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No dia 09 de maio de 2017, às 14h06min, na sede da Procuradoria da República em ~ato 
, 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR!MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governaddr do 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de 

Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, port~dor 

do Registro Geral nº. 2020025 SS/pR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO . 

335.903.1 19-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nO 
I 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado 

por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nO 16.649, no interesse e 

com fundamento na Notícia de Fato nO 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite peran'te a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 10 - "DOS 

EMPRÉSTIMOS TOMADOS PERANTE GÉRCIO MARCELINO MENDONÇA JÚNIOR 

(''JÚNIOR MENDONÇA "r: QUE no ano de 2008, meses antes da campanha eleitoral para 

a Prefeitura Municipal de Cuiabá, pleito eleitoral que tinham como principais candidatos 

WILSON SANTOS, atualmente Deputado Estadual, concorrendo à reeleição, e MAURO 

MENDES, o Declarante era filiado ao partido PMDB, exercendo nessa ocasião o cargo de 

vice-governador do Estado de Mato Grosso; QUE na pré-convenção do PMDB fitou 

decidido que o partido apoiaria o candidato WILSON SANTOS nas eleições municipais 

do ano de 2008, bem como ficou definido que o PMDB seria da base aliada de WILSON 

SANTOS na Prefeitura Municipal de Cuiabá; QUE em troca do apoio do PMDB nas 

eleições WILSON SANTOS disponibilizaria algumas secretarias para o PMDB; QUE 
I 

passados alguns dias, o Declarante foi procurado por MAURO MENDES e BLAIRO 

MAGGI, atualmente Ministro da Agricultura, sendo que nessa conversa ambos pediram 

para que o Declarante intercedesse junto a CARLOS BEZERRA, atualmente Deputado cr 
Federal e na época dos fatos Presidente do Diretório Estadual do PMDB, para que o 

f() >? f<* l 
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PMDB apoiasse o candidato MAURO MENDES nas aludidas eleições; QUE o Declarante 

concordou com o pedido de BLAIRO e MAURO, sendo que ao procurar CARLOS 

BEZERRA o Declarante informou que teria sido procurado por BLAIRO MAGGI e 

MAURO MENDES, vez que eles gostariam do apoio do PMDB nas eleições municipais de 

2008, tendo CARLOS BEZERRA afirmado que concordaria em retirar o apoio a WILSON 

SANTOS e apoiar MAURO MENDES, desde que BLAIRO MAGGI e MAURO MENDES 

conseguissem a quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), pois segundo 

CARLOS BEZERRA esse seria O valor necessário para custear a campanha de vereadores 

do partido PMDB, bem como para custear as campanhas municipais do Estado; QUE após 

conversar com CARLOS BEZERRA, o Declarante se reuniu novamente com BLAIRO 

MAGGI e MAURO MENDES, tendo os informado acerca do valor pedido por CARLOS 

BEZERRA para que o PMDB apoiasse a campanha de MAURO MENDES; QUE nesse 

momento BLAIRO MAGGI disse a MAURO MENDES na frente do Declarante que 

pagaria o valor pedido por CARLOS BEZERA, sendo que essa seria a contribuição de 

BLAIRO à campanha de MAURO MENDES; QUE BLAIRO também disse, ainda, que 
I 

pediria para EDER MORAES, na época dos fatos Secretário de Fazenda, arrumar uma 

solução para arrumar esse dinheiro para o PMDB; QUE depois dessa reunião, o 

Declarante foi procurado por EDER MORAES em seu gabinete dizendo que BLAIRO 

havia determinado que ele (EDER) levantasse R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) 

para o PMDB; QUE nessa conversa o Declarante indicou a EDER MORAES o empresário 

GÉRCIO MARCELlNO MENDONÇA JÚNIOR, vulgo "JÚNIOR MENDONÇA", pessoa 

que poderia fazer um empréstimo a EDER MORAES, oportunidade em que o Declarante 

intermediou com "JÚNIOR MENDONÇA" o empréstimo dos R$ 4.000.000,00 (quatro 

milhões de reais) que BLAIRO MAGGI havia determinado a EDER MORAES; QUE o 

Declarante e EDER MORAES assinaram uma nota promissória no valor de R$ 4.000.000;00 

(quatro milhões de reais) como garantia do empréstimo; QUE nessa oportunidade o 

Declarante informou a "JUNIOR MENDONÇA" que havia contraído um empréstimo; a 

título de antecipação do acordo de BLAIRO MAGGI e MAURO MENDES com o PMDB, ~ 

2 n~~.~ 
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perante os empresários "TEGIVAN" e FERNANDO GARUTTI no valor de R$ 700.000,00 

(setecentos mil reais), pedindo para que "JÚNIOR MENDONÇA" quitasse tal valor com 

aqueles (TEGIVAN e FERNANDO); QUE o Declarante esclarece que indicou JUNIOR 

MENDONÇA a EDER DE MORAES, pois no período em que o Declarante era Deputado 

Estadual já havia tomado empréstimos com JUNIOR MENDONÇA; QUE "JÚNIOR 

MENDONÇA" concordou em pagar tal valor, tendo, inclusive, assinado uma nota 

promissória para "TEGIVAN e FERNANDO" avalizada pelo Declarante; QUE 

"TEGIVAN" ao receber o documento (uma nota promissória) garantindo a dívida 

assinado por "JÚNIOR MENDONÇA" devolveu a nota promissória emitida 

anteriormente pelo Declarante, ficando assim, uma dívida com "JÚNIOR MENDONÇA" 

no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), tendo sido devidamente esclarecido 

para "JUNIOR MENDONÇA" que tal empréstimo era de BLAIRO MAGGI destinado ao 
I 

pagamento de despesas da campanha municipal de 2008 do partido político PMDB, 

débito que seria quitado por EDER MORAES, na época dos fatos Secretário de Fazendo 

do Estado de Mato Grosso; QUE no ano de 2009 o Declarante foi procurado por "JÚNIOR 

