrito encontrado na casa do ALEXANDRE 

PAES DOS SANTOS, conforme se observa no item 34 do Auto de Apreensão (DOC. 

!!i) e (DOC. 05) dos bens arrecadados quando da realização de busca na casa do 

ALEXANDRE logrou êxito em localizar e aprender algumas anotações manuscritas 

de próprio punho do ALEXANDRE (DOC. 06) confirmado por laudo pericial 

(também DOC. 06), que trazem informações bastante relevantes para 

contextualização dos fatos em apuração. 

IV. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

39. As mensagens eletrônicas dão conta de que as negociações e diligências das 

contratações tenham se iniciado pelo menos desde julho de 2009, como se observa na 

mensagem eletrônica a seguir. Nela é possível confirmar o que havia sido mencionado no 
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detalhamento do documento logo acima, de que a alteração legislativa para a prorrogação 

de incentivos fiscais não beneficiaria tão somente a já citada MMC AUTOMORES DO 

BRASIL L TDA, mas também outra empresa do setor automobilístico, a CAOA 

MONTADORA DE VEÍCULOS S.A, razão pela qual JOSÉ RICARDO DA SILVA 

encaminha proposta de trabalho para o MAURO MARCONDES, contemplando essas 02 

(duas) empresas para que as mesmas rateassem os custos da empreitada. É o que se 

depreende da mensagem do dia 30/07 /2009 que segue logo abaixo. 

Mensagem JOSÉ RICARDO X MAURO MARCONDES (DOC. 07) 

m.iJ 30/0i'tio~ 2\.1:51 

Jose Ricardo da Silva <Saivajr@brturbo.com.br> 

Mfnuta de PropOSt"a d~ !)res:ta,ção & Serviços. 

Prezado Dr. :M:au:ro Marcondes, 

C-onfonne solicitado~ segue. cm.anexo, minuta de proposta de prestação de sen-iços pertinemes- aos estudos sobre-incentivos fiscais para o 
setor índüsmãiõ aufo-mct1vo. 

S·eguira. Jogo mais, minuta refetmte à atuação em processo administrat:nro Ítseal emtramitação no Mmis:tério da F az-enda. 

Cordialmente, 

José Ricardo da Sili·a 
SGR Consultoria Empresarial 

40. Assim, verifica-se que a MITSUBISHI (MMC AUTOMOTORES DO 

BRASIL LTDA), juntamente com a CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A, teriam 

contratado o consórcio SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e MARCONDES E 

MAUTONI EMPREENDIMENTOS E DIPLOMACIA CORPORATIVA LTDA, para a 

prestação de serviços de " ... consultoria técnica jurídico-econômica, assessoria 

empresarial no relacionamento institucional - junto às instituições públicas e/ou 

privadas -, objetivando a manutenção dos incentivos fiscais para desenvolvimento 
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regional previstos na Lei 9828/99, seja mediante a dilação do prazo de vigência do 

incentivo para além de 31 de dezembro de 2010, seja mediante a concessão de novo 

incentivo, de mesma natureza, assim considerada como crédito presumido de IPI..". 

41. O trecho em destaque foi retirado do arquivo anexado ao e-mail acima 

comentado de nome "Proposta à MMC e CAOA (Incentivo).doc", o qual se trata do 

documento anexado a esta exordial aonde consta a "MINUTA DE PROPOSTA DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", de qual passaremos a mostrar abaixo imagens do 

ESCOPO DO TRABALHO e da PROPOSTA DE HONORÁRIOS. 

PROPOSTA À MMC E CAOA QNCENTIVO}.DOC. (DOC. 07} 

Às empresaa 
MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, e 
CAOA MOIITADORA DE VEÍCULOS s.A. 

Senhores Diretores, 

Apresentamos-lhes proposta de prestação de serviços 
profissionais, com base nas disposições a seguir elencadas. 

DOS FATOS APRESENTADOS 

As empresas MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. 
(MMCJ e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A. (CAOAJ são 
empresas industriais produtoras de veículos automotores 
instaladas na região Centro-Oeste do País, no Estado de Goiás, 
respectivamente, nos Mwiici"'"'os de Catalão e Anáoolis. 
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ESCOPO DO '7RABA.LHO 

Os serviços profissionais a que nos propomos consistirão 
em atividades de CClpsultoria técnica juridíco-econômica, 
assessoria empresarial no relacionamento institucional - junto 
às instituições púplicas e/ou privadas -, objetivando a 
manutenção dos incentivos fiscais para desenvolvimento 
regional prevíst-Os na Lei 9828/99, seja mediante a dilação do 
prazo de vigência do incentivo para alem de 31 de dezembro de 
2010, seja mediante a concessão de novo incentivo, de mesma 
natureza, assim considerada como credito presumido de IPI, 
visando à ampliação dos empreendimentos industriais de 
maneira a incrementar a produção industrial jã consolidada. 

Pela. realizacão do trabalho propomos o pagam,ento de: 
honorários da segllinte forma e nos. seguintes montantes: 

i) 

ii) 

ili) 

A t:itu.lo de '"'pro-labore"°', o valor de R$ 8.333.333
7
33 

loito milhões~ trezentos e t:riDta e três mil., trezent-oe 
e trin:ta. e: hês .reais e trinta e t:rêa ce:nta.voali, a ser 
pago em. até 30 (trinta.] dias da ass.imrtura do contra.to de 
~de serviços; 

Sob a modalidade ··m exiblm."' o valor de RJ 
25~000-~000 (vinte milhões de n!!aia)~ devidos a partir 
da obtenyão da manutenção da vigência dos incentivos 
fiscais, s,ajs. em razão da prorrogação- pera .além de 31 de 
dezembro de 2010, da vigência dos beneficios 
decorrentes. d.o art:i.co 1" da Lei 9-826/99, consistentes 
em crédito· p,re:s.umi.do conespondente a 3~'Ó do- ·valor do 
JPI incidente nas .saídas de seus pr-cdu.tos, .a. se,r 

dmuzído na ap.uração deste imposto;. s,aja em_ razão da 
concessão de novo :inoentr;o,, de mesma natureza., as:sim. 
con!:iderado como crédito presumido de IP!, 1;isand.o a 
.am.plisção dos em_preenàjm.entos industriais de maneira 
a incrementar a produção indu.s:trial já OODSOlidada; 

·Os hcn.orários '""ad ~n ~ propostos no item fi:ij 
acima,. serão pagos na primeira. quinzena. do sno de 
2011, haja vista que o objet::iw- do trabalho proposto é a 
manutenção do incentivo paza além de 31 de dezembro 
de 2010; 
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42. Assim, em resumo, e conforme já mencionado no tópico anterior, resta 

confirmado que a MMC e CAOA contrataram empresas especializadas em lobby para a 

obtenção de prorrogação de incentivos fiscais no Estado de Goiás, local onde as 

montadoras dessas empresas automobilísticas estavam instaladas. 

43. Cabe destaque a imagem acima que trata dos "honorários" avençados para a 

consecução dos trabalhos, passou para valor de R$ 8.333.333,33 (oito milhões, trezentos e 

trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), a título de ''pro

labore" e o valor de R$ 25.000.000 (vinte milhões de reais) sob a modalidade "ad exitum", 

dos quais seriam abatidos o montante já pagos no ''pro-labore", a serem suportados pelas 

duas empresas. 

44. Segundo o documento contendo manuscritos do ALEXANDRE PAES DOS 

SANTOS, e mais especificamente folha 17 do citado "DOC 06", observamos inscrições 

que podem refletir pensamentos sobre essa proposta, já que na parte de cima cita-se a 

CAOA e fala-se em "25.000.000 = 10.íiOO (zeros riscados) anos dessa forma fi sei" e 

"12.500.000 = 5 anos 50%", que acreditamos que tenha se pensado não se concretizar uma 

proposta de 5 anos, mas somente de 5 anos, pelo valor de R$ 12.500.000,00 (doze milhões 

e quinhentos mil reais). 

(!. /lt) 
"~ 

/JÇ. Ol)-O -DOO 
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45. Mais ao centro então aparece que esse valor de R$ 12.500.000,00 (doze 

milhões e quinhentos mil reais), seria para cada uma das empresas somando o total de R$ 

25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para o trabalho conjunto com o acréscimo 

inicialmente de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) que somaria R$ 29.000.000,00 

(vinte e nove milhões de reais) (mais à esquerda). Já mais ao centro vê-se a inscrição "pró

labore" com os números abaixo "25+8 I 33" e "33 êxito". Vale que lembrar que nesse 

contrato, diferentemente dos que virão a seguir, não se falava em parcela para a "EDIÇÃO 

DO ATO", de forma que os primeiros R$ 4.000.000 (quatro milhões de reais) colocados 

mais à esquerda seriam a parcela dos "colaboradores", mas na verdade esse valor estaria 

embutido dentro da parcela de "R$ 8.333.333,33" destinados ao "pro labore". 

46. Nesse contexto, como faremos algumas vezes, vale relembrar o item 27 do 

documento do "RELATÓRIO SGR.DOC" detalhado no tópico "III. FATOS 

APURADOS", bem como (parágrafo 27 desta representação), isso por que lá o 

ALEXANDRE fala dos valores que seriam repassados aos "colaboradores" do MAURO 

MARCONDES deixando escapar no texto que o valor inicialmente avençado com os 

"colaboradores" era de aproximadamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 
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27. Em meados de jan-eíro/2010, em reunião em Brasília,. o sócio da M&M, Dr. 
MauroMa:rcondes, confirmouà S·GR ter recebido o valor da Nota Fiscal mencionada. E 
que não repassara, ainda, metade do valor recebido à SGR (correspondente a 50% dos 
honorârios que lhe são de direito), sob a alegação de que o valor de 1 O milhões 
mencionados nos itens 21 e 22 (vaJor que inicialmente era aproximadamente de 1-
milhões), montante da despesa que teria de pagar a seus colaboradores, passaria, agora, 
a s-er, esse valor, de 6 milhões, após negociações feitas entre ele e seus colaboradores.~ 
ainda, que esse valor de RS 0.000.000,00teriade ser pago integralmente o quanto antes 
e tendo em vista a possibilidade do não pagamento da parte dos honorários devidos pela 
CAOA. o valor dessa Nota Fiscal .ficaria por ela M&M retido para o enfrentamento 
dessas questões. Pediu que o pessoal da SGR fosse compreensivo e solidário com ele e 
a M&M para a solução do problema. 

Um pouco mais tarde daquele mesmo dia 30/07/2009, JOSÉ RICARDO DA 

SILVA envia mensagem eletrônica para ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, bem como 

para FRANCISCO MIRTO FLORENCIO DA SILVA (CPF Nº 002A3L401-34), sócio da 

CVEM CONSULTO RIA LTDA (CNPJ Nº 32.909.939/000!-60), enviando cópia da minuta 

acima mencionada, bem como do contrato relacionado ao auto de infração da MMC junto 

ao CARF, também já citado. 

48. Entendemos ser dessa empreitada que surge a real necessidade de relação 

entre o ALEXANDRE PAES DOS SANTOS e o JOSÉ RICARDO DA SILVA, pois, 

enquanto o primeiro, lobista profissional dos mais procurados do país se ocuparia das 

relações com as institucionais com órgãos do Governo, o segundo, se tratando de 

Conselheiro do CARF, podia estender a atuação para a desconstituição de créditos 

tributários dos grandes clientes. Seria a relação perfeita se o JOSÉ RICARDO DA SILVA 

não passasse a inadimplir suas obrigações perante a sociedade, gerando desavenças na 

sociedade. 

Mensagem JOSÉ RICARDO X ALEXANDRE X FRANCISCO MIRTO (DOC. 08) 
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fr, qul 3C/!111:oo9 ~.1.:2) 

r-, '0$€- Ricardo d.a Silve <~iivil.jr@br1w'bt1 ccrrü)r> 
M,nutu!e o l.!ideçorrtmto. 

?>i,a !ta<1.cltr.<>.rru~Q~Uol,(om.br 

Cr. ~l~~M>r.!r>:~ .l-@hQtr.li!il.r.~~, 

Amigos :Mirro e Al~:re. 

fegue, anexo, minURls: de propostas ~oo:las ao Dr. Mauro Marconc!es. l 
Forte abraço. 

Jos6 Ricardo. 

Passados quase 01 (um) mês e meio da primeira proposta, no dia 18/09/2009 

JOSÉ RICARDO DA SILVA envia nova mensagem eletrônica para o ALEXANDRE 

PAES DOS SANTOS encaminhando nova minuta que seria enviada para MAURO 

MARCONDES, dessa dirigindo-se somente à CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS 

S.A. 

Mensagem JOSÉ RICARDO X ALEXANDRE (DOC. 09} 

rw « , 090,1.;36 

M 'os:e Ricardo da Silva <-s:fr.'ajr@b1turbo.corn.br:i
ncent.No- wg=re 

P.1ra al~MnC:r~.t~ã@hoim;iJUom 1-~iPropo4;1 CAOA16.5(JO [l:nutrt.lvo).do( 

Prezado Alexandre, 

Segue anexa Dl.inuta d-e proposta de honorários que também.. estou enviando ao Manto 

Qualquer diívida ou discordância me ligue. 

Ao Ímal da minuta constam a..lgumas. obser..ições. 

No aguardo. 

Forte abraço. Zê Ricardo. 

PROPOSTA CAOA 16.500 aNCENTIVO}.DOC (DOC. 09) 
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tso..........,,·iro''ii:xl:J'.o 
MINUTA DE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

(ID.centivo) 

Brasília, 17 de setembro de 2009 

À empresa 
. CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A. (CAOA) 

OBSERVAÇÕES AO FINAL DA MINUTA 

ESCOPO DO fflABALHO 

Os senriços profissionais a que nos propomos consistirão 
em atividades de consultoria técnica juridico-econômica, 
assessoria empresarial no relacionamento institucional - junto 
às instituições púplicas e/ ou privadas -, objetivando a 
manutencão dos incentivos fiscais para desenvolvimento 
regional Previstos na Lei 9828/99, seja mediante a d.ilação do 
prazo de vigência do incentivo para além de 31 de dezembro de 
2010, seja mediante a concessão de novo incentivo, de mesma 
nature:Zai assim considerada como crédito presumido de I~ 
visando à ampliação dos empreendimentos industriais de 
maneira a incrementar a produção industrial já consolidada. 

Os serviços serão prestados enfatizando-se as seguintes 
linhas de ação: 

af Viabilização, mediante embasamento jurídico, econômico, 
social e politi.co, dos objetivos empresariais da CAOA jW"lto 
ás instituições públicas federais - no âmbito dos Poderes 
Executivo e Legislativo -, por meio de elaboração de 
trabalhos {e/ou pareceres) técnicos visando a demonstrar 
os benefícios decorrentes do incentivo regional pleiteado 
pela empresa; 
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PROPOSTA DE HONORÃRWS 

Pela realização do trabalho propomos, exclusivamente, 
sob a modalidade "ad exitum~ pagamento de honorários 
no valor de R$ 16.500.000,00 (d.ezesseis milhões e 
quúlhea.tos. mil reais)., a se,, efetuado nas seguintes 
circunstâncias e nos seguintes montantes: 

i) Caso o ato normativo a ser editado conceda a 
manuteação d.a vigência dos i:n.centivoa fiscais por 
mais (05) CINCO ANOS, CONSOANTE EXPECTATIVA 
DE ÊXITO DA EMPª™' o valor de R$ 16.500.000,00 
fdezeaseia mi1hões e quiu.hea.tos mil reais) a titulo "ad 
ezitum." será pago da seguinte forma: 

a) R$ S~000.000,00 [ci:n.co milhões de reais) serão 
pagos quando da ed:!sio de ato normativo 
conceclendo a manutenoão da vigência dos 
inceutivos fiscais: ·a em razão da rorro ão 
para alêm de 31 de dezembro de 2010, da vigência 
dos beneficias decorrentes do artigo 1 º da Lei 
9826/99, consistentes em crédito presumido 
correspondente a 32o/o do valor do IP! incidente nas 
saídas de .seus produtos, a ser deduzido na apuração 
deste imposto; ou, seja em razão da concessão de 
novo incentivo~ de mesma natureza. assim 
considerado como -crédito presumido de !PI, visando a 
ampliação dos empreendimentos industriais de 
maneira a incrementar a produção industrial já 
consolida...:i .... e 

b) R$ 11.500.000,00 C= m.llhõea e qumheutos mil 
reais): que serão pagos em (051 ci:a.co parcelas no 
valor de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos 
mil reais~ cada uma, vencíveis sucessivamente a 
cada ano nos encerramentos dos exe:rcicios fiscais 
anuais, ou seja. em 31 de dezembro dos aaos de 
2011 201~ "0'3 2014 e 2015· 

Como dito anteriormente, a mensagem eletrônica e o documento acima 

refere-se a uma nova proposta da SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL a ser 

encaminhada pelo lobista MAURO MARCONDES à empresa CAOA MONTADORA DE 
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VEÍCULOS S.A, com a ressalva logo no começo de que os honorários seriam de R$ 

16.500.000,00 ( dezesseis e quinhentos milhões de reais), multiplicados por 2 e que o 

pagamento seria somente no êxito, isto é exclui-se o valor que seria para a título de "pro 

labore", ficando o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões e reais) na EDIÇÃO DO ATO 

normativo que concedesse a prorrogação dos beneficios fiscais e R$ 11.5000,000 (onze 

milhões de reais) "ad exitum" em 05 (cinco) parcelas de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e 

trezentos mil reais). 

51. Em sendo então o valor pago na parcela de EDIÇÃO DO A TO multiplicado 

por Voltando à folha 17 do citado "DOC 06", observamos mais ao seu final "O VALOR 

AUMENTOU", vejamos: 

52. Destarte, vale mais uma vez trazer à discussão o item 27 do documento do 

"RELATÓRIO SGR.DOC" detalhado no tópico "III. FATOS APURADOS", bem como 

(parágrafo 27 desta representação), isso por que lá o ALEXANDRE fala dos valores que 

seriam repassados aos "colaboradores" do MAURO MARCONDES deixando escapar no 

texto que o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) inicialmente avençados com 

os "colaboradores" teria aumentado para R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

53. Apesar das mensagens acima comentadas, quanto da coleta das declarações 

do ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, conforme termo de declarações em anexo, 

IDOC. 10), este negou qualquer relação entre a suas empresas e as dos JOSÉ RICARDO, 
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mesmo tendo as elas funcionado na mesma sede, com o mesmo quadro de funcionários e 

divisão dos custos, o que para nós é o contexto fático de uma sociedade. Contudo, próximo 

ao final das suas declarações, o ALEXANDRE PAES DOS SANTOS acaba por confirmar, 

que no que se referia aos interesses da MMC/CAOA, ele deu o seu aval técnico ao material 

enviado pelo MAURO MARCONDES da ANFAVEA. 

54. Outro que negou estar envolvido em negociações do JOSÉ RICARDO foi o 

JOÃO BATISTA GRUGINSKI, outro sócio da SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL, 

contudo pelas mensagens eletrônicas que seguem abaixo, observa-se que os mesmo teve 

participação na empreitada vez que, além de ser sócio da empresa de consultoria, ele 

também colaborou na elaboração da Minuta do "consórcio" SGR / MARCONDES E 

MAUTONI rooc. 11) , o que demonstra o seu conhecimento sobre os fatos que estavam 

sendo tratados entre a sua empresa SGR e a MARCONDES E MAUTONI. 

Mensagem JOSÉ RICARDO X GRUGINSKI (DOC. 11) 

Jose Rk:ardo da 5ilva <s.ílva,jr@brl"urbo.corn.br:, 

Qualq=- dúvida estou. tmibêmno l~ldooe 9984-1127. 

Forte ab111.ço. 
UR.ieardo. 

grugínski <grugínski@uol.corn.br-.:· 

J~Ri=lw. 
&<:rdri R r rno:i! Fsrns come:ernfo a tWlnlbw ae mirone 
gmndc abr.,ço. gn,gimk:i. 

29 



-
'" 

. 
. 

. 

. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

PI. nº 

Rub. 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA FAZENDÁRIA 

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS 

Mensagem JOSÉ RICARDO X GRUGINSKI (DOC. 11) 

gruginski <gruglnski@uoLcom.br> 
Minuta 03 contratoconsõrico SGR-M&M 

?.me Jl~.,;:,ndr~a~i,S'h~tr;,~11.com: i;rvaJr:5:brt<Jrbo.,'11l'~br: ,g.r,co11r,.;1to1Wi?!l:!<1rdo.,Qrr.,b 

Cf. ~rs1,1in,;ks(\j,1.ol,CQD>,l,r 

- ~iConsordo • CON1RATO ConrtH:ultao SGR-M&M • Minuta 03 ---,d<it 15a kB) 

JkreudosAlexaDd:re e José Ricardo! 

Embota faltando, ainda, a dãu!iUla que ,,enha. a traru-da questâQ.do POP (matéria s:obre a qual não oicontrei nemwm docume:iito na Imemer, inclustve no site 
da Wikq,edta.). parece-me conv~te. mesmo assim jl! submet~ ii. apreei3ção a minuta da nos"a versão do contrato de consciroicãq do consõttio. com 213 

IDDdancas de que :Wrmos Il2l sc,oa-feira de tarde. As mudanças fõtas estão assinaladas com "iluminação'" amarela_ 

Estamos, ainda, com a taro.e 1oda.pa:ra fazer as correções ou a)UStes.necessários. 

Grande abraço. grug:in.ski. Mb.Jdf, -04.10.2009. 

55. Em novembro de 2009, conforme no item 14 do documento detalhado do 

"Ili. FATOS APURADOS", há nova rodada de negociações envolvendo os donos da 

CAOA e da MMC e o "consórcio" SGR I MARCONDES E MAUTONI poucos dias antes 

da aprovação da Medida Provisória 471/2009 e três dias antes da publicação há uma nova 

minuta de contrato, contudo, fica melhor contextualizá-la cronologicamente no tópico aa 

seguir. 

V. NEGOCIAÇÕES PARA A RENO V AÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS 

1) PODER EXECUTIVO 

56. Feitas essas considerações, é fundamental analisar um documento que se 

encontrava anexado a uma mensagem eletrônica datada de 29/ 11/2009, enviada pelo 

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS aos sócios EDUARDO GONÇALVES VALADÃO 

e JOSÉ RICARDO DA SILVA, encaminhando uma minuta de relatório que seria entregue 
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ao MAURO MARCONDES detalhando as atividades realizadas para a edição e Publicação 

da Media Provisória nº 471/2009, visando o repasse para as empresas contratantes MMC e 

CAOA como sendo uma espécie de "prestação de contas". 

57. 

Mensagem JOSÉ RICARDO X EDUARDO X ALEXANDRE IDOC. 12) 

dômlS/!l/2009 21:10 

Alexandre Paes Santos .,..aiexandreaps@hotrnaíf.com> 
Rela:tório Mauro Mai,i:ondes 

ra Edwrdo \/aladão· Eduardo Valadao: Jose: Rltardo JR..."1LV , 1011<. Rirnrcio $ll's.'a· JoH'. Ricardo :ii!va 

O E~ta mensagem foi -err>'iada com a prioridadt::Aít,1, 

mnrrn ~ Mauro Marcondes . relat6rio.d,oc 

José Ricardo e Eduardo, 
vamos terminar o relat-óro amanhã. 

Abrçs, Alexandre 

Logo de plano, contrariando a declaração de que o ALEXANDRE não 

trabalhava junto com a SGR CONSULTORIA, vê-se que ele mesmo elabora a minuta e 

utiliza cabeçalho e marca da SGR. Colocaremos a seguir trechos do documento anexado à 

mensagem eletrônica, posto que o mesmo traz informações importantes do "trabalho de 

convencimento" realizado pelos sócios da SGR junto à PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, CASA CIVIL, MINISTÉRIO DA FAZENDA e MINISTÉRIO DA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 

MAURO MARCONDES - RELATÓRIO.DOC (DOC. 12) 
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São Paulo, 01 de" d-ezanbro de 2009. 

À CAOA MONIADORA DE VEÍCULOS S.A. 
fu!f.: P:co:aogaçio dos Incenti.1.-00 Fiscais da Le:i. 9,826/99. 
As$Ut:Lto: R.elatéwo de A.ti:cidades 

Pa:i::a a eo:nsecuç:ão dos obiecit--w fu:madw no eont:!l!to de 
eoruu.ltorí2. em_pres.arial, e:i.tre a CAÜA Montad= de Veí.:ulos 
S~ e o consórcio SGR - CONSULTORIA EMPRESARIAL 
LTD-A e MARCONDES & :MA.UTONI 
~REENDIMENTOS L TDA, que -.isam à proi:rogaçio d~ 
.u;:ce:io.civçs .fiscais~~ :ia Lei 9.828/99, fo=i. tomadM -diversa.$ 
p,ovidências, pera."l.te os õ~oo de ~do ~sponsá~s pela .c::i:at&ia,. 
cuia descrição segue a.bai.-w descrita a seguü:: 

I a) PRsidência da República I 
O cons&cio eiahocou e -ent-:ioa. couespondências tea:iica em :J.ome 

das e:wdadei intetesudu, ~tando -a situação econômieo-:b:ihutiri.a a 
que a em.pusas estio ~d.as em deco:tênc:ia do~ be:let':cios úsca.is 
confeádos pela Lei 9.826/99, paa. a i.o.m.lação das pla::itas :ind.u.stna.is 
no E,s.t:a.do de GoÍ:i'i. 

J b) Casa Civil I 

e) :Ministério da Fazenda r 
i\. atuação do Consórcio, no âmbito do l\r.linistério da Fazenda, se 

deu por n1eio de discussões com as equipes técnicas do ói:gão, e1n 
especial com a Receita Federal do Brasil - RFB, Secretária de 
Planeiamenro Econômico e Secretªria E::eg1fr~,a do Mlnistério. 
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I d) Ministério da Indústria e Comércio I 

A atuação do Consôrcio 110 âmbito do l\únistério se deu por meio 
de discussões con1 as equipes técnicas do órgão., em especial com a 
Secretaria E::s:ecutiva do 1v!inistério e a Câmara de Comércio Exterio:c -
CAMEX. 

58. Em que pese os mesmos utilizem um texto falando do convencimento, tudo 

leva a crer que meras palavras não bastariam para convencer a pessoas envolvidas na 

aprovação da MP, já que como vimos acima, e continuaremos a observar adiante, há vários 

indícios que demonstram que, ainda que houvesse bons argumentos para a manutenção dos 

benefícios, os valores pagos a título de "pró-labore" foram redirecionados para pessoas que 

os sócios da SGR e MARCONDES E MAUTONI costumam chamar de "colaboradores". 

Ademais, a rigor, se os motivos socioeconômicos fossem de fato relevantes, as empresas 
- -
sequer precisariam desembolsar algum valor para aprovação. 

59. Quanto a esses órgãos cabe fazer um parêntese visando cotejar documentos 

encontrados nas buscas da OPERAÇÃO ZELOTES com outros processos elementos que 

podem evidenciar o tráfico de influência e possível corrupção que envolveu a edição da 

Medida Provisória 471/2009 dentro do poder Executivo. 

1.1. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA: 

~ No que tange à PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, tudo indica que o contato 

ôos sócios da SGR tenha sido o GILBERTO CARVALHO, então Secretário-Geral da 

Presidência. 
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61. Fala-se assim em razão dos diversos documentos encontrados durante a 

realização das buscas ocorridas na deflagração da OPERAÇÃO ZELOTES, no material 

físico e computacional arrecadados no interior da residência do ALEXANDRE PAES DOS 

SANTOS e sede da MARCONDES E MAUTONI EMPREENDIMENTOS E 

DIPLOMACIA CORPORATIVA LTDA. 

62. Para ilustrar o acima mencionado, voltemos mais uma vez a atenção para o 

documento encontrado na casa do ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, se tratando das já 

comentadas anotações manuscritas (DOC 06) as quais demonstram que a participação do 

mesmo foi além de um simples parecer técnico. 

63. Conforme a folha 20 do escaneamento dos citados manuscritos (DOC. 06), 

observa-se o que pode ser o resultado de uma reunião ocorrida no dia 16/11/2009, em que 

há menção expressa do nome o GILBERTO CARVALHO, o então Secretário-Geral da 

Presidência da República, como será demonstrado. 

64. O teor do documento informa o seguinte: "CAFÉ: GILBERTO 

CARVALHO", passando para "PIS/COFINS - FORD MODIFICAR", e a citar os nomes 

"NELSON MACHADO" (tudo indica ser o então "Número 2" do Ministério da Fazenda, 

sendo o Secretário Executivo desse Ministério, chegando a ocupar a interinamente a cadeira 

de Ministro da Pasta), "CARLOS ALBERTO" (CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

ANDRADE, Presidente da CAOA) seguido das inscrições "CAOA - 16.000 - 2.500", e 

logo abaixo as inscrições "PAULO FERRAZ" (PAULO ARANTES FERRAZ, 

representante da MITSUBISHI) seguido das inscrições "MMC - 16.000 - 4.000 - 2.500 + 

5 X 380 - hoje", ainda aparece a expressão "OK" entre os dois valores de "2.500" e 

"4.000". 
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65. Nesse contexto, pode ser que esse registro seja uma reunião, ou um relato de 

uma reunião, mas também é importante destacar que a expressão "CAFÉ" vem sendo 

convencionalmente utilizada como pagamento para que um servidor público efetue algum 

ato que favoreça o pagador, ou seja, é um eufemismo para "propina", ou o famigerado 

"CAFEZINHO". 

66. Observa-se ainda que após corte na página, na sequência há as expressões 

"MMC - Assinatura Contrato" e "4.000 - 2.500 (ASSINATURA DO CONTRATO) -

1500 125 X 12 - 1500 EDIÇÃO f.TO" (riscado) e em seguida "5 X 300". As duas 

contas resultam em R$ 1.500.000,00 que seria justamente a diferença entre os 4.000 -

2.500. 

67. Finalizando as inscrições, em seguida tem-se a expressão "EDIÇÃO ATO 

MP = 6600", mais abaixo a menção "40% SERÁ DISCUTIDO" (percentual que seria 

utilizado para pagamento das despesas) e à direita os números sequenciais "16.000, 2.500, 

6.400, 4.600, 2.500, 1000 - 500", valendo destacar que tudo indica ser a distribuição do 
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valor de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões), já que é a soma dos valores fechados por 

um semicírculo "2.500, 6.400, 4.600, 2.500", que seria, como veremos adiante, a 

distribuição das parcelas de pagamento do "pro-labore" e do êxito. 

68. Com relação à inscrição "SPE", mais ao final da imagem do manuscrito, 

entendemos que isso se trata de uma referência à "Sociedade de Propósito Específico", 

como já destacado no item 20 do documento do "RELATÓRIO SGR.DOC" detalhado no 

tópico "111. FATOS APURADOS" quando fala da "Sociedade em Conta de participação", 

bem como (parágrafo 20 desta representação), e que foi encaixado na nova minuta de 

contrato que seria celebrado entre a SGR/M&M e MMC/CAOA, como veremos mais à 

frente que foi enviada pelo JOSÉ RICARDO à CRISTINA MAUTONI, esposa do 

MAURO MARCONDES, em que constam diversas alterações das minutas anteriores, mas 

agora com as especificações de "honorários" na forma detalhada no manuscrito acima 

citado. 

69. Continuando com a análise dos manuscritos, há ainda nova inscrição na 

importante página 25 do escaneamento das anotações (DOC. 06), em que se especifica que 
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"O TRABALHO A SER DESENVOLVIDO NA MODALIDADE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - OS "VALOR TERÃO" TRATAMENTO DIFERENCIADO" e ainda 

inscrição "KIT DO MATERIAL QUE FOI ENVIADO AO GILBERTO 

CARVALHO". 

( 

70. Os citados manuscritos (DOC. 06) deixam claro que essas anotações se 

tratam de registros que historiam as negociações para a confecção e aprovação da 

"EDIÇÃO DO ATO" anteriormente mencionada, o que veio a ser a Medida Provisória nº 

471/20091, datada de 20/11/2009, isto é, 04 (quatro) dias após o evento nomeado como 

"CAFÉ GILBERTO CARVALHO" ocorrido no dia 16/11/2009. Vale relembrar que esta 

medida provisória é justamente a que veio a renovar a concessão de benefícios fiscais 

empresas do setor automobilístico, e em especial a FORD, MMC e a CAOA, amplamente 

mencionadas no documento. 

71. Arrematando as considerações sobre o dia 16/11/2009, chamamos para o 

item 14 do documento do "RELATÓRIO SGR.DOC" detalhado no tópico "111. FATOS 

1 http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ Ato2007-2010/2009/Mpv/47 l impressao.htm 
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APURADOS", bem como, que relata que houve reunião aqui em Brasília poucos dias antes 

da edição da medida, assim como o dia 16/11/2009, em que foram discutidos os detalhes e 

donos das empresas concordaram com os termos e possibilidades da medida. 

72. 

14. As duas empresas (lv.lM:C e CAOA) concordaram,. repira-se, desde o inicio na 
contratação dos sen,i-ços propostos pelos escritórios consorciados. Ressalte-se reunião 
realizada no escritôrio da SGR em Brasília, poucos dias antes da edição da medida,. 
quando a SGR e a M&1vf, Juntamente com os presidentes {donos) das empresas. 
discutiram com detalhes .os termos e possibilidades d.a medida pretendida. Nessa 
ocasião, pessoãi clã SGR expos todãs as arcunstancas @õ ponto de VlSta tecni-co e 
político) em que a medida seria editada. Alertou-se da ímpossibiliciade de prorrogação 
dos incentivos por mais 1 O anos, como inicialmente pretendido, haja vista restrição 
imposta pela lei orçamentária. As empresas, por meio da palavra expressada 
verbalmente por seus presidentes, na presença do pessoal da SGR e da M&.M, de forma 
uníssona, concordaram e incentivaram o encaminhamento dos- trabalhos na forma 
exposta pelos escritórios-1 objetivando contemplar,~ anos de prorrogação do incentivo. 

Com efeito, voltando um pouco no tempo, informamos acerca do e-mail 

enviado pelo o RICARDO RETT, empregado da MARCONDES E MAUTONI, ao JOSÉ 

RICARDO no dia 16/07/2009, aonde o mesmo envia em anexo uma minuta de carta ao 

Chefe de Gabinete da Presidência da República, GILB_ERTO CARVALHO, que 

posteriormente veio a aparecer nos manuscritos de ALEXANDRE PAES DOS SANTOS. 

Mensagem RICARDO RETT X JOSÉ RICARDO (DOC. 13) 

1'"'11 qw:0MJ1~m1n1 

!T'1 ncardo ren <r<:n_657@hotm,3rLcom> 
F'iM Cc,nform~ J'l!'CII'.\~ 

Pa1a líl'flljr@brla1~~.c<JmJ>1 

From: ren- 657@hotmail cqm 
To: si!'@ ir@brturbo.çgro b; sgr.çonsultoria®abordg.çnm br 
Subject: conforme reunii!io 
Date: Thu, 16 Jul 2009 16:10:36 +0000 

Prezado Sr. José Ricardo da Silva 

Conforme reunk;§o realizada em 15 de julho, p·,P,, segue os anexos arquivos, 

Aguardo seus comentiirtos e sugestões. 

Nossos orotestos de elevada estrma e consideraàio, 

ricardo rett 
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Ao 

Exc~co:itissimo Qief.e de Gabinete da Preidéocia da Repúbliea 

Sr. Gifumo Carv!lb.o 

CODformt contato anterior, Woa-se ao =.!iceim.!:ato de Vcssa ExcdêJ!cia, in!otmações das ~?.O[C AUTOMOTORES DO BRASIL LIDA e CAOA MONTADORA DE VEiCUI.OSj 
S..4., eanpmas de eapitaI DBOOfla.l, rimadas, ~. em CATALÃO e A.'N"ÁPOLIS, Goiás-, região Ce:mo-O!Sle do pais. 

73. Dito isto, sigamos à data da Medida Provisória, isto dia 20/11/2009, quando 

o JOSÉ RICARDO envia nova minuta do contrato para celebração com as especificações 

de honorários agora com as alterações de pagamento de "pró-labore", da mesma forma 

cima descrita quando comentada a folha 20 do manuscrito (DOC 06) que trata do "CAFÉ: 

GILBERTO CARVALHO". Nesse contrato, ainda á a alteração da criação da SPE, 

"Sociedade d Propósito Específico", também já comentada acima. A cópia do arquivo 

enviado também foi anexada a esta peça (DOC. 14). 

Mensagem JOSÉ RICARDO X MAURO E CRISTINA (DOC. 14) 
r'I ,o;,;20,1:lt-'OO\'.IU:~2 

r, JC6E- Ri(<ll"Clo e.la S11.1a <:5rivajr@ll:H!Ll!'l:m .:cm t,r" 
' Con!ralo MMt: 

P~os Ccstina e Mauro, 

Em ane:.:o -0 contmto com a devida i:omiçlio 
linp,füw apenas a agma M d1;1 contmo anm:o ara.subsliluil' a página de meamo rnlmem do coofra!Q original 

org11 azarne toeapracon armoso e!le.o 

Mi.to obng:ado, 
José Rlcard-0 

ANEXO DO E-MAIL (DOC. 14} 
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CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS 

CONTRATANTE: MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., 
:inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.305.743j0001-07, localizada na 
Averudad.as Nações Untdas, 19847. V. Almeida. CEP 04796-100. 

COHTRATADAS: SGR - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., 
doravante SGR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.265.629/0001-
40, com Inscrição Este.dual - DF de nº 07.457.338/001-94, 
estabelecida na SHCN CL, Quadra 204, Bloco C, nº 51, Sala 206 e 
com escritórios na sms QL 14, Conjunto 09. Casa 18. CEP 
71.640-095, Lago Sul, Brasília-DF, e MARCONDES ta MAUTONI 
EMPREENDIMENTOS LTDA., doravante M&ll,f, j,Q_~ no 

so o n / ., com scnçao • un1cip 
nº 2.736.374-0, estabelecida na Av. Nações Unidas, nº 12551, 
Conjunto 1.902, 19° Andar, Booklin Novo, \.~ 04578-903, São 
Paulo-SP. 

(ii) Relativamente às CONTRATADAS: 

As empresas ora CONTRATADAS constituirão uma 
Sociêdãde de Proposito Espêêmco (SMt), com a partlcipaçao 
1guâ.Iítãna de ambas. para presrar serviços de consultona 
empresarial tendo como um de seus objetivos o desenvolvimento e 
realização de atividades referentes ao conjunto de providências, 
gestoes e procedimentos gue se revelem apropnãdos ao 
embasamento jurídico, econômico, social e olitico do leito de 
manutenção, por perlo o e tempo para ém e 31 e ezem ro 
de 2010 do incentivo fiscal revisto no art. 1" da Lei n" 9.826, de 
23 de agosto de 1999, ou de concessão e novo mcenuvo e 
natureza 1denttca, com vistas a consolidaça.o dos empreend3mentos 
industriais localizados nas âreas de atuação da SUDAM e da 
SUDENE e na região Centro-Oeste (exceto Distrito Federal), 
mediante incremento de atividades, focalizadas 
preponderantemente no mercado e."Cterior. 

"Pro-labore" 

!Y-e2. A título de "pro-labore'~, será devido o valor de R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) que será pago~ pela 
CONTRATANTE às CONTRATADAS, da seguinte forma: 

a) R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 
iíiifil, quando dã assinatura do presente contrato; 

b) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhflltos mil reais), 
divididos em 12 {doze) parcelas mensais e sµcessi\,-'0.s no 
valor de R$ 125.000100 (cento e vinte e cinco mil 
reais) cada uma, vencendo-se a primeira parcela 30 
{trinta} dias apôs a assinatura do presente contrato, e as 
demais parcelas na mesma data, nos meses 
subseqüentes. 
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I Honorários de êxito I 
IV.3. Sob a modalidade "ad exitum", o valor de R$ 
16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) gue será pago, pela 
CONTRATANTE às CONTRATADAS da seguinte forma e nas 
seguintes condições: 

a) R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil 
reais), gue serão pagos quando da edição de ato 
normativo concedendo a manutenção da vigência dos 
incentivos fiscais: seja em razão da prorrogação para 
além de 31 de dezembro de 201 o da vigência dos 
benefícios decorrentes do artigo 1 º da Lei 9826/99, 
consistentes em crêdito presumido correspondente a 32º/o 
do valor do IPI incidente nas saídas de seus produtos, a 
ser deduzido na apuração_ deste imposto; ou, seja eru 
razão da concessão de novo incentivo, de 1nesn1.a 
natureza, assin1 considerado co1no crédito presumido de 
IPI, visando a ampliação dos empreendimentos 
industriais de maneira a incren1entar a produção 
industrial já conso1idada; 

b) Caso os incentivos fiscais vigorem, para além de 31 de 
deze1nbro de 2010, por penodo de até cinco (5) (cinco) 
anos mais. será pago, pela CONTRATANTE ao 
CONTRATADO, o valor de R$ 9.600.000,00 (nove 
milhões e seiscentos mil reais}. dividido em parcelas, 
podendo ser em 1 [llllla}. 2 (duas), 3 (três). 4 (quatro} ou 5 
(cinco} parcelas, conforme o nümero de anos de vigência 
dos incentivos 1 venciveis nos encerramentos dos 
exercícios fiscais anuais, ou seja, em 31 de dezembro 
dofs) ano(s) de vigência. 

d) Os honorários estabelecidos na cláusula IV.2, gue 
houverem sido pagos a titulo de "pro-labore", serão 
descontados, proporcionalmente, quando do pagamento 
e1n parcelas dos honorários estabelecidos ou na letra fc) 
ou na letra (b), conforme o caso, a.m.bas da cláusula IV.3. 

Assim, de acordo as informações constantes dessa minuta analisadas em 

conjunto com as informações do manuscrito, podemos dizer que 40% dos R$ 

16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), isto é, R$ 6.400.000,00 (seis milhões e 

quatrocentos mil de reais) que seriam justamente os utilizados para o "enfrentamento das 

despesas" com "colaboradores", podem ser os mesmos que estão colocados para o item "a" 

do êxito, que seria justamente o que se refere à "EDIÇÃO DO ATO NORMATIVO". 
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75. Cumpre relembra o mencionado acima agora há que essa informação se 

coaduna com os itens 27 e 35 do documento do "RELATÓRIO SGR.DOC" detalhado no 

tópico "ill. FATOS APURADOS", em que o ALEXANDRE relata aos seus parceiros que 

o MAURO MARCONDES e "seus colaboradores", aquele teria conseguido sensibilizá-los 

a diminuir de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para valor para "R$ 6.000.000,00" 

(seis milhões de reais), assim como foi analisado a evolução dos valores das minutas. 

76. Em continuidade, no dia 22/11/2009 ocorreu troca de mensagens entre 

EDUARDO VALADÃO, JOSÉ RICARDO, e ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, as 

quais foram posteriormente encaminhadas pelo JOSÉ RICARDO para a CRISTINA 

MAUTONI e MAURO MARCONDES. A seguir: 

Mensagem EDUARDO X ALEXANDRE X JOSÉ RICARDO X MARCONDES E 

MAUTONI (DOC. 15) 
~ dM1)111l,:'W\\H.3!:l 

f-ii JN~· R,ç,;,rc'o d,:, 51l~a -,s,h1cl irr<ill:lrt;irbo ,";s,m.tiJ"> 

l'w<kMP··lTI<.OJ'lllvo• 

?"t º''\'\\'11 c2nr-mt1··e:wss•)'ldi':Wfü'l'llt'."ml'G21l"\''T t" W"'( ·1,~1" 1·Ql" 10' li' 

~ttJ:l9.~{,MBl j,}01,pclft,MB) ~Jj02,pdl"(4MB) ~Q~.pitr(.lM6) n11~·PalilMBI [21os.~itr[4Mli) (;~06.pdf6M6) 

~JIC17.pà\'6M6j f.~106,pc!tÇ3MBf 

Seguem an~os contendo o imúo le«cl5 Mcdid.i Pro-.~~ illtcn a Lri ric'9.440/97 (que afeta a Ford) e a Lei rf 9.826199 (~ af~a 
MMC -e CAOA), que estabelecem :ince:ntÍ',;os fíKmS pera o de:senvohim=oregio.aal. 

O que de impottant-efoi alte:raelo; 

-prormgaçãodo prazode .. -ig:êoc!ll.dosiocectfrospam 31 de d=bro cle-2015, 

- Para a Foro. o aproveitamento de PIS e Cofini como aidttopmillffli4o de IPI A<:ri.~duzido ano-a-11::1.0 atê 20U; 

- No texto origmal da.MP, e,mr.-.. ~·isto, 1amb~ um reduto.: até 201:5, para o crédito pR9llZtliclo de 32º'o do IPI ,Ú,;t-Os à M}J.[C e 
CAOA COD.tndo, essa~dução foi.mirada do teno na "ultima hora." d=e:ute de DOSB !lli!:l'Vensào, mantendo-se, .usim, integralmeme 
os32%mê2Q15_ 

-Fo, mcluída a obngmoneoade (para a Ford e para ,v,."'CiCAOA). de aplica~t'.I de 10% dos mcentrrns i:m 111\=imeon>i- cm pesqul&a, 
dese\voh'llllCl\to e UI.ovação tei:no.Eogieana região; 

- O ,q= nós pedi= com êafuse,_ e f~ atccidido. foi a possibilidade d= im-estimemor. (I-0%) =-em ab&cmdos pela .:irea de =geabana 
automotlva 11. ser implementada pelas empresas. 
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Forte:a'ociç(I. JoséRicai:do. 

------F11r>.-=led message --
Fnrtll: EdtJa:rdo Gmi13h'es V11adio <eduardOV2ladaoad\'@:m1aiL= 
D;Q-c: 21l09'11L1.2 
Subject: MP - l:oceo.tiw,s 
To: JoseRicardo Silva ~l~'l-jr@.br!urtro.tam.bP, i=ri<211o@ir:si.t..a.adv.br ~irsllva.ad·,.br Al=drePae. Sm\O:S Qlexandua~otm:.111=> 

77. O ponto fora da curva nesse e-mail é que mesmo antes da publicação da 

Medida Provisória, o que veio a ocorrer somente no dia 23/11/2009, ainda no dia anterior, 

22/11/2009, os sócios da SGR CONSULTO RIA EMPRESARIAL I JR SILVA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS já trocavam e-mails e enviavam para os seus parceiros da 

MARCONDES E MAUTONI as minutas ainda transitaram ainda sem número, tanto 

da Medida provisória, quanto da Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda, além 

do anexo desta, e que, segundo o próprio e-mail do JOSÉ RICARDO, "O TEOR DA MP 

FORAM OS TERMOS QUE FORAM DISCUTIDOS COM ÊNFASE POR ELES". 

Os documentos anexados ao mencionado e-mail foram compilados e anexados a esta peça 

inicial. (DOC. 15) 

I MEnJDA PROVTSOS!A N' ,DE DE DE::?009. 

t\l!l;lra as Le.is n~ 9A40, de 14 de- man;,, de 19g7 e 
~9.S26, ~ 2J de agosoo. de 1999, que estabd~ 
1ncermvus fiscais por:.i o &senvolvimento rcgioM.! c-
dâ OUUllS providênclll$. ' 

~ . . . O PRESID_ENTl.l: DA REPÚBLIO.., 1io aso das atribuiçQes que lhe cor.t"i:re O art 6" m,. 
Consmu1ç:lio. siOOta II segumfc Medida Provisória. rom força de foi: -
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Amsi)w.. & 

ANEXO A EXl'OSIÇ O DE MOTIVOS DO ML"IST RIO DA HZ :NUA N> 
DE DE DE 2009. 

78. Voltando agora aos manuscritos (DOC. 06), segundo sua folha 03 do 

escaneamento, no dia 25/11/2009 há nova reunião para tratar da Medida Provisória, que 

aqui já aparece com o número do ato já editado. O documento cita as 03 (três) empresas 

beneficiadas com a medida provisória FORD, MMC e CAOA (para estes a inscrição 

"SOLICITAR REUNIÃO"). 

79. Outro ponto que chamou a atenção nessa imagem foi o nome "IVAN 

RAMALHO", não sendo certo se é a mesma pessoa, mas há o IVAN RAMALHO que foi 

Secretário-Executivo do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E 
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COMERCIO EXTERIOR entre os anos de 2005 a 2010, destacando que esse Ministério 

também teve participação na aprovação a Medida Provisória. 

80. Nessa mesina página manuscrita acima mencionada há também detalhes 

sobre como deveriam ser emitidas as notas fiscais sobre os pagamentos à SGR 

CONSULTO RIA EMPRESARIAL. Na inscrição vemos os "4.000" riscados, seguidos de 

"2.500 = Assinatura" e "1500 ..-12 = 125.000" e mais à direita a expressão "cobrar as notas 

pelas duas empresas". Assim, observamos que as inscrições abaixo exibidas fecham com o 

que foi mencionado mais acima, quando do "CAFÉ: GILBERTO CARVALHO", bem 

como as informações dos itens 21 a 24 do documento "RELATÓRIO SGR.DOC" 

detalhado no tópico "111. FATOS APURADOS", bem como (parágrafo 22 e 23 desta 

representação), 

Ademais, constatamos que as relações mantidas entre a empresa do lobista r81. 

MAURO MARCONDES e o GILBERTO CARVALHO, são deveras estreitas. Os 

documentos que seguem abaixo fortalecem a hipótese da "compra" da medida provisória 

para beneficiamento do setor automotivo utilizando-se do Ministro que ocupava a 

"antessala" do então Presidente da República, LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA, 

responsável direto pela edição de Medidas Provisórias. 
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82. Para a extração dos documentos do material computacional o método 

utilizado foi uma ferramenta fornecida pelo Instituto Nacional de Criminalística do 

Departamento de Polícia Federal que elenca as propriedades do arquivo, informando a sua 

origem e criando um "hash", ô- que dá autenticidade as informações dos arquivos. 

83. Como podemos oõservar no documento a seguir MAURO MARCONDES 

recorre ao "amigo" GILBERTO CARVALHO para que chegue documento do ICC às mãos 

do então Presidente LULA, mas para isso pede que o cumprimento dessa incumbência seja 

"daquela forma informal" e "low profile" que só o GILBERTO CARVALHO consegue 

fazer, sem "formalidades" e no momento oportuno. 

84. Vale dizer ainda que o documento tem no título o e-mail institucional do 

GILBERTO CARVALHO, "gilcarvalho@planalto.gov.br" o que dá a entender que o 

mesmo ainda se encontrava na Presidência da República. 

CARO GILBERTO.DOC (DOC. 16) 

ID 225497 

PARENTID 25940 

NOME Caro Gilberto.docx 

TIPO do ex 

TAMANHO 11153 

DELETADO false 

CATEGORIA Documentos de Texto 

CRIACAO 08/08/201417:08 

MODIFICACAO 06/12/2007 00:23 

ACESSO 08/08/201417:08 

HASH AD23C1896022548B6E95646F049F753B 

CAMINHO 
hd-servidor2-partel.ad1 \_._PHYSICALDRIVE2_Basic data partition (4) [476412MB]_NONAME 
[NTFS]\[root]\Rede\cristina~Toshiba\Documents\Caro Gilberto.docx 
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Exporta dos/ A/D/ AD23C189602254886E95646F049F753 B.do0t 

I gilcarvalho@planalto.gov_br I 

Caro Gilberto,! 

Fui incumbido, pelo Leif Ostlin§, presidente mundial da Scania e pelo Chairmainn do ICC 

(Comunidade de negócios que congrega investidores internacionais e empresários com capital 

aplicado em países emergentes), Marcus Walemberg de entreprem mãos ao presidente Lula 

uma carta desta entidade, abordando sobre rodada de negociações de Doha. 

Trata-se Gilberto, do principal acionista de empresas tais como Scania,Alfalaval Ericsson, 

~ e outras empresas de origem sueca que detém inyestimentos no Brasil de 

aproximadamente de 8 bilhões de dei.ares, um dos maiores investimentos de empresários 

suecos fora da Suécia. 

Estou recorrendo mais uma vez ao amigo, para cumprir .esta inc.umbência daquela forma 

lmrn! e low profile gue só você consegue fazer sem as formalidades e no momento 

oportuno. 

Desde já agradeço a amigo 

Um abraço, 

Mauro Marcondes 

85. Outro documento importante que reflete o grau de intimidade de 

relacionamento entre o GILBERTO CARVALHO e a MARCONDES E MAUTONI 

EMPREENDIMENTOS E DIPLOMACIA CORPORA TIVA, e a recomendação da esposa 

do MAURO, a CRISTINA MAUTONI, de comprar presentes para as filhas do GILBERTO 

CARVALHO. 

Providências-DCris-17-04-13.DOC IDOC. 17) 

ID 743893 

PARENTID 199061 

MARCADOR MMC2 

NOME Providencia s-DCris-17 -04-13 .do ex 

TIPO DOO< 

TAMANHO 12826 
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86. 

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS 

False 

Documentos de Texto 

26/03/2015 10:09 

17/04/2013 15:58 

26/03/2015 10:09 

ESOBEA974734CCSDA687179C06E31ED7 

notebook-secretaria-tah1Ja.adl\_._PHYSICALDRIVEl_Partition 1 [1907727MB]_DPF 
[NTFS]\[root]\ TRABALH O\Diversos\Provide n eia s-DCris-17-04-13 .do0< 

~ovldênclas solicitadas por D. Cristina Mautoni 
§!17 /04/2013 

Ol· Salicicar p.ara. a AIH~andlra Velho illcttrir 1t11 _prá>::l.ma, imita d,:, ~i:isetna- a 
ip:i!:senaçio-d,1.SAA3 [p!!11-d.tw,i]' 

02- J;Q\'i.!.!' e-rn.nl de ~mes pi!l~ filedroeum dl. pai do Sr. Ftlj6 (l'erifi,i\l' 
ç:u.:i;..a ew. l3etinb,Y 

34- E~ G.rU pal'ól :s:,, Rilbitlt? r,mB'i? dLii :S-(O-l-t13 (S hir;i.J, f1ll 

Erasi'li~. E'ari:ióp:a.11™'' ~ Cilllert= CiJ'!ralha, Dr, Mau-Nl t 3fflgt 

OS- Agendar reUl!Jlg r:/ !'lerll.l d!!: ~tnia íBtllÇ !Ião ~~) - Vtl'ID'5ca.:r 
ronta::c d~t= E~tinb.l 

Por fim, há que se apontar outro importante documento que indica o conluio 

do GILBERTO CARVALHO com a MARCONDES E MAUTONI quando se trata defesa 

de interesses do setor automobilístico. Nesse documento há trecho que segue abaixo, onde 

fica evidenciada a participação do mesmo nos PROJETOS DA MARCONDES E 

MAUTONI, em especial na prorrogação dos incentivos para o setor do ano de 2015 a 2020. 

Não há referência expressa de participação na prorrogação de 201 O a 2015, mas 
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acreditamos que as relações profissionais entre essas pessoas tenham se iniciado ainda antes 

de daquele período do segundo semestre de 2009, como ficou evidenciado na explanação 

sobre a documentação encontrada na casa do ALEXANDRE PAES DOS SANTOS. 

PRO,JETOS-MarcondesMautoni.DOC (DOC. 18) 

ID 743872 

PARENTID 199061 

MARCADOR MMC2 

NOME PROJ ETOS-M arco n desM a uton i .docx 

TIPO docx 

TAMANHO 30424 

DELETADO false 

CATEGORIA Documentos de Texto 

CRIACAO 26/03/2015 10:09 

MODIFICACAO 17 /12/2013 10,43 

ACESSO 26/03/2015 10,09 

HASH B389DS839D2D722C6739B21CBF6947C4 

CAMINHO 
notebook-secretaria-tahila.adl\_._PHYSICALDRIVEl_Partition 1 [19Dn27MB]_DPF 
[NTFS ]\[root]\ TRABALHO\Diversos\P ROJ ETOS-M arco n desMa uto n i .doo. 

.. P'rojeit:D de. Prorrop.iio por m:iils 05 anos (2015 a 2020) do Beneficio fl:;.:;al pa~ a~ 

NOME CONTATO 
Dr. Mauro Man::Ol'ldes. Mach:iido (11)S750-2850 
Cristina Mautonl (11)3750-2850 

José Rla.rdo dill Silva 15113249-3444 i 61 9984-1127 
Gilberta Carvalho 
~Spíndola 
E-'"uar""""àõ G.lirciill 

61 5411-1225 27" '61 9986--5675 
(61) 3411-1126 

11 2977-7059 f {11) 99576-3363 

• Projeto Pc Prorroe;itiio de 2010 p:ara 2015 do Incentivo Fiscal de 32" do lPI dill M"rtsubi:;:hi· 

NOME CONTATO 
Dr. Mauro Marconcles Machado (11)3750-2S50 
Robert Mac~o Soares R.ittsciler (MMC} (11) 5694-2&ll/ l11) 99135--02.02 

José R.lcardo da S.ilv.i 
V1adlm;r ind 

611 3248-3444 61 9984"1127 
'6"3245-5010 61 8114"5511 

E·MA.LL 

m1M1ro'Jli!rç-0tlffl@rnarç9ndr'i:!TI:§1.rtpni çom ht 
crrstinamautoni§lmarcoodesmautcnl +om br 

fM!"ri@rrln@i"M•slh@ com Or 
@carv,alho@planalto !'9" br 

l'ENR@uol mm bJ: 

E"MAIL 
mauromarcor'id.!:s@marc:ondesmautc11Lc:om.br 
rr.l:3d1er@mmcb_c:om.br / ma[@mmcb.com.br 

paf@ece;rticiP"CPt< com br 
1oserie3rdo@ad;ljr~ilva,.com br 
viadirnlr@!seindolepal,;r,elra com. br 

87. Além de nomes importantes de pessoas que participaram das negociações, 

como o sócio da SGR, JOSÉ RICARDO DA SILVA e o PAULO ARANTES FERRAZ, 
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Ex-Presidente da MMC, mas utilizando-se neste caso da JAMP, o documento ainda sugere 

nome L YTHA SPÍNDOLA que vai servir de gancho para a explanação de outro Ministério. 

1.2 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO. INDÚSTRIA E COMÉRIO: 

88. Conforme, se observa do último documento apresentado, há menção textual 

da participação de LYTHA SPINDOLA nas prorrogações dos incentivos de 2010 a 2015 e 

de 2015 a 2020. Trata-se da LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA, a SECRETÁRIA 

EXECUTIVA DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR do MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMERCIO, razão pela qual entendemos ter 

sido essa servidora pública o canal de lobby naquele órgão. 

89. 

LYTHA BATTISTON SPINDOLA {DOC.19) 

• CÃMARA DOS DEPUTADOS 

DêPARTAMENTO oe TAQUIGRAFJA, REVt$Ã() E REDAÇÃO 

N0CLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES 

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL 

COMI DE RK:ut.TURA. IIIENTO~DES TOIWRAI. 
EVENTO:~PIJ W:DMIIID9 AT.-.::JU/116'2 9 

: 14118mln T IIC: 17M 11111.. . o 1211\in 
TEMPO OE GAAV 12rnln PAGINAS:: 1 • x, 

WlZ CI.IUJDIO -·MONA - C.,o-adoJ,Gend do Aa11n•<>s M\lltll.-.ais da ~ de 

~-SAlnw!mc:~• ~-~..._ · ~n ~5 -·- • "" - & 

fflF1lÃ1Mlo~~o11DC-c,dafn<llislriud•Cunume®B1•~
ANTENOR AMORIM NOGUEIRA - l'Arsidanle do F<I""" Ha<:loMI l"llmlan•llle H Pei:u;;rfa _. 

"'~ JOÃO ESSADO - Prnlúnlo ff Sllkllc:uo .._ lndílst,tu do cu"""'" , CAmllMCIS da El:lad<> 
de ~ ~" - SINOCURTIJIIIE. 

LYTHA SPINDOLA, Auditora Fiscal aposentada em 2012, é mãe de 

VLADIMIR SPINDOLA SILVA, o qual também aparece no documento, sendo este 
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parceiro de empreitadas do EDISON PEREIRA RODRIGUES, um dos sócios da SGR 

CONSULTORIA EMPRESARIAL. 

90. Importa ressaltar a existência de pagamentos pelas MARCONDES E 

MAUTONI para as contas do escritório dos filhos da L YTHA, VLADIMIR e CAMILO, a 

como o escritório SPINDOLA PALMEIRA ADVOGADOS, que recebeu R$ 506.790,00 

( quinhentos e seis mil setecentos e noventa reais) líquidos em 201 O, e da empresa de 

consultoria deles, a GREEN CENTURY CONSULTORIA EMPRESARIAL E 

PARTICIPAÇÕES, que recebeu R$ 913.301,85 (novecentos e treze mil trezentos e um 

reais e oitenta e cinco centavos) entre 2011 e 2012, conforme demonstram os extratos 

constates desta peça (DOC. 20). 

91. Não é demais relembrar o trecho da folha 03 dos manuscritos do 

ALEXANDRE (DOC. 06) onde consta o nome "IVAN RAMALHO", que pode ser mesmo 

IVAN RAMALHO que foi SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMERCIO EXTERIOR entre os anos de 2005 

a 201 O, destacando que esse Ministério também teve participação na aprovação a Medida 

Provisória. 
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92. Por fim, outra pessoa que pode ter sido utilizada para influenciar no processo 

de elaboração da Medida Provisória foi o servidor HELDER CHAVES também chegou a 

ser SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR do 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMERCIO. 

93. A hipótese de participação do HELDER CHAVES na empreitada se reforça 

por que o mesmo tinha relação de muito próxima com o JOSÉ RICARDO DA SILVA, 

inclusive se reuniam para "tomar um chopp" como veremos a seguir. Ademais, JOSÉ 

RICARDO pede orientação sobre uma medida provisória sobre "Nova questão a ser tratada 

no setor automotivo", querendo novas emendas à recém alterada Lei nº 9.440/1997, trazida 

pela MP 471/2009,já convertida na lei 12.218/2010. 

Mensagem JOSÉ RICARDO X HELDER CHAVES (DOC. 20) 

From: Jose Ricardo da Sil"-a <silva.fr~brturbo.com.br> 
D3te: Mon,.13Dec.201011:39:32-0200 
To-: He1der Chaves<helde:rchavesi@gmail .. com> 
Subject: Conversa. 

Prezado, 
Podem.os nos falar :esssoalmente? 

Em 13 de dezembro· de 2010 13:26. <b.eldetc.haves@gmajtcom> escreveu: 

Enviado pelo· meu aparelho BlackBary® -da Viv-o 

From: Jose Ricardo da Silva <s.ih-a.jrtâfunurbo.eom.br> 
oite.: Mon, fj Dec 1616 14:18-4, -0266 
To: <hdderdia...,es.:@gmail.com> 
Subject: Re: Conversa. 

Quando e como preferes? 

Em 13 de dezembro de 2010 15:01~ <hel.derchaveSj'Co,grnailcom> escreveu: 
Estou dísponivel entre 18 e 20 .hs, podemos tomar um ch-opp na 306 N? 

Enviado pelo meu aparelho BlackBecry® da Vwo 
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D~ ~!!'>rdr:dtSa,S!ya 9'\':!-l'iJtirAfibp.eom ix)'_ 
F!ir~~ , l'et!er~:.:crn' ' 

"' ~~-~'. .. :.~R~-~~: 
Ok! combiu.a.do. • 18.31) esta bcn? estarei lá. 

Mensagem JOSÉ RICARDO X HELDER CHAVES íDOC. 20) 

~ : : 'JoseR{Q~~s,Àa ~ilTI$~~~bo-~fu: 
Pat11:'' ~d~~Cha ... és:.: i. -. _ .. : . -: -.. -· -· ., . · : 

rrn:o: . -pue~~:r.:; .. : ..... , -.... ' .. : .. , ..... :_,, __ >_. :'.:·., ... ' .' _,_.:,.,:·_. .. '- : __ ·_ :.-'. · .... ·,.:~- .• : _.: __ : __ ; __ :::. _.. : ...... -.. .-" · .... , . .',' :_.· .. :: ·., .. : .. :.: __ :·.<=-\/)_~/; : .. ' ... -:-:_ ·_-: 
i P:r~do~ tudo bem'? 

l
i No,,<t ,questão a. ser tratada no- setor automotivo com nossos imcdocutorl!S: 

Qual apossi"'bilidade descpermitir,pormdo de '\~mend&s~ à legislação, a· -e dcnovuindústria..s nas re 'ôes o in~se é ~ r 'õcs 
! i ordeste e Centro !!:ste) contc;mpladas com os incmtivo-s P™'.15!os na Lei 9826/99 {art. l ").ena Lei 9.440.1'97 (art. 11-A)? As. "emendas" 
i penníririam que novos enpreendbna:ttcs pud~. tam.b6n., se beneficiar d-os íncet1ti'l>·os: pre\istos- nu ta.is leis. Hevma, assim. a possibilidade de 
i apr-esentaçã.-0, .agora, de novos projetos de implanta-çào indu:sni31,, de maneira que outras empresas f.uiam. jus aos incBltÍvos dos qu,W., hoj-c, 
I apenas 3 indústrias do setor automotivo se beneficiam. 
! Os int.eressad.os querem lll.cluir tal alteraçio na ttamitação da MP 472. 

Í Qual rua opiniã-o técnica sobre isso? 
j Do P:9I1.to de vista técnico, ha;poroõilida.de dessa ab~? 
; E. ainda a ser incluída na MP 472? 

I
r Aguardo, se possívtl em breve ma mamfest:a.çã-o. 

Sds.J.R. 

94. Ademais, JOSÉ RICARDO gaba-se para a sua sócia ADRIANA OLIVEIRA 

E RIBEIRO que o HELDER CHAVES estava cotado para ser SECRETÁRIO 

EXECUTIVO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR em razão da influência deles, 

fato que veio a se confirmar e inclusive manda-lhe congratulação pela assunção ao cargo 

em substituição à já mencionada L YTHA SPÍNDOLA. 

Mensagem JOSÉ RICARDO X HELDER CHAVES íDOC. 20) 
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Glr,, omiqc 

EID29i05i'.!Ot0 09c49 Ja .. Riardo>d~Silvci<<il""-j:;@h..~ = br> 
=...,ou, 

O Dr. Hei der Silva Cho.ves está prerle& a rnr nomeado 
Se.a<etd/"io Exec:l.ltivo d4 CAMEX - Cama~ de Coméreio 
Exterior O..qao ligado co MIDIC - Mir.. Índ. e Comér.:W-. (??? 

9Sb9 que é MS9 g denorning,ao correta do cargo). 
jcolaboromo:s: ne:ue pro=:so. 
Pois bem. Se pud-s, é importante que o partir de Segundi:i 
verifíque.rnos logo cedo no DOU o col'lfirmoção desso. 
nome.oç®, ók? 
Grato. Forte.abraço. 

J osi Riecrdo 

.Mrll<ltf\i Qe· M1~ 
; Bcmcli;,Jo~Ricrrdol 
, Só agora vi: seu aooil.. Fico feliz com a.oorkia. e passo a monito= o solicitado 
~ Não há pÜbikaçio hoje. 
·; Adti.ma 

·····'"'1 t; 

,1 

"""""""-"-r''"'" ,wo,wr•wy•wc 

1!""'°''"'··"''-'º~11 

Tive. que retorl"IClr a sao P~o r,utcl, svcta-feiro. ES'tarei de voltei à BrasHio. no Domingo. Reee.bi sua me.nscgem 
(torpedo) i~rmando 9ue eff~ tudo r"Uolvido pClf'Clsl.lCl nomeg,ç&,. Fiquei re~ment,;: mtlinl fil,:i por voc:f. Nêi 
minha.opiníêio SIIO nomeac&, é. absolui'<ffl'lerrl'e mel"e.Cida. 