MENDONÇA" cobrando o pagamento da dívida de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 
, 

reais) com os acréscimos dos juros devidos, tendo o Declarante dito para "JÚNIOR 

MENDONÇA" que verificaria com EDER MORAES acerca do pagamento dessa dívid; 

QUE ao conversar com EDER MORAES foi informado por esse (EDER) que quitaria tal 

dívida, pois ele (EDER) já havia conversado com ALEX TOCANTINS MATOS. advogado 
! 

da empresa HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL, tendo o representante da empresa dito 

que pagaria propinas em troca da quitação dos precatórios da empresa; QUE EDER 

explicou ao Declarante que o precatório da empresa seria no valor aproximado de R$ 

19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), e que a empresa retornaria o percentual de 
, 

50% a título de propina; QUE o Declarante sabe que ocorreu reunião entre KLEI3ER 

TOCANTINS e EDER MORAES para tratar sobre os pagamentos dos precatórios da 

HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTOA, bem como dos respectivos "retornos"; QUE o c;t 
Declarante não se recorda se estava presente na reunião em que foi tratado o "retorno"; '( 
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QUE depois de conversar com EDER sobre a quitação do empréstimo de "JÚNIOR 

MENDONÇA" o Declarante resolveu procurar este (JUNIOR MENDONÇA) e pedido 

para que "JÚNIOR" procurasse EDER MORAES pois EDER havia encontrado uma 

solução para a quitação da dívida; QUE a partir desse momento a empresa HIDRAPAR 

recebeu precatórios do Estado de Mato Grosso em 02 (duas) parcelas, sendo que no ~início 

do ano de 2009 EDER MORAES, na qualidade de Secretário de Fazenda do Estado de 

Mato Grosso, efetuou o pagamento do precatório da empresa HIDRAPAR no montante 

aproximado de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), tendo a empresa, a pedido 

de EDER DE MORAES, viabilizado o "retorno" de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e 
, 

quinhentos mil reais) para "JUNIOR MENDONÇA", sendo que parte quitaria o 

empréstimo de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e o restante, acredita o 

Declarante, que abriu O 'conta-corrente' com o empresário JUNIOR MENDONÇA; QUE 

questionado ao Declarante se o pagamento do precatório se deu na conta do escritório 
, 

TOCANTINS ADVOCACIA, o Declarante não sabia porque quem cuidou dos detaIlles foi 

EDER DE MORAES; QUE o empréstimo inicial devidamente atualizado totalizou o 

montante R$ 4.750.000,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta mil reais), contraídos 

pelo Declarante e EDER MORAES para cumprir o compromisso político assumido por 

BLAIRO MAGGI com o PMDB, para apoiar MAURO MENDES na campanha municipal 

de 2008; QUE o empresário MAURO CARVALHO, à época, era o financeiro do candidato 

MAURO MENDES; QUE questionado se conhece ARENIR RIBEIRO MIRANDA, O 

Declarante não conhece; QUE questionado se tinha conhecimento que parte dos "retomo" 

do escritório TOCANTINS ADVOCACIA foram destinados a ARENIR RIBEIRO 

MIRANDA e CARLOS MIRANDA, o Declarante não tem conhecimento; QUE o 

Declarante conhece CARLOS MIRANDA e sabe dizer que ele é o Tesoureiro do PMDB no 

Estado de Mato Grosso há muitos anos; QUE com o valor restante dos "retornos" 

oriundos dos pagamentos dos precatórios da HIDRAPAR, O Declarante acredita que se 
, 
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efetuado pelo então candidato à Prefeitura Municipal de Cuiabá MAURO MENDES junto 

a "JÚNIOR MENDONÇA", no montante aproximado de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e 

quinhentos mil reais) para o pleito municipal no ano de 2008; QUE o Declarante assinou a 

nota promissória juntamente com MAURO MENDES e MAURO CARVALHO, este 

último responsável pelo financeiro da campanha eleitora I do ano de 2008 de MAURO 

MENDES, não sabendo o Declarante como MAURO MENDES quitou tal empréstimo; 

QUE o Declarante se recorda que meses antes das eleições do ano de 2010, o Declarante 

contraiu um empréstimo com "JUNIOR MENDONÇA" no valor de R$ 4.000.~00,00 

(quatro milhões de reais), sendo que o Declarante consumiu tal valor na pré-campanha 

eleitoral do ano de 2010, com os preparativos da pré-convenção partidária, serviço de 

marketing pessoal, entre outras despesas, tendo assim, se iniciado um "conta corrente" 

com "JÚNIOR MENDONÇA" do governo SILVAL BARBOSA, que não se confunde com o 

"conta corrente" que o Declarante herdou de BLAIRO MAGGI com "JUNIOR 

MENDONÇA"; QUE assim com o "conta-corrente" iniciado com "JÚNIOR 

MENDONÇA" na gestão do Declarante, foi utilizado o valor aproximado de R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais) que recebeu de retornos da ENCOMIND para abater 

no "conta-corrente" que mantinha com "JÚNIOR MENDONÇA"; QUE o Declarante se 

recorda que no último trimestre do ano de 2010, após a eleição majoritária na qual o 

Declarante foi eleito Governador do Estado de Mato Grosso, foi procurado êm seu 

gabinete por GÉRCIO MARCELINO MENDONÇA JÚNIOR, conhecido por "JÚNIOR 

MENDONÇA", proprietário das empresas GLOBO FOMENTO LIDA e COMERCIAL 

AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LIDA; QUE "JÚNIOR MENDONÇA" é conhecido do 

Declarante de anos anteriores, sendo inclusive a pessoa com quem o Declarante teria 

contraído empréstimo no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no ano de 

2010 para utilizar nas campanhas majoritárias do aludido ano, débito que o Declarante 
, 

quitou com JUNIOR MENDONÇA entre o final do ano de 2010 e começo do ano de 2011 , 

com "retornos" recebidos da ENCOMIND ENGENHARIA E COMERCIO E INDÚSTRIA 4)f 
LIDA; QUE a origem do "retomo" por parte da empresa ENCOMIND no ano de 2010 se I 
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deu em razão de precatórios pagos pelo Estado de Mato Grosso em favor da empresa, 

decorrentes de créditos antigos que a empresa tinha perante o extinto DVOP (Crédito de 