, ~nheço você ká. poueo tempo e. ccnvivunos mu,to pou:o. Contudo, estobcleioemos umo ror,;i l"cl,aac, de rupeíto 
e. ccnfiMçci. p~oo! e prcflssioi,ol. Nesse poue<> tempo de corrvivência pude perceba- e o:on:tortar a ext.-ema 

' competlncio técnico eom que. Y<:ICi! oft(l]iso etl'4i"a os gue,=tOe.s gue lke ,:a;, oprese.ntodas. ãsos cori,:ideraçe"es 
s3"o obsollltamerl"te wcrdodeir=. N&, k.:!. qualquer :i;entidc de bc,julc,,ça:o de mínho. per-te. 
T1mko cert= ~ue. cem o rrussílo que você acobcr. de .-eceber. estás dlll'lto impo.-ta.t1tl,:,:imo pcsso em sua 

: corre.ira. 
Cotite .:empre com meu opio e consideroçao ness-o. nove, empeit~o. 
Erlouem Sõo PQl.llo mas como eelular lig,:idc e tempo todo. Tenho o~so t=bém a ~terne+. 

· ND itiício d,:i semano ccmrer-sOl'emo:i; pcssoolmerrte sobre esse e outros assunto,: Ok? 

- Fone abrQÇO e PARABÉNS (de ccr-<>.a) 
J"oii Rieardo. 

1.3. CASA CIVIL: 

95. No que tange à CASA CILVIL, não há documentos mais esclarecedores, 

mas é certo que tanto ALEXANDRE PAES DOS SANTOS quanto JOSÉ RICARDO DA 

54 



ª
"' . . 

. 

. 
. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

Fl. nº 

Rub. 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA FAZENDÁRIA 

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS 

SILVA tinham acesso direto à ERENICE GUERRA, que foi SECRETÁRIA-EXECUTIVA 

DA CASA CIVIL de 2005 a abril de 2010 chegando, ela própria a ser CHEFE DA CASA 

CIVIL entre abri, de 2010 a setembro de 2010. 

96. A ERENICE GUERRA era frequentadora do escritório do JOSÉ RICARDO 

DA SILVA nas palavras do HUGO RODRIGUES BORGES (Termo de Declarações no 

MPF (DOC. 21)), o que nos parece ser verdade tendo em vista que os mesmos inclusive 

possuem parceria de trabalho na defesa de interesse da empresa HUA WEI DO BRASIL 

TELECOMUNICAÇÕES LTDAjunto ao CARF, conforme corrobora o contrato em anexo 

(DOC. 22). 

97. EDUARDO VALADÃO, em suas declarações (DOC. 23), confirmou que o 

irmão da ERENICE GUERRA, ANTONIO EUDACY ALVES CARVALHO, foi seu 

colega de turma na Faculdade de Direito, assim como do JOSÉ RICARDO, o que pode ter 

impulsionado a indicação do mesmo para o CARF, segundo e-mail veiculado em matéria 

jornalística pela revista VEJA. Já o ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, este disse ser 

amigo dela em razão da sua atuação no setor elétrico. 

1.4. MINISTÉRIO DA FAZENDA: 

98. Por fim, no que se refere ao MINISTÉRIO DA FAZENDA, já citada fl. 20 

dos manuscritos do ALEXANDRE (DOC. 06) cita textualmente o nome de NELSON 

MACHADO quando do "CAFÉ: GILBERTO CARVALHO" no dia 16/11/2009. 

99. Entendemos que essa pessoa possa ser o NELSON MACHADO, Ex-

Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão no governo LUIZ INÁCIO LULA DA 
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SILVA, de 19 de novembro de 2004 a 22 de março de 2005. Ele também foi Ministro da 

Previdência Social, de 21 de julho de 2005 a 29 de março de 2007. 

100. No ano de 2009 era considerado o "Número 2" do Ministério da Fazenda, 

sendo o Secretário Executivo desse Ministério, chegando a ocupar a interinamente a cadeira 

de Ministro da Pasta. 

I" ~.,...,.----,, 

IOL Outra pessoa que possivelmente manteve contato foi o DYOGO 

HENRIQUE DE OLIVEIRA, que era o Secretário Adjunto da SECRETARIA DE 

POLÍTICA ECONÔMICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Fala-se assim em razão da 

inscrição da folha 23 do já citado manuscrito do ALEXANDRE (DOC. 14), aonde se 

observa que as inscrições "DIOGO I JOSÉ RICARDO" seguido de "SECRETARIA DE 

POLÍTICA ECONÔMICA" e "SPE" logo abaixo. 
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102. Pela inscrição no canto superior "LDO - 5 ANOS", provavelmente foi daí 

que eles ficaram sabendo da restrição de Lei de Diretrizes Orçamentárias que 

impossibilitava a prorrogação pelo prazo de 1 O anos, como almejavam as empresas 

automobilísticas contratantes, bem como da necessidade de "não mexer em lei para 

incentivo", elegendo-se assim a via da Medida Provisória. 

103. Na parte mais abaixo do documento, também há referências sobre o 

direcionamento de percentual economizado pelo benefício para investir em tecnologia, o 

que também foi colocado na Medida Provisória nº 471/2009. 

104. Ainda com relação ao MINISTÉRIO DA FAZENDA, cabe lembrar que o 

JOSÉ RICARDO era Conselheiro do CARF, órgão diretamente ligado ao Ministério da 

Fazenda, sendo o que pode ter inclusive facilitado o acesso ao então Ministro GUIDO 

MANTEGA inclusive podendo ter sido influenciado pelo seu amigo VICTOR GARCIA 

SANDRI, que veio a se tomar parceiro do JOSÉ RICARDO quando este defendeu os 
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interesses da empresa dele, o GRUPO CIMENTO PENHA, tendo inclusive participado do 

julgamento. 

105. Por fim, cabe aqui ressaltar que esse relatório que acabou de ser detalhado, 

que foi remetido pelo ALEXANDRE para o JOSÉ RICARDO, também foi formatado para 

uma versão final (ARQUIVO ANEXO (DOC. 24)). que foi remetida por mensagem 

eletrônica do JOSÉ RICARDO para o MAURO MARCONDES e sua esposa e sócia 

CRSITINA MAUTONI, isso no mesmo dia 30/11/2009, que o ALEXANDRE havia 

enviada a minuta. Como essa mensagem e arquivo anexo foram extraídos do material 

computacional apreendido no escritório da MARCONDE E MAUTONI e não na cautelar 

de interceptação telemática, forneceremos as propriedades dos arquivos em que ficam 

designadas a origem dos mesmos. 

Mensagem JOSÉ RICARDO X EDUARDO X ALEXANDRE (DOC. 24) 

10 

PARENTID 

MARCADOR 

NOME 

TIPO 

TAMANHO 

DELETADO 

274005 

183066 

MP 471 

AssuOW. Relatôrto de a'livicàdes -Jru:entiYtls Fisais. 
bê: e~ nt:11r&í lll8eJ1C11rdo@pi!Wí.11.dv.br 
~ns: ~rc MarCOfldes. fO=KJUMP-OC!OO=fXCHANGE Al'JMltllSTRA Tiv:E GROUP 
( ' .. AJ::C~NTSJCN.m:!J4UfOlTlll1'~: CfistiMI Mautoru/Oml(JUW:0-0CIOU=D:CliA.NG!:' 
ADMJHISTRA.TM -GROUP {FYD.IBOHF23:S?Dll)ICN:=RECIPEITTSIC1'l=Crlstharna.vtoni; maurocrls@.üolom.bf: 
fnvío: 30/111201!9 19:22:21 

?..... <rida e :ão°"'"°""" _,.., rT>lr"1tll ~- rel8'0!io,c!,e,e..th,r~ ~ativam=.le à rnam,~ 

dos it>OefrliY09 fis:ais ~i-pela Lei 9626199, de inW~ dm <>mp,Hn MMC II CAOA.. 

Propriedades do arquivo de E-mail 

RelatÃ3 rio de atividades- Incentivos Fiscais. 

1922 

False 
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CATEGORIA Emails 

CRIACAO 30/11/2009 19:22 

MODIFICACAO 

ACESSO 

HASH FF3D8SSSF34463A6A619826B3574D2AB 

hd-servidor2-partel.adl\_._PHYSICALORIVE2_Basic data partition (4) [476412MB]_NONAME 
CAMINHO [NTFS]\[root]\Rede\cristina-Toshiba\AppData\Local\Microsoft\Outlook\outlookl.ost>>>>Raiz- Caixa de 

Correio>>lPM SUBTREE>>Problemas de SincronizaÃ§Ãfo>>Conflitos>>RelatÃ'rio de atividades - Incentivos Fiscais. 

2. PODER LEGISLATIVO 

106. Continuando a análise, voltaremos a elencar outras mensagens eletrônicas e 

documentos localizados buscando com isso elencar outros eventos que robustecem a 

existência de negociatas relacionadas com os fatos em apuração. 

107. Assim, uma vez editada e publicada a Medida Provisória nº 471/2009 dentro 

do Poder Executivo, os esforços dos lobistas agora teriam que se voltar o Poder Legislativo 

visando à conversão da medida provisória em lei, daí a necessidade de uma pessoa que 

exerça influência dentro das Casas do Congresso Nacional para impulsionar o andamento, 

passar notícias dos bastidores, bem como transmitir notícias e eventuais propostas a 

parlamentares. 

108. Nesse contexto que surge o FERNANDO CESAR DE MOREIRA 

MESQUITA, Secretário de Comunicação Social do Senado nomeado em 12/08/2009 pelo 

Presidente da Casa, o Senador JOSÉ SARNEY, tendo sido porta voz da Presidência da 

República também no Governo Sarney, e ocupou outros cargos públicos como Presidente 

do IBAMA e Governador de Fernando de Noronha em 1987, além de ter sido Assessor do 

então Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. 
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109. Na verdade, a relação entre o ALEXANDRE PAES DOS SANTOS e o 

FERNANDO CESAR DE MOREIRA MESQUITA é pública, já que em matéria jornalista 

de 13/12/2010, que tratava da "agenda explosiva do lobista ALEXANDRE PAES DOS 

SANTOS", há notícia de que o ALEXANDRE pagava o aluguel do escritório do jornalista 

FERNANDO CESAR no Centro empresarial Norte2
. 

11 O. Na troca de mensagens eletrônicas abaixo, iniciada em 21/12/2009, observa

se que o FERNANDO CESAR DE MOREIRA MESQUITA teria sido corrompido para 

trabalhar para a SGR dentro do Congresso Nacional e por isso faz uma cobrança ao 

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS querendo saber com que fala no escritório para sobre 

"aquilo que pediu". ALEXANDRE diz que teria que esperar por que o JOSÉ RICARDO 

estaria resolvendo alguns problemas com o MAURO MARCONDES. 

111. No entanto, no dia seguinte, 22/12/2009, ALEXANDRE utilizando de 

mensagem cifrada pede para FERNANDO CESAR ligar para o JOSÉ RICARDO para que 

o mesmo lhe entregue "5 PROCESSOS EM INGLÊS, JÁ TRADUZIDOS PARA O 

PORTUGUÊS". Não há dúvidas, como se verá a seguir, que o ALEXANDRE se referia a 

pagamento cujo valore estava estipulado em dólar, mas já estaria convertido para o real. 

Mensagem JOSÉ RICARDO X EDUARDO X ALEXANDRE (DOC. 25) 

Date: Mon, 21 Oec 2009 09:20:08 -0200 
From: f<t-esarmewuits@uol.com.br 
To: alexandresms@Mtm21il çpm 
Aleiandre: com .quem eu fala no teu escritóriosobr e o que te pedi? 

.. m > escreveu: 

2 http://revistaepoca.globo.co1n/Revista/Epoca'O,.EMI 141088- 15518.00.html 
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From : ,llin~tt;i_w.ru\iID.Ctili!&im 
To: fre,fü'ltCJJMQllita@il91 com br 
Date: Mon, 21 Dec 2009 15:45:31 +0000 
Fernando. 

~perar um pouOCJ- nv:i.is, pois o José Ricardo esi'á titntW'ldo resolver alqt1ns probJ~ 
ço,p 9 Mqyco Mercondu e depois ei.; te avi.so. 
Abr,;s, Al~andre 

<eil:t/J:l/:.:)i)J,l>,.,,. 

Ale;rn.ndre Paes S~ílt0$ <.Q~.:?:'!'.andr,;.;p;,;@!lotm~rl .:om
i'iá=Rád k>Ncw:tel e Td. M ~.., Aloa<Kff~(\.11\GE.NTf) 

Amigo FcMatldo, 
Jesé Ri-=lo G.STlÍ ~ uma li9acCo - o hzlcfaia do!. ó.: (-61} 9984-1127. 

Plocc:i- i-,~ ela ""- i~i (1o.). Sct Q W 471 ~ ser lide ny;i. (%11..) 
Qu.11'1 .st!NÍ o Nkit;or • se u:(sh prtyisão da. vot;oé-
Stsmtt r::r:trsnde :Md:e diffeddtds Psl'P e o M'i"f"'? ~ SS!ct! fflO.is , .. ..G 
rue!riési o l* Bisr+ ygi lha ~, ... 
j5 p,-ouos c:m •ralis, .@ Waíí:r&i parc1. o poA'!iuu.j 
~ dúvida, IM ~91N1. 

A~.A.~ 

112. Naquele mesmo dia 2!/12/2010, ALEXANDRE recebe mensagem de um 

novo personagem trata-se do ALBERTO ALVES, cujo perfil encontrado em fonte aberta 

na rede mundial de computadores indica que ele é Gerente de Relações Governamentais e 

Institucionais da ANF A VEA com atuação no assessoramento da associação junto ao 

Congresso Nacional, juntamente com a Gerente Adjunta ELISABETH LUCCA que veio a 

substituí-lo em 20133
• 

113. Conforme vemos na imagem abaixo a imagem foi repassada no dia seguinte 

22/12/2010, pelo ALEXANDRE aos sócios seus sócios JOSÉ RICARDO e EDUARDO 

VALADÃO, e o teor é envio de um despacho da SECRETARIA DO 

DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO do MDIC, prorrogando de incentivo fiscal da 

CAOA MOTANDORA DE VEÍCULOS S.A. por mais 12 meses, talvez por isso a 

relutãncia do Presidente em realizar os pagamentos anteriormente acordados acreditando 

que estaria resolvendo seus problemas sem a interveniência da SGR/MARCONDES E 

MAUTONI. 

3 http://www.automotivebusiness.eom.br/noticia/17045/anfavea-pron1ove-mudancas-na-eguipe 
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114. Vale destacar ainda que na mensagem o ALBERTO ALVES informa que 

tentou puxar informações junto à SIMONE, secretária da MARCONDES E MAUTONI 

sobre uma reunião entre "aquela" e o MAURO MARCONDES, mas não obteve sucesso. 

ALBERTO ALVES ao final demonstra certa preocupação com o conteúdo da mensagem já 

que pede que o ALEXANDRE apague a informação enviada para que o nome dele não 

aparecesse. 

115. 

Mensagem ALEXANDRE X ALBERTO ALVES (DOC. 26) 

11, :1:;.:~~;::0t.Paes Santos <alexandreaps@h0tn1ail.com> r....,.., COAO (URGENTE) - D8iPACHO 00 SECRETAR!O DA RECEITA FEDERAL- DOU 2:l-12-09.pdí -

IIIID~ ~DESP ... CHO OOS!.CRWP.Kl oou 21-12-09.pd! l!ll lSJ 

From~ ;;,la apf;,Yfa@i:trr:.a,çgm"br 
,;,: alexandr!':i!Pli@hotmaíl rnm 

Sub-Ject: DESPACHO DO SECRETARIO - OOU 21-12-09.pilf - Adobe Acrobat Standard 
Date; Mon, 21 D« 2009 22:52:4fl.-0200 

lexandro, boa noite. 

•oi c:ssa a qprtfria que saiu D9 QOU de ho/e. 
"''ª . "od, . • "º "s •n --. 
Como lhe dl~ --U&fa ou tcda a mrde numa reurriiio em são -aJJr.. 

·Alberlo Alves 

Ademais, com relação à participação do ALBERTO ALVES, cabe ainda 

mostrar troca de mensagem eletrônica de poucos dias antes (16 e 17/12/2009) em que o 

mesmo parabeniza o ALEXANDRE pela aprovação da MP 471 na Câmara dos deputados e 

pergunta se o ALEXANDRE ainda dava para "intrujar" a emenda que eles fizeram, dando 

realmente a entender que o normativo foi formatado "sob encomenda" da forma que 
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os beneficiários 

Mensagem ALEXANDRE X ALBERTO ALVES (DOC. 27) 

o: aJexanctreaps@hotmaiJ.c::om 
Date·. Wed, 16 Dec 2009 22:17·21 +oOQO 
SUbject Re: RESULTADO DA VOTAÇÃO DAMP 471 DE 2009 (URGENTE) 
:::.rom: ala.anfavea@terra.com.br 

~le)(an:clre, 
arabens. 

Que vai relatá-la no Senado Federa!? Alguém do Ceará ou de Gorás? 
COmg ela fgi apnwaqa sem em,endas yal gar para inlfMaauela que VC§. fiZ.eram? 

~~ 

diretos, 

ALEXANDRE na sequência (dia 17/12/2009) desse mesmo e-mail, responde 

que para que a emenda pusesse "ter entrado era necessário que alguém abanasse o rabo, e 

ninguém se mexeu", fazendo uma alusão, no nosso entendimento, a uma emenda que 

poderia ser incluída para beneficiar a CAOA, mas como esta não sinalizou que queria ou 

iria pagar, isto é, como a CAOA não "abanou o rabo", eles não se movimentaram para 

consegui-la. 

117. 

'I ssunto: Enc: RE: RESULTADO DA VOTA o DA NP 471 DE2009 (URGENTE) 
Dr. SGR Consuttor1a Empresarial sgr consull011a@abordo.com.br 
Para: Joserkatdo@:IISdvaadv.tlc 
Envio: 17/12/200908:19:02 

i 
; 

' Amigo !l!lm. 

l

i no Sern:i.do tem -a-lgumos pouibilid'cdes de refo.toru. os mais cotados .são 
~n. Fl"CnciS"CO Oornefle:!., Sen Fernando Collor, ~- Aloi"zio Mercado.rrte. Sen. 
Lobão Filho. dcntl"2. outros-. 

, Como a. MP foi votado sem ~-endas o mesmo deverá acontecer no Senado. 
i Para guc. aquela emenda ter entn:1do U"Q necessiirio que alguém o.bcnclsse o rabo, e 
I ninpuCZtn fe me.XEU pçr tan;tg i muito difícil umasmenda no §engdo mEsmg de 
I Pie.nó.do ois a MP teria. e voita.r ro: Camara e use nias.so iria -acabar- em. 
: fino de fevereiro/2010 iz. poderio; trancar pauto futuramente. porim nOo i 
1 impo.ssíw.l. 
i Ab~;:os. Alexandre 

No entanto, no dia 29/12/2009, é que surge uma das mais importantes 

mensagens eletrônicas captadas referentes aos fatos apurados já a começar pelo próprio 

título "ATENÇÃO PARLAMENTARES', quando o JOSÉ RICARDO DA SILVA se 
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comunica com seus sócios ALEXANDRE PAES DOS SANTOS e EDUARDO 

GONÇALVES V ALADÃO, deixando para este uma recomendação antes de embarcar para 

uma viagem para o exterior. 

118. A mensagem é reveladora e dá testemunho do modo furtivo e sórdido de 

operar que estava sendo implementado pelo JOSÉ RICARDO e seus sócios para a obtenção 

da prorrogação dos incentivos fiscais. 

119. JOSÉ RICARDO encaminha mensagem com as recomendações passadas ao 

EDUARDO V ALADÃO e informa que "os serviços prestados para São Paulo só 

começarão a dar retorno, novamente, a partir da semana que vem, conforme disse o 

representante oriental de nossos clientes". Nesse aspecto, o mesmo ao usar a expressão 

"oriental" talvez estivesse se referindo representante japonesa da "MITSUBISHI". 

Posteriormente ainda se queixa ao ALXANDRE dizendo que "os nossos colaboradores 

estão com um conceito muito imediatista", referindo-se provavelmente às cobranças que 

vinham recebendo, e finaliza reforçando que tinha sido "lacônico", mas "o conteúdo da 

mensagem era aferível". 

120. Contudo, é nas recomendações para o EDUARDO VALADÃO que se 

mostra o lado mais obscuro do que estava envolvido na negociação. Vale a pena destacar os 

trechos para demonstrar a vontade deliberada dessas pessoas de corromperem o que fosse 

preciso para a consecução dos seus objetivos. 

121. A mensagem fala sobre "a prestação de contas com os devidos acertos" 

com "diferenças a serem repassadas", sobre como deveria ser os pagamentos, "não sendo 

conveniente que os acertos sejam feitos sempre de imediato", já que "as receitas e as 
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retiradas devem obedecer um fluxo normal, pertinente com as atividades do escritório", 

pois, "Se não for assim, as prestações de serviços serão de difícil justificativa". JOSÉ 

RICARDO pede que o EDUARDO explique "essa situação para eles com tranquüidadif', 

e reforça que "do ponto de vista da movimentação financeira, para a segurança dos 

procedimentos, seria bom esperarmos o encerramento do exercício para retomarmos o 

fluxo dos negócios ( é importante do ponto vista dos controles financeiros e fiscais)". 

122. JOSÉ RICARDO fala para que garanta que "Qualquer diferença ainda a ser 

acertada será devidamente equacionada" e que os "Os negócios transcorrerão, com 

tranquilidade e segurança, a partir da concretização daquele modelo apresentado", sendo 

importante ficar claro que "eles entendam que não somos carregadores de carga. Somos 

profissionais prestadores de serviços visando a prospecção e desenvolvimento de 

negócios de interesse de todos", e pede que fale isso com de maneira "tranquila e serena, 

sem criar tensões nos sentimentos deles". 

123. Entendemos que a mensagem é bastante autoexplicativa, falando destacando 

detalhes da personalidade e vontade dos envolvidos. 

Mensagem JOSÉ RICARDO X EDUARDO X ALEXANDRE (DOC. 28) 
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:~1ti~!ki 1CA:siv~-·1,~i!!c.~,tn'..-·: 
.ileximd,e p.,es santos 

Prezado Alc:xandre, 

Repp:-duzo e-mail 9ue envíci ao Eduardo .ainda hã pcuco. Estou em São Paulo ~ emWCO para Santiago amanhã cedo. 
Os serviços prestados para São Paul-0 só comeãrã-0 a daz retomo. novamente, a partir da semana que ,;ezn. «informe disse o I;Pf~!~tc 

oriental d-e nossos clientes. 
Acontece que os nossos co-Laboradores estão com WD conceito muito imediatista. 
A maisagem ao Eduudo é n~ sentido. 
Não vejo di6atldad-es com des. É só es:clllcc!S'bo!lll a situação. e tudo vai dar ~o. ok? 

Lacõnico mas com conteúdo a.ferivd.. 
Fone ahraço. 
José Ricardo. 

---Fo.rv.õlrded message ----
From· JMe Ricardo d3 Silva <s.ih-:a.jr@brtU.rbo.com bP 
!me: 2009112·29 
Subjo:t: Aten.ção P.~s .... 
To· Eduardo Gonçah,"CS Valadão .:edU:ardcvaladaoadv@gmail.c.om> 
Cc: eduaido@.jfSll.\."a.adV.'m° 

Caro Eduardo, 

.iV&;; consegui falar com os Par1.amentares. 

.Embarccramanhà as 9:50 hpara Santia.ga. 
Sac 4 horas e meia de.\!&. P(Jrtal'/ta c.hsgartilí lá iis 14:30 h (hora deBrasílfa). 
Entrarei em contato G,SSim qw. chegar . 

. De aualquei- rma, sa1u;cê achar r bem, di <2 a eksquefanmos, assim que eu retornar, roda aprestação ckUJntm com os de,;idos CJC:ertos 

Há, realmente, diferenças a serem repassa.das. Co-ntudo, não tn,,e como- ento ~ario espesa& a 
sertmr cansid.erada.s). 
É impgnant§ que eles "ntlmdam QIVI não é conveniente que os acerlos sejam feitos sempre d,e imediaiD. ~4s receitas e as reti:radas d~em obedecer 
um fi™ nomzal, p-e,tinente co-m as atividades do escritório. Se não for a.ssim, as prestações de serviços serão de dificiljustificatii;a, tantende? 
Vefa se i:ocê c.onsegm: expliav essa sftuacão para eles com tmnguilido.de. 
Além disso, do pomo de visl:a da movimentação financeira para a segurmu;a dos procedimenws saria. bom esoorarmos o encvramento do 

exerc:c10 para reromarmos a dos negócios (é importame do ponto i:ista dos cantrales.ftnanceiros e focais . 
Oualquar diferença ainda a ser acertada s'1tá idamMta eqc,acfanada. Acontece, gue nesse momento riãc t.abho comiiçiks de precisar daqui, com 
certeza, os acertw a serem feiios· 
O.S ir.e · tos transcorrm-àD, com tr, "1 a a anir da e = lio uel4 madelo oc.an'eJ"á br=. 

preciso tm- pacibicia para deSO'Nol:vennos um bom trabalho, 
Ê im e les tmt.enda quando .s.qmos c@n'!gado-re-s de Ctt?'f9: SomM p!'Cfisstonais pre-mdmes de serviços l'isando a prospeccao e 

dmm:ehWuwre de rwa-écios de PJtp·gsse de tpdp-s, ok? 
Vefa se consegue re(on;ar com eles es,;es coYllliws. ~Was o faça de maneira ll"dnguila e serepa. sem criar tensões no semimentos deles. 
Desculpe-me, nao ~ .seconseguf transmitir o corrce.irc da. coisa .... 
De qualquer modo "J'lfMfalamOS amanhã assim q102 eu i?Stiver em local de contato, ok? 
Fique tnuiquil.o. Jogue a responsabilidade pra cima de mim.. E que apaJ'tiJ,-da semana que \'411"1 tudo se re.wh.-erá.e que eu r11tornare1 em l,nn,.e. 

}.tcsfalamosamanhã. 
Fo~ abra,ço. 
Zé. Ricardo. 
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124. Já adentrando no ano de 2010, começam as divergências sobre como 

deveriam ser os pagamentos acertados na forma do último contrato celebrado após reunião 

do dia 16/11/2009 e a já aparenta haver a retenção dos recursos que deveriam ser 

repassados por parte do MAURO MARCONDES, como já foi comentado no os itens 26 e 

27 do documento do "RELATÓRIO SGR.DOC" detalhado no tópico "III. FATOS 

APURADOS", bem como (parágrafo 24 a 27 desta representação). 

Mensagem ALEXANDRE X EDUARDO X JOSÉ RICARDO íDOC. 29) 

Em 12 de f~ver-eiro de 2010 14:00, Alexandre Pa.esSantos<akxand:reaps@h.Dtma.il.rom> escreveu:. 
Amigos -José Ricardo e Eduardo, 

um pont,o gue ternos que colocar no .e-ma.íl é sobre .os valores: que seriam pagos mensalmente 
ela MMC, no valor de R$ 125 mil, refrentes ao trabalho de acompanhcimento jurídico, pelo período de 

12 meses e seriam cobrados a partir da. pubficc@; da MP, ou seja a partir 01 de janeiro e 2010. 
I serig rnes vencido emi§§& de. nota no final de janeiro de 2010 pera paaame.nto 5 -dias apos a erni=tsão · 
I 

da Nota Fiseal. Totarizando o valor de R$ 1.5 milhões ao fim de 12 meses. WC; valor é indeP:':nderrte ao 
que será pago após a sal'IS'& do Senado Federal e a pubficação de forma definiotiva ol"lde terão outro 
valor a ser pago. 

i Abraços. 
; Alexandre 

r, ~b ll!J:"/2()ll} 1-1:~7 

,~ Eduardo G0n5aives Valadão <eduardova[.]d,:ioadvlí.ilornali com> 
Re: E·mail M= Mar~undes 

Par;a ~1'l:ílt>r.lrf P~e~ Sa('lt~ 

e, JoH, R•'-Vd<> !~UVA: Jo,1 lhr.aro:10. .Sllll,J,.: CCfl~rca. v~,~~i\:o. 

Concordo plenamente Alexand.R:. Em nossa reunião que terem.os no fia 23 como Mauro \.-amos colocac essa siru.ação para 
ê1ê'. Ate para que as prov1dfucas de êõnfuãnca sqam t-omadas o quanto ant-es. 
Depois da última. conve:rsa. que o Jose Ricmdo -e o Dr. Eiva.ay te-,:-e com. de, acredito que a pressão aumentou e de 
percebeu essa mndança.. 
tamos 'fui.ler nessa íêclã pam garantir o que restou contratado. 

Abraços, 
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125. Provavelmente por conta da cobrança que vinha sofrendo dos 

"colaboradores" em razão das promessas de pagamento que tinha feitos, mas que não pode 

adimplir em razão da retenção dos pagamentos realizada pelo MAURO MARCONDES, 

ALEXANDRE escreve a carta "RELATÓRIO SGR.DOC (DOC. 03) que já foi detalhada 

logo no início desta representação no tópico "111. FATOS APURADOS". 

Mensagem ALEXANDRE X MIRTO X FERNANDO CESAR (DOC. 03) 

n Q\.Ü 25;0212ú10 09-:4-',J r, Alexandre- Paes Santcs <aiexandreaps@hotmaiLccm> 
Relatório SG.rt {RESE\l'ADO/URGENTE) MM -& S-GR 

t) Esta: mer.ssgemfo-i enviada com a pnoádadeAfta. 

~tfflRelatórfo-:SGR.dlo-c ,---

126. Conforme se observa do arquivo de e-mail a seguir, a partir de 1 º de março 

de 2010, começa uma intensa e importante troca de mensagens entre os envolvidos na 

empreitada da conversão da medida provisória em lei, a saber, ALEXANDRE, MAURO 

MARCONDES, FERNANDO MESQUITA, FERNANDO MIRTO, EIVANY (Pai do 

JOSÉ RICARDO) e EDUARDO VALADÃO. 

127. Como se observa, logo na primeira mensagem, o ALEXANDRE comenta da 

conversa que ele e o MAURO MARCONDES tiveram com FERNANDO TIBÚRCIO, que 

claramente se trata de representante da CAOA, e o alertaram sobre o conceito ruim que a 

empresa e seu Presidente passariam a ter 'junto às pessoas que atuam aqui em Brasília" e 

que o descumprimento dos acordos firmados pela CAOA fez surgir nessas "pessoas de 

Brasília" uma "má vontade", uma "quebra de confiança" que certamente "dificultará muito 

o encaminhamento de qualquer questão de interesse da empresa e de seu Presidente", diga

se, do CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE. Adverte ainda que a reconquista 
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da confiança dessas "pessoas de Brasília" e a possibilidade de "encaminhar com sucesso as 

soluções que interessam à empresa", é importantíssimo a "recomposição do acordo firmado 

anteriormente nos exatos termos em que foram tratados". Termina disfarçando o discurso, 

como sempre bem o faz, dizendo que a inadimplência da CAOA impede o estabelecimento 

e desenvolvimento de "uma linha de trabalho junto aos profissionais, compatíveis com as 

necessidades empresariais". 

128. Entendemos que a mensagem acima se trata de uma ameaça velada feita 

pelos "lobistas" sugerindo que as "Pessoas de Brasília", que achamos ser "políticos" 

envolvidos só voltariam a encampar os pleitos da CAOA caso houvesse "cumprimento 

integral do acordo". 

Mensagem ALEXANDRE X MAURO MARCONDES X FERNANDO CESAR 

MESQUITA X FERNANDO MIRTO X EIVANY X EDUARDO (DOC. 30) 

Prezado Amfgo Mauro Marcondes, 

sobre o .assunto cpe tratamos agoro. à. noíte per tclef.one, o impoMante é fico.r cfaro o seguinte: 

Na conversa com Dr. Fernando Tibúrcio, deixamos bem claro o conce.ito rt1im de que a empresa e de seu Presidente passal"Cm a ter junt• 
os pessOllS que. o:hJam Qql.li -em Brasffia. E que o não C1.1mprimento ~ ac.ordos firmados pela empresa fez surgir nessas pessoas uma l'l'ló 
vootade, umo quebra de. ,cgnfiar'IÇll, o que certamente difiadtará muito o encaminhamlfflto de. qua.lgue:r gtW-Stão ck. interuse da empresa G! 

de seu Presidente. 
Pal"Q reconquístar umct certo confiança das l'essoas e a l'ossíbilídade de encaminnQr com sucesso Cl!: st1luç&.$ que inte~m à em-preso., 

i importantíssimo a recomposí.gõci do acordo firmado anteriorme.nte nos emtcs fumos em que foram tratados. 
Sem essa recomposiç& e o curnerimRll+o int:!gl"G) do acordo l'lãO hó como se estabelecer e desenvolver uma linho. dec trabalho iunto aos
pr.afi.ssíonais-, compatíveis- com <tS necessidcidu e.mpruoriai.s. 
Abraços. 
A lctXttndre. 
-José Ricardo, 
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129. Ainda na citada troca de mensagens o FERNANDO MIRTO se coloca à 

disposição para conversar com o FERNANDO TIBURCIO. ALEXANDRE diz que vai 

avisar quando marcar outra reunião e informa que ele também recebeu um "calote" com 

CARLOS OLIVEIRA. Por fim, chama o ALEXANDRE chama o MIRTO para discutirem 

a parte dele na distribuição dos lucros. 

Alexandre Paes Santos -.::.adexandreaps@hotrnaíl.com 
RE:Res:CAOA 

Prezado Frandsco Mirto, 
fo~, irrformo.dos pll.!o Dr. FerJ1t1.ndo Tibúrdo que ele também fui vítimo do Corlos Alberto. n5cr recebeu l-u;norârios que 

haviam :s:ido contratados. 
o. roveito paro. COl'Widá-lo oro. umo conversa. o mais rá ido os.sível, sobre o, seus honoréri~ M" roces!io em cstõo, 

nunca hm,Jo.m sídc discutídos, somente na "tima reuni& em. S. Paulo que fomos comunicados, bem ix,mo sobre as suas insinuações que 
esto.rfmncs: pagandÕ valor• dê hê,noNir1os 1nferiO('es ao que voe! cêhõ. que deveriam. ter ll'ido pagcs. 

From: akv<anr:IOFIP5Dl>b9traail rnm 
Iro: cvernfm@Yaboo rnm br 
icei @ivanvQirnílva íldY br· fosenraatn®Jroillla.ªd" br: ed1@rdc@ial'Ya adv-b..-; ctminamautrn,i@m;irçorutru;rnfürt'2nf.cnm br; fcesarronqufrn@110Loom-bf 
Subject; RE: ~: CAOA 
Date: sat, 6 Mar 2010 20:02:so +oooo 

PN:zado Am190 Mirto 
tõo lego o Fernando Tíbúreio ltllll"~ .outra r-eunia'.o, lhe ovi.5<1Ni. erlO.rl\0$ ogwrdo.ndo re.::posl'o. dele., pois o e.-mciil obaillO, 

211/Xreçõdo cio Dr. Mauro ~eondcs-, também foi enviado para e.l~. 
a.braços. 
Alexandre 

Caro Alexandre, 
Grato. 
Caso vc ainda queira marcar reunião com o Tiburcio. estarei disponf'vel. 
abraço, 
Mirto. 

130. Em seguida, no dia 09/03/2010, ALEXANDRE manda (02) mensagens 

eletrônicas para FERNANDO CESAR alertando sobre uma das emendas (DOC. 31) que 

foram acrescentadas à Medida Provisória, provavelmente para que intercedesse já que cita 

que o CARLOS ALBERTO, Presidente da CAOA, informando que o mesmo faria 
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investimento em Pernambuco. Essa investida pode ser alguma medida fim de "mostrar 

serviço" para a CAOA e tentar reaver a confiança para cobrar os valores contratados que 

eles se negaram a pagar ou mesmo para tentar influenciar negativamente a fim de usar sua 

influência como elemento de pressão contra o CARLOS ALBERTO, Presidente da CAOA. 

Alexandre Paes Santos <arexandrs?aps(g)hotmati.com> 
URGEN1ÍSS!MO - Emenda à 471, que es~o querendo mcluir ria 470 

Amigo Fer-rio:ndo Cesor, 
conforme falomos, <lllotJco, ""-91Je cópie. do "terlo completo COl'!\.a, devido. justifi.:o.tivci dg i>.me.nda que o Sen. Fra.neisOJ 

Dornel!e.s apN?:sentou M MP-471, e qwc:. o Sen. Sim Ol.l o Sen Rcnan que:rapresentilr na MP 470, com Q 1'.exto, que i pequel'IO, 110.i dQr pQ/'o 

voei, iderrtif1ocr ecm rapid~ d,:i que se trota. 
Abraçc,s, 
Akt)(Qndre 

Mensagem ALEXANDRE X FERNANDO CESAR (DOC. 32} 

ter ~~3;:2010 115:43 

A!exandrt: Paes Sa!'ltos <aiexandreap!;::•:@h.atmail.com> 
FW; E"NC: Emenda do Refab ao Pl V 18 de 2009 

Para Fem-aindo Ces.ar ~iesQuita 

8 Esta· men-.agem foi envOO·a com a prforldade Alta. 

k~ Aarec~raD PLV 18-2009- MP 470-2Cl09-.~clf (184 KBJ 

Ami90F~, 
loco.li::a-. a cmRncla. '!'IR o San. &im A"9c,llo (PTB/bF) utá ap~. " 

único. difaHnsc, Á '!'IR c,lo. é mois ......,1.,., pois o Ca,,lo$ Alb....+o está ~ f=er 
invastimontas cm P42N'IQfnbuco e com uso. reda.fio ala cobN e: ontigos e 
novospl'Ola+os. 

EMENDA PROPOSTA PELO SEN. DORNELLES NA MP -471 

71 



-
.,, 

. 
. 
. 

. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

FL nº 

Rub. 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA FAZENDÁRIA 

131. 

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS 

EMENDA PROPOSTA APRESENTADA PELO SEN. GL\1 ARGELLO- RELATOR REVlSOR .NO i 
PL V 18 DE 2009 GERADO PELA MP 470 DE 2009 

E"K1E1''DA Nh - RELATOR-REVISOR 

Inclua-se, onde couhff, o sego.ínt.e artigo llO PL,·" nº IS, de 2009-, uu.umuando-se MdE>mais: 
"'Art. A empresa titnl:u- de empreendimento .Qldusf:zi:al beneficiiri.a do ·triidito presumido do Il'1 de que 
trani. a Lei u" 9..8-26, de 23 de :tg~1o de 1999-, poduá reuuudar a esse beneficio~ optar por apurar crédito 
p"'s1unido nos termos ~srabe\ecidos ~ Lei nº 9.440, de 22 1997."" 

A DIFERENÇA - Não há na emenda do reJator San. ArgeJJoa expressão: "Mlsde .que o projeto do 
empreendimento tenha sido apresentado nos termos doart. 2º CHI L,ei nº 9".826.~ 

Pode ser comparado na página 22 do parecer api-esc:ntado pdo relator, Sen. GimArgello (PIB,DF) àmateria. 

A MP 471 acabou sendo aprovada sem emendas no Senado e convertida na 

Lei nº 12.218, exatamente da forma que havia sido encomendada pelos contraentes ao 

Lobistas. Abaixo continuaremos a análise sobre pagamentos e distribuição dos recursos 

obtidos e mais à frente uma reviravolta sobre os bastidores das negociações a MP 

471/2009 . 

. VI. PAGAMENTOS E DISTRIBIBÇÃO DE DINHEIRO 

132. Em que pese somente alguém de dentro das transações consiga esclarecer 

sem sombra de dúvidas a real origem e destinação do dinheiro, a investigação conseguiu 

angariar elementos entre mensagens eletrônicas dos envolvidos e documentos apreendidos 

nas buscas, que podem nos indicar o caminho e destinação dado aso recursos obtidos na 

empreitada do "consórcio SGRJMARCONDES E MAUTONI". 

133. As fontes utilizadas para essa análise financeira são os documentos obtidos 

durantes as buscas da OPERAÇÃO ZELOTES, mensagens eletrônicas do processo de 

interceptação telemática e informações dos processos de afastamento de sigilo bancário, 
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recebidas através do Sistema de Movimentação Bancária - SIMBA, utilizado pela polícia 

federal para recebimento e validação de informações bancárias. 

134. Parecendo-nos que uma vez ultrapassadas as primeiras divergências sobre os 

pagamentos a serem feitos, os sócios da SGR e da MARCONDES E MAUTONI 

conversam sobre os pagamentos devidos aos seus colaboradores, em especial, os da SGR. 

135. Conclui-se isso a começar pela mensagem eletrônica enviada pelo 

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS ao JOSÉ RICARDO DA SILVA, no dia do 

12/03/2010, com o assunto "ERRO NA CONTA DA CRISTINA MAUTONI", cujo anexo 

"SGR T.DOC" parece ser um esboço dos pagamentos que a MARCONDES E MAUTONI 

deveria efetuar à SGR, vejamos: 

,ex 1.2/03/2010 09:01 

Alexandre Paes Santos <alexandreaps@hotmall.com> 

Erro na conta da Cristina Maiutoni 

Parr-a Alexandre PaeS- dos santos JRSJLVA; Alexandre Pae·s dos Santos; Jo-s:e Ricardo Silva; Jose Ricardo JRS!lVA 

1) Esta mensagem f-ol env'ra:da com .a prioridade Aíta. 

SGR T.DOC (DOC. 33) 
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SGR T-1.800 
MM T-2.000 

3.800 

462 SGR 

462 l\1M 

! Mirto: 3.2% de 16.000.000 = 

__í+/-) 500.000 X 3.2% = 160.000 
160.000 por 2 = 80.000 

:t,..1lv.[- 2.462.000- 91.20 m = 2.370.000 
SGR - 2.262.000-91.20 m = 2.170.800 

182.400 
~beque 

jííüerença para SGR: 91.200 - 80.000 = 11.200 ! 

Cadeiras - 2.170.000 
25.000 

2.145.000 

Abstivemo-nos de comentar o documento acima por que, 04 (quatro) dias 

após o recebimento do mesmo, dia 17/03/2010, o ALEXANDRE envia nova mensagem 

para o JOSÉ RICARDO, com o assunto "Proposta de divisão de valores", contendo um 

documento em anexo que nos parece com a contabilidade informal (DOC. 034) da 

distribuição dos valores da primeira parcela que foi para pela MMC à MARCONDES E 

MAUTONI ainda em OI de dezembro de 2009, e que o MAURO MARCONDES reteve até 

o O 1/03/2012. 

Mensagem JOSÉ RICARDO X ALEXANDRE IDOC. 34} 

Amigo Josii Ric:ardo, 
conf.orme fo.lamos, estou en.vianclo '"'2:;K;la proposto. de divís& de wlores 

qtie fizemos n::i. semana passada, porém soment-e hoje 12: .que con5;~ul abrir os 
o.rquiVO:$. 
abraçcs, alexandre 
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PROPOSTAS.Doe (DOC. 34) 

PROPOSTAS 

Histórico dos valores: 

DespesasSGRT ..... ...... .R$ 1-800 
Despesas MM T ..................... R§ 2.000 

1-Total ······················----~ 

)2- Obs. Do total recebido menos despesas de cada -esaitório, o saido será divido par dois: j 
462--SGR 

l 924 I 
462---MM 

b- Saldo Parcial: ! 
1.1M: = 2.462 - 91.20 Ylirto = 2.370 
SGR- 2.262 - 91.20 Mirto - 2.170 

OBS. Calculo lvllito: 
lvlirto receberia 500.000 sob:re o valor de 16.000.000, e · nalmente são 
3.2%. gue o valor acima está. errado,pois se e ocarm.os3.2% sobre5.700 
l! valor será de 160.000 e não 182.400 

4 - d.a nossa parle foram descont.a.dos o valor de 25.000 referentes a compra de cadeiras 
2.170 - 25- 2.145 

6 - do saldo estipular os seguintes percentuais: 
30% - José Ricardo(+/-)= 570.000 
30%-Alexandre(+/-l =570.000 
.... % - Eivany ? (valor a ser discutido) 
15% - Despesas Honorários Técnicos= 240.0QQ 
10% - Reserva (Fundo) Escritório= 240.000 

(+/-) % -Reforma parle nova escritório= 190.000 
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137. Na verdade, o documento acima nos remete à folha 10 dos manuscritos 

apreendidos na casa do ALEXANDRE PAES DOS SANTOS (DOC. 06), o qual apresenta 

os mesmos números e percentuais acima apontados na forma de rascunho . 

.,.,..,,,, .. 3-2 t, ~Ali.: 

P,,,.·""' -:-:gi,.""; §3.i 

/.li: !--\ "' ?. · 4 fJ Z I g,AJ • - ··q'f. ~ Ili 
s (ç,(L ;::;. .. 7.16 t., ()" 

138. A vista desses números, podemos concluir que após o primeiro pagamento 

realizado pela MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA à MARCONDES E 
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MAUTONI em 07/12/2009 início de dezembro de 2009, (Extrato dos pagamentos da MMC 

à MARCONDES E MAUTONI entre 2009 a 2013 em anexo (DOC. 35)) e superadas as 

desavenças já comentadas no relatório escrito pelo ALEXANDRE aos seus colaboradores, 

a empresa acima mencionada, responsável pela distribuição dos dividendos da emprestada, 

após meses de retenção dos recursos, finalmente resolveu destinar a 1 ª parte dos recursos à 

parceira SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL, em 01/03/2010, inclusive para cobrir 

pagamentos que os sócios da SGR pareciam já ter adiantado. (Extrato dos pagamentos da 

MARCONDES E MAUTONI à SGR entre 2009 a 2013 em anexo (DOC. 36)). 

139. Faremos um detalhamento dos itens dos dados do arquivo 

"PROPOSTA.DOC" para facilitar o entendimento cotejando com a folha do documento 

manuscrito. Assim, já no "item OI", que segue abaixo, vemos que segundo a PROPOSTA 

da conta da CRISTINA MAUTONI as despesas da SGR seriam de R$ 1.800.000,00 (um 

milhão e oitocentos reais) e as da MARCONDES E MAUTONI ficariam em R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), que somadas resultaram num montante de despesas de 

R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos reais). 

PROPOSTAS 

Histórico dos valores: 

Desoesas SGR T ..................... Rffi 1.800 
Desnesas lv.IJv.I T . .................. .. R$ 2.000 
1- Total ·······-· .. ············· .. 1.111: 3.800 

140. No "item 2", comenta-se que do total recebido subtraídas as despesas de 

cada escritório, o saldo remanescente de R$ 924.000,00 (novecentos e vinte e quatro mil 

reais) seriam divididos entre as duas empresas, ficando um saldo de R$ 462.000,00 

(quatrocentos e sessenta e dois mil reais para cada). Logo, o valor que estariam tratando 

77 



-
.,, 

. 

. 
. 

. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

Fl. nº 

Rub. 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA FAZENDÁRIA 

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS 

seria de R$ 4.724.000,00 (quatrocentos milhões setecentos e vinte e quatro mil reais). 

No entanto, observa-se uma divergência, já que o valor de face da nota fiscal da MMC era 

de R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) e o depositado, com os 

abatimentos dos impostos, foi de R$ 5.349.450,00 (cinco milhões trezentos e quarenta e 

nove mil quatrocentos e cinquenta reais) o que resulta numa diferença de R$ 625.450,00 

(seiscentos e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais). 

2 - Obs. Do total recebido menos despesas de cada escritório, o saldo será divido por dois: 
462----SGR 

924 
462------l'vll\,f 

141. Já no "item 3", eles chegam a um valor parcial que seria de R$ 2.262.000,00 

(dois milhões duzentos e sessenta e dois mil reais) para a SGR e de R$ 2.462.000,00 (dois 

milhões quatrocentos e sessenta e dois mil reais) para a MARCONDES E MAUTONL Em 

ambos eles usam um redutor de R$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos reais) que 

seriam destinados ao FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO DA SILVA, resultando em R$ 

2.170.000,00 (dois milhões cento e setenta mil reais) para a SGR e de outro lado R$ 

2.370.000,00 (dois milhões trezentos e setenta mil reis) para a MARCONDES E 

MAUTONI. Contudo, observa-se um erro na conta vez que o FRANCISCO MIRTO, que 

teria direito a um percentual de 3.2%, deveria receber, em relação aos R$ 5.700.000,00 

(cinco milhões e setecentos reais) do primeiro pagamento da MMC, o valor de R$ 

160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e não R$ 182.400,00 (cento e oitenta e dois mil e 

quatrocentos reais informados). 
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3 - Saldo Parcial: 
MM - 2.462 - 91.20 l\futo = 2.370 
SGR = 2.262 - 91.20 M:úto = 2.170 

OBS. Calculo Mirto: 
Mirto receberia 500.000 sobre o valor de 16.000.000, que proporcionalmente são 
3.2%. Sendo que o valor acima está errado, pois se colocarmos 3.2% sobre 5.700 
.Q valor será de 160.000 e não 182.400 

142. No "item 4" comenta-se de uma compensação de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais) de uma compra de cadeiras feita pela MARCONDES E MAUTONI para o 

escritório da SGR CONSULTO RIA EMPRESARIAL que foi abatido da parte dela 

comentada no item (R$ 2.170.000,00) resultando no total de R$ 2.145.000,00 (dois milhões 

cento e quarenta e cinco mil reais) 

4 - da nossa parte foram descontados o valor de 25.000 referentes a compra de cadeiras 
2.170 - 25 = 2.145 

143. Em seguida, no "item 5" eles começam tratando da distribuição de valores 

para os colabores da parte da SGR, que se coaduna, em parte com a distribuição constante 

do manuscrito acima citado (folha 11 do DOC 06), vendo que foi abatido empréstimo de 

R$ 86.000,00 ( oitenta e seis mil) tomados pelo ALEXANDRE e R$ 85.000,00 ( oitenta e 

cinco mil reais) a R$ 90.000,00 (noventa mil reais) pagos ao EDUARDO GONÇALVES 

VALADÃO. 

144. Aqui se confirma o pagamento de dinheiro para o FERNANDO CÉSAR 

DE MORERIA MESQUITA o qual foi corrompido para auxiliar nas demandas 

dentro do Senado federal, tendo com isso o mesmo recebido uma propina de R$ 

78.000,00 (setenta e oito mil reais) sendo pagos em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
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em espécie mais US$ 10.000,00 ( dez mil dólares americanos) que seria os "processos 

traduzidos para o português" como foi citado em e-mail relatado mais acima. Vale 

destacar que documento manuscrito a parcela que estava destinada a ele era de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais), mas foi riscada e parece ter sido reduzida. 

145. O ALBERTO ALVES da ANFAVEA também teve uma participação nos 

lucros, recebendo o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

5 - do saldo temos que retirar: 
a)__Fernando Cesar: 50.000 + USS 10 + R$ 10.000 (adiantamento) 

- R$ 78.000 pago 
b) Empréstimo Reforn1a Escritório Alexandre= R$ 86.000 pago 
cLAlberto Alves ~ RS 25.000 pago 
e) Eduardo 85/90 a ser decido, mais êxito e valor mensal= 

Total parcial: pago 

146. O somatório dessa parte que seriam as despesas, segundo esse documento, 

resultaria em R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais) considerando 90 para o 

EDUARDO. Segundo as inscrições no manuscrito, essas despesas teriam um pequena 

diferença já que ficaria o valor ficaria em R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil 

reais), sendo a principal diferença o valor do EDUARDO, e o cálculo do FERNANDO 

CÉSAR a R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 

147. Ainda seguindo o documento essas despesas foram abatidas do lucro 

resultante do "item 4", isto é R$ 2.145.000,00 (dois milhões cento e quarenta e cinco mil 

reais) resultando no montante líquido de R$ 1.884.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta e 

quatro mil reais) que seriam divididos conforme os percentuais do "item 06". 
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148. Segundo os cálculos do "item 6" ficou a parte da distribuição dos lucros ou 

percentual destinado a ALEXANDRE, JOSÉ RICARDO e EIVANY, além dos fundos de 

reserva do escritório. Segundo esse documento o JOSÉ RICARDO e ALEXANDRE 

ficariam com a maior parte, EIV ANY ainda estava a decidir assim como as reservas. 

149. ALEXANDRE e JOSÉ RICARDO dividiriam 60% do lucro, EIVANI ficaria 

com um percentual indefinido %, e ainda ficaria 15% destinados destinado À "despesas de 

honorários técnicos", sem especificar o que seja, 10% para um fundo de reserva do 

escritório e mais um valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil para reforma da parte 

nova do escritório). Pelo que se observa essa conta não levaria em conta recursos para o 

EIVANY. 

6 - do saldo estipular os seguintes percentuais: 
30% - Tosé Ricardo(+/-) - 570.000 
30% - Alexandre(+/-) - 570.000 
.... % - Eivanv? (valor a ser discutido) 
15% - Despesas Honorários Técnicos - 240.000 
10% - Reserva (Fundo) Escritório - 240.000 

(+/-L% - Reforma parte nova escritório -190.000 
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150. Não obstante, o a parte final do manuscrito dá um indicativo de como o valor 

deve ter sido de fato distribuído, levando em conta o montante líquido de R$ 1.884.000,00 

(um milhão oitocentos e oitenta e quatro mil reais) obtidos do abatimento das despesas com 

o valor recebido da MARCONDES E MAUTONI. 

151. Nesse sentido o JOSÉ RICARDO e o ALEXANDRE ficariam com uma 

parte de 30% cada um que resultaria em R$ 565.200,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil e 

duzentos reais) EIVANY e as "despesas técnicas" ficariam com 15%, isto é, R$ 282.600,00 

(duzentos e oitenta e dois mil e seiscentos reais) e o escritório ficaria com um resíduo de 

10%, ou seja, R$ 188.400,00 (cento e oitenta e oito mil e quatrocentos reais). 

l~~~~~~~tiJ§ .... ,urJ.~ 
ld!#WM'f" + }!ILJ,... 

152. A par dessa distribuição dentro da SGR, foi localizado um documento de 

suma importância armazenado no material de informática apreendido na sede da 

MARCONDES E MAUTONI EMPREENDIMENTOS E DIPLOMACIA 

CORPORATIVA L TDA, se tratando de uma Planilha contendo diversas abas em que 

foram colocados os recursos recebidos da MMC e a distribuição desses valores de acordo 

com os projetos da MARCONDES E MAUTONI (DOC. 37). Segue abaixo as 

propriedades do arquivo. 

10 100782 
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PARENTID 20820 

MARCADOR PAGAMENTOS M&M 

NOME Notas fiscais Geral MMC (Salvo automaticamente).xls 

TIPO xls 

TAMANHO 144384 

DELETADO false 

CATEGORIA Planilhas 

CRIACAO 10/02/2014 16:09 

MODIFICACAO 09/06/201416:17 

ACESSO 10/02/2014 16:09 

HASH 58E336E8CE60BFA29F16142FS61B016E 

CAMINHO hd-servidorl-parte2.adl\_._PHYSICALDRIVE1_Partition 1 [476920MB]_BACKUP [NTFSJ\[root]\Rede 2014-10-
2\Cristina\DEPTO FINANCEIRO\ENTRADA\Notas fiscais Geral MMC (Salvo automaticamente).xls 

153. Assim como já havia sido comentado antes acerca da distribuição dos 

valores pela parte da SGR, a planilha também possui uma aba "distribuição 471" que trata 

dos cálculos que foram bastante semelhantes ao mencionado por parte dos sócios da SGR. 

Vejamos: 

Bàht:_1:' 
,. '' . ~,.,' 

231031201 Oi 
1 f 10012õiií1 

0710712010 

154. 

5-0.000' 
25.000 ...................... 25000 i<*" .. '"' 

r···· . -- -····· 

23i09121i1'ci' Si'iii. 
11/06/21l10 sim 

.. õiiõti2tHtfSiin_,. 
i"slõ7âoH ·s1m· 

1--NAO 
I NAO .......................... L}iAO 

: Nao 
I Nso 

Desse modo observamos que a BETH teria recebido o valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Como já mencionado anteriormente existe a mana 

ELIZABETH LUCA que substitui o ALBERTO ALVES na Gerência de Relações 
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Institucionais e Governamentais da ANF A VEA, sendo aquela a MARIA ELIZABETH 

LIRA DE LUCA, que em fontes abertas tem ligações com os sócios da R & A 

ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, que foi baixada por liquidação este ano de 

2015. A "R&A" tem uma aba na planilha e os valores estão acima apresentados teria 

recebido o valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) e as datas coincidem com 

os pagamentos feitos BETH. Os valores repassados constam do extrato de movimentação 

financeira da MARCONDES E MAUTONI para a R&A ASSESSORIA (DOC. 38). As 

justificativas para esses pagamentos são incertas. 

155. Voltando à aba "distribuição 471", assim como mencionado acima não se 

sabe qual seria o real motivo para que a CVEM CONSULTORIA LTDA do FRANCISCO 

MIRTO FLORÊNCIO DA SILVA fizesse jus a receber o valore de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais). Os valores repassados constam do extrato de movimentação 

financeira da MARCONDES E MAUTONI para a CVEM CONSULTORIA (DOC. 39), 

que também tem uma baba própria. 

Di.stribuic.ao.GVEM .. :J>rojeto 47.1. 

[NotaFiscal ~~-®bJt!M~~ll.llÍÍ11ÍH!Bi1füfi1~~!iilii~ffiíJJ~Wl~l 

iNF 03.JG:.. _e,~ __ 1_~ .. _D_O{),D~. .1.sr.1.~1.~o ... 0?{03!2()10_ok 1~~ .. 9}9,_0_0_ .- .,.,,, 

: ' ! !· i 

iNF 0341 

i 
!"' 348 

NF 353 

' i.NF 3~9 

iNF 364 

· · · " · · · - '1{792,49 __ 0~7/2_'0_1Q __ o_~ · ·· ·· ,11 

OK 

OK 

ok 

™º: 
ok 

9-0.000,00 

'Sf5óá.O-O 

57.500,00 

57.50{],00 

57.5110.00, 

84.45.00 07/07/2010 ok 

53.953.75 12í06i2010 nao 

53 963,75 30109/2010 ok 

53.%3,75 29/101201-0- ~~ 

53.963.75 30111/2()10 -~~ 

84.465,00 ,_, /:( .. 

"5':f9'ifa;'tis";'' l,J':( 1 i i/ 

53.963-,75 

53,9_63,?5 

53.9153,75 
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6 07/07/201 O 84-465,00 90.000 

·.!. 12,oe12010 ·----~.:~~,X?..... 57.soo 
·a '.~9ii5~i?1){éf 53.963, rs 5i:500'' .. 
,9 29110/2010 ·sa:rea:,1s s·t."soõ"! 
~ 30/11/2.010 53.963,75 57 500! 

" 1 !.<,lllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllll ........ ~ ..•.. 

156. Com relação à parte mais abaixo da aba "distribuição 4 71 ", há menção ao 

"Brasília F" e um valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sem a data que certamente 

refere-se ao FERNANDO CESAR DE MOREIRA MESQUITA. 

157. Ainda nessa parte consta os valores destinados à SGR sendo que recebeu no 

ano de 2010 o montante de R$ 2.948.500,00 (dois milhões novecentos e quarenta e oito mil 

e quinhentos reais). A distribuição desses lucros entre os sócios e as poucas despesas pagas 

pela SGRjá foram acima mencionadas. 

158. A SGR também tem uma aba "total SGR" na planilha e os valores 

repassados constam do extrato de movimentação financeira da MARCONDES E 

MAUTONI para a SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL (DOC. 36). As justificativas 

para esses pagamentos são incertas. 

l ............. ·................. . . .. ······-·-·-·--·--·--·--·-------·--·-- ... , ..................... ~()"~-~ir_~()--~-~------........................... . 
3 !"'ci"ú03/201õ"- .: .. ?: 1.;~\f~ftg:ct:_ ( .?·.~:_g_ºº,_(}() __ ~}_1_.,?_~ f,l_: ... ~\20, ~1':' _2._1_70:~(J() _-__ i_íllPCl~!S} 3 i·cadefras·· 25.ooo,oo ····· ··· 24.912.04 -· · - .......... ············""- -:- - - - ,. .. . 
~: 1"9/05/2010 296_.~!()0i, ..... _ ....................................................... __ 1 ................... _ ... 1 

~ ···~'4Ií\\t
11
;;:;;;;;:;;:s,,,ii<io iió~~["'i' "' multa. iji••.cã~.,õ,,,:iad~º'"'f'ºªª'í,ºàia.r@oao:<JO 

t: 
5_[ 1 1 ·········· ... 1 ••• 

~ IMauro ... ""1Lancer .. ·r· "'18{000))0 1 

3 l~. 
3 
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~·········· 
~ 

d,e-posito direto ao M : 

2, 1.36 .. 55:2, O ' L?A~ :.~9 .. ~·º·-~ .. ~.1.,.~qJ'.1.: ... ~.\?:0 .~!:' _?,._1.{q.._? __ qg_ __ :, __ i.rrJp(l_S_t.~l g1[0.~J-º.! 
Me iras 
19/0512010! 
28I07l2Ó10!!1(1Uldo 

' otài . . ': ', 1' 

25.000,0 j 24.972,84 
286,948.1.9 1 " ................... "... . . . . . . ··-' 

500.000,0 lpagament da471 ou multa??? 
2,94Et500:'' :.P.9 

alta .a 1'9-C ... ' ... '. '. r 50,.%: de:_R;S 8~.·.ºº.--1}1 .. 00 ... '.' .. ' ... " .. •.· ... ' .... ·.2.0% abatimento n+rado = R$ 71-6.800,0-0: > 5-0% = RS 358.400.00 
: ~0~;2012 1 

, '1 :120.-000; bruto . WWW• f-ff PS .. ~-~--_1_4/_º_6121)_~} 
'!Qez:_;2013; ·-·ii"l,120-~00!bruto 10/02/:2014 RS 199,DO ;Pendente· RS? ' 
;~1201~-!.I: 11.1*1~~!br.it_o_ · 1 

:":Qez.20~5 _ :L120JJ-O,O! bruto 

159. Por fim, ainda há mais uma aba a "Mauro 4 71" que entendemos ser 

mencionada em razão do ter nela mencionado mais uma vez a distribuição para a BETH, 

MIRTO, SGR e FE (FERNANDO CESAR), denotando o domínio do conhecimento do 

pagamento por parte do MAURO MARCONDES. 

160. Um ponto que ainda pende análise são esses valores citados em na coluna 

saldo logo abaixo, aonde consta o valor de R$ 5.715.000,00 (cinco milhões setecentos e 

quinze mil reais) e o valor abaixo, na linha do "pro labore" 6.447.351,00 (seis milhões 

quatrocentos e quarenta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais) 

)00.0-00.00 Ben,eficio prorr-ogaca-o. (47_1) 

:lata Ass-uto imoostos """OS I no,n<>mento Jrd Saldo 

01r1212oog. 471 100.000 Beth 5.715.000·.00 
500.000 Mirto 

pro-labore 201 O 471 2.941.500 SGR 6.447.351 < 
5ú.OOO FE 

01/04/201{)- 471 
on; ??? 
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161. À vista da importância do entendimento dos recursos que entraram na 

MARCONDES E MAUTONI e os valores repassados para terceiros, cabe aqui a exibição 

de urna das principais abas da planilha acima mencionada (DOC. 37). Isto posto segue logo 

abaixo os lançamentos referentes a aba "MMC 471 ", cujo nome é autoexplicativo 

referindo-se, pois, às notas fiscais e respectivas transferências de valores MMC para a 

MARCONDES E MAUTONI em razão do êxito na edição da MP 471 que prorrogou 

incentivos fiscais em seu favor. 

Depositado I 

(contrato 2.500.000,00 ... 112( 6.400.000,00 apJ~ao) 

1/2 <los 6.400.000,00 

162. Acima vemos que na verdade o pagamento da EDIÇÃO DO ATO que 

deveria ser realizado de uma só vez foi dividido em 02 parcelas de R$ 3.200.000,00 (três 

milhões e duzentos mil reais), sendo a primeira em 1 ° de dezembro de 2009 (na verdade foi 

dia 07/12, em razão da edição da Medida Provisória 471 saindo do Poder Executivo, e a 

segunda parcela de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) em OI de abril de 

2010, em razão da conversão da medida em lei saindo do Poder Legislativo, perfazendo a 

cifra de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos reais) conforme estava previsto no 

contrato. 
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163. A primeira parcela além do valor previsto para a edição do ato normativo, 

também contemplou o sinal da parcela do "pro labore" no montante de R$ 2.500.000,00 

(dois milhões e quinhentos mil reais), perfazendo então o valor somado de R$ 5.700.000,00 

(cinco milhões e setecentos mil reais) (3.200.000,00 + 2.500.000,00). 

164. Ademais, a longo do ano foram realizados pagamentos mensais de R$ 

125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) chegando ao final do ano ao montante de R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) que somados ao valor do sinal fechou o 

valor do "pro labore" acordado de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 

165. Como havia uma sub cláusula contratual que dizia que o valor do pró-labore 

poderia ser abatido da parcela de R$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais) o 

valor remanescente a ser pago ao longo dos anos para o consórcio seria de R$ 5.600.000,00 

(cinco milhões e seiscentos mil reais) em 5 (cinco) parcelas anuais de R$ 1.120.000,00 (um 

milhão cento e vinte mil reais) que venceria em dezembro de cada ano de 2011 a 2015. 

Como em julho de 2010 houve um adiantamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

em julho de 2010, o saldo devedor da MMC junto ao "consórcio" SGR I MARCONDES E 

MAUTONI ao final do ano de 2010 seria de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos 

mil reais), como podemos observar na extensão da mesma aba em que aparece também as 

parcelas anuais. 
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166. Assim considerando os valores apontados na tabela acima vemos que a 

MARCONDES E MAUTONI ao final do ano teria gasto R$ 3.598.500,00 (três milhões 

quinhentos e noventa e oito mil e quinhentos reais) e teria ficado com os valores de R$ 

8.043.500 (oito milhões quarenta e três mil e quinhentos reais) muito mais do que 50% por 

cento que seriam prometidos para cada uma das empresas do "consórcio" SGR / Marcondes 

e MAUTONI. Essa retenção foi o motivo de desavenças por que, segundo o próprio da 

SGR o MAURO MARCONDES estaria guardando dinheiro para os seus colaboradores. 

167. Vale recordar o item 35 do documento "Relatório SGR.doc": 

35. Por último, Dr. Mauro comunicou a SGR de que seus colaboradores aceitam o 
parcelamento e de gue o valor das despesas seria reduzido de R$ 0.000.000,00 para 
R$0.000.000 00. 

168. Assim, vemos que atendendo a novo apelo do MAURO MARCONDES, os 

seus "colaboradores" se sensibilizaram aceitando o parcelamento do pagamento, que pode 

ter sido as 2 (duas) parcelas de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil 
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169. Ademais também consentiram com a redução do valor "R$ 0.000.000,00", 

que sabemos que àquela altura estava estipulado em R$ 6.000.000,00 (seis milhões) para 

"R$ 0.000.000,00", que acreditamos ser possível ter retomado ao patamar inicialmente 

acordado, que chegou a ser de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 

170. Fala-se assim por que se trouxermos os pagamentos efetuado pela MMC até 

o mês de julho de 2010 a MMC teria pago o montante de aproximadamente R$ 

10.340.000,00 (dez milhões trezentos e quarenta mil reais) fora as despesas com o a CVEM 

e BETH até esse mês de julho que ficaria em tomo de R$ 350.000,00, o valor realizado 

seria de aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

171. Até julho de 2010 a SGR teria recebido R$ 3.000,000,00 (três milhões de 

reais), e segundo a distribuição de 50% para cada uma das empresas do consórcio, caberia à 

MARCONDES E MAUTONI os mesmos R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) o que 

daria 60% do valor recebido, sobrando então os 40% para o enfrentamento das despesas 

com os "colaboradores, que dá justamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 

172. Foi dado esse corte e enfoque até o mês de julho de 2010 por que foi a partir 

de agosto desse mesmo ano há uma reviravolta nas tratativas com o aparecimento do 

HAL YSSON CARVALHO SILVA, que vem ser peça fundamental para o caso conforme 

será detalhado no próximo tópico. 