Cohab); QUE o Declarante sabe dizer que no ano de 2010 a empresa ENCOMIND recebeu 

aproximadamente R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) e que parte desses recursos 

foram utilizados para pagar JUNIOR MENDONÇA em razão do Declarante ter ajustado 

previamente um "retomo" com o empresário RODOLFO, que era um dos sócios da 

empresa ENCOMIND; QUE além da relação com o Declarante, "JÚNIOR MENDONÇA" 

tinha estreita relação com o Secretário de seu governo EDER MORAES (Secretário da Casa 

Civil), pois o Declarante na qualidade de Vice-Governador do Estado de Mato Grosso nos 

anos 2007 a 2010, na gestão do Governador BLAIRO BORGES MAGGI, sabia que EDER 

MORAES, que também foi Secretário de BLAIRO MAGGI entre 2008 a 2010, operava um 

"conta corrente" com "JÚNIOR MENDONÇA" com ciência e aval de BLAIRO MAGGI; 

QUE com os recursos recebidos de "JÚNIOR MENDONÇA", EDER MORAES hOl)rava os 

compromissos políticos do grupo de BLAIRO MAGGI; QUE em razão desses T)egócios 

citados "JÚNIOR MENDONÇA" tinha livre acesso com o Declarante e EDER MORAES, 

motivo pelo qual, corno já dito anteriormente, no final do ano de 2010 o Declarante foi 

procurado em seu gabinete por "JÚNIOR MENDONÇA"; QUE nessa conversa JÚNIOR 

MENDONÇA cobrou.~ Declarante acerca de urna dívida no valor de R$ 17.000.000,00 
:'" "Il~ 

(dezesete milhões d,Hêais) operada no sistema "conta corrente" por EDER MORAES, com 

ciência e aval de BiAIRO MAGGI, entre os anos de 2008 até março do ano de 20l O que 

não havia sido adimplida no governo BLAIRO MAGGI; QUE o Declarante informou a 

"JÚNIOR MENDONÇA" que não tinha nenhuma participação em tal dívida e-que não 

havia assumido até aquele momento nenhum compromisso com BLAIRO MAGGI em 

quitar esse débito; QUE o Declarante informou que somente se responsabilizpria com 

"JÚNIOR MENDONÇA" em face do "conta corrente" iniciado com o empréstimo de R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais) que o Declarante contraiu com "JUNIOR 

MENONÇA" na campanha de 2010, mas o Declarante se comprometeu com "JÚNIOR ~ 
MENDONÇA" em levar o assunto até BLAIRO MAGGI; QUE alguns dias depois o [ 

ó f()~~j 
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Declarante conversou com BLAIRO MACCI, tendo informado a esse (BLAIRO) que 

"JÚNIOR MENDONÇA" estaria cobrando uma dívida do conta corrente operada por 
, 

EDER MORAES no governo de BLAIRO; QUE BLAIRO respondeu ao Declarante que não 

reconhecia esse débito e por isso não arcaria com o pagamento, motivo pelo qual o 

Declarante foi novamente conversar com "JÚNIOR MENDONÇA", informando que 

BLAIRO MACCI não quitaria essa dívida, pois não a reconhecia; QUE em razão da 

negativa de pagamento, "JUNIOR MENDONÇA" tentou por algumas vezes conversar 

com BLAIRO MACCI para cobrar tal débito; QUE, no entanto, BLAIRO MACCI não o 

atendeu, tendo "JÚNIOR MENDONÇA" pedido para seu sogro AR! CAMPOS (então 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Crosso aposentado) marçar uma 

reunião com BLAIRO MACCI, tendo este concordado em atender ARI CAMPOS, 

oportunidade em que esse (ARI CAMPOS) levou consigo seu genro "JÚNIOR 

MENDONÇA" para conversar com BLAIRO MACCI sem o conhecimento de BLAIRO 

MACCI; QUE tal reunião aconteceu no final do ano de 2010, na sede da empresa 

AMACCI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, situada na avenida Antártica, no 

bairro Santa Rosa; QUE na reunião BLAIRO ficou surpreso com o fato de AR! CAMPOS 
. I . . 

ter levado seu genro "JU~IOR MENDONÇA", pois "JUNIOR MENDONÇA" cobrou 
;;' 

BLAIRO MACCI acerca do pagamento da dívida do "conta corrente" operado por EDER 

MORAES; QUE ao término da reUlúão, BLAIRO ficou de pensar no assunto, dizendo a 

JUNIOR MENDONÇA que conversaria com o Declarante e que posteriormente daria uma 

resposta; QUE após essa conversa com BLAIRO, "JUNIOR MENDONÇA" mais' uma vez 

procurou o Declarante, questionando se BLAIRO havia falado com o Declarante, 

oportunidade em que o Declarante respondeu que não havia conversado com BLAIRO 

sobre o assunto; QUE após essa reunião com o Declarante, "JÚNIOR MENDONÇA" foi 

até BRASÍLIA, no gabinete de BLAIRO MACCI no SENADO para falar com ele (BLAIRO) 

novamente; QUE "JÚNIOR MENDONÇA" disse ao Declarante que teria conversado com 

BLAIRO em Brasília por mais de uma vez; QUE nessas conversas "JÚNIOR 

MENDONÇA" passou a cobrar BLAIRO com mais veemência, dizendo inclusive que iria q 
7 0)' 
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denunciá-lo em caso de não quitação da dívida; QUE após as ameaças de "JÚNIOR 

MENDONÇA", BLAIRO MAGGI procurou o Declarante em seu gabinete no Palácio 
, 

Paiaguás no início de 2011; QUE nessa conversa BLAIRO MAGGI se mostrou muito 

preocupado com a situação, chegou a chorar na frente do Declarante, lamentando a 

situação em que EDER MORAES O havia envolvido, tendo BLAIRO pedido para o 

Declarante pagar tal dívida; QUE o Declarante informou que não havia como, pois já 

tinha assumido muitas dívidas criadas no governo de BLAIRO perante VALDIR PIRAN, 
, 