VII. NOVAS CONSTATAÇÕES (A EXTORSÃO) 

173. Em continuidade à análise das informações obtidas no bojo da investigação, 

chegamos ao ponto crucial que envolve a negociação dessa Medida Provisória. 
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174. Como já deveras observado nas reclamações e divergências entre os 

representantes da SGR e MARCONDES E MAUTONI, o MAURO MARCONDES estava 

reticente em fazer os repasses devidos que foram registrados na reunião de 16/11/2009 

intitulada "CAFÉ: GILBERTO CARVALHO", constantes dos documentos manuscritos do 

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS (DOC. 06). 

175. A movimentação financeira acima mencionada dá indícios de que os valores 

recebidos da MMC como contraprestação do êxito obtido na edição e publicação da MP 

471/2009 e sua conversão em lei somaram até o mês de julho de 2010 o montante 

aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

176. Os valores repassados à SGR para essa demanda somaram em torno de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais), e considerando que o acordo era que cada uma das 

empresas do consórcio ficasse com 50% dos 60% destinados aos lucros, a parte que caberia 

então à MARCONDES E MAUTONI, da mesma forma que a SGR, giraria em tomo de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais), logo restariam R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 

seriam) que seriam os restantes 40% destinados ao enfrentamento das despesas com 

"colaboradores", que ainda estava sendo mantido em poder do MAURO MARCONDES, 

pelo menos até agosto de 2009. 

177. Nesse contexto, mostra-se de extrema relevância um e-mail impresso que foi 

localizado quando do cumprimento de mandado de busca no interior do escritório da 

MARCONDES E MAUTONI EMPREENDIMENTOS E DIPLOMACIA 

CORPORATIVA, à vista do documento que segue abaixo (DOC. 40) e em anexo, 
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encontrado no item 03 do Auto de Arrecadação cumprido no local (DOC. 41). A imagem 

do mesmo segue logo abaixo. 

Simone fllbelr9 

De: 
Enviado em: 
Para, 
Assunto; 

Llllan Plna (lllianplna@cerfco.com.brl 
sexta-feira. 15 de outubro de 2010 17:24 
Mâuro Mârêõíidês 

. ENC: MMC · Eduar<lo Sousa Ramos (eonfldencial) 

De: raimundo lima [maüto:dfassessotias@gmali,.com] 
EDYMht sm; sexra-fW 15 de ounJbm de 2010 16'54 
Piva: fflianoioa@certmrom br 
Assunto: MMC • Eduardo Sousa Ramos (coofldenctal) 

Ao 
Dr. Eduardo Sousa Ramos 

Dirijo-me., mais uma vez.. à sua pessoa no íntuito de resolver e evitar problemas com sua pessoa e 

com sua empresa. Refiro.me a MP 471 que foi 1ralada e beneficiada principalmente a MMC e CAOA. 

Por duas vez.es o Sr. Mauro Marcondes IJlC n,cebeu a seu pedido e, em outra oportunidade eative 
com o Sr. Carlos Alberto da BJ,nday, ambos acharam que levar.mi na conversa. Peço-lhe que intervenha nos 
honorari01S dOIS quais a MMC vem pagando e a CAOA não; os Deputados e Senadores <!entre eacritórios e 

outras os quais não convêm citar nomea, agora, através do Sr. Mauro Mareondes. Onde este vem 
desviando =• os quais não tem chegildo as pessoas devidas. Inclusive, comunico ao Senhor do acordo 
fechado para aprovação da MP 471, valor este de seu e<mhecimento, gue o Sr. Mauro Marcondes 
alega ter entregado a pessoas do atual governo, PT. a quantia do R$ 4milhões. o qual não ó verdade; sem 
contar ontros fatos. 

Através deste e-mail. quero colillmicar e pedjr desculpas. mas me sinto prejudicado pelo tratamento 
daoo pelas pessoas envo!Yidas neste e-mail. AYiso--Jhe a contar deata Segunda.Feira. dia 18110/2010 que ê 
quando o seohor estaní no Brasil dou até o dia 21110/20 l O para 9!:!" me seja repassada a quantia de U$ 
JmilbBO e meio. 
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l.amenb:) diz,:,r qu:e o meu dossiê a respeito d.. MP 471, de seu conhecimento, ú:á à tona da mesma 
furma iítlô ela foi ~ beneficiar, princip~ a MMC e CAOA. A forma de denúncia a ser 
ü.sâdã as gravações · veges que estive. com Mâürô Marcondes. Carlos. Alberto e Anuá, os miais -0 
Senhor COllhece bem. 

Aguardo resposta através deste e-mail, onde wtommei. informando hora e 1ocal para se:r leito esse 
repasse após a confinnação do pagamento. 

Entendo que o Senhor pode não ter cnlpL mas será mim para sua imsSêT e de sua empresa poíS 
existmt partidos da onosicão e imnrens.a di§J2!11ttos a nawr este vaJor. 

Qu<,:n avisar que não se 1:tllta de trore nem de brincadciia, que não tentem w:mar nada, apenas me 
repassem essa quantia. 

Mais unia vez lembro: o prazoéilia2l/10!2010 às l2h00minh. 

178. Como visto, trata-se de um e-mail impresso pela SIMONE RIBEIRO que é 

uma secretária da MARCONDES E MAUTONI EMPREENDIMENTOS E 

DIPLOMACIA CORPORA TIVA. 

179. Conforme o conteúdo desse e-mail, o mesmo teve ongem da conta 

"dfassessorias@gmail.com" pertencente a um tal de "RAIUMUNDO LIMA" e 

endereçado à conta "lilianpina@cerfco.com.br", da LILIAN PINA, às 16 horas e 54 

minutos do dia 15/10/2010, e a LILIAN PINA, 30 minutos depois, às 17 horas e 24 

minutos, a encaminhou para o MAURO MARCONDES. 

180. O tom do documento é ameaçador. O remetente envia aviso para o 

EDUARDO DE SOUZA RAMOS, um dos representantes legais da MMC, cobrando o 

montante de US$ 1 milhão e 500 mil dólares para que o mesmo não entregue o seu dossiê a 

respeito das negociações da Medida Provisória nº 471/2009, e que envolveriam a MMC e a 

CAOA. 
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181. De acordo com o segundo parágrafo, o "RAIMUNDO LIMA" já teria 

entrado em contato por 02 (duas) vezes com o MAURO MARCONDES e 01 com o 

CARLOS ALBERTO DA HYUNDAI (mesmo nome anotado pelo ALEXANDRE quando 

se referiu à CAOA) e ANUÁ (que seria ANNUAR ALI, Vice-Presidente da HYUNDAI), e 

segundo RAIMUNDO todos acham que o teriam enganado, e pede a intervenção junto ao 

MAURO MARCONDES, para pressionar a CAOA a pagar os honorários devidos aos 

Deputados e Senadores e escritórios. 

182. Continua dizendo numa confusa redação que o MAURO MARCONDES 

teria desviado recursos que não chegaram às pessoas certas, e que em relação ao acordo 

fechado para a aprovação da MP 471/2009, o MAURO MARCONDES mente quando 

afirma que estaria entregando dinheiro ao governo do PT dos R$ 4 milhões reais acordados. 

183. Por fim ameaça entregar seu dossiê à mídia e aos partidos de oposição caso a 

quantia solicitada de US$ 1,5 milhão de dólares não for entregue entre os dias 18/10/2010 e 

21/10/2010. 

184. Feita essas considerações, embora a ameaça possa parecer um pouco fora de 

contexto, na verdade ela confirmar a possível corrupção para aprovação da citada MP 

. 471/2009, o que merece maior apuração, já que os dados constantes delas são verossímeis e 

não fogem à realidade, como as pessoas envolvidas e o próprio valor comentado de R$ 4 

milhões de reais que bate com o comentado no "CAFÉ: GILBERTO CARVALHO" que 

integrava o governo do PT (também mencionado), por ser esse o então Chefe de Gabinete 

da Presidência. 

185, Passamos então a verificar a conta e e-mail "@cerfco.com.br" da CERFCO 

e observamos que ela pertence à CERFCO PARTICIPAÇÃO LTDA (CNPJ Nº 
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05.424.121/0001-84), empresa que possui ou possuiu no seu quadro societário o 

EDUARDO DE SOUZA MATOS, a MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA e o 

PAULO ARANTES FERRAZ. Ambos foram Presidentes da MMC. 

186. Ademais, o assunto tinha relevância já que o e-mail, ao invés de ser 

descartado, caso se tratasse de um trote, foi prontamente encaminhado (cerca de 30 

minutos) justamente para o MAURO MARCONDES a quem pediram que houvesse urna 

interveniência. 

187. Em continuidade, esta Autoridade Policial expediu o Oficio nº 260/2015 -

IPL 004/2014-4 - DPF/MJ - DFAZ (DOC. 42) à GOOGLE DO BRASIL acerca de dados 

cadastrais da conta "dfassessorias@gmail.com" fomos informados que o único dado que 

possuíam era que se tratava de uma conta de e-mail criada no dia 15/10/201 O, em nome de 

RAIMUNDO LIMA, e com o e-mail de recuperação "indiacastro2@hotmail.com" (DOC. 

43). 

188. De posse dessa informação, foi expedido novo Oficio nº 5426/2015 -

SR/DPF/DF (DOC. 44), à MICROSOFT DO BRASIL, solicitando os dados cadastrais 

referentes à conta "indiacastro2@hotmail.com" e fomos informados que a mesma 

pertence à uma pessoa de prenome INDIANARA e sobrenome CASTRO, do Estado do 

Piauí, e e-mail criado em 11 de agosto de 2004 (DOC. 45). 

189. Assim, visando aprofundar ainda mais a investigação, foi solicitado o 

afastamento do sigilo telemático das contas de correspondências eletrônicas 

"dfassessorias@gmail.com" e "indiacastro2@hotmail.com", a partir de 01/10/2010 até a 

presente data, visando a coleta de elementos que possam evidencia a real identidade de 
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"RAIMUNDO LIMA Pedido que foi deferido conforme decisão proferida no Processo nº 

35707-242014-4.01.3400. 

190. Uma vez implementada a medida judicial, a MICROSOFT respondeu que a 

conta "indiacastro2@hotmail.com" não está cadastrada como conta de correio eletrônico, 

sendo tão somente um perfil de acesso da Microsoft Account conhecido como "Windows 

Live" e por isso não dispõe de qualquer conteúdo que atenda ao requerimento e não sendo 

possível realizar a interceptação (DOC. 46). 

191. Da mesma forma a GOOGLE também atendeu à ordem judicial e mandou 

informações referentes aos dados armazenados da conta "dfassessorias@gmail.com" 

(DOC. 47). Conforme a GOOGLE INC a conta não teria mais sido acessada desde 

20/10/2010, o que denota a sua finalidade única para a extorsão, e quando solicitado, 

informou não ser mais possível resgatar os registros de IP do usuário da conta de correio 

eletrônico,já que os mesmos ficam armazenados somente por 180 (cento e oitenta) dias. 

192. A análise dessas informações identificou 03 (três) importantes mensagens 

eletrônicas que se encontram anexadas a presente peça (DOC. 48) e em destaque logo a 

segmr. 

193. A primeira foi enviada no dia 15/10/201 O e tem mesmo teor do e-mail 

encontrado no escritório da MARCONDES E MAUTONI, o que confirma a existência, a 

origem e o envio da mensagem. 

Mensagem RAIMUNDO LIMA X LILIAN PINA IDOC. 48) 
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. j &; · 1ai1nur,,:ia,llrn. <dfassessori~griuil;com>'Wf 

Ai:.i~:JJIMC;..EdiardoSovsalbnnm~ 

~~-~11Jai~,m~~p~~~0L .. 
Ao 
Dr. Eduardo Sousa Ramos 

Dirijo-me. mais. uma ,-ez, i ma po;soa no i:muito de ~oh'Cr e cw:ir pro'o.!ero.as com su.. pes.soa e carn sua empresa. Refiro-me a MP 471 que foi tra1ada. e bcndkiada J 

~a~iCeCAOA. 

Por duas ,~. o Sr. l<Iamo Marcooccs me recebeu a seu pedido e, cm outra opal.'lllrid;ade- ew-..re com o Sr. Carlos Alberto da Hynday, ambos ach3t:lm qoe le\'al'3ffl na ' 
con=sa. Peço-tl!e- que :mt:m-\!Cha .cos- hon<:ririos dos quai:s a MMC \'Cm pagando e a CAOA não; sO$ Deputados e ~ dentre cscriUirios e outtus os <1.uais ~ conv!nl citu ; 
=, agt,Ja. aíra\'é:s do Sr. 1\Iauro l\úrcoude,.. OtK'le este ,:cm desl'Il!Ddo re::tJMS os ~ não tem -i:bcgado :as pes!OU dew!as. lllcl:um,e, c:aznmico ao SClibor do ai:ortlo i 
fecllado para aprovação da MP 471, t'2lor este de seu OOllhe::i.meuto, que o St; 1\.b.uro l\hrcondes W:p. i.er -emrepdo .; pessws do ateai. governo, PT, a quantia. de RS j 
4milhõcs, o qval '1ào él;mbde:; sem i:outiro!:ltro5 :f.ttos. 1 

Atra,:e! deste e-mail, quero «mliDicar e pedir dicscu1pas, mas. me sml.o prejudicado pelo nramemo ~ pelas: pessoas ~Ivid;is neste e-mail. Atiso-lhe a comar desta 
Segunda-Feira, dia 18/10/2010 queC qtl21l(»o seuhocestará DO Bnsi1, dou até o dia 21/10/'2010 par.i.queme seja~ a qu;uJtia de t..'i! lmilhão e-meio. 

I..amonc- dízei- que o meu do~ a te!pe!tio da :MP 411, de seu CODbec:imemo, r.i .ã tona da= fü1ma qae eh foi tratada. para beodiciar, principalmcme, a MMC c · 
CAOA A f'on:m de ~ a ser ~ sedo as gm,'aÇÕes pelas n:~s que, esti\"e com ?Jauro 1mcondcs, CarJos Alberto e • .\rolá, os quais o SeDhor COl!lle:ce ban. ; 

Aguarda resposta ma;,'és deste e-,mail, ll!lde:retonl.!re1 mtbtmando hora e local para ser feito esse repasae após a cai.fimiaçio do pagamento_ 

Emelldo qtie o Sc:ahar pode aio ter cnlpa, mas será 1'Uim para sua~ e de sua empresa, pois ai.stcm partidos da oposição e impro:isa .disposltls a pagar este ~-ator. 

Quero avisar que não~ trata (le trotencmdc~ira, QIJC não temem amrunaa:i, ;,penas me repassem ess:a.quamia 

Mais uma vez lembro.: o prazo ê dia2!!10/2010 às 12h00a:J.mh. 

194. A segunda, enviada no dia 19/10/2010 às 15 horas e 07 minutos, também 

para o e-mail "lilianpina@cerfco.com.br", mensagem do "Raimundo Lima" reforçando a 

cobrança feita no e-mail anterior e dizendo que não há mais o que conversar com o 

MAURO MARCONDES e sim com a MMC, informando que em caso de recebimento 

estariam quites. Ao final, diz ainda que passará o número de contato do telefone e ainda 

para marcarem local e hora do pagamento "combinado" e alerta para não armarem nada. 

2" Mensagem RAIMUNDO LIMA X LILIAN PINA (DOC. 48} 
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Boa tardei!! Doutor Eduerdo Sousa Ramos, 

Estou no aguardo .de wna so!uçã-o pn-o recebimento dô pae;am.enro que mareamos pm. am.a:nhã ao meio dia, é s6 ieceber 
cOll:f-onne -e-malI anr,c:Oor, .aio t=s llJ&S o que. eo:nv-ersa com o Sr Alauro Max-e-odes e sim com a J\,fJ\,[C 1-ccebelldo 
-estamos quites. 

-Ainda hj passo o- :a.wnu-o do telefone para fazerem contato amanhã e combinar LKal e hora do pagamento 
combúnado, h:i uão estitu brincando e não armea nada. 

Grato; 

Já na terceira que se encontra à fl. 167, "RAIMUNDO LIMA" envia no dia 

20/10/2010 às 11 horas e 14 minutos para o e-mail "lilianpina@cerfco.com.br", 

mensagem do contendo o número telefônico para o qual a MMC deveria manter contato. 

196. 

3ª Mensagem RAIMUNDO LIMA X LILIAN PINA IDOC. 48) 

glfa 20/'!0J3HO 1L!S 

raimundo liína <::tfas.$es.-s_r.:;ria;;@arnai! corri;, 

Celular Para Contato 

Pãr3 Hüa;;.pfna@cerfrn,,om.br 

31 9133 1771, estou no aguardo do contato pra resposta doo e-mail enviados. 

Incontinenti, esta Autoridade Policial enviou oficio à Operadora de 

Telefonia TIM solicitando informações cadastrais do número telefônico (31) 9133-1771 (fl. 

168), o qual foi informado pelo "RAIMUNDO LIMA" à senhora LILIAN PINA da 

CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA. Em respostas a Operadora TIM enviou as 

informações cadastrais da mencionada linha até o ano de 201 O (DOC. 49). 
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197. Nesse documento a operadora TIM informa que no período em questão, isto 

é, dia 21/10/2010, a linha (31) 9133-1771 foi cadastrada em nome de JOSÉ JESUS 

ALEXANDRE DA SILVA (CPF Nº 342.386.893-72), residente na LOTEAMENTO 

SANTO ANTONIO Nº 5981, QUADRA 36, TERESINA/PI. 

21-10-2010 07:25:25 

.DAtA NASCIMEN'il'O : 10-11-1962 
CPF/CN'!>.J ~ 1342 .386-993-721 

• OOCUM~TO 

PAÍS !:.14!$SOR 

ENIJERECO 
>IAAO 

C!OAD~ - ES!'AOO 

TELEB'. CON'l'ATó 

D, ?.A.TtrAA 

'""º CllJAOE: - ES'!'AOO 

ó ilA L!NBA 
FERADORA 

716355 

LOT SAN1'0 ANTON.'.O 59Sl-QUADAA Jtí 
SANTO UTON!O 

f!ERES±Wt - o>ij 

; 5~31 9133-17711 
: T Lf!Sffi 

PRf-P.l\00 

DATA FIM VALIDADE : 2·3-12-2011 04:36:03 

TlPO CL!~"T:e : CON 

T.!PO DOCUM::.NTO : REG!STRO G:E'.RAI. 

OA.'.l'A EM! SSÃO ! 

CE~: 64,032-000 

198. Confirmou-se então que o número em questão foi adquirido somente para a 

finalidade de contato com a MMC, provavelmente adquirido no dia 20/10/2010 e entrando 

em funcionamento no dia seguinte 21/10/201 O, como é de praxe das operadoras que 

colocam em funcionamento em até 24 horas após a aquisição da linha. 

199. Causou estranheza o fato de JOSÉ JESUS ter residência no Estado do Piauí e 

ter adquirido um número de código 031 do Estado de Minas Gerais, mas chamou atenção a 

coincidência do local de residência dele ser no Estado do Piauí, mesmo local informado 
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pela MICROSOFT como sendo o de registro da conta de correio eletrônico 

"indiacastro2@hotmail.com" da INDIANARA DE CASTRO. 

200. A propósito, com o cotejo das informações enviadas logramos êxito em 

identificar que se trata da INDIANARA DE CASTRO BISERRA (CPF Nº 756.509.593-

15) residente no CONJUNTO PALESTINA, Nº 4008, CENTRO, ESPERANTINA/PI. 

201. A mais, pesquisa na rede mundial de computadores, mais especificamente no 

site4 identificamos um site contém registros de doações para as eleições do ano de 2010, a 

qual ocorreu justamente no período em questão, que demonstra um ponto de convergência 

entre a INDIANARA DE CASTRO BISERRA e JOSÉ JESUS ALEXANDRE DA SILVA 

já que ambos realizaram doações para o candidato HALYSSON CARVALHO SILVA, o 

qual foi candidato a Deputado Federal do Piauí pelo PMDB. 

.. U 
HALYSSON 

ANTONIO LUIZ ALMEIDA 
048.279.103-91 28/07/2010 15000034051 

R$ 
Estimado CARVALHO 1510 

Deputado 

OE ALENCAR 500,00 
SILVA 

Federal 

05.343.207/0001- R$ Depósito em 
HALYSSON 

Deputado COMVAP AÇUCARE 
21/09/2010 15000034061 CARVALHO 1510 

ALCOOL LTDA 82 2.000,00 espécie 
SILVA 

Federal 

00.676.262/0002- R$ Transferência 
HALYSSON 

Deputado 
Diretório Nacional 30/09/2010 15000034058 CARVALHO 1510 

51 47.500,00 eletrônica 
SILVA 

Federal 

63.328.744/0001- R$ 
HALYSSON 

Deputado EDITORA GRAFICA 
29/07/2010 15000034054 Estimado CARVALHO 1510 

MODELO LTDA 50 3.000,00 
SILVA 

Federal 

ELEIÇÕES 2010 WILSON 
12.169.977/0001- R$ 

HALYSSON 
Deputado 

NUNES MARTINS 
16 

30/09/2010 15000034059 3.448,28 
Estimado CARVALHO 1510 

Federal 
GOVERNADOR SILVA 

R$ 
HALYSSON 

Deputado ELlSANGELA DE OLIVEIRA 
774.60$.103-00 30/08/2010 1$000034056 Estimado CARVALHO 1510 

SOUSA 600,00 
SILVA 

Federal 

4 h ttps :// gith u b. con1/pn1arkun/TS E-Lookup/b lo b/m aster/ scripts/ arch i ve/ despesa/ candid ato/P Ili 80000000 34 1 . csv 
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159.839.783-49 28/07/2010 15000034052 

553.712.133·68 30/09/2010 15000034057 

553.712.133-68 28/07/2010 15000034053 

R$ 
500,00 

R$ 
500,00 

R$ 
500,00 

Estimado 

Estimado 

Estimado 

HALY550N 
CARVALHO 
SILVA 
HALYSSON 
CARVALHO 
SILVA 
HALYSSON 
CARVALHO 
SILVA 

1510 

1510 

1510 

Deputado 
Federal 

Deputado 
Federal 

Deputado 
Federal 

202. Vale mencionar que o HALYSSON CARVALHO SILVA aparece como 

sócio do JOSÉ JESUS ALEXANDRE DA SILVA em várias empresas como a 

HALYSSON & JESUS CARVALHO LTDA (CNPJNº 13274874000189), HALYSSON & 

FABRYCIO CARVALHO ASSOCIADOS LTDA - ME (H F EMPREENDIMENTOS) 

(CNPJ: 04.603.638/0001-78), CPB - COMPANHIA PIAUIENSE DE BEBIDAS LTDA 

(CNPJ: 13.274.874/0001-89) e ainda, segundo o CAGED, o JOSÉ JESUS surge como 

empregado do HALLYSSON na SERLINC INCORPORACOES LTDA (CNPJ Nº 

01.545.887 /0001-66). 

203. Dito isso, observa-se que o tal "RAIMUNDO LIMA" dispunha de 

informações íntimas e até sigilosas de INDIANARA CASTRO e do JOSÉ JESUS, razão 

pela qual conclui-se que possa ser uma delas ou alguém próximo a elas. 

204. Ademais, o "RAIMUNDO LIMA" não parecia ser pessoa totalmente 

estranha dos representantes da MMC, CAOA e MARCONDES E MAUTON!já que ela se 

refere aos nomes com precisão e como já realmente tivesse tentado de todas as formas obter 

os valores acertados. 
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205. Também não dava para negligenciar o fato de uma pessoa estranha aos fatos 

apurados ter conhecimento do número e objeto da medida provisória supostamente 

comprada, bem como as pessoas envolvidas que convergem diretamente aos termos dos 

contratos e do documento manuscrito da casa do ALEXANDRE (DOC. 06) que tratava de 

pessoas diretamente envolvidas e interessadas na edição do ato. 

206. Ainda, não se pode olvidar que a LILIAN PINA reencaminhou quase que 

instantaneamente a mensagem do "RAIMUNDO LIMA" ao MAURO MARCONDES 

como se fosse para que o mesmo solucionasse a situação ao invés de descartá-la caso essa 

realmente fosse sem importância ou um trote. Na verdade, a rigor, essa extorsão deveria ser 

levada ao conhecimento das autoridades pertinentes para a apuração criminal, ao revés, 

parece ter sido repassada para que fosse encontrada alguma solução para o imbróglio. 

207. Em tempo, destacamos que logramos êxito em identificar a LILIAN 

GASPERONI PINA (CPF Nº 014.376.418-73) a qual possui e-mail da CERFO no citado 

DOC. 40, mas segundo o CAGED do Ministério do Trabalho e Empresa, a mesma aparece 

como empregada da MMC AUTOMOTORES DO BRASIL, o que evidencia que as 

empresas se confundem em suas atividades. Em um site da internet a LILIAN PINA se 

identifica como sendo SECRETÁRIA EXECUTIVA na MMC AUTOMOTORES DOS 

BRASIL LTDA5
• 

208. Retornando à identificação do RAIMUNDO LIMA e levando em 

consideração as coincidências entre o JOSÉ JESUS ALEXANDRE SILVA, a 

INDIANARA DE CASTRO BISERRA e o HALYSSON CARVALHO SILVA, 

procedemos a novas pesquisas junto aos e-mails logrando êxito em localizar seguinte 

mensagem eletrônica a qual é fundamental dizer que data de agosto de 2010. 

5 https://brJinkedin.com/pub/1 ilian-gasperoni-pin-pina/69/ l 4b/7 l 5 
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Mensagem HAL YSSON X ALEXANDRE X MARCOS VILARINHO X JOSÉ 

RICARDO X EDUARDO (DOC. 50) 

Men5agem original 
De: HAL VSSON CARVAUIO < t@ly;;son.<'.ons1Jltorjª5@gm.;iíl.:r.om > 
Para: ª~'"~~.fil!m'.?.rui~!IlJ,.i;:,9.m.,,lU 
As5unto: São P;1ulo 
Enviada: 19 oe 2010 16:36 

Irei esta em São Paulo na segunda-feira atarde, já me articulei com o pessoal por lá. 

!RaimundojNonatolLima~e Oliveira Jr. 

Banco do Brasil 

Ag.: 1613-6 

Conta Poupança: 199.681 - 9 

Variação:01 

I R$65 ..... , 

Dá pra bancar tudo por lá, há vale lembra-los que as despesas passadas já banquei. 

!Só meu amigo é: 40 ..... ! 
me dê uma posição ainda hj 

Mensagem original 
De: Al.exandre < .a[·exan.dreaps®lloi.com.lbr > 
Para:: m a.vilarinho@:mavilal'iiníha.{.om .b.r 
Assunto: Fwd: São Paulo 
Ellviada: 19/08/2010 20:12 

q:uf19'!08!20:1010':ltl 

A!e:.:andre P,:1~ Santos ..:: alex:andreaps@hotmail.com> 

Par-0 Jo~-t Rlcaróo )ASILVA,: JM~ Rlc..rrdc Siiva; Eduardo Valada o; Eduaido Valadiío 

8 Esta mensa,gem foí envtada com a prioridade Alta. 

Amigos José Ricardo ê Eduardo, 
abaixo, segue cópia do e-mail que enviei paro o Marcos Vilarinho. 

Abraços. Alexandre. 

103 



-
"' 

. 
. . 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

FI. nº 

Rub. 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA FAZENDÁRIA 

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS 

209. Analisando a mensagem eletrônica acima, temos que às 16:36 no dia 

19/08/201 O, portanto, antes do primeiro e-mail enviado para a LILIAN PINA da 

MMC/CERFCO ocorrido em 15/10/2010, o HALYSSON CARVALHO SILVA, por meio 

da conta halysson.consultorias@gmail.com teria enviado um e-mail para a conta 

alexandreaps@uol.com.br utilizada pelo ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, passando 

dados da conta bancária de uma pessoa para a realização de depósitos de valores que foram 

codificados. Observa-se que o nome do titular da conta é RAIMUNDO NONATO LIMA 

DE OLIVEIRA JUNIOR, isto é, o procurado "RAIMUNDO LIMA" o qual estávamos 

buscando a identificação. 

210. Após receber a mensagem, ALEXANDRE repassa a informação para as 

contas de e-mail de seus outros parceiros provavelmente envolvidos na negociação, o 

MARCOS VILARINHO através da conta mavilarinho@mavilarinho.com.br, às 20 horas 

e 12 minutos daquele mesmo dia 19/08/2010, e na sequência, utilizando a conta 

alexandreaps@hotmail.com, às 20 horas e 18 minutos, o ALEXANDRE informa ao JOSÉ 

RICARDO e EDUARDO VALADÃO que já havia passado a informação para o MARCOS 

VILARINHO. 

211. Dessa conversa, podemos observar duas hipóteses plausíveis. A primeira é a 

de que antes de partir para a extorsão direta a MMC/CERFCO o HAL YSSON tenha 

tentado uma saída amigável junto ao núcleo que auxiliou nas negociações para edição da 

MP nº 471/2009. 

212. A segunda seria que, com os problemas para os repasses da MARCONDES 

E MAUTONI (representante dos interesses MMC e CAOA) para a SGR CONSULTORIA 
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EMPRESARIAL, os representantes desta se viram em complicada situação para quitar os 

acertos previamente ajustados e se mancomunaram com o HAL YSSON para pressionar a 

primeira empresa a quitar os acordos partindo assim para uma extorsão. Os e-mails moe. 
~ e o documento "RELATÓRIO SGR.DOC" moe. 03), já amplamente detalhado logo 

no início desta representação no tópico "111. FATOS APURADOS" abaixo reforçam que o 

"calote" perpetrada pela empresa CAOA, umas das empresas favorecidas pela MP 

471/2009 e a resistência e retenção dos recursos para o pagamento dos "colaboradores" por 

parte do MAURO MARCONDES explicariam a tentativa de extorsão. 

213. Visando dirimir esta celeuma, fez-se necessário aprofundar a investigação 

partindo-se para o afastamento do sigilo telemático a fim de verificar desde quando o 

HAL YSSON mantinha contato com o ALEXANDRE, bem como os contatos dele com os 

demais interessados na cobrança dos valores para cobrir os acordos. 

214. No mesmo diapasão também foi solicitado o afastamento do afastamento do 

sigilo dos extratos das comunicações telefônicas e localização das ERBs utilizados pela 

linha (31) 9133-1771 cadastrada no nome do JOSÉ JESUS ALEXANDRE DA SILVA, 

entre outubro de 2010 e dezembro de 2011 (período de cadastro ativo em seu nome), a fim 

de saber se realmente o telefone foi utilizado inclusive para o contato com os representantes 

da SGR CONSULTO RIA EMPRESARIAL, da MMC e/ou da MARCONDES E 

MAUTONI. 

215. No que tange às informações telemáticas, a GOOGLE também atendeu à 

ordem judicial e mandou informações referentes aos dados armazenados da conta 

"halysson.consultorias@gmail.com" (DOe. 51). Conforme as informações cadastrais da 

conta, ela pertence ao HAL YSSON CARVALHO. 
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GOOGLE SIJBSCRIBEP. INFOF.MATION 

Name: HAL'fSSON Cll_RV:P...LHO 
e-Mail: halyssonconsultorias@gmail. corri 
Services: Gmail, Google Drive, Google Talk, Web History, iGoogle 
Recovery e-Mail: halisson@halissoncarvalho.com.br 
Created on: 2010/08/13-18~41:37-UTC 
IP: 201.88.241.185, on :ol0/08/13-18:41:37-UTC 
Alternate e-Mail(sl: halysson.consultorias@gmail.com 
Goç,gle Accou.nt ID: 56~333318151 

No user I? logz data. 

Foram localizadas algumas mensagens eletrônicas que merecem destaque. A 

primeira delas é uma do dia 18/08/201 O onde se observa o modus operandi, erros e 

português e a utilização do verbo "há" como se fosse a interjeição "ah", utilizados pelo 

HAL YSSON, que nos fez lembrar os fatos apurados na "OPERAÇÃO LAVA JATO" já 

que nesse casos há uma situação envolvendo negociação de combustível entre uma empresa 

árabe WAPCO e a PETROBRÁS, sendo que para a liberação do combustível o 

HAL YSSON pede os mesmos US$ 1,5 milhões para que fosse depositado em uma conta 

que iria passar e depois declarado como "doação de campanha", reforçando a tese de que 

mesmo é um "cobrador oficial" contumaz. Esse e-mail acaba chegando à conta do 

HAL YSSON por envio do MARCOS VILARINHO pedindo uma explicação urgente. 

Mensagem HAL YSSON X MARCOS VILARINHO (DOC. 52) 

rom: gMOl br [m,aJtto:gasotbr@hotmaU.com] 
18 ALrgust 2010 16:57 

o: gplnt:O@Wapco.ae 
• Gasollne 91 / 93 RON - Brasif 

Dear Sirs, 

Ge-rard Pinto 

No uardo ainda ho-e ... a sdo.e ão t.eram o que quiser conosco, h6 o e-mail é-este pra 
ront?lto .;im segur a I rmaremos te ones. 

106 



-
.,,. 

. 
. 
. 

. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

Fl. nº 

Rub. 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA FAZENDÁRIA 

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS 

ara: Marcos A. Henar-es Vilarinho 
nto: FvJdi: RV; Gasoline 9,1 f 93 RON - Srõ@[ 

Doutoc Marcos, 

O Gerardrecebeu oe-mailcopiadoabai:«>emeperguotou sobre o que deveria.fazer. 

É claro que mandei ele ignorar o asSUDto -que só poderia Se!" llDl: gclpe. 

O filho da puta que """1dou ess., e-mail tem, com c<rteza, conhecimento da oegociaçã<, de gasolina e além disso, deve 
ter também os endereços dos e-mail trocados e.. talvez, cópias dos mesmos. 

Talve.z fosse bom tentar descobrir como esse assm:ito-vazou e. melhor ainda. quem ê o ffllitente. 

Ap,rdo seus comentários. 

1.+ ~rn1~h~~
1 
~,.~d~~J!- Mais _~.1~\ 

Para '~n.·i:a~OO' '<haiysson,aimult:ol'Nls@gr:naiLcci~t.Í: .· 

c·c: j~OOearva1hoi <hafissoo@balissoncai'valhb.com.br> (:.? 

Halisson. 

Veja os e-mails que -recebifavor,comentá-~os ai re.spe-ito ur9e-nte! 

No aguardo, 

:Marcos A. H. Vilajpho 
St. l\!artin's ~~os e: .&rticip~ L-cd.a. 
R. Dr. Reru,o Pa.. de Batt=, íl4 • Cj. 62 
Itaim Bihi. - São Paul.o - SP 
Cep,04530-001 
Fone/fax: 55-11-&559-9590 

18/08(201-0 1387 

217. No dia seguinte 19/08/2010 aparece a mensagem original em que o 

HAL YSSON CARVALHO SILVA, passa ao ALEXANDRE os dados da conta bancária de 

RAIMUNDO LIMA para depósito de valores codificados. 

Mensagem HAL YSSON X ALEXANDRE IDOC. 53) 
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n q;;l :8r03!2Gl0 16:36 

f"~~ HALYSSON CARVALi-10 <halvs~on.consultcrias@gmail.com:· 
São Paulo 

Irei esta em São Paulo na segunda-feira atarde, já me articulei com o pessoal por lá 

~ 

I Raimu@Nonato!Urn~de Olivel!'a Jr. 

Banco do Brasil 

AQ.: 1613-6 

Conta Poupan~ 199.681 -9 

Variação: 01 

RS65 •. 

Dá pra bancar tudo por lâ, hâ vale lembra-los que as despesas passadas Já banquei 

Sõ meu amigo é: 40 ..... 

me dê uma posção ainda hj 

Foram localizadas mensagem relevante acontece já no dia seguinte às acima 

mencionada, 20/08/2010, também para o ALEXANDRE, e nela ele HALYSSON diz que 

"tentei falar com o pessoal de SP e eles vão botar a reunião para acontecer", comenta ainda 

que recebeu uma "ligação da autoridade ontem" e que foi o MAURO que deve ter passado 

os dados do HAL YSSON, sendo que ele mesmo confirmou o encontro na terça. 

HAL YSSON pede ao ALEXANDRE uma ajuda com o pagamento da pessoa de São Paulo 

e vão resolver este assunto para encerrar com ele até semana que vem. HAL YSSON 

continua pedindo que o ALEXANDRE não deixá-lo na mão com a pessoa de SP e conclui 

com a frase "o que é meu é meu o que é seu será seu". 

219. O teor dessas 02 (duas) mensagens eletrônicas acima mencionadas 

evidenciam uma um certo grau de aproximação entre o HAL YSSON e o ALEXANDRE e 

para arrematar, ainda veio esta frase "o que é meu é meu o que é seu será seu" que sugere 
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uma divisão dos lucros, e principalmente reforça a hipótese de conluio entre o HAL YSSON 

CARVALHO SILVA e os sócios da SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL na extorsão 

para angariar mais dinheiro junto a MMC e MARCONDES E MAUTONI visando a 

quitação dos acordos que antecederam a edição, publicação da MP 471/2009 e a sua 

conversão na lei 12.219 de 30 de março de 2010. 

220. 

Mensagem HALYSSON X ALEXANDRE (DOC. 54) 
,,, ,IO,Ç8/2'.1Ul O:OAô 

HA~.YS50N C:AiWAl.HO (_hJfjS50íl.tGnsulrç,ria:;@9mr.;Lrnrn> 

" 
Alexandre 

Bom dial 

Não tenho como mais voltar atr.ãs, tentei falar com o pessoal de SP e eles vão botar a reunião pra acontecer como jã estava 
prevista sobre a ligação da autoridade ontem rlB.O o procurei e muito menos talei fUI surpreendido com a ligação dele e dei 
corda mesmo pro que foi inesperada e eu queria saber qual a dele e gyem deve ter passa meu nome pra ere devi ter sido 
Mauro21!ê me tígou inçh1sive ontem anoite por volta das 1QM3 me confirmando o enconlro na terça bem peço 9Ufl roe aiude 
com O pagamento da pessoa de §P e as outras despesas eu banco como já tenho bancado, vamos resolver este assunto pra 
encerrar com ele até semana que vem. Por Favor não tenho mais como parar agora não me deixe na mão com a pessoa de 
SP que vai ser pior pra mim mande o dele. Hâ o que é meu é meu o que é seu será seu. 

Me dê um retorno logo ... 

Halysson 

Outro e-mail que consideramos deveras importante aos fatos em apuração 

foi a compra de passagens feita no dia 15/10/201 O, exatamente o mesmo dia em que foi 

enviado o e-mail com ameaçando o EDUARDO DE SOUZA RAMOS. Nessa mensagem, 

também de 15/10/2010, o VICTOR SOUCCAR envia os localizadores das passagens em 3 

(três) arquivos (DOC. 55) para a conta de e-mail do HAL YSSON e MARCOS 

VILARINHO, que como veremos a seguir, parece ser um parceiro de empreitadas do 

HALYSSON. 

221. O itinerário dessas passagens para o HAL YSSON seria de Teresina/PI para 

São Paulo/SP no dia 18/10/2010, chegando às 06 horas e 10 minutos, nova passagem de 
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São Paulo/SP para Brasília/DF no mesmo dia 18/10/201 O chegando às 20 horas e 05 

minutos. Ele pemianeceria aqui em Brasília/DF por 02 (dois) dias até o dia 20/10/2010 até 

às 21 horas e 47 minutos quando retoma para Teresina/PI. 

222. Vê-se então essa estranha movimentação do HAL YSSON justamente no 

período em que foi indicado no ameaçador e-mail, isto é, entre 15/10/201 O e 21/10/201 O, 

tendo ele saído do local de sua residência em Teresina e se deslocado até São Paulo, muito 

provavelmente para alguma reunião e/ou pegar valores em espécie, vindo até Brasília pare 

entregar esses valores e/ou encontrar-se com seus parceiros da SGR CONSULTO RIA 

EMPRESARIAL. 

223. 

Mensagem HAL YSSON X ALEXANDRE (DOC. 55) 
.w,)( l.5!10!1010 16:01 

Vk-;or SoucGi.r ~victor.~ouccar@:>btiko com br> 

- rjfu6940 H-llllison Oirvalho- CGH'6-S6 -JJ-1510 10, doc)l60 K61 ~6941 Hallh;on Carvalho - 6-SSTHE-JJ -151010,cloc (160KBJ 

Abraços .. 
Victo 

'füó942 Hallrson Carvalho. - THE GIG CGH - G3 -1510 10.®c (168 KB) 

Re.sidê-ncia 113742 807CJ 

Quanto ao resultado do afastamento do Extrato Telefônico (DOC 56), o 

documento enviado pela operadora TIM, aponta para uma chamada feita através do 

número fixo da SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL (61) 3248-8100, no dia 

20/10/2010 às 15 horas e 35 minutos pará o número (31) 9133-1771 fornecido no e-mail 
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do RAIMUNDO LIMA, e como visto acima, justamente no período em que o HAL YSSON 

estava em Brasília/DF, reforçando ainda mais a hipótese de parcerias entre os mesmos. 