BICBANCO e outros e que não estava conseguindo quitá-Ias, logo não poderia assumir 

novos débitos; QUE BLAIRO disse que tentaria encontrar uma solução para resolver esse 

problema; QUE algum tempo depois, o Declarante novamente se encontrou com BLAIRO 

MAGGI, em uma viagem que o Declarante fez a Brasília, sendo que nessa reunião 

BLAIRO disse que havia conversado com um representante das Transportadoras do 

Estado de Mato Grosso, chamado LUIZ MARTELLI, proprietário da empresa 

"MARTELLI TRANSPORTES LIDA"; QUE nessa conversa BLAIRO informou ao 

Declarante que LUIZ MARTELLI poderia quitar essa dívida com "J,ÚNIOR 

MENDONÇA" desde que, em contrapartida, o governo reconhecesse um crédito de ICMS 

dos combustíveis que as transportadoras do Estado de Mato Grosso teriam direito; QUE 

• BLAIRO pediu ao Declarante ajuda para resolver a situação dos créditos das 

transportadoras para que elas pudessem pagar a dívida existente com "JÚNIOR 

MENDONÇA", tendo o Declarante concordado com o pedido de BLAIRO MAGGI; QUE 

após conversar com BLAIRO MAGGI, alguns dias depois, o Declarante foi procurado em 

seu gabinete por LUIZ MARTELLI, que já era conhecido do Declarante por ter sido 

coordenador de sua campanha majoritária na região do Vale de São Lourenço; QUE na 

reunião LUIZ MARTELLI se apresentou como representante das Transportadoras do 

Estado de Mato Grosso com as quais ele tinha ligação, tendo ele afirmado sobre a 

existência de um crédito das transportadoras em face do Estado de Mato Grosso, lendo ele 

dito ao Declarante que se o governo reconhecesse o crédito das Transportadoras, ele 
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MENDONÇA", conforme ele havia combinado anteriormente com BLAIRO MAGGI; 

QUE o Declarante respondeu a LUIZ MARTELLl que verificaria a situação com o 

Secretário de Fazenda; QUE finalizada a reunião o Declarante pediu para o Secretário de 

Fazenda, na época dos fatos, EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS fazer um levantamento 

acerca da legalidade do crédito das transportadoras, bem como do valor respectivo,' tendo 

EDMILSON respondido ao Declarante alguns dias depois que seria possível reconhecer 

tal crédito; QUE após a sinalização positiva do Secretário de Fazenda EDMILSON, o 

Declarante agendou outra reunião com LUIZ MARTELLl, tendo o Declarante ditq nessa 

reunião para LUIZ que o Estado de Mato Grosso reconheceria os créditos das 

Transportadoras, sendo que em contrapartida ele (LUIZ MARTELLl) teria que quitar a 

dívida com "JÚNIOR MENDONÇA" conforme combinado anteriormente com o 
I 

Declarante e BLAIRO MAGGI; QUE nessa época a dívida, em razão dos juros, já era 

superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); QUE LUIZ MARTELLl confordou 

com os retornos, tendo sido combinado que ele procuraria JÚNIOR MENDONÇA; QUE o 

Declarante tem ciência que LUIZ MARTELLl conversou com "JÚNIOR MENDONÇA" 

sobre a assunção da tal dívida do "conta corrente" do governo BLAIRO MAGGI, sendo 

que alguns dias depois, em julho de 2011, ocorreu uma nova reunião entre LUIZ 

MARTELLI, GENIR MARTELLl (irmão de LUIZ) e JÚNIOR MENDONÇA, tendo sido 
, 

sacramenta a negociação; QUE o Declarante soube por GENIR e JUNIOR MENDONÇA, 

que GENIR e LUIZ MARTELLl entregaram a "JÚNIOR MENDONÇA" notas 

promissórias com datas de vencimentos anuais, nos dias 30/08/2012 no valor de R$ 

8.000.000,00 (oito milhões de reais), 30/08/2013 no valor de R$ 8.000.000,00 (oito tnilhões 

de reais) e 30(08(2014 o valor aproximado de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); QUE 

o Declarante se recorda que após a deflagração de uma das fases da "Ararath", onde 

foram efetuadas buscas e apreensões na casa e empresas de JUNIOR MENDONÇA, o 

Declarante foi procurado pelo conselheiro do TCE SERGIO RICARDO, que pediu ao 

Declarante para que procurasse JUNIOR MENDONÇA, pois ele (JUNIOR) precisava 

falar com o Declarante; QUE foi mar da uma reunião em uma casa no Bairro Santa Rosa, q 
O {õ s;?~1 } 
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onde se fizeram presentes JUNIOR MENDONÇA, o Declarante e SERGIO RICARDO; 

QUE nessa reunião JUNIOR MENDONÇA disse que o material apreendido "pegaria todo 

mundo"; QUE JUNIOR MENDONÇA pediu ajuda, inclusive, para pagar honorários 

advocatícios de seus advogados, pois alegou que seus bens estavam bloqueadosi QUE 

JUNIOR MENDONÇA e SÉRGIO RICARDO estavam muito apavorados nessa reunião; 

QUE ainda, nessa reunião JUNIOR MENDONÇA pediu para que o Declarante procurasse 

autoridades em Brasília visando acabar com a "Ararath", pois não ia terminar bem, ;sendo 

que além de apoio político precisava de apoio financeiro para pagar advogados; QUE na 

aludida reunião tanto SERGIO RICARDO como o Declarante disseram para JUNIOR que 

interviriam em Brasília para auxiliá-lo, não sabendo dizer se nesse momento SERGIO 

RICARDO já era alvo naquela investigação; QUE depois dessa reunião SERGIO 

RICARDO levou o advogado HUENDEL ROLIM no gabinete do Declarante, afirmando se 
I 

tratar do advogado de JUNIOR MENDONÇA; QUE nessa reunião SERGIO RICARDO 

cobrou do Declarante o pagamento do advogado de JUNIOR MENDONCA, tendo o 

Declarante dito que iria ver, contudo acabou não pagando o montante cobrado por 

SERGIO RICARDO de honorários do advogado HUENDEL no valor de R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais); QUE o Declarante embora tenha dito que tentar.ia intervir em 

Brasília (apoio político), nada fez. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 

16hlSmin do dia 09/05/201 7 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa 

Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, matrícula 1142, 

193, de 07 de março Portaria {\ PGR/MPF ~ 

'" ~\QQ! mM~---- que digitei o presente termo. 

__ ~~ill'I"8'a~ a Barbosa 

rV:;teL ~ 
Delio Lins e Silva Junior 

Advogado - OAB/DF nO 16.649 

10 
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No dia 09 de maio de 2017, às 16h22min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zaga 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 2017), compareceu o; 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural d'j 

Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador 

do Registro Geral nO. 2020025 SS/pR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. 

335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nO 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado 

por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nO 16.649, no interesse e 

com fundamento na Notícia de Fato nO 1.00.000.01 0999/2016-15, em trâmite perante a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 11 - "DOS 

EMPRÉSTIMOS TOMADOS PERANTE MARILENA RIBEIRO - DEPUTADO FEDERAL 

CARLOS BEZERRA": QUE o Declarante se recorda que no ano de 2010, próximo ao pleito 

eleitoral, foi procurado pelo então Deputado Federal CARLOS BEZERRA (atualmente 

Deputado Federal), que era candidato à reeleição na Câmara dos Deputados e também 

Presidente do PMDB no Estado de Mato Grosso; QUE nessa conversa mantida com 

CARLOS BEZERRA no gabinete do Declarante, CARLOS BEZERRA disse ao Declarante 

que precisaria de montante em torno de R$ 4 milhôes de reais para utilizar na campanha 

eleitoral de 2010, sendo que já teria conseguido uma pessoa que lhe emprestaria tal valor; 

QUE tal pessoa seria MARILENA RIBEIRO, proprietária da empresa CONSTRUMÓVEIS 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LIDA, no entanto, afirmou CARLOS BEZERRA que 

MARILENA exigia corno condição para efetuar o empréstimo de um avalista, 

oportunidade em que CARLOS BEZERRA pediu para que p Declarante pudesse avalizar r 
do,=~"" no ",lo, 'pro,"m,do de R$ 4.000.000,00 (q""m m;fuõe,:':; Q":1o ~ 
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• 
• 

• 
• 

Ministério Público Federal 

GAB/PGR 

FiI·000164 

garantissem o pagamento da operação; QUE o Declarante concordou com O pedido de 

CARLOS BEZERRA e assinou como avalista um cheque no valor aproximado de R$ 

2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) apresentado por CARLOS BEZERRA 

como garantia do empréstimo; QUE algum tempo depois das eleições de 2010, após 

CARLOS BEZERRA conseguir se reeleger, o Declarante foi procurado por MARlLENA 

RIBEIRO cobrando tal débito; QUE MARlLENA RIBEIRO dizia que CARLOS BEZERRA 

não havia pago o empréstimo contraído no ano de 2010, oportunidade em que o 

Declarante se comprometeu em conversar com O deputado CARLOS BEZERRA e 

posteriormente informar MARlLENA; QUE assim, alguns dias depois o Declarante 

procurou CARLOS BEZERRA, tendo informado CARLOS BEZERRA de que teria sido 

procurado por MARILENA RIBEIRO e questionado CARLOS BEZERRA por qual motivo 

ele não havia pago o empréstimo contraído com MARILENA; QUE CARLOS BEZERRA 

confirmou não ter quitado o empréstimo com MARILENA, alegando que estava com 

dificuldades em levantar tais valores para a respectiva quitação; QUE CARLOS 

BEZERRA, nesse momento, pediu para o Declarante quitar esse empréstimo para ele, pois 

afirmou CARLOS BEZERRA que havia muitas obras no Estado de Mato Grosso sendo . . 

fácil para o Declarante consegyir levantar recursos de tais obras e quitar referido 

empréstimo com MARlLENA; QUE em razão dos. insistentes pedidos de CARLOS 

BEZERRA para que o Declarante quitasse o empréstimo em face de MARlLENA, o 

Declarante respondeu a CARLOS BEZERRA que não iria atrás de nenhuma Construtora 

para pedir propinas; QUE no entanto, o Declarante p<fssou para CARLOS BEZERRA os 

nomes de 03 (três) construtoras que estavam em fase de início ou na execução de obras no 

Estado de Mato Grosso, quais sejam: l-Construtora Trípolo LIda, referente a construção 

da estrada de Nobres ao Distrito de Bom Jardim, tendo conhecimento que tal construtora 

pertence à família do deputado estadual Nininho; 2 - ENSERCON ENGENHARIA LIDA, 

que faria a obra de ampliação de Aeroporto de Rondonópolis, contrato firmado com a 

SINFRA(MT; 3 - EBC - Empresa Brasileira de Construções LIda, referente a obra de 

recapeamento da MT 060 que liga Poconé a Cuiabá, empresa que pertence ao Sr. JOSÉ 

/ 
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IRINEU FIACADORI; QUE após passar os nomes das empresas para CARLOS BEZERRA, 

com as respectivas obras que tais empresas estavam realizando ou começariam a 

executar, CARLOS BEZERRA disse ao Declarante que procuraria os proprietários das 

empresas que para que eles auxiliassem com retornos visando quitar a dívida com 

MARILENA; QUE o Declarante sabe dizer que CARLOS BEZERRA e o Deputado 

Estadual NININHO, ligado à Construtora Trípolo LIda, se conhecem de Rondonópolis; 