i ANÁl.181! -,E liXTilATo ·: 1 i 
l...---·-·-·---·-·-·-·····-·-·-·-···' ~ !ll:WUTUli''', ' -~1t1liH!fCllli • 

~~~~;~~~~ff3,Z4f~~i 
1- '';; ~ .. ', ··' ' , •\' , t/ ' / // "'""''""'4'' -- --- o~ i 

liRilllll11~~"":::... - '"";~ ~-- --"'--..'-....,,;', -s\ 11, /,;,/·;_,,""'~°'"'~-----:::::-:::,!!;""-------- ~- 5,U-

1 ~ ' ~~-- - ~ '~"'""--:.," ..___ , " "·, ,.:::> ," ~[Ir, /;:: ;;;:,,.,,-,:"'''_... _,.., - ,..., , -- --A!'· 1 

J, 
'" 1" --· .~·"- --·-·;:;:!!;::. ",!' 

ll>~""'"'··-~- -~ --~ .. i l1 i . ·, . I • , ,,..@ .· . 

ttf'~~l~~~~~PJ 
224. Por fim, cabe ainda um relato sobre maia uma análise ao material de 

informática apreendido quando da realização das buscas da "OPERAÇÃO ZELOTES" na 

sede da MARCONDES E MAUTONI EMPREENDIMENTOS E DIPLOMACIA 

CORPORA TIVA L TDA, conseguimos identificar a continuidade das conversas por e-mail 

entre a LILIAN PINA e o senhor MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI, após 

o recebimento das mensagens eletrônicas do "RAIMUNDO LIMA", que entendemos ser 

um pseudônimo do HAL YSSON CARVALHO SILVA, podendo-se assim reconstruir a 

repercussão da ameaça. 
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225. O primeiro, já mencionado no parágrafo 193 desta representação (DOC 50), 

que como observamos na impressão encontrada no escritório da MARCONDES E 

MAUTONI (DOC 42) foi repassado para o MAURO, e este por sua vez o encaminhou para 

o escritório WAGNER e NAKAGA W A com o título "HELP" naquele mesmo dia 

15/10/2010, alguns minutos depois às 17:49:59, e que foi reforçado pela CRISTINA 

MAUTONI. 

Mensagem MARCONDES X MARCOS WAGNER (DOC. 57) 

ssu • ep 
De: lol8um MeeMdes l(),,l(jUIJP..DC'OUmEXCHANGE.AOMt-llSTPJ.TIVf GRCUP (FYDlB-OHF23SFO'-T'.i/Cf'l,:RECIPID!TS/C!-l=MAUROMARCOt1DcS 
Parlt.": Wllg!W & ti&sgswa waw.er.nalla95wa@ll-0Lc:om.br. 
EnvJo: 1~0/201ª 17,49:59 

Voce pode ri vir aqu; na i: as 1011nr1 
Abra.."OS ll<'fllUl'O> 

õ:;;;'Li~·;;-1;;·-r.-;rr;~:;;;;;:b;J 
&Ma"" •nuoe:da·hll'll, !ô dt .:,L41,bro,dt:l0'..0 17,~ 
Pa-a:Matm>~i 
AsswtD,.NC,MMC·~~s=,,,,.~(~cilo~ 

De. rti""'"® liN (MHto,cliassos,,ia,~~"'J 
~-. -..!wa. tld!iO\llllbrodlt. mo 15,~ 
p.,.;i.:~~=-n..br 
Asl; ..... MMC • Êml.lrdo Sousa ~ {=ilíder.cta!'1 

Mensagem CRISTINA X MARCOS WAGNER (DOC. 58) 

Assunto: Mauro precisa faW" urgente 
Df' Cr:':itire Mil uteai [9sK l l 'MP-OCJOU ~CJ-IANGE ADMJMSTAATME ,GRQ u p (FY018-0H F23SPOI. Tp'CN=-REClPIENT:ilCN=CRtSTINAMAUTOl'll 
Para.: wpgn,er nakllgawa@ool.i::om.br 
Envio:: 1,snomno 1a-1S:-42 

i::J:Lv.iado -.r.ia :i.Pho:ie 
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226. No dia 19/10/2010, com o recebimento da 2ª mensagem (parágrafo 194 

desta representação), se tratando de nova cobrança do suposto "RAIMUNDO LIMA", a 

senhora LILIAN PINA, novamente encaminha para o MAURO MARCONDES e 

CRISTINA MAUTONI para solução do problema. Cumpre destacar que os mesmos 

parecem já saber que se trata do HAL YSSON, vez que começam a passar mensagens sobre 

oHALYSSON. 

Mensagem CRISTINA X MARCOS WAGNER (DOC. 59) 

De: Ukilr>PJrrali,,;,11<,;~r,=..:t>m.brJ 
~ em: terÃ"§a-i,,i,... 19 da c.uhiibroOI! 201.611!,.:M 
P;i!'a(;Jl,faun,~ 

Ass1N1to: ENC; Açuan:k, 

Dr.M:a1.1ro 

Mensagem MAURO MARCONDES X MARCOS WAGNER (DOC. 60) 
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ssunt« fwd; UOL - Nof,eias pore..mail 
• cr~ M31..11ml IO=K.JUMP-OCIOIJ•~CHANGE ADMll'lrs'TAATJVE GROUP {f'l'D!BOHf2lSPt!L T)ICN-RfCIPIENTSICN-CRISTWAJ.J'Alf'l'ON 

;11111;: emaral_coe@ylthm>.C<:Jm.br, 
C! Elll'tlITTll_eoe@h~!mlil.-ewt; 
nvio: 1:9h0i20-t0 1S:29:33 

Enviado via iPhooe 

De: "mtrutrs.!ê~;f).Í.ÇJ!.!ll!R" "'l:J!!ltr.9;".!.Í!@.\!.'il!..í.,'lm,.t,,t>
Oata: 1gde-wtul)rode-2010 1Sl154míri3Bs a~ 
P!ilra: Cris,tjns MIMOIIJ <.Ç§l;i!tk'Tl~l,l'l;,r;i@JT':?-rr.un-iu,m.:i',l\.QJ!l ITID}'f> 
Cc: "wagr,er õ'lak~!õf!!wa@"~ cem br" <w;g.ner "ª k~q.awa@~cl c~n.br> 
Ass,u:ito: UOL- llotkil!la por,e,-mait 

Hal\ss.on car.alllo (1S1DIPMDB)- PoiàJco.s do arníl- UOL Notfdas 

Mensagem CRISTINA X MARCOS WAGNER (DOC. 61} 

-sunau.: .r:nars eotSas. 
ioe: Clisl:ÍIUI Mauton.i /0,.KJUMP-DCi'OU-EXCl"'ANGf ADMINISIAATM GROU!l (FYOJB0Hf23SPOL T}ICN==RECl?IENTS/Clt•CRISTINAMAUTOM 
Pua; Wa.~r& r«lkag&we w11gner.ne~egawa@u0Lçom.br; 
!Envio; 1911 DJ20,1 O 16:17:59 

hrrp://www.tjp1.jus..br/ e-rJ p i/consulta_processo.p,h p-?nu m_proc~sso _consu lta=-50022326&<:o-ns.ulra =s&ccccc:gd s 

Mensagem CRISTINA X MARCOS WAGNER (DOC. 62) 

~sun"': 1.n-•u.=r ao cara 
De: Cristina Mautoni /O=KJUMP-DCIOU=EXCHANGE ADMINISTRA TIVE GROUP 
FYDIBOHF23SPDL T)ICN=RECIPIENTS/CN=CRISTINAMAUTONI 

Dara: Wagner & Nakagawa wagner.nal<agawa@uoLcom.br; 
l:nvio: 19110tD'] 16:25:42 

trttp://twitter .com/ha fissonca rva lh 

227. Contudo o que nos causou estranheza foi o envio no dia 20/10/2015, de um 

dossiê do HAL YSSON ffiOC. 63) obtido pela CRISTINA MAUTONI para o JOSÉ 
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RICARDO como se ele ainda não conhecesse o HAL YSSON CARVALHO SILVA, muito 

embora, como dito bem no começo, desde 19/08/2010, o JOSÉ RICARDO já tivesse 

informações acerca do HAL YSSON e do RAIMUNDO LIMA. 

Mensagem CRISTINA X JOSÉ RICARDO (DOC. 63) 

~ssunto: PARA SEU CONHECIMENTO 
t:>e: Cristina Mautoni IO=KJUMP-DCfOU=EXCHANGEADMlN!STRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIP1ENTSJCN=CRISTINAMAUTONJ 
bara: Jose Rícardo da Silva snva.jr@brtur1Jo.com.br, 
~vio: 20t10/2010 17:::39:58 

Jose Ricardo, 

Para t> seu conhed.menta 

Cristina 

228. Assim, entendemos que o teor das mensagens eletrônicas encontradas na 

conta "halysson.consultorias@gmail.com" apontam para um conluio entre o HAL YSSON 

e os sócios da SGR e o seu parceiro de negócios MARCOS VILARINHO, o qual por sua 

vez também é parceiro do ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, sendo que aquele, 

utilizando-se de informações privilegiadas repassadas pela SGR, portanto muito 

provavelmente verdadeiras, passaram a chantagear a MMC e MARCONDES E MAUTONI 

para que o MAURO MARCONDES repassasse os valores devidos do acordo fechado com 

o PT para a edição da MP 471/2009 e ainda extorquir US$ 1,5 milhões de dólares. 

229. De outro lado, em caso de inexistência de conluio entre ALEXANDRE, a 

hipótese de corrupção de servidores públicos também se reforça, já que os contatos prévios 

com os sócios da SGR com o HAL YSSON poderia ser uma tentativa amigável de um 

"cobrador oficial" junto ao "consórcio" e após esgotadas as vias diplomáticas de obtenção 
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dos valores acordado junto ao MAURO MARCONDES e o CARLOS ALBERTO e 

ANNUAR ALI ambos da CAOA, como chega o próprio HAL YSSON mencionar que 

esteve reunido anteriormente com eles, este parte para a extorsão. 

VIII. A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 512/2010 

230. Fato da maior importância para investigação apresentada a esse juízo é que 

na verdade essa atuação para a obtenção da prorrogação de benefícios fiscais para a CAOA 

MONTADORA DE VEÍCULOS e a MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, não se 

tratou de fato isolado. 

231. Em verdade a expertise dos lobistas aqui investigados é a interação entre 

empresas privadas e servidores públicos do executivo e legislativo visando à obtenção de 

legislações a pretexto de estar fazendo algo muito relevante para o bem coletivo, no 

entanto, o que aparenta, é que tais atos normativos vem mais a beneficiar mais o privado do 

que o público, já que recebem generosos incentivos diversos em detrimento dos recursos 

que poderiam ser arrecadados na forma de impostos e distribuídos para a população, 

priorizando assim as benesses para a saúde financeira de algumas grandes empresas e seus 

presidentes. 

232. Nesse contexto, parece-nos que o "consórcio" SGR / MARCONDES E 

MAUTONI sob o mesmo modo de operar acima obtiveram maus um importante ganho 

para a indústria automobilística e obtiveram êxito na edição de mais uma medida provisória 

"sob encomenda", mas dessa vez não para obter algum tipo de incentivo benefício direto do 

governo, mas com o sórdido objetivo específico de criar um fato novo que viria a fulminar 
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de uma vez por todas as discussões dentro do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 

RECURSOS FISCAIS acerca de créditos tributários constituídos em razão de cumulação 

de incentivos fiscais envolvendo empresas do setor automobilístico, a saber a MMC 

AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA e a FORD, exonerando créditos tributários que 

foram somados chegariam ao montante maior que R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de 

reais). 

233. Conforme se observa nas mensagens eletrônicas que aparece bem no começo 

desta representação (DOC. 01 e DOC. 02), o "consórcio" SGR I MARCONDES E 

MAUTONI também estava trabalhando no CARF para suprimir ou reduzir o crédito 

tributário no valor de R$ 266.471.325,54 (duzentos e sessenta e seis milhões quatrocentos e 

setenta e um mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) constituído 

em desfavor da MMC AUTOMOROTES DO BRASIL LTDA e discutida dentro do CARF 

nos autos do Processo Administrativo Fiscal nº 10!20.016270/2008-95, utilizando-se para 

da influência e privilégios do servidor público JOSÉ RICARDO DA SILVA, então 

Conselheiro do CARF. 

234. A autuação referiu-se a três infrações relativas ao Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IP!) apreciadas originalmente pela 2ª Turma da Delegacia da Receita 

Federal de Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora/MG (Acórdão nº 09-22.930, de 11/03/09). 

As infrações eram, em resumo, relacionadas a: 1) vendas a portadores de necessidades 

especiais (notas emitidas em nome dos responsáveis legais); 2) glosa de crédito presumido 

de !PI ( aquisição de produtos não tributados, tributados à alíquota zero e isentos); e 3) 

cobrança do incentivo de redução de 32% do IPI previsto na Lei nº 9.826/99, que 

instituiu incentivo regional, por cumulação indevida com incentivo de 3% de IPI 

relativo à parcela sobre frete, instituído pelo art. 56 da MP 2158/01-35. 
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235. O citado Processo 10120.016270/2008-95 foi julgado pela !" T0/3ª 

CÂMARA/3' SEJUL no dia 28/07/2010, tendo sido julgado os recursos de oficio e 

voluntário, mas em relação a este, onde estava em julgamento R$ 262.427.082,47 (duzentos 

e sessenta e dois quatrocentos e vinte e sete oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), 

o colegiado, por maioria de votos, deu provimento parcial exonerando R$ 261.457.793,81 

(duzentos e sessenta e um quatrocentos e cinquenta e sete setecentos e noventa e três reais e 

oitenta e um centavos). 

236. O grupo não podia comemorar ainda por que existiam processos da FORD 

MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA, sobre a mesma matéria que se julgada e 

mantida a autuação, abrir-se ia divergência que seria utilizada para interposição de recurso 

especial para Câmara Superior do CARF, ou seja, o processo da MMC seria rediscutido 

novamente em instância superior. 

237. Dessa forma a solução veiculada pelo foi trabalhara para a edição de um ato 

normativo que viesse a acaba de uma vez por todas com o problema, foi o que de fato 

ocorreu por meio da MP 512/2010 editada em 25 de novembro de 2010, e veio a ser 

convertida na Lei nº 12.407/2011 já em 19 de maio de 2011. 

238. A MP 512/2010 veio para alterar a Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997 

trazendo em seu Art. 1 º a criação do "Art. 11-B" para a citada Lei, o qual estabeleceu que 

as empresas automotivas fariam jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI, como ressarcimento de contribuições desde que apresentassem 

projetos que contemplassem novos investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de 

novos produtos ou novos modelos de produtos já existentes, mas acrescentando que na 

verdade os beneficios não seriam somente até dezembro de 2015, mas sim se estenderia 

até de 31 de dezembro de 2020. 
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239. Até esse ponto o "consórcio" já teria conseguido alcançar seu objetivo já 

tentado antes, mas não alcançado na MP 471/2009, que foi a prorrogação dos benefícios 

por 1 O (anos) e não somente por 5 (cinco) anos. 

240. Acontece que outra grande sacada foi o que ocorreu a após a sua edição no 

Poder Executivo, posto que quando da conversão da MP 512/2010 na Lei nº 12.407/2011, 

foram inseridos os Artigos 2°, 3°, 4° º, que viram a sacramentar os anseios das empresas 

MMC e FORD dentro do CARF, já que interpretou de forma definitiva a cumulação de 

benefícios dizendo que a fruição os regimes de tributação especial "por não se tratarem de 

benefícios fiscais" não impediria a fruição de outros benefícios e incentivos fiscais, e ainda, 

pra finalizar, no Art. 6°, colocou que se aplicaria a essas regras o disposto no inciso I do art. 

106 do Código Tributário Nacional que seria retroatividade dessa interpretação e exclusão 

de aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Vejamos: 

"Art. 2o O art. 16 da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, passa a 

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 16 . ...................................................................... . 

Parágrafo único. Para efeito de interpretação, o regime de tributação de 

que trata o art. 56 da Medida Provisória no 2. 158-35, de 24 de agosto de 

2001, não impede nem prejudica a frnição dos beneficias e incentivos 

fiscais de que tratam os arts. lo, li, 11-A e 11-B desta Lei." (NR) 

Art. 3o O art. 3o da Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999, passa a 

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 3o ........................................................................ . 

Parágrafo único. Para efeito de interpretação, o regime de tributação de 

que trata o art. 56 da Medida Provisória no 2. 158-35, de 24 de agosto de 
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2001, não impede nem prejudica a fruição dos beneficias e incentivos 

fiscais de que trata esta Lei. " (NR) 

Art. 4o O art. 56 da Medida Provisória no 2. 158-35, de 24 de agosto de 

2001, passa a vigorar acrescido do seguinte§ 4o: 

"Art. 56 . ...................................................................... . 

............................................................................................. 

§ 4º O regime especial de tributação de que trata este artigo, por não se 

configurar como beneficio ou incentivo fiscal, não impede ou prejudica a 

fruição destes. " (NR) 

Art. 60 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado, 

quanto aos arts. 2o, Jo e 4o, o disposto no inciso Ido art. 106 da Lei 

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)." 

Desse modo, a MP 512/2010 e sua conversão na Lei nº 12.407/2011, saiu 

melhor do que encomenda para as empresas da indústria automotiva, vez que, além de criar 

benefícios, de quebra derrubou a razão de ser dos autos de infração constituídos em seu 

desfavor exonerando-se assim os bilionários créditos tributários que deveriam pagar à 

União 

242. Os manuscritos encontrados na casa do ALEXANDRE PAES DOS 

SANTOS (DOC 06), assim como aconteceu com a MP 471/2009, dão conta dos trabalhos e 

negociações realizadas no interesse do "Projeto MP 512/2010" e desconstituição das 

Multas da MMC e FORD dentro do CARF, se bem que para esta segunda empresa, não há 

até o momento elementos que demonstrem adesão à empreitada, ao contrário, parece até ter 

havido resistência e sofrerem um achaque por parte do EDISON PEREIRA RODRIGUES. 

243. Exemplo dessas tratativas está na folha 27 das anotações manuscritas em que 

há registros de valores e da "MP 512". 
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244. Na folha 05 do manuscrito também há informações que podem se referir a 

planos envolvendo a MP 512 e a multas das empresas no CARF, citando acima "FORD 

25.000" e "MMC 20.000", o que poderia ser propostas de trabalhos de R$ 25.000.000,00 

(vinte e cinco milhões de reais) e R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). 

245. Após aparece uma inscrição que aparenta ser "GAVETA", talvez uma alusão 

ao tipo de contrato que deveria mantido, isto é, "contrato de gaveta". 

246. Por fim, vê-se ainda as inscrições " MMC / CAOA - 25000; 2000 ATO, 250 

MENSAIS; 4000 PUBLICAÇÃO", o que parece ser referência a parcelas que deveriam ser 

pagas de acordo com as etapas, assim seria um ou dois contratos (um para cada), de R$ 

25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) com pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois 
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milhões de reais) na Edição do Ato, mais parcelas mensais de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) e ainda mais R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) quando da 

publicação da lei. 

--------_ _, __ _ 

' L 

247. Cabe trazer à baila uma aba "BALANÇOS NOTAS MMC" da já 

mencionada planilha que traz contabilidade informal da MARCONDES E MAUTONI 

EMPREENDIMENTOS E DIPLOMACIA CORPORATIVA LTDA (DOC 37), no qual se 

observa que a MMC pagou quantias milionárias para a MARCONDES E MAUTONI a 

consecução dos "Projetos MP 512 e Multa" que na verdade se confundem já que a MP foi o 

que aniquilou a discussão sobre a multa. 
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NF 

248. Por fim, tendo em vista que a MP 512 consegui prorrogar incentivos fiscais 

do setor automobilístico de 2015 a 2020, é fundamental relembrar o trecho do documento 

contido no material computacional (DOC. 18) aonde consta pessoas participantes dos 

projetos da MARCONDES E MAUTONI, sendo lá textualmente citados a L YTHA 

SPÍNDOLA e o GILBERTO CARVALHO. 

•i>roje-toade P"rorroj<!;!i,;, por mai!rOS illWS {2015 a 2020) do Benefício FiSClll ~111 a~ 

NOME CONTATO 

Dr. M;,uro MarcondesMacrnldo (11)3750-2850 
Cristina Mauttml {l1)3750-28SO 
.kt5e Ricardo~ Silva 611324&--3444 f r51 9934-1127 
Gilberto Olrvc1!h-o 
L)!l:ffla'Spind,;,)a 
Eoia,roo G&roa 

lil 3411-1226 r 27 " 61' 9986·5575. 
{61) 34l1-1U6 
11 2977-JOSQ J (11) 99-576-3363 

E·MACL 

!'AAWornnrnmdt:>@rnatfpndg;:;mautqoi C2J!l br 
,çrl~nama!,tpnl !>m>1rsondesmauton1.com.br 
lggriçardo@ad11jrsilva com br 
gilçpooilbo@Dlan.alto gov br 
marlelda.lopej@prgl,jcncia gov.br 

tf'l'Un'@uol mm br 

249. Assim, mesmo não havendo a mesma profundidade de análise desta MP 

512/2010 em relação à MP 471/2015, entendemos ter ficado evidenciado os motivos e o 

elementos que colocam o "consórcio" na linha de frente para a edição dessa medida 

provisória e sua conversão em lei. 

250. Outrossim, fica evidenciada a contumácia com que agem para obtenção de 

beneficios privados utilizando a máquina pública, especialmente para beneficio da indústria 
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automotiva, ficando agora de certa forma mais claro a razão pela qual o setor está sempre 

sendo favorecida perante o governo. 

251. E para arremate deste tópico, trazemos para reflexão sobre essa política de 

incentivos fiscais parte da conclusão de um estudo realizado pelo CENTRO DE ESTUDOS 

DA CONSULTORIA DO SENADO (DOC. 64) intitulado "POLÍTICA DE 

INCENTIVOS FISCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UMA 

CRÍTICA À MP 512", aonde os autores deixam claro os equívocos e distorções que essa 

postura pode levar. 

"4. CONCLUSÃO 

Ante os argumentos expostos, considera-se que a MPV nº512, de 2010, 

constitui mais um exemplo de como o instituto das medidas provisórias 

pode ser prejudicial às boas práticas republicanas. 

Sua edição se fez sem debates, audiências públicas, apresentação de 

contraditório, transparência quanto aos objetivos e critérios de decisão, 

sugerindo falta de apego ao princípio da impessoalidade na aplicação dos 

recursos públicos mediante a concessão de benefícios e incentivos fiscais . 

. Em síntese, as principais conclusões deste trabalho consistem na 

constatação de que faltou transparência ao processo de decisão da 

aplicação de vultosos recursos públicos mediante renúncia fiscal e de que 

a .utilização do IP] para a concessão de incentivos fiscais não é o 

instrumento mais correto e adequado a ser usado pelo Governo Federal, 

tendo em vista que as receitas dele provenientes não lhe pertencem 

integralmente. " 
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IX - DOS ILÍCITOS APURADOS 

252. 

influência: 

253. 

1) TRÁFICO DE INFLUÊNCIA 

O Art. 332 do Código Penal prevê o seguinte quanto ao crime do tráfico de 

"Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, 

vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato 

praticado por funcionário público no exercício da.função: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou 

insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário" 

A doutrina costuma chamar esse crime de "venda de fumaça", posto que o 

perpetrador solicita ou obtém alguma vantagem ou promessa de vantagem, valendo-se de 

um prestígio que alega possuir colocando em descrédito funcionário público, já que a ação 

é a pretexto de influir em ato deste. 

254. O delito tem com o objeto tutelar o prestígio, confiança, respeito da 

Administração Pública perante a coletividade, e de tão maiúscula a sua importância para a 

credibilidade da Administração Pública que o tipo penal foi reformulado pela Lei nº 9.127, 

de 1995, a fim de aumentar as apenas e ampliar o seu alcance com a inclusão do verbo 

"solicitar". 

255. De fato, não se pode conceber que alguém exponha a honra e o prestígio da 

Administração à situação de objeto de mercancia, de negócio, transformando o funcionário 

em aparentemente corrupto, assim, pratica o crime de tráfico de influência, quem pede, 
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procura, busca, induz, manifesta o desejo de receber, ordena, reclama de forma imperiosa, 

impõe, pede pagamento, recebe, consegue, adquiri uma vantagem ou promessa de 

vantagem, sob o pretexto de influência junto a funcionário público. 

256. Trata-se de crime formal, na modalidade "solicitar" não se exigindo a 

obtenção da devida vantagem ou promessa dela, o que seria mero exaurimento: 

"HABEAS CORPUS TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. PEDIDO DE 

TRANCAMENTO DA AÇÃO ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA 

CONDUTA E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 

1. Segundo a iterativa jurisprudência desta Co>te, o trancamento da ação 

penal, pela via do habeas corpus é medida excepcional, só admissível 

quando despontada dos autos, de forma inequívoca, a ausência de 

indícios de autoria ou materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou 

a extinção da punibilidade. 

2. A peça vestibular preenche os requisitos do art. 41 do Código de 

Processo Penal, descrevendo, com todas as suas circunstâncias, a 

existência de crime em tese, bem como a respectiva autoria, com indícios 

suficientes para a deflagração da persecução penal. 

3. A exordial acusatória narra que o paciente assumira o compromisso, 

com terceira pessoa, em troca de proveito econômico, de tomar 

providências, junto à Prefeitura do Município de Santo André, para que 

fosse efetuado o pagamento do crédito de determinada empresa. 

4. Perde relevância o momento da obtenção da vantagem econômica 

indevida, já que o delito previsto no art. 332 (tráfico de influência) é de 

ação múltipla ou conteúdo variado, contentando-se, nas modalidades 

formais, com a simples solicitação, exigência ou cobrança do proveito, 

em troca da suposta influência em ato funcional 

5. Ordem denegada. 
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(STJ - HC: 146038 SP 2009/0169598-8, Relator: Ministro OG 

FERNANDES, Data de Julgamento: 13/04/2010, T6 - SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 10/05/2010) 

Em que pese o cnme seja essencialmente formal consumando-se 

independentemente do pagamento por parte do interessado na influência o que na maioria 

das vezes colocaria o suposto contratante na condição de vítima, entendemos que quando a 

participação da pessoa contratante é determinante para a "venda da influência", isto é, a 

inciativa parte não somente do traficante, mas sim da pessoa que procura a "obtenção da 

influência", o contratante transmuta-se de vítima para coautor da conduta delituosa não 

podendo-se beneficiar de sua própria torpeza e ser mera vítima do seu parceiro criminoso, 

até porque o sujeito passivo desta conduta criminosa é Administração Pública, e o zelo por 

seu bom nome, moralidade e credibilidade. 

258. Vale salientar que foi justamente isso que ocorreu no caso em comento para 

os representantes da empresa CAOA e MMC, já que foram os representantes dessas 

empresas que demandaram à SGR e MMC, inclusive registrado contratualmente, para que 

obtivessem a todo custo a prorrogação do benefício e com pleno conhecimento do que 

estava acontecendo em vista as diversas reuniões relatadas pelos próprios investigados. 

259. Ademais, subsume-se a previsão do Art. 29 do CPB "Quem, de qualquer 

modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 

culpabilidade", respondendo também o suposto beneficiário pelo crime de tráfico de 

influência juntamente como traficante. 

260. Em vista dos fatos narrados nesta representação podemos afirmar o crime de 

Tráfico de Influência consumou-se em razão dos sócios da SGR terem, no mínimo, exposto 
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servidores públicos envolvidos na edição e publicação da medida provisória, bem como a 

sua conversão em lei, sejam eles do Poder Executivo, sejam eles do Poder Legislativo. 

261. Entendemos restar bem caracterizada essa conduta e a materialidade se 

acentua a partir da análise de algumas mensagens eletrônicas já acima comentadas, como a 

do "DOC. 12", em que se passa uma "prestação de contas" do que foi feito às empresas 

contratantes, sabendo-se das amplas conversas da presença de "colaboradores" e de reunião 

para tratar do resultado do "CAFÉ: GILBERTO CARVALHO" (DOC. 06), bem como o e

mail do DOC. 32, novamente a seguir reproduzido, aonde o ALEXANDRE deixa claro o 

modo de agir que estava sendo utilizado pelo consórcio SGR / MARCONDES E 

MAUTONI (já que todos foram copiados nos e-mails) para o convencimento dos 

representantes da CAOA a honrarem os acordos firmados antes da edição da Medida 

Provisória 471/2009, colocando que "as pessoas de Brasília" não iam aceitar mais os 

encaminhamentos da empresa enquanto ela não honrasse as obrigações assumidas, ficando 

portanto muito evidente, que eles estavam dizendo que "agentes públicos" de Brasília não 

dariam mais as "facilidades" às demandas da CAOA acaso ela não realizassem os 

pagamentos previamente avençados. 

Mensagem ALEXANDRE X MAURO MARCONDES X FERNANDO CESAR 

MESOUIT A X FERNANDO MIRTO X EIV ANY X EDUARDO (DOC. 32) 
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Prezado Amigo Mauro Marec,ndes, 

sobr-e o asst.Jnto que tratQff\Cls agora à noite por t<alefone. o importante é ficar daro o ~uhrt-E.:. 
Na conversa com Dr. Fernando Tibürcio, deixo.mos bem claro o conceito ruim de que a empresa e de seu Presidente passaram a ter jurrt, 
GS pessoas que atuam aqui em Brasília. E que a não cumprimento dos acordos firmo.dos pela empresa fez surgir nessas pess00$ Uma má 
vorrtade, ·uma. guebra de confiança, o que eeMamente difia.il+aró- mtJito o encamlnhcunenf.o de qualcr::ier guutão de interesse da empresa ,e 

de seu f'residente. 
Pora reconqui!ôtar uma certa oonfiança das pessoas e a possibilida.de de-encaminhar com SUcc.$~ as soluções que. interessam à empresa, 
i importantíssimo o. recomposição do acordo firm.:ido arrteriorment-e nos exatos termos em que faram tr'Qfados. 
Sem esse rizcomposíçõo e o SJfflP'"imento intgNI Oo 4eOrclo l'IÕo hó corno s12: estabetecer e desenvolver uma linha de trabalho junto aos 
profissionais, compatíveis com Ol!ô n&=ssidade.s empre!SQríais. · 

Abraços. 
Afe.ll'.andre 

José Ricardo. 

2) CORRUPÇÃOATIVA 

262. A gravíssima conduta de corrupção ativa, conforme o Código Penal Pátrio 

consiste na oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público para que esse 

pratique ou deixe de praticar ato de sua esfera de atuação. Vejamos: 

"Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário 

público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de oficio: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da 

vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de oficio, ou o 

pratica infringindo dever funcional." 
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263. A tutela jurídica aqui, como nos outros crimes acima mencionados é a 

moralidade administrativa tão cara à sociedade que está prevista como princípio 

constitucional (Art. 5, LXXIII e Art. 37 da CF/88). 

264. É uma das mais graves condutas havidas contra a Administração Pública, pois 

revela o menosprezo a ela. A tão acertada localização geográfica deste delito é justamente a 

do capítulo dos crimes praticados por particular contra a administração, por isso ignorá-lo é 

dizer aos cidadãos que a Administração Pública não precisa ser respeitada. 

265. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em afirmar que o crime de 

corrupção ativa se trata de crime formal consumando apenas com a oferta ou promessa de 

vantagem indevida ao funcionário público, sendo que o resultado, isto é, a prática do ato ou 

o recebimento da vantagem indevida, seja a causa de aumento de pena, na primeira 

hipótese, ou o mero exaurimento do crime. 

266. A corrupção ativa no caso em comento reside na cooptação do servidor 

público, FERNANDO CESAR DE MOREIRA MESQUITA, Secretário de Comunicação 

do Senado, por parte dos "consórcio" SGR/ MARCONDES E MAUNTONI para que o 

mesmo trabalhasse para a consecução dos interesses contratantes do Lobby utilizando de 

sua inafastável influência junto a parlamentares daquela casa legislativa, não sendo outra a 

função, como por exemplo o acompanhamento da tramitação da MP nas casas do 

Legislativo, posto que a SGR/JR SILVA já dispunha do empregado ERASMO para essa 

tarefa. 

267. Para a consecução de suas funções dentro da organização, FERNANDO 

CESAR teria recebido R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) já especificados no tópico 

"VI. PAGAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE DINHEIRO". 
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268. Com efeito, existe a possibilidade muito grande de serem reais as 

informações do HAL YSSON CARVALHO SILVA sobre a promessa de R$ 4.000.000,00 

(quatro milhões de reais) que funcionários públicos representante do governo teriam aceito 

para a aprovação da Medida Provisória nº 471/2009, principalmente se cotejada com os 

manuscritos do ALEXANDRE PAES DO SANTOS que cita GILBERTO CARVALHO, 

então Secretário-Geral da Presidência da República, referindo a expressão "CAFÉ", 

interpretada como um eufemismo para propina, e que os valores lá citados façam parte do 

acordo entre os lobistas e agentes do governo com vistas à edição da MP 471/2009, e com 

documentos que demonstram a estreita relação do mesmo com o MAURO MARCONDES 

MACHADO, chegando inclusive a participar de projetos de sua empresa de . lobby 

coincidentemente para o setor automobilístico. 

269. Não olvidemos da importante e estarrecedora mensagem do JOSÉ 

RICARDO DA SILVA para os seus sócios EDUARDO GONÇALVES VALADÃO e 

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, em que o aquele primeiro passa orientações 

minuciosas a esse segundo, para aplacar a sanha de cobrança dos parlamentares envolvidos 

na aprovação da Medida Provisória na Câmara dos Deputados explicando que os 

pagamentos dos "acertos" seguiriam um "fluxo normal", o que indica a possível corrupção 

de então parlamentares que ainda não foram identificados. 

270. Da mesma forma, há que se recordar da possível corrupção da servidora 

pública L YTHA BATTISTON SPÍNDOLA, que à época era Secretária Executiva da 

Câmara de Comércio Exterior, órgão do MDIC que o "consórcio" SGR / MARCONDES E 

MAUTONI assegurou ter feito gestões, sendo que a L YTHA SPÍNDOLA ainda demonstra 

a estreita relação com o MAURO MARCONDES MACHADO, chegando inclusive a ser 
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parceira de projetos de sua empresa de lobby destacando-se o projeto para prorrogação de 

beneficios fiscais da MITSUBISHI do ano 2010 a 2015, justamente o que ocorreu com a 

Edição da MP 471/2009, Cabe ainda destacar que o VLADIMIR SPÍNDOLA SILVA, filho 

da L YTHA SPÍNDOLA, recebeu por meio do seu escritório SPINDOLA PALMEIRA 

ADVOGADO um depósito de R$ 506,790,00 (quinhentos e seis mil setecentos e noventa 

reais) oriundo da conta da MARCONDES E MAUTONI. 

3) CORRUPÇÃO PASSIVA 

27L Tão execrável quanto a corrupção ativa, exsurge a corrupção passiva 

consistente solicitação ou aceitação de promessa ou obtenção de vantagem indevida por 

parte de a funcionário público para que esse pratique ou deixe de praticar ato de sua esfera 

de atuação. Segue a letra do Código Penal Brasileiro: 

"Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da junção ou antes de assumi-la, mas em 

razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa," 

272. Da mesma forma, o tipo penal visa tutelar a moralidade e a probidade 

administrativa, contudo, ao contrário da corrupção ativa, na corrupção passiva a má-fé se 

enraíza no servi_dor público ofendendo diretamente a confiabilidade e respeitabilidade da 

Administração Pública, sendo, pois, um dos maiores males que pode lhe ocorrer. 
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273. Trata-se de crime formal consumando apenas com a solicitação ou aceitação 

da oferta ou promessa de vantagem por parte do funcionário público, sendo o auferimento 

desta vantagem somente o exaurimento do crime. 

274. Nesta senda, há nos fatos em apuração uma via de mão dupla entre a 

corrupção ativa e passiva, consubstanciada na contratação do servidor público, 

FERNANDO CESAR DE MOREIRA MESQUITA, Secretário de Comunicação do 

Senado, por parte dos sócios da SGR para que o mesmo trabalhasse para a consecução dos 

interesses contratantes do Lobby. Para tanto, o FERNANDO CESAR teria recebido R$ 

78.000,00 (setenta e oito mil reais) já especificados no tópico "VI. PAGAMENTOS E 

DISTRIBUIÇÃO DE DINHEIRO". 

275. Como dito acima, à vista da possível corrupção ativa sobre GILBERTO 

CARVALHO, então Secretário-Geral da Presidência da República, L YTHA BATTISTON 

SPÍNDOLA e de parlamentares, há também a corrupção passiva desses em ter aceitado a 

proposta e/ou recebido valores em razão da edição da MP 471/2009 e sua posterior 

conversão em lei. 

4) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 

276. O Tipo penal do Art. 288 do Código Penal Pátrio, ainda comumente 

chamado de "Formação de Quadrilha ou Bando" sofreu alteração no seu nomen iuris com o 

advento da Lei 12.850/2013, passando o crime a se chamar "Associação Criminosa" tendo 

como finalidade a associação de 03 ou mais pessoas para cometer crimes, 

independentemente do tipo de delito ou de pena previsto para o delito. Vejamos: 
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"Associação Criminosa 

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de 

cometer crimes: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (t.rês) anos. " 

Esse tipo é aplicável em razão do conluio entre pelo menos ALEXANDRE 

PAES DOS SANTOS, JOSÉ RICARDO DA SILVA, EDUARDO GONÇALVES 

V ALADÃO e MAURO MAR CONDES MACHADO para consecução das diversas 

tratativas para a edição da norma que prorrogou os benefícios para os seus clientes, no 

entanto, ensejaram os crimes acima mencionados de das práticas de corrupção ativa e 

passiva, tráfico e influência, além da lavagem de dinheiro que virá a seguir. 

5) LA V AGEM DE DINHEIRO 

278. O cnme de lavagem de dinheiro está previsto no Art. 1 ° da Lei nº 

9.613/1998, sofrendo alterações com a Lei nº 12.683/2012, trazendo a evolução do nosso 

ordenamento da 2ª para a 3ª geração no que se refere à matéria, já que eliminou o rol de 

crimes antecedentes. 

"Art. 1 o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores 

provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa." 

§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: 

1 - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores 

provenientes de infração penal; 
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II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de 

que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes 

previstos nesta Lei. 

279. A doutrina costuma definir que o objeto da tutela seria a Administração da 

Justiça, já que se liga intrinsecamente à função jurisdicional do Estado no escopo de 

reprimir condutas que afrontam o ordenamento jurídico penal. Uma parte da doutrina 

também prega a tutela da Ordem Econômica e a tutela do Sistema Financeiro como objetos 

jurídicos ou bens jurídicos penais tutelados pela Lei 9.613/98, já que não é tolerável a 

integração e utilização de capital financeiro decorrente de atividades ilícitas. 

280. Em que pese a inovação e desconhecimento do potencial da norma façam 

com que ela tenha sido pouco aplicada ou aplicada com tibieza, esta lei tem um espírito 

aguerrido e vem para dar um basta nas condutas criminais e fortalecer o ordenamento penal 

pátrio de modo ao dizer aos criminosos que "ainda que sejam cometidas condutas 

penalmente refutáveis, não haverá locupletamento em decorrência dela". 

281. Assim, pouco importa a atitude ou atividade desenvolvida pelo criminoso, 

ainda que lícita ou moralmente aceitáveis, se a origem do capital empregado ou intergdao a 

essa atividade tiver decorrido, ou seja decorrente, de alguma conduta criminosa. 

282. A ideia é bem simples, não se tolera dinheiro sujo e nesse sentido, tudo que 

se faça de forma a camuflar (ocultar ou dissimular) a origem, natureza, movimentação e 

transporte de recursos financeiros obtidos, direta ou indiretamente, através de conduta 

penal, também é crime. 
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283. Isto posto, entendemos que aquele que cria uma empresa ou outros 

subterfúgios para fazer a recepção e posteriormente a distribuição de valores pagos como 

contraprestação de serviços são reconhecidamente ilícitos, comete sim o crime de lavagem 

de dinheiro. 

284. Isso é justamente o que ocorre nas empresas de Consultoria aqui 

investigadas, como a SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e o Consórcio da 

SGR com a MARCONDES E MAUTONI. 

285. Além disso, o dinheiro não veio direto dos contratantes para a conta da SGR 

CONSULTO RIA EMPRESARIAL, já que os pagamentos eram feitos primeiro para a 

conta do parceiro em São Paulo/SP, MARCONDES E MAUTONI, para depois serem 

transferidos para as contas das empresas de consultoria aqui em Brasília/DF, tudo com o 

intuito a afastar a origem e o objeto do pagamento e fazer circular o dinheiro de modo a 

dificultar o seu rastreamento. 

286. Ademais, por muitas vezes ao invés de fazerem as transferências para as 

contas dos destinatários finais, realizavam-se saques na boca do caixa ou pagamentos por 

meios de cheques a portador com finalidade direta de dificultar o rastreamento e 

identificação dos destinatários finais que provavelmente seriam funcionários públicos que 

facilitavam as ações do grupo. 

287. Outrossim, as omissões e até mesmos os registros nas declarações de ajustes 

de imposto de renda, como fizeram os sócios da SGR, também podem ser entendidos como 

uma tipologia do crime de lavagem de dinheiro através da utilização dos próprios 

mecanismos estatais para dissimular a natureza do "serviço" prestado, tentando ludibriar o 
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Fisco simulando uma boa-fé ao declarar os valores como sendo lícitos, mas na verdade é 

justamente para mascarar a ilicitude que originou o pagamento. 

288. Também, quando declarados ao Fisco pelas empresas contratantes dos 

"serviços de consultoria", há uma simulação da natureza do pagamento que é colocado 

como lícito o que seria fruto de crimes de tráfico de influência e possível corrupção. Nesse 

tipo de lavagem de capitais estariam evolvidos não só a empresa receptora dos recursos, no 

caso a MARCONES E MAUTONI, como também as pagadoras como a MMC. 

289. Cumpre destacar que não se ofende o Princípio da Irretroatividade da Lei 

Penal quando falos dos crimes Contra a Administração Pública ora investigados porque 

mesmo antes do advento da Lei nº 12.683/2012 que extinguiu o rol de crimes antecedentes, 

a Lei nº 9.613/1998 já previa no seu inciso V, a aplicação de pena quando o crime 

antecedente praticado se tratasse de Crime Contra a Administração Pública. 

290. 

291. 

6) EXTORSÃO 

O Código Penal prevê o crime de extorsão nos seguintes termos: 

Art. J 58. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e 

com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem 

econômica, afazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa. 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

Assim, em o crime consiste na utilização de violência ou de grave ameaça de 

uma pessoa visando obrigar outra pessoa a ter determinado comportamento, com o objetivo 

de auferir uma vantagem econômica indevida. 
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292. A vítima assim é coagida pelo autor do crime a fazer, tolerar que se faça ou 

deixar fazer alguma coisa. 

293. O sujeito ativo do delito tem como elemento subjetivo o dolo, acrescido de 

uma finalidade específica de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica 

mediante ação da vítima coagida. 

294. Trata-se a extorsão de crime formal consuma no momento em que a vítima, 

depois de sofrer a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo 

criminoso, entretanto, não se exige a com a obtenção da vantagem indevida o que não se 

confunde com o fato da vítima ter realizado o comportamento exigido pelo agente. 

295. Indo para o caso concreto desses autos, os elementos coletados nos e-mails 

utilizados pelo HAL YSSON CARVALHO SILVA e os documentos físicos e digitais 

aprendidos na sede da MARCONDES E MAUTONI indicam que HAL YSSON utilizou-se 

de conta de e-mail de somente com o intuito de chantagear um dos representantes legais 

MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LIDA e o MAURO MARCONDES MMC ameaça 

de publicação de negociata apara a edição da MP 471/2009 pelo e CAOA MONTADORA 

DE VEICULOS S.A, o que foi prontamente levado em consideração já que assim que 

recebida na MMC, a mensagem foi imediatamente encaminhado para o MAURO 

MARCONDES que incontinenti o repassou para o MARCOS WAGNER pedindo ajuda e 

marcando uma reunião provavelmente para solucionar o problema. 

296. O teor das mensagens eletrônicas encontradas na conta 

"halysson.consultorias@gmail.com" apontam para um conluio entre o HAL YSSON e os 

sócios da SGR e o seu parceiro de negócios MARCOS VILARINHO, o qual por sua vez 
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também é parceiro do ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, sendo que aquele, utilizando

se de informações privilegiadas repassadas pela SGR, portanto muito provavelmente 

verdadeiras, passaram a chantagear a MMC e MARCONDES E MAUTONI para que o 

MAURO MARCONDES repassasse os valores devidos do acordo fechado com o PT para a 

edição da MP 471/2009 e ainda extorquir US$ 1,5 milhões de dólares. 

297. De outro lado, em caso de inexistência de conluio entre ALEXANDRE, a 

hipótese de corrupção de servidores públicos também se reforça, já que os contatos prévios 

com os sócios da SGR com o HAL YSSON poderia ser uma tentativa amigável de um 

"cobrador oficial" junto ao "consórcio" e após esgotadas as vias diplomáticas de obtenção 

dos valores acordado junto ao MAURO MARCONDES e o CARLOS ALBERTO e 

ANNUAR ALI ambos da CAOA, como chega o próprio HAL YSSON mencionar que 

esteve reunido anteriormente com eles, este parte para a extorsão. 

298. Esse mesmo modus operandi extorsivo foi também utilizado pelo 

HAL YSSON e MARCOS VILARINHO em situação envolvendo negociação de 

combustível entre uma empresa árabe W APCO e a PETROBRÁS, no que nos fez lembrar 

os fatos apurados na "OPERAÇÃO LAVAJATO, tendo mesmo obter os mesmos US$ 1,5 

milhões para que fosse depositado em uma conta que iria passar e depois declarado como 

"doação de campanha", reforçando a tese de que mesmo é um chantageador contumaz. 
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X. ALVOS E RESPECTIVOS ENVOLVIMENTOS: 

1) ALEXANDRE PAES DOS SANTOS 

299. Todos os elementos apontam que o famoso lobista de Brasília teve 

participação ativa das negociações e das interlocuções entre os contratantes e os servidores 