QUE passado um determinado tempo, o Declarante continuou a ser cobrado' por 

MARILENA, oportunidade em que o Declarante novamente conversou com CARLOS 

BEZERRA, tendo CARLOS BEZERRA confirmado ter procurado os empresários 
, 

indicados pelo Declarante, mas CARLOS BEZERRA nessa conversa disse que os 

empresários não acertaram os pagamentos das propinas; QUE após conversas com 

CARLOS BEZERRA, o Declarante se recorda de ter conversado com o Deputado Estadual 

NININHO (ligado à CONSTRUTORA TRÍPOLO), sendo que nessa conversa o Declarante 

perguntou para NININHO se CARLOS BEZERRA o teria procurado e se NININHO 

estaria ajudando CARLOS BEZERRA; QUE NININHO confirmou para o Declarante que 

estaria ajudando CARLOS BEZ~RRA, no entanto, mesmo assim, CARLOS BEZERRA não 

quitou aquela dívida com MARILENA, oportunidade em que o Declarante, tendo em 

vista o aval prestado na dívida, acabou se comprometendo em quitar o débito; QUE, para 

quitar o débito o Declarante se reuniu com MARILENA, tendo combinado efetuar o 

pagamento em 05 (cinco) parcelas de R$ 1.000.000,00,(um milhão de reais), sendo que o 

Declarante assinou 05 (cinco) promissórias no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais) cada como garantia do pagamento da dívida; QUE SILVIO CEZAR CORREA 

ARAUJO, ex-chefe de gabinete do interrogando, o auxiliou nas tratativas com 

MARILENA e respectivo pagamento, não se recordando o Declarante a forma, bem .como 

de onde retirou os valores para quitar a dívida, mas sabe que foi através de recebimentos 

de propinas; QUE pelo que se recorda ficou devendo um valor em torno de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) para quitar a dívida com MARILENA, tendo MARILENA 
~ , O( 

(00<0' ":" P&",~;",~ro; do ~ devolvido ao Declarante as 05 
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pagamento; QUE o Declarante se recorda também que apresentou o empresário ROBÉRIO 

GARCIA, proprietário da empresa, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LIDA, que realizou 

algumas obras no Estado de Mato Grosso para a copa do mundo, à MARILENA; QUE o 

Declarante sabe que foi a ENGEGLOBAL que participou da obra de reforma do Aeroporto 

de Várzea Grande, a Construção do Centro de Treinamento da Universidade Federal de 
, 

Mato Grosso, a Construção do Centro de Treinamentos de Várzea Grande e a obra de 

recuperação do córrego 08, de abril; QUE o Declarante se recorda que foi procurado 

durante a execução de tais obras :por Robério Garcia, sendo que ele disse ao Declarante 

que estaria com dificuldades financeiras na empresa, não conseguindo continuar na 

execução das obras de forma tempestiva', tendo alegado ainda que não teria como pagar 
, I 

.os funcionários, motivo pelo qual os funcionários estavam fazendo greve; QUE ROBÉRIO 

pediu ao Declarante para adiantar os pagamentos das obras sem as respectivas medições, 

tendo o Declarante informando qu~ não poderia fazê-lo, no entanto, o Declarante indicou 

MARILENA para que Robério P!ld~sse contrair empréstimo e ao receber os valores do , 
Estado com a execução das obras pudesse quitar o empréstimo contraído; QUE o 

-: ' I 

Declarante conversou com MARILENA e indicado Robério Garcia, não sabendo o 

Declarante se ele quitou o empréstimo com MARILENA; QUE além da situação narrada 

acima, o Declarante se recorda que no ano de 2008, época em que ocupava o cargo de' vice

governador do Estado de Mato Grosso, recebeu um pedido do então governad0T do 

Estado de Mato Grosso e hoje Ministro da Agricultura BLAIRO MAGGI para auxiHar na 

campanha do candidato MAURO MENDES para 'a Prefeitura Municipal de Cuiabá(MT; 

QUE em conversa com MAURO MENDES, este pediu para o Declarante indicar uma 

pessoa que pudesse 'efetuar um empréstimo para ele (MAURO), tendo o Declarante 

indicado MARILENA; QUE o Declarante foi até o escritório de MARILENA, 
, 

acompanhado de MAURO CARVALHO (coordenador financeiro da campanha) e lá 

apresentou à MARILENA um cheque emitido por MAURO MENDES (pessoa física), no 

valor de R$ 1.000,OOo;00 ... "(um milhão de' reais); QUE tal cheque foi avalizado pelo 

Declarante e que foi MAURO CARVALHO a pessoa que operacionalizou tal empréstimo 

(lJ,,, 4, • .. , 
" .:.-~.': .': .,. 
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com MARILENA; QUE o Declarante sabe dizer que tal empréstimo foi quitado 

posteriormente por MAURO MENDES; QUE com o vencimento do cheque, MAURO 

MENDES queria que o Declarante e BLAIRO MAGGI quitassem a dívida perante 

MARILENA, tal como fizeram perante GÉRCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR 

(JUNIOR MENDONÇA); QUE o Declarante se negou e disse à MARILENAque 

executasse o cheque, quando esta foi cobrar o Declarante; QUE o Declarante se recorda, 

ainda, que repassou para MARILENA no ano de 2014 o valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) em cheques, priundos da empresa AVANÇAR TECNOLOGI~ EM 

SOFTWARE LIDA, referentes ,a 'retornos' de um contrato que tal empresa mantinha com 

o Estado de Mato Grosso através da CEPROMAT (Centro de Processamento de Dados de 

Mato Grosso); QUE o Declarante não sabe indicar se esse recurso foi empregado' para 

quitar a dívida contraída por CARLOS BEZERRA ou outra dívida tomada: pelo 

Declarante; QUE não foram compensados alguns cheques cujo somatório alcança o valor 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por falta de provisão de fundos. Nada 

mais a declarar, encerro o presente termo às 16h53min do dia 09/05/2017 e segue assinado 

por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani 

(Procuradora República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 

2017) _~0.J:m~~J.L:Jr=::::::======::'{] 

(lJ:anL~ 
Delio Lins e Silva Junior 

Advogado - OAB/DF nO J 6.649 
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No dia 09 de maio de 2017, às 16h54min, na sede da Procuradoria da República em Ma'to 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 
, 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR!MPF nO 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de 

Borr·azópolis/PR. filho de Joana da Cúnha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador 

do Registro Geral nº. 2020025 SS/PR. inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO. 