públicos pela parte da SGR CONSULTO RIA EMPRESARIAL, já que diversos e-mails e 

documentos para os parceiros indicam que o mesmo foi um dos principais articuladores 

dentro do Poder Executivo e Legislativo. 

300. Os indícios demonstram seu envolvimento em associação criminosa na 

corrupção do servidor do Senado, FERNANDO CÉSAR MESQUITA, bem como na 

possível corrupção de outros servidores públicos da Presidência da República, da Casa 

Civil, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 

além do já materializado Tráfico de influência junto às empresas MMC AUTOMOTORES 

DO BRASIL LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A, contratantes do 

serviço de "lobby", bem como da extorsão em conluio com HALYSSON CARVALHO 

SILVA. 

301. Como visto, as condutas atribuíveis ao ALEXANDRE PAES DOS SANTOS 

atentam contra a ordem pública e além disso, o mesmo vem empreendendo diversas 

viagens para os Estados Unidos a pretexto de cuidar de sua irmã enferma, no entanto, nesse 

contexto, pode estar ocultando o patrimônio no exterior já que o mesmo possui inclusive 

uma "offshore" a RERO HOLDING L TOA (DOC. 65), sendo que acreditamos que o 

mesmo possua o "Green Card" para residir naquela país. Ademais um documento de 

inteligência policial encontrado na posse do ALEXANDRE PAES DOS SANTOS indica 
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que o mesmo pode realizar contra-inteligência para saber o que a Polícia tem sobre si se 

companheiros, já que o documento também fala de FERNANDO CÉSAR DE MOREIRA 

MESQUITA (DOC. 66). 

302. Por essas razões, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei 

penal, entendemos ser necessária a decretação de sua prisão preventiva. Quanto às buscas, 

como o mesmo já foi alvo na primeira fase da OPERAÇÃO ZELOTES, entendemos não 

ser necessária. 

2) JOSÉ RICARDO DOS SANTOS 

303. Da mesma forma, vimos o JOSÉ RICARDO DA SILVA como elemento 

fundamental nas negociações e das interlocuções entre os contratantes e os servidores 

públicos pela parte da SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL, já que diversos e-mails e 

documentos para os parceiros indicam que o mesmo foi um dos principais articuladores 

dentro do Poder Executivo e Legislativo. 

304. Os indícios demonstram seu envolvimento em associação criminosa na 

corrupção do servidor do Senado, FERNANDO CÉSAR MESQUITA, bem como na 

possível corrupção de outros servidores públicos da Presidência da República, da Casa 

Civil, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 

além do já materializado Tráfico de influência junto às empresas MMC AUTOMOTORES 

DO BRASIL LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A, contratantes do 
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serviço de "lobby", bem como da extorsão em conluio com HAL YSSON CARVALHO 

SILVA. 

305. Isso posto, temos que condutas ferem de morte a ordem pública, assim para a 

sua garantia entendemos ser necessária a decretação da prisão preventiva de JOSÉ 

RICARDO DA SILVA. Quanto às buscas, como o mesmo já foi alvo na primeira fase da 

OPERAÇÃO ZELOTES, entendemos não ser necessária. 

3) EDUARDO GONÇALVES V ALADÃO 

306. Da mesma forma, vimos a participação efetiva de EDUARDO 

GONÇALVES VALADÃO nas negociações e das interlocuções entre os contratantes e os 

servidores públicos pela parte da SGR CONSULTO RIA EMPRESARIAL, já que diversos 

e-mails e documentos para os parceiros apontam para isso. 

307. Os indícios demonstram seu envolvimento em associação criminosa na 

corrupção do servidor do Senado, FERNANDO CÉSAR MESQUITA, bem como na 

possível corrupção de outros servidores públicos da Presidência da República, da Casa 

Civil, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 

além do já materializado Tráfico de influência junto às empresas MMC AUTOMOTORES 

DO BRASIL LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A, contratantes do 

serviço de "lobby", bem como da extorsão em conluio com HAL YSSON CARVALHO 

SILVA. 

308. Como visto, tais condutas atentam contra a ordem pública, assim para a sua 

garantia entendemos ser necessária a decretação da prisão preventiva de EDUARDO 
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GONÇALVES V ALADÃO. Quanto às buscas, como o mesmo já foi alvo na primeira fase 

da OPERAÇÃO ZELOTES, entendemos não ser necessária. 

4) MAURO MARCONDES MACHADO 

309. Todos os elementos apontam que MAURO MARCONDES MACHADO à 

frente da MARCONDES E MAUTONI EMPREENDIMENTOS E DIPLOMACIA 

CORPORATIVA LTDA, assim como os parceiros da SGR CONSULTORIA 

EMPRESARIAL, também teve participação ativa das negociações e das interlocuções entre 

os contratantes e os servidores públicos, como confirmam os diversos e-mails e 

documentos para os parceiros. 

31 O. Os indícios demonstram seu envolvimento em associação criminosa na 

corrupção do servidor do Senado, FERNANDO CÉSAR MESQUITA, bem como na 

possível corrupção de outros servidores públicos da Presidência da República, da Casa 

Civil, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 

além do Tráfico de influência junto às empresas MMC AUTOMOTORES DO BRASIL 

LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A, contratantes do serviço de "lobby. 

311. Como visto, tais condutas atentam contra a ordem pública, assim para a sua 

garantia entendemos ser necessária a decretação da prisão preventiva de MAURO 

MARCONDES MACHADO. Quanto à busca em sua residência, tendo em vista que não foi 

realizada na primeira fase da OPERAÇÃO ZELOTES, entendemos como necessária. 

5) CRISTINA MAUTONI MACHADO MARCONDES 
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312. Conforme as diversas mensagens eletrônicas trocadas, observa-se que 

CRISTINA MAUTONI MARCONDES MACHADO em conjunto com o seu marido 

MAURO MARCONDES MACHADO, no interesse da MARCONDES E MAUTONI 

EMPREENDIMENTOS E DIPLOMACIA CORPORATIVA LTDA, assim como os 

parceiros da SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL, também teve participação ativa das 

negociações e das interlocuções entre os contratantes e os servidores públicos, como 

confirmam os diversos e-mails e documentos para os parceiros. 

313. Os indícios demonstram seu envolvimento associação criminosa na 

corrupção do servidor do Senado, FERNANDO CÉSAR MESQUITA, bem como na 

possível corrupção de outros servidores públicos da Presidência da República, da Casa 

Civil, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 

além do Tráfico de influência junto às empresas MMC AUTOMOTORES DO BRASIL 

LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A, contratantes do serviço de "lobby. 

314. Como visto, tais condutas atentam contra a ordem pública, assim para a sua 

garantia entendemos ser necessária a decretação da prisão preventiva de CRISTINA 

MAUTONI MARCONDES MACHADO. Quanto à busca em sua residência, tendo em 

vista que não foi realizada na primeira fase da OPERAÇÃO ZELOTES, entendemos como 

necessária. 

6) FERNANDO CÉSAR MOREIRA DE MESQUITA 

315. Foi cooptado pelo consórcio SGR I MARCONDES E MAUTONI, para 

obter informações e influenciar direcionamento de emendas à MP 4 71/2009 bem como 
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acompanhar a sua conversão em lei dentro do Senado. Assim, os indícios demonstram seu 

envolvimento com a associação criminosa para corrupção ativa das empresas cooptadores e 

sua própria corrupção passiva, tendo ele recebido em espécie, o valor equivalente a R$ 

78.000,00 (setenta e oito mil reais) segundo os próprios contratantes sócios da SGR e da 

MARCONDES E MAUTONI. 

316. Tendo em vista que o mesmo não ocupa mais servidor público do Senado, 

sua atuação se toma limitada, não havendo, pois, necessidade da sua privação de liberdade. 

No entanto, quanto à busca em sua residência, tendo em vista acreditamos que seja 

necessária a fim de coletar mais provas de sua participação bem como parlamentares que 

tinha acesso e que podem eventualmente terem sido corrompidos por ele. 

7) FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO DA SILVA 

317. FRANCISCO MIRTO aparece como um parceiro de negócios do 

"consórcio" SGR I MAR CONDES E MAUTONI, que teve direito a um percentual de 3,2% 

do valor obtido junto à MMC AUTOMOTORES DO BRASIL L TOA, e segundo a 

contabilidade obtida na busca da sede da MAR CONDES E MAUTONI, ele teria recebido o 

valor de aproximadamente R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), por meio da 

CVEM CONSULTORIA LTDA, o que pode ser uma empresa somente para lavagem de 

dinheiro. 

318. A verdadeira causa que levaria o FRANCISCO MIRTO a receber tão 

generosa participação, bem como a real destinação desses recursos ainda são incertas, por 

isso vemos como de fundamental importância a realização de buscas em sua residência, 
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bem como na sede da CVEM CONSULTO RIA, visando à coleta de mais elementos da sua 

real participação. 

8) LTYHA BATTISTON SPÍNDOLA 

319. LYTHA BATTISTON SPINDOLA, é Auditora Fiscal aposentada em 2012 e 

era SECRETÁRIA EXECUTIVA DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR do 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMERCIO na época da 

Edição da MP 471/2009, e de acordo com o documento encontrado na sede da 

MARCONDES E MAUTONI sobre os projetos do escritório, há menção textual de sua 

participação nas prorrogações dos incentivos de 201 O a 2015 e de 2015 a 2020. 

320. L YTHA SPÍNDOLA é mãe de VLADIMIR SPINDOLA SILVA, o qual 

também aparece no documento, como sendo este parceiro de empreitadas do EDISON 

PEREIRA RODRIGUES, um dos sócios da SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL. 

321. Importa ressaltar a existência de pagamentos efetuados pelo MARCONDES 

E MAUTONI para as contas do escritório dos filhos da L YTHA, VLADIMIR e CAMILO, 

a SPINDOLA PALMEIRA ADVOGADOS, que recebeu R$ 506.790,00 (quinhentos e seis 

mil setecentos e noventa reais) líquidos em 201 O, e da empresa de consultoria deles, a 

GREEN CENTURY CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES, que 

recebeu R$ 913.301,85 (novecentos e treze mil trezentos e um reais e oitenta e cinco 

centavos) entre 2011 e 2012. Nesses valores já devem estar embutidos os serviços prestados 

pela LYTHA para a edição da MP 471/2009 e MP 512/210, o qual veio a resolver o 

problema da cumulação beneficios que vinha sendo discutidos no CARF em prol das 
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empresas do setor automobilísticos, em especial a MMC AUTOMORORES DO BRASIL 

LTDA, que teve exonerado um crédito de R$ aproximadamente R$ 265,000.000,00 

(duzentos e sessenta e cinco milhões de reais) e a FORD DO BRASIL que segundo reporte 

do EDISON PEREIRA RODRIGUES ao seu parceiro EZIQUIEL CA V ALLARI, estava 

em R$ 3.000.000.000 (três bilhões de reais). 

322. Tendo em vista que L YTHA SPÍNDOLA não ocupa mais cargo público que 

possa em princípio afetar a ordem pública, entendemos não haver necessidade de 

encarceramento, contudo acreditamos ser necessária sua condução coercitiva para ser 

ouvida rapidamente evitando a combinação de versões, especialmente com o seu filho 

VLADIMIR. Ademais, é necessária também a realização de busca em sua residência, a fim 

de coletar mais provas de sua participação e envolvimento nos projetos da MARCONDES 

EMAUTONI. 

9) VLADIMIR SPÍNDOLA SILVA 

323. Como já mencionado logo acima, VLADIMIR SPINDOLA SILVA é filho 

da L YTHA BATTISTON SPINDOLA, é Auditora Fiscal aposentada em 2012 e era 

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR do 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMERCIO na época da 

Edição da MP 471/2009, e assim como ela, de acordo com o documento encontrado na sede 

da MARCONDES E MAUTONI sobre os projetos do escritório, há menção textual de sua 

participação nas prorrogações dos incentivos de 2010 a 2015 da MITSUBISHL 

324. VLADIMIR é sócio de empresas que receberam dinheiro da MARCONDES 

E MAUTONI como o escritório SPINDOLA PALMEIRA ADVOGADOS, que recebeu R$ 

147 



ª
'" 

. 
. 

. 

. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

Fl. nº 

Rub. 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA FAZENDÁRIA 

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS 

506.790,00 (quinhentos e seis mil setecentos e noventa reais) líquidos em 2010, e da 

empresa de consultoria deles a GREEN CENTURY CONSULTORIA EMPRESARIAL E 

PARTICIPAÇÕES, que recebeu R$ 913.301,85 (novecentos e treze mil trezentos e um 

reais e oitenta e cinco centavos) entre 2011 e 2012. Nesses valores já devem estar 

embutidos os serviços prestados pela L YTHA para a edição da MP 471/2009 e MP 

512/210, o qual veio a resolver o problema da cumulação benefícios que vinha sendo 

discutidos no CARF em prol das empresas do setor automobilísticos, em especial a MMC 

AUTOMORORES DO BRASIL LTDA, que teve exonerado um crédito de R$ 

aproximadamente R$ 265.000.000,00 (duzentos e sessenta e cinco milhões de reais) e a 

FORD DO BRASIL que segundo reporte do EDISON PEREIRA RODRIGUES ao seu 

parceiro EZIQUIEL CAVALLARI, estava em R$ 3.000.000.000 (três bilhões de reais). 

325. E citando o EDISON PEREIRA RODRIGUES, este é um dos sócios da SGR 

CONSULTORIA EMPRESARIAL e juntamente com sua filha MEIGAN SACK 

RODRIGUES são grandes parceiros de empreitadas do VLADIMIR SPINDOLA SILVA. 

326. Em que pese as condutas atribuíveis ao VLADIMIR SPÍNDOLA sejam das 

mais gravosas, não reputamos como fundamental o seu encarceramento, entretanto é 

necessária sua condução coercitiva para ser ouvida rapidamente evitando a combinação de 

versões, especialmente com o sua genitora L YTHA SPÍNDOLA. Ademais, é necessária 

também a realização de busca em sua residência bem como nas sedes das empresas das 

quais é sócio, a saber, SPINDOLA PALMEIRA ADVOGADOS, GREEN CENTURY 

CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES a fim de coletar mais provas de 

sua participação e envolvimento nos projetos da MARCONDES E MAUTONI. 
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10) HAL YSSON CARVALHO SILVA 

327. HAL YSSON já foi candidato à Deputado Federal pelo PMDB do Piauí e 

aparece num momento após edição da MP 471/2009 e sua conversão na Lei nº 

12.218/2010, de forma inadvertida para efetuar a cobrança dos valores que haviam sido 

prometidos "consórcio" quando das negociações para a edição do ato normativo. 

328. O HAL YSSON furtivamente se utilizando de uma conta contendo dados de 

laranjas envia uma mensagem eletrônica dirigida à EDUARDO DE SOUZA RAMOS, um 

dos Ex-Presidentes da MITSUBISHI no Brasil, para que ele intercedesse junto ao MAURO 

MARCONDES para que este parasse de reter os valores pagos pela MMC que tinham sido 

prometidos ao PT. Ele tentou extorquir US$ 1,5 milhões de dólares ameaçando de entregar 

para a mídia e os partidos de oposição um dossiê sobre as negociações que envolveram a 

edição da MP 471/2009 expondo assim a empresa. 

329. Os elementos coletados nos e-mails utilizados pelo HAL YSSON indicam 

que o mesmo estaria em conluio com os sócios da SGR além do parceiro de negócios 

MARCOS VILARINHO, o qual por sua vez também é parceiro do ALEXANDRE PAES 

DOS SANTOS. 

330. Esse mesmo modus operandi extorsivo é utilizado pelo HAL YSSON em 

situação envolvendo negociação de combustível entre uma empresa árabe WAPCO e a 

PETROBRÁS, no que nos fez lembrar os fatos apurados na "OPERAÇÃO LAVA JATO", 

tendo mesmo obter os mesmos US$ 1,5 milhões para que fosse depositado em uma conta 

que iria passar e depois declarado como "doação de campanha", reforçando a tese de que 

mesmo é um "cobrador oficial" contumaz. 
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331. Conforme levantamento em fontes abertas HAL YSSON já tem antecedentes 

criminais sendo condenado pela Justiça Federal por furto qualificado contra os Correios e 

mesmo assim teria nomeado como Diretor Administrativo e Financeiro da Fundac -

Fundação Cultural do Estado do Piauí6
• 

332. Assim, tendo em vista as condutas atribuíveis ao HAL YSSON CARVALHO 

SILVA, que inclusive já possui antecedentes criminais, entendemos como necessária 

privação de sua liberdade e a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem 

pública. Do mesmo modo é fundamental a busca em sua residência, a fim de coletar mais 

elementos acerca de sua participação neste e em outros eventos criminais, principalmente o 

dossiê das negociações da MP 471/2009. 

11)MARCOS AUGUSTO HERNARES VILARINHO 

333. MARCOS VILARINHO é sócio da MARCOS VILARINHO 

ADVOGADOS e da ST. MARTIN'S NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e aparece 

como parceiro do HAL YSSON e do ALEXANDRE sendo o primeiro a receber a 

informação da conta do RAIMUNDO LIMA enviada pelo HAL YSSON, e que depois 

ALEXANDRE repassou para os demais sócios da SGR CONSULTO RIA 

EMPRESARIAL. 

334. Os elementos coletados indicam que o MARCOS VILARINHO estaria em 

conluio com o HAL YSSON e os sócios da SGR na extorsão feita junto à MARCONDE E 

MAUTONI e à MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. 

6 http://cidadeverde.com/blogdobira/68813/governo-exonera-diretor-da-fundac 
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335. Esse mesmo modus operandi extorsivo também foi utilizado por ele e pelo 

HAL YSSON na situação acima mencionada envolvendo negociação de combustível entre a 

W APCO e a Petrobrás em que os eles teriam tentado obter os mesmos US$ 1,5 milhões 

para que fosse depositado em uma conta que iria passar e depois declarado como "doação 

de campanha". 

336. Assim, mesmo sendo tendo ciência e possível participações nas extorsões do 

HAL YSSIN, entendemos como desnecessária privação de sua liberdade, mas é 

fundamental que o mesmo seja ouvido no calor das eventuais buscas. Do mesmo modo é 

fundamental a busca em sua residência, a fim de coletar mais elementos acerca de sua 

participação neste e em outros eventos criminais. 

12)PAULO ARANTES FERRAZ 

337. Presidente da MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA à época dos 

fatos e, considerando sua condição, foi o responsável pela contratação do "consórcio" 

"consórcio" SGR / MARCONDES E MAUTONI, estando ciente do modo de operar dos 

mesmos e autorizado a atuação após a reuniões mantidas entre eles. Aparece no documento 

manuscrito encontrado na casa do ALEXANDRE PAES DOS SANTOS. Assim, sua 

participação foi condição sine qua non para o acontecimento tráfico de influência e 

corrupção praticados pelo "consórcio" SGR / MARCONDES E MAUTONI. 

338. A MMC efetuou inúmeros pagamentos para a MARCONDES E 

MAUTONI, totalizando somente para as MPs 471 e 512 e a resolução da multa do CARF o 

montante de R$ 34.861.393,36 (trinta e quatro milhões oitocentos e sessenta e um mil 

trezentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos). 
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339. Assim como L YTHA SPÍNDOLA e VLADIMIR SPÍNDOLA o nome de 

PAULO ARANTES FERRAZ também aparece no documento encontrado na sede da 

MARCONDES E MAUTONI sobre os projetos do escritório, há menção textual de sua 

participação nas prorrogações dos incentivos de 2010 a 2015 da MITSUBISHI, mas 

seguido da palavra JAMP, que é a sua empresa de consultoria. 

340. Assim, são sérias as condutas atribuíveis ao PAULO ARANTES FERRAZ, 

contudo, tendo em vista que o mesmo não é mais o representante legal da MMC 

AUTOMOTORES DO BRASIL, não reputamos como necessária privação preventiva de 

sua liberdade, malgrado consideremos importante a sua condução coercitiva visando a 

realização de sua oitiva acerca dos fatos em apuração no mesmo momento dos outros 

investigados. Do mesmo modo é fundamental a busca em sua residência a fim de coletar 

mais elementos acerca de sua participação em todos os fatos apurados. 

13)EDUARDO DE SOUZA RAMOS 

341. Ex-Presidente da MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, em petição 

junto à CPI (DOC OI) do CARF diz que não mantém mais nenhum tipo de relacionamento 

com a MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, o que para nós não parece totalmente 

certo, seja pelo teor do documento enviado pelo "RAIMUNDO LIMA" que o cita 

diretamente como o responsável pela MMC, seja pela diligência realizada na sede da 

CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA, que é uma holding da MMC, que identificou que o 

EDUARDO DE SOUZA RAMOS trabalha no local 7. 

7 http://legis.senado.leg.br/comissoes/docsRecCPI?codcol= 1921 (DOC 038 no site de 04/08/4015) 
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342. Entendemos que EDUARDO DE SOUZA RAMOS tenha conhecimento dos 

fatos em apuração por isso é importante a realização da sua oitiva no calor dos 

acontecimentos das buscas sob a forma de condução coercitiva. 

14)MMC AUTOMORES DO BRASIL LTDA 

343. Comandada pelo PAULO ARANTES FERRAZ, seu então à época dos fatos 

a MMC AUTOMOTORES DO BRASIL efetuou inúmeros pagamentos para a conta da 

MARCONDES E MAUTONI, totalizando, somente para as MPs 471 e 512, e a exoneração 

da multa do CARF o montante de R$ 34.861.393,36 (trinta e quatro milhões oitocentos e 

sessenta e um mil trezentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos). 

344. Assim entendemos com importante a busca na sede da MMC 

AUTOMOTORES LTDA a fim de apreender material de informática do seu servidor tanto 

dessa empresa como da CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA, em especialmente das contas 

de e-mails utilizadas pelo PAULO ARANTES FERRAZ, EDUARDO DE SOUZA 

RAMOS e LILIAN GASPERONI PINA, atas de reuniões que autorizaram as contratações 

dessas empresas do consórcio, notas fiscais, contratos e o que vier a ter relação com 

financiamento de alterações legislativas em benefício próprio. 

15) CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA 

345. Sendo a CERFO PARTICIPAÇÕES uma holding da MMC 

AUTOMOTORES e local de trabalho do EDUARDO DE SOUZA RAMOS, entendemos 

como importante a busca na sede dessa empresa visando apreender material de informática, 

em especialmente das contas de e-mails utilizadas pelo PAULO ARANTES FERRAZ, 
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EDUARDO DE SOUZA RAMOS e LILIAN GASPERONI PINA, bem como os 

documentos da própria MMC acima mencionados como atas de reuniões que autorizaram 

as contratações dessas empresas do consórcio, notas fiscais, contratos e o que vier a ter 

relação com financiamento de alterações legislativas em benefício próprio. 

16) CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE 

346. Presidente da CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A à época dos fatos 

e, considerando sua condição, também foi o responsável pela contratação do "consórcio" 

SGR / MARCONDES E MAUTONI, estando ciente do modo de operar dos mesmos e 

autorizado a atuação após a reuniões mantidas entre eles. Aparece no documento 

manuscrito encontrado na casa do ALEXANDRE PAES DOS SANTOS. Assim, sua 

participação foi condição sine qua non para o acontecimento tráfico de influência e 

corrupção praticados pelo "consórcio" SGR / MARCONDES E MAUTONI. 

347. Conforme relatos dos próprios envolvidos a CAOA teria inadimplido 

inadimpliu com suas obrigações alegando ter conseguido por seus próprios méritos a 

prorrogação dos beneficios fiscais que haviam anteriormente contratado. 

348. Também teve seu nome citado no e-mail do "RAIMUNDO LIMA" 

(HAL YSSON CARVALHO) como tendo disso procurado por ele para resolver o 

pagamento dos valores acordos que se negava a pagar. 

349. Por essas razões reputamos como necessária a oi tiva do CARLOS 

ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE no calor dos acontecimentos das buscas para que 

se manifesta sobre os fatos em apuração. 
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17) WAGNER & NAKAGA W A INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS 

FINANCEIROS L TDA 

350. Foi a esse escritório que o MAURO MARCONDES e a CRISTINA 

MAUTONI recorreram quando receber as mensagens eletrônicas do HAL YSSON 

CARVALHO SILVA utilizando-se da conta "dfassessorias@gmail.com" clamando por 

ajuda para resolução do problema, chegando inclusive a marcarem uma reunião com os 

sócios MARCOS WAGNER e MIDORI NAKAGAWA. 

351. A partir desse contato começam a trocar mensagens sobre a identificação do 

HAL YSSON até o envio do dossiê do HAL YSSON para o JOSÉ RICARDO por parte da 

CRISTINA MAUTONI. Vale destacar que WAGNER & NAKAGAWA 

INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS FINANCEIROS LTDA recebeu pagamentos de 

aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da MARCONDES E MAUTONI em 

dezembro de 2009. 

352. Assim entendemos com importante a busca na sede da WAGNER & 

NAKAGAWA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS FINANCEIROS LTDA a fim de 

coletar mais elementos que possam auxiliar na melhor elucidação dos fatos em apuração e. 

18) JOSÉ JESUS ALEXANDRE SILVA 

353. JOSÉ JESUS ALEXANDRE DA SILVA é sócio do HALYSSON 

CARVALHO SILVA em várias empresas como a HALYSSON & JESUS CARVALHO 

LTDA (CNPJ Nº 13274874000189), HALYSSON & FABRYCIO CARVALHO 

ASSOCIADOS LTDA- ME (H F EMPREENDIMENTOS) (CNPJ: 04.603.638/0001-78), 
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CPB - COMPANHIA PIAUIENSE DE BEBIDAS LTDA (CNPJ: 13.274.874/0001-89) e 

ainda, segundo o CAGED, o JOSÉ JESUS surge como empregado do HALL YSSON na 

SERLINC INCORPORA COES LTDA (CNPJ Nº Ol.545.887/0001-66). 

354. O telefone fornecido pelo HAL YSSON CARVALHO SILVA pelo e-mail 

"dfassessorias@gmail.com", isto é, a linha (31) 9133-1771 estava cadastrada em nome de 

JOSÉ JESUS ALEXANDRE DA SILVA. 

355. Desse modo, é importante a realização de oitiva de JOSÉ JESUS 

ALEXANDRE DA SILVA no momento da deflagração das buscas para que se manifeste 

acerca da aquisição da linha telefõnica fornecida pelo achaque para utilização por outra 

pessoa por outra pessoa e o seu grau de envolvimento na empreitada criminosa do 

HALYSSON. 

19)INDIANARA DE CASTRO BISERRA 

356. INDIANARA é a pessoa cuja conta de e-mail 

"indiacastro2@hotmail.com" foi fornecida pelo HAL YSSON CARVALHO SILVA como 

o e-mail de recuperação da conta "dfassessorias@gmail.com" o utilizado pelo suposto 

"RAIMNDO LIMA" para tentar a extorsão junto à EDUARDO DE SOUZA RAMOS da 

MMC AUTOMORES DO BRASIL e MAURO MARCONDES MACHADO. 

357. Assim, é importante a realização de oitiva de INDIANARA DE CASTRO 

BISERRA no momento da deflagração das buscas para que se manifeste sobre a cessão de 

sua conta de e-mail para utilização por outra pessoa e o seu grau de envolvimento na 

empreitada criminosa do HAL YSSON. 
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20)RAIMUNDO NONATO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR 

358. RAIMUNDO LIMA é a pessoa cujos os dados da conta foram repassados 

pelo HALYSSON CARVALHO SILVA para o ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, por 

isso se faz necessária a oitiva de RAIMUNDO NONATO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR 

no calor dos acontecimentos das buscas para que se manifeste sobre a cessão de sua conta 

corrente para receber recursos de outra pessoa. 

XI. DO PEDIDO 

359. 1) Ante o exposto, pugna-se preliminarmente pela Distribuição Manual por 

Prevenção, tendo em vista que o presente pedido refere-se à investigação levada a efeito 

nos autos do Processo nº 28042-88.2014.4.01.3400 (IPL nº 0004/2014 - COGER/DPF), 

bem como do Processo nº 28068-86.2014.4.0l.3400 (Cautelar de Afastamento de Sigilo 

Bancário e Fiscal), Processo nº 45072-39.2014.4.01.3400 (Cautelar de monitoramento 

telefônico), Processo nº 53824-97.2014.4.01.3400 (Cautelar de monitoramento 

telemático) e do Processo nº 7250-79.2015.4.0l.3400 (Cautelar de Prisões Preventivas e 

Temporárias, Buscas e Apreensões e bloqueio de bens e valores), e principalmente os 

autos do Processo Cautelar nº 35707-24.2105.4.01.3400, o qual se trata de 

interceptação telemática diretamente ligados aos fatos elencados nesta representação 

todos em tramite nesse Meritíssimo Juízo. 
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360. 2) À vista dos fatos acima expostos, com espeque no Art. 311 e seguintes do 

Código de Processo Penal, REPRESENTO PELA PRISÃO PREVENTIVA dos alvos 

enumerados na TABELA 01 da presente representação, logo abaixo. 

361. É certo que a prisão preventiva é medida de exceção, cabível em situações 

especiais, presentes os pressupostos e fundamentos. Os pressupostos, a nosso ver, seriam 

não mais do que um dos requisitos da tutela cautelar, qual seja o "fumus bani iuris ", 

representado pela prova da existência do crime, juntamente com indícios suficientes de 

autoria. Como se leu, tanto está provado que os crimes oGorreram e estão em andamento, 

quanto há provas cabais de que os criminosos são responsáveis pelos delitos. 

362. A materialidade está demonstrada em razão das mensagens eletrônicas dos 

investigados aqui demonstradas, transferências financeiras obtidas através de afastamento 

de sigilo bancário e os documentos fisicos e ao armazenados em mídias apreendidos na 

deflagração da "Operação Zelotes". 

363. Há, portanto, razões sérias e objetivas para a decretação desta medida 

cautelar, pois está fundada em fatos concretos e o que foi produzido até o momento dá fé ao 

envolvimento de cada um dos investigados nos crimes de Corrupção Ativa e Passiva, 

Tráfico de influência, Associação Criminosa, Extorsão e Lavagem de Dinheiro, exigindo-se 

o encarceramento das pessoas abaixo mencionadas em razão gravidade dos delitos que 

praticaram e praticam se tratando de verdadeiros atentados à moralidade, probidade, 

confiabilidade e respeitabilidade da Administração Pública em geral e em especial, 

podendo causar sérios danos a ordem econômica e tributária nacionais. 

364. Os fundamentos da prisão preventiva são, em tese, outro requisito da tutela 

cautelar, consubstanciado no "periculum in mora", estando presente na investigação em 
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tela em razão das diversas condutas ilícitas por ele perpetradas e comprovadas ao longo 

desta representação, seja para a preservação da ordem pública, em razão da gravidade e 

contumácia dos delitos praticados e pormenorizados nesta peça, da conveniência da 

instrução criminal, pois, em se tratando de criminosos com expertise jurídica poderão 

identificar elementos de prova que possam ser destruídas, assegurar a aplicação da Lei 

penal já que dispõe de recursos financeiros, viajam regularmente e até dispõe de imóveis 

no exterior, podendo dessa forma implementar fuga, e garantia da ordem econômica tendo 

em vista que a continuidade das negociações e ilícitos comentados são realizados em 

desfavor da Fazenda Nacional e visando a concessão de beneficios fiscais, podendo abrir 

perigosos precedentes em prejuízo dos Erário da União, Estados e Municípios. Nesse 

sentido segue jurisprudência: 

"Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL 
CONDUÇÃO DO INVESTIGADO À AUTORIDADE POLICIAL PARA 
ESCLARECIMENTOS POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DO ART 144, § 4~ 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART 6° DO CPP. DESNECESSIDADE 
DE MANDADO DE PRISÃO OU DE ESTADO DE FLAGRÀNCIA. 
DESNECESSIDADE DE INVOCAÇÃO DA TEORIA OU DOUTRINA DOS 
PODERES IMPLÍCITOS. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA POR DECISÃO 
JUDICIAL, APÓS A CONFISSÃO INFORMAL E O INTERROGATÓRIO DO 
INDICIADO LEGITIMIDADE OBSERVÀNCJA DA CLÁUSULA 
CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO. USO DE ALGEMAS 
DEVIDAMENTE JUSTIFICADO CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS 
IDÔNEAS E SUFICIENTES NULIDADE PROCESSUAIS NÃO VERIFICADAS 
LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I -A própria Constituição Federal assegura, 
em seu art. 144, § 4", às policias civis, dirigidas por delegados de policia de 
carreira, as funções de policia judiciária e a apuração de infrações penais. II - O 
art. 6" do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece as providências que 
devem ser tomadas pela autoridade policial quando tiver conhecimento da 
ocorrência de um delito, todas dispostas nos incisos li a VI Ili - Legitimidade dos 
agentes policiais, sob o comando da autoridade policial competente (art. 4° do 
CPP), para tomar todas as providências necessárias à elucidação de um delito, 
incluindo-se ai a condução de pessoas para prestar esclarecimentos, 
resguardadas as garantias legais e constitucionais dos conduzidos. IV -
Desnecessidade de invocação da chamada teoria ou doutrina dos poderes 
implicitos, construida pela Suprema Corte norte-americana e incorporada ao 
nosso ordenamento jurídico, uma vez que há previsão expressa, na Constituição e 
no Código de Processo Penal, que dá poderes à policia civil para investigar a 

159 



-
.,, 

' 

' 

' 
. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

Fl. nº 

Rub. 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA FAZENDÃRIA 

365. 

DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS 

prática de eventuais infrações penais, bem como para exercer as funções de 
polícia judiciária. V - A custódià do paciente ocorreu por decisão judicial 
fundamentada, depois de ele confessar o crime e de ser interrogado pela 
autoridade policial, não havendo, assim, qualquer ofensa à clausula 
constitucional da reserva de jurisdição que deve estar presente nas hipóteses dos 
incisos LXI e LXII do art. 5° da Constituição Federal. VI - O uso de algemas foi 
devidamente justificado pelas circunstâncias que envolveram o caso, diante da 
possibilidade de o paciente atentar contra a própria integridade flSica ou de 
terce/ros. VII - Não restou constatada a confissão mediante tortura, nem a 
violação do art. 5~ LXII e LXIIJ, da Carta Magna, nem tampouco as formalidade 
previstas no art. 6~ V, do Código de Processo Penal. VIII - Inexistência de 
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva das testemunhas 
arroladas pelo paciente e do pedido de diligências, aliás requeridas a destempo, 
haja vista a inércia da defesa e a consequente preclusão dos pleitos. IX - A 
jurisprudência desta Corte, ademais, firmou.se no sentido de que não há falar em 
cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fandamentada, 
lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de 
diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, 
sendo certo que a defesa do paciente não se desincumbiu de indicar, 
oportunamente, quais os elementos de provas pretendia produzir para levar à 
absolvição do paciente. X - É desprovido de fundamento jurídico o argumento de 
que houve inversão na ordem de apresentação das alegação finais, haja vista que, 
diante da juntada de outros documentos pela defesa nas alegações, a magistrada 
processante determinou nova vista dos autos ao Ministério Público e ao assistente 
de acusação, não havendo, nesse ato, qualquer irregularidade processual. Pelo 
contrário, o que se deu na espécie foi a estrita observância aos princípios do 
devido processo legal e do contraditório. XI - A prisão cautelar se mostra 
suficientemente motivada para a garantia da instrução criminal e preservação 
da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, verificada pela gravidade 
in concreto do crime, bem como pelo modus operandi mediante o qual foi 
praticado o delito. Ademais, o paciente evadiu-se do distrito da culpa após a 
condenação. XII -Ordem denegada." 
HC 107644, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKL Primeira Turma, 
julgado em 06!09/20JJ, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DJVULG 17-10-
2011 PUBLJC 18-J0-20JJ 

Portanto, a prisão preventiva é medida que se impõe, fazendo-se necessário o 

encarceramento das pessoas elencadas na tabela abaixo. 

SMDB 

01 ALEXANDREPAESDOS BRASILIA/DF, CEP 71680-1105 OU ONDE FOR 
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SANTOS ENCONTRADO. 

SHIS QL 22, CONJUNTO 04, CASA 14, LAGO SUL, 

02 JOSÉ RICARDO DA BRASÍLIA/DF, CEP 71650-245 OU ONDE FOR 

SILVA ENCONTRADO. 

RUA 04 SUL, LOTE 09, EDIFICIO OSCAR FREIRE, 

03 EDUARDO GONÇALVES APTO 204, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIAIDF, CEP 

VALADÃO 71937-000 OU ONDE FOR ENCONTRADO. 

RUA ARMANDO PETRELLA, Nº 431, TORRE A, 

04 MAURO MARCONDES APARTAMENTO 21, JARDIM PANORAMA, SÃO 

MACHADO PAULO/SP, CEP 05502-0001 ou ONDE FOR 

ENCONTRADO. 

CRISTINA MAUTONI RUA ARMANDO PETRELLA, Nº 431, TORRE A, 

05 MARCONDES APARTAMENTO 21, JARDIM PANORAMA, SÃO 

MACHADO PAULO/SP, CEP 05502-0001 ou ONDE FOR 

ENCONTRADA. 

AVENIDA RAUL LOPES, Nº 1905, BLOCO 

06 HAL YSSON CARVALHO MALAGA APTO 1006 (CONDOMÍNIO 

SILVA MEDITERRÂNEO), NOIVOS, TERESINA/PI, CEP 

64046-010 OU ONDE FOR ENCONTRADO. 

366. 2) Da mesma forma,· em respeito ao art. 5°, inciso XI, da Constituição, e com 

base no art. 240 e seguinte do diploma processual penal pátrio, REPRESENTO POR 

BUSCA E APREENSÃO nos endereços que se encontram na tabela 02 abaixo, com a 

expedição do competente mandado para cumprimento nos endereços abaixo relacionados, 

com o fim de buscar e apreender com o fim de buscar e apreender documentos, agendas, 

anotações, correspondências, pastas, telefones, smartphones, quaisquer mídias de 

armazenamento (HDs, HDs externos, Pen Drives, outros ... ), computadores, e quaisquer 
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outros objetos que possam robustecer o corpo probatório e que guardem correlação com os 

crimes de Corrupção Ativa e Passiva, Tráfico de influência, Associação Criminosa, 

Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, ou quaisquer outros delitos, bem com 

joias, obras de arte, utensílios domésticos de grande valor, veículos (automóveis, 

motocicletas, lanchas, aeronaves, etc ... ), dinheiro em espécie, cheques ou quaisquer bens e 

valores, tudo por poder se tratar de produtos de atividade criminosa ou materialidade de 

lavagem de dinheiro. 

TABELA02 

ALYO ,,,,, .'-::, .. ,,··.,,;,\E~S''.::,,, iA::': ,, , · ', .. ·.,/ t~::(Si ' ' ,;-;~ 'r'/' .. ,.· .;. ·, .. ~:l i:, '-.' ···Li . ·. i: ,. , .· .. : : :·' ·. ··,<\,i":i-'~,::~~'ii, ;""·\·.·:; "., ··',:''"·:·,·,c:- ;;J .:.; · . , . /,-<·.} :'.i;; :1 

RUA 04 SUL, LOTE 09, EDIFICIO OSCAR Residência do Eduardo 

01 FREIRE, APTO 204, ÁGUAS CLARAS, Gonçalves Valadão 

BRASÍLIA/DF, CEP 71937-000. 

RUA ARMANDO PETRELLA, N' 431, Residência do Mauro Marcondes 

02 TORRE A, APARTAMENTO 21, JARDIM Machado e Cristina Mautoni 

PANORAMA, SÃO P AÇLO/SP, CEP 05502- Marcondes Machado 

001. 

SHIS QI 25, CONJUNTO 05, CASA 02, Residência do Fernando Cesar de 

03 LAGO SUL, BRASÍLIAIDF, CEP 71660-250. Moreira Mesquita 

si\n>w QUADRA 20, CONJUNTO 03, LOTE Residência do Francisco Mirto 

04 03, CASA G - PARK WAY, BRASÍLIA- DF, Florêncio da Silva 

CEP 71745-003. 

C.L QD 03, BLOCO C, Nº 24, PAVIMENTO 

05 SUPERIOR, SIGS, BRASÍLIA/DF, CEP Sede da CVEM Consultoria 

70610-430 

SQS 114, BLOCO D, APTO 501, ASA SUL, Residência da Lytha Battiston 

06 BRASÍLIAIDF, CEP 70377-040. Spindola 
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SQS 113, BLOCO F, APARTAMENTO 408, Residência do Vladmir Spíndola 

07 ASA SUL, BRASÍLIAIDF, CEP 70376-060. Silva 

SBS QUADRA 02, BLOCO E, SALA 206, Sede da Green Century 

08 PARTE H2, EDIFÍCIO PRIME, ASA SUL, Consultoria Empresarial e 

BRASÍLIAIDF, CEP 70070-120. Participações 

SHIS QL 08 CONJUNTO 08 CASA 04, Escritório Spíndola Palmeira 

09 LAGO SUL, BRASÍLIAIDF, CEP 71620-285 Advogados 

AV RAUL LOPES, Nº 1905, BLOCO 

10 MALAGA APTO 1006 (CONDOMÍNIO Residência do Halysson 

MEDITERRÂNEO), NOIVOS, Carvalho Silva 

TERESINA/PI, CEP 64046-010 

AVENIDA SÃO GABRIEL, 201 - Residência do Marcos Augusto 

11 CONJUNTO 608 - JARDIM PAULISTA, Hemares Vilarinho 

SÃO PAULO - SP, 01435-001 

RUA BENTO DE ANDRADE, Nº 483, Escritório do Marcos Vilarinho 

12 JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO/SP, CEP Advogados e Sede da St. 

04503-001 Martin's Negócios e 

Participações Ltda 

RUA DEZ DE NOVEMBRO, Nº 460, 

13 CHACARA FLORA, SÃO PAULO/SP, Residência do Paulo Arantes 

04644-080. Ferraz 

14 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO Sede da MMC Automotores Do 

KUBITSCHEK, Nº 1600, VILA NOVA Brasil Ltda e da CERFCO 

CONCEIÇÃO/SP, 04543-000 Participações Ltda 

RUA PIRACUAMA, Nº 280, PERDIZES, Sede da Wagner &Nakagawa 

15 SÃO PAULO/SP, CEP 05017-040 Intermediação de Negócios 

Financeiros Ltda 
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367. Para fins de cumprimento pede-se não ser determinada a realização de 

espelhamento de mídias nos locais de captura, em razão da possibilidade de inviabilização 

da medida tendo em vista o elevado período de tempo que o trabalho pode durar em razão 

do equipamento utilizado para espelhamento, podendo chegar a dias dependendo do 

tamanho da mídia e volume de dados a ser espelhado. 

368. Ademais, em caso de eventual espelhamento no local, o estabelecimento ou 

escritório estará sujeita a exposição desnecessária pela permanência da equipe de busca no 

local, sendo aconselhável, pois, a remoção do material para a sede da Polícia Federal, a 

qual dispõe de máquinas adequadas e com processadores adequados para esse tipo de 

serviço. Por fim, tendo em vista que a área técnico-científica da Polícia Federal orienta a 

retenção do material original, pede-se que este seja mantido na posse da Polícia Federal e se 

o investigado achar conveniente, entregue mídia para que a Polícia Federal realize o 

espelhamento na mídia fornecida. 

369. 3) Em caso de deferimento do pedido de buscas, pugnamos ainda pelo 

afastamento do sigilo fiscal, bancário e telemático de todo material apreendido. 

370. 4) Tendo como fundamento o poder geral de cautela dos magistrados, 

previsto no art. 798 do CPC combinado com art. 3° do CPP, combinados à previsão do art. 

319 do CPP que fala em seu caput "medidas cautelares diversas da prisão", e arrola, 

exemplificativamente, e não taxativamente, algumas opções nos seus incisos e mais o 

Inciso I do Art. 282 do CPP que prevê que as medidas cautelares serão aplicadas 

observando-se a necessidade para a investigação criminal, REPRESENTO PELA 

DECRETAÇÃO DA CONDUÇÃO COERCITIVA das pessoas abaixo relacionadas na 

TABELA 03, e expedição de mandados que deverão ser entregues às mesmas quando do 
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cumprimento das buscas e apreensões, seja no endereço residencial ou 

comercial/profissional ou aonde quer que a pessoa seja encontrada, para que esta seja 

imediatamente conduzida à presença de uma Autoridade Policial para a prestar declarações 

acerca dos fatos investigados. 

01 

02 

03 

04 

05 

JOSEJESUS RUA OTACILIO FORTES, Nº 5981, PARQUE SUL, 

ALEXANDRE DA SILVA TERESINA, CEP 64033-380. 

INDIANARA DE CASTRO 

BISERRA 

RAIMUNDO NONATO 

LIMA DE OLIVEIRA 

JUNIOR 

LYTHA BATTISTON 

SPÍNDOLA 

VLADIMIR SPINDOLA 

SILVA 

MARCOS AUGUSTO 

RUA ODETE SOARES NUNES, BLOCO A, APTO 
402 (CONDOMÍNIO VILA RICA), PILÇARREIRA, 
TERESINA/PI, CEP 64056-648. 

RUA SEIS, Nº 09, QUADRA 01, COHAMA, SÃO 
LUIS, CEP Nº 65064-514 

SQS 114, BLOCO D, APTO 501, ASA SUL, 

BRASÍLIAJDF, CEP 70377-040. 

SQS 113, BLOCO F, APARTAMENTO 408, ASA 

SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70376-060. 

AVENIDA SÃO GABRIEL, 201 - CONJUNTO 608 -

06 HENARES VILARINHO JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP, 01435-001, 

BRASIL 

07 

08 

PAULO ARANTES 

FERRAZ 

EDUARDO DE SOUZA 

RAMOS 

RUA DEZ DE NOVEMBRO, Nº 460, CHACARA 

FLORA, SÃO PAULO/SP, 04644-080. 

RUA DEPUTADO LAERCIO CORTE, Nº 1465 -

APTO - PARAÍSO DO MORUMBI, SÃO 

PAULO/SP, CEP 05706-290. 
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09 CARLOS ALBERTO DE RUA SUÉCIA, Nº 212, JARDIM EUROPA, SÃO 

OLIVEIRA ANDRADE PAULO/SP, CEP 01446-000. 

371. 5) Pede-se ainda o levantamento do sigilo dos fatos ora investigados, vez que 

da relevância do caso e do interesse público envolvido, bem como evitar o uso seletivo dos 

elementos eventualmente descobertos; 

372. 6) Comunicamos que, em caso de deferimento do pedido acima a Polícia 

Federal possivelmente contará com o apoio da Receita Federal do Brasil e da Corregedoria 

do Ministério da Fazenda, razão pela qual pedimos autorização para a participação de 

servidores desses órgãos nas equipes de buscas, meramente para evitar alegações de 

qualquer excesso e/ou nulidade da medida; 

373. 7) Por fim, por razões de segurança das informações, solicito que em caso de 

deferimento do pedido, todos os mandados sejam entregues diretamente à 

DFAZ/CGPFAZ/DICOR/DPF, em envelope lacrado e sigiloso, ou ser entregue em mãos ao 

policial indicado nesta divisão, que deverá se identificar e assinar recibo 

Brasília/DF, 25 de setembro de 2015. 

MARLON OLIVEIRA CAJADO DOS SANTOS 

Delegado de Polícia Federal -1" Classe 

Matrícula nº 10.891 

166 