335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nQ 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuj,ibá/MT, CEP 78045-020, acompanhad'o , 
por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nO 16.649, no interesse e 

com fundamento na Notícia de' Fato nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a 

Procuradoria-Geral da República. para prestar declara'ção referente ao Anexo 12 .

"PROPINA A THELMA DE OLIVEIRA"; QUE o Declarante se recorda que logo após 

assumir o governo do Estado de Mato Grosso no ano de 2010, em razão da 

desincompatibilização do então governador BLAIRO MAGGI, (atualmente Ministro da 

Agricultura), o Declarante foi procurado pela Deputada FederalTRELMA DE OLIVEIRA 
.. " 

(PSDB), atualmente Prefeita do Ml}Í1icípio de Chapada de Guimarães; QUE a reunião 

ocorreu no gabinete do Declarante, tendo TRELMA exposto na aludida reunião que ela 
. , 

tinha emendas parlamentares de sua autoria junto a: Ohião no valor de R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais); QUE, segundo THELMA, para aplicar tal emenda o Declarante 

teria que auxiliá-la no retorno de R$ 1.000.000,00 (um 'milhão de reais), sendo que nessa 

reunião THELMA disse ao Declarante que na cidade de Chapada dos Guimarães havia a' 

necessidade de execução de um projeto no sistema de captação, tratamento e distribuição 

da água no município; QUE, no entanto, se o Declarante quisesse aplicar tais recursos em r 
outros projetos poderia ser feita des e que mediante o 'pagamento da propina no valor de 

At} , . I 
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R$ 1.000.000,00 (um milhão de teaH;j; QUE THELMA dizia que necessitaria de tal recurso . 
para ser utilizado em sua campanha de reeleição' a deputada federal no pleito de 2010; 

~~ 

QUE o Declarante concordou com a proposta de THELMA, tendo se comprometido em 

antecipar o 'retorno' de R$1.000.00Ó:00 (um milhão de reais) para que THELMA pudesse 
.... ' 

utilizar na campanha; QUE o Declàrante acertou com THELMA a antecipação do 'recurso' 

e a partir daí o Declarante pas~ou a fazer gestão para liberação da emenda; QUE a emenda, 

de THELMA foi aprovada no Congresso, o recU,rso foi liberado somente em 2011 ou 2012; 

QUE na antecipação de 'recurso' ajustada entre o Declarante e THELMA, foi a ela' 

repassada a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em dinheiro, sendo que o 

dinheiro foi entregue para o irmãb de THELMA, chamado ROBSON; QUE o Declarante 

não se lembra quem efetivamente fez a entrega desse montante ao irmão de THELMA" 

seguindo determinação do Declarante; QUE não oiJstante ter efetuado esse pagamento 

para THELMA, esta continuou fazendo pressão: a fim de receber o restante do valor; 

razão pela qual o Declarante pediu para seu amigo pessoal WANDERLEY FACHEITl 

TORRES (proprietário da TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LIDA) 

repassar o valor remanescente que faltava pagar THELMA, pois não aguentava mais as 

cobranças insistentes de THELMA; QUE foi entregue para THELMA um cheque pesso~l 

de WANDERLEY FACHEITI TORRES no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 

sabendo o Declarante que tal cheque foi devolvido por falta de provisão de fundos; QUE o 

Declarante esclarece que o empresário WANDERLEY FACHETTI TORRES emprestou ao 

Declarante o mencionado cheque para que fosse repassado a THELMA; QUE ao ql!e 

parece esse cheque teria sido trocado numa factoring por THELMA ou seu irmão 

ROBSON, e que o adquirente do cheque teria executado ou protestado WANDERLEY 

TORI<'ES; QUE por tal motivo THELMA continuou com as insistentes cobranças perante o 

Declarante, contudo o Declarante não pagou o c~eqúe; QUE o Declarante afirma que não 

teve nenhuma vantagem indevida nessa situa'ção, que o único interesse que teve foi o de 
" 

resolver a questão de' saneamento de ,CHapada' dos Guimarães; QUE o Declarante se 

utilizou da Emenda de, THELMA 'OEOu'VEIRA; QUE afirma que posteriormer)te, Cf(' 

~~, 
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quando da execução da obra, chegou de conversar com o proprietário da 

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS, acreditandocjue com ROMULO BOTELHO, a fim 

de eu fosse realizado o repasse dq valor que THELMA pleiteava; QUE isso acabou não 

acontecendo e o Declarante teve que se valer de outrO} 'retornos' no valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) pára poder aç!implir THELMA; QUE o Declarante acredita que esse 

valor tenha vindo do 'retomo' da e:npresa ENCOMIND, em relação ao precatório pago 

pelo governo no ano de 2010. Nada' mais a declarar, encerro o presente termo às 17h13min 

do dia 05/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina 

Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora 1áfepública, matrícula 1142, -Portaria 

PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 2017) V~.IIA1t::: .-
que digitei o presente termo. 

Declarante 

aL L~ 
Delio Lins e SilvaJunior 

Advo ado - O B/DF nº 16.649 
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Thelma destina R$ 10 mi para 
tratamento de água de 
Chapada 
RDNews 
~;ogenes Prestes a terminar seu mandato, a deputada federal Thelma de Oliveira (PSDB) concentrou a maior parte de suas emendas 
an~\ inviduais em um projeto para a melhorar o abastecimento de água em Chapada dos Guimarães. Para isso, apresentou uma 
~A proposta para tentar alocar R$ 10 milhões em recursos federais junto à Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 

Oeputada 
~ederal Com um total de RS 13 milhões de recursos que pode pleitear, a tucana afirmou que concentrou suas propostas em ações na 
d,~eJma área de infraestrutura. Ao todo, foram sete emendas individuais, sendo uma de R$ 700 mil especificamente para obras e~ 
Oliveira Cuiabá, visando a estruturação da cidade para sediar os jogos da Copa de 2014, confonne solicitou o governador reeleito. 

Silval Barbosa (PMDB), em reunião com a bancada federal. 

·'endo em mente a realização do Mundial da Fifa, Thelma propôs a destinação de RS 500 mil para ações de promoção do turismo no 
mercado nacional, divulgando as potencialidades do Estado de maneira a possibilitar o aumento de emprego e renda bem como 
incremento do fluxo turístico. 

ttufira as emendas individuais apresentadas porThelma: 

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital do Câncer- R$ 200 mil 
Implantação e melhoria do sistema de abastaecimento de água de Chapada dos Guiamarães - R$ 10 milhões 
<;onvênio com rede Sarah de hospitais - R$ 100 mil 
Ações de infraestrutura urbana em Cuiabá - R$ 700 mil 
Capacitação técnica para micro, pe~uenas e médias empresas - R$ 500 mil 
~poio à infiaestrutura turística de Agua Boa - R$ 1 milhão 
Campanha para promoção do turismo no mercado naeional- R$ 500 mil 

F onte: Portal Mato Grosso 
Visite o website: wwww.portalmatogrosso.com.br 
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Thejlma de Oliveira destina R$ 10 mi para abastecimento em Chapada 
De Br2lsila - vtnklus Tavares 
28 Nov 2010·16:05 

- A + 

A depLtada federal Thelma de Oliveira (PSDB/MT) concentrou suas emendas parlamentares no município de Chapada dos 
Guimarães. Dos R$ 13 milhões a que cada congressista tem direito para destinar dentro do Orçamento Geral da União (UGU) 
2011, R$ 10 milhões foram alocados para o município. 

De acordo com a planilha descritiva de recursos, a emenda de R$ 10 milhões visa à implantação e melhorias de sistemas 
públicos de abastecimento de água em municipios com população até 50 mil habitantes, incluindo regiões metropolitanas ou 
regiões integradas de desenvolvimento econômico (Ride), 

Na opinião da deputada, a escolha do município tem por objetivo atender uma demanda crescente da população de Chapada. "A 
falta de redes de abastecimento de água é uma das principais demandas da comunidade. É um problema sério que atinge a 
população local e que nunca recebeu a devida atenção dos governos e dos parlamentares", afirmou. 

I 

• deputada também alocou recursos federais em projetos de infra-estrutura turística em Agua Boa (R$ 1 milhão); em campanha 
de promoção do turismo de Mato Grosso no mercado nacional (R$ 500 mil); para capacitação de micro empresas (R$ 500 mil); 
na política nacional de desenvolvimento urbano para Cuiabá (R$ 700 mil) . 

• pariamentar também destinou recursos para a estruturação de unidades de atenção especializada em saúde para a 
Associação Matogrossense de Combate ao Câncer (R$ 200 mil) e na assistência médica e em atividades educacionais da 
Associação das Pioneiras Sociais (R$ 100 mil). 

3 COMENTÁRIOS 

Seu nome* 

Seu d.omentário ., 
I 

- A + 

Seu email * 

• enviar 
comentário 

AVISO: Os comentarios são de responsabilidade de $eus <lutores e não representam a opinião do Olhar Direto. É ved<ld<l a inserção de comentârios que violem a lcoi, a moral (' os bonS 
costume~ ou violem direito> detefCelr05. O si1e Olhar Dimto pocIerâ retirar, sem previa notificaçáo, comentârlos postados que não respeitem os critérios impostos neste aviso ou que 
estejam fora do tem .. da matéria comentada. 

carlos almeida 
28 Nov 201 o às 21 :33 

cOM CERTEZA ESSA PILANTRA TEM BENS tMOVEIS EM CHAPADA. 

SAVlNHO - VÁRZEA GRANDE 
28Nov2010às 19:14 

Ora, é muito bom saber que no nosso estado tem polítiCOS pensando em desenvolver trabalhos e obras, que vão trazer 
grandrs benefícios para a saúde da população, como o saneamento básico. Que se trata de obras que não aparecem do 
pontol.de vista da visualização tão somente, mas que fica gravado nos anais da história, com ajuda da mídia moderna que 
faz o assunto girar o mundo em frações de segundos. Mas, a nossa querida cidade de Várzea Grande, berço de ilustres 
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Anterior I Índice I Próxima 

Emendas de Thelma 'emperradas' 

Especial para o Diário 

A ex-deputada federal Thelma de Oliveira (PSDB) foi a única parlamentar que 
ainda não conseguiu dar andamento a nenhuma de suas emendas aprovadas 
no Orçamento Geral da União (OGU) de 2011. Em seu último ano de mandato 
a tucana buscou beneficiar a saúde, o turismo e o desenvolvimento urbano e 
comercial do Estado. Apesar todos os investimentos propostos por ela terem 
sido autorizados pelo govemo federal, até agora, quase um ano após Thelma 
deixar a Câmara, nenhum valor foi sequer empenhado. 

Entre os destinos que a tucana deu a seus R$ 12,9 milhões em emendas está 
a rede de abastecimento de água de Chapada dos Guimarães. Thelma 
destinou a maior parte do montante - R$ 10 milhões - para interligar toda 
região urbana do município. 

o convênio entre o governo do Estado e a prefeitura para realização da obra foi 
assinado em setembro. A elaboração do projeto e a execução da obra estão a 
cargo da Secretaria de Estado de Cidades. Atualmente Chapada dos 
Guimarães conta com apenas 30% de cobertura de rede de distribuição de 
água. 

Embora Thelma tenha sido a única a não conseguir os empenhos, o ex
deputado federal Ca~os Abicalil (PT) não possui nenhuma das emendas 
quitada. R$ 2,5 milhões proveniente dos recursos do petista estão 
empenhados em projetos para o desenvolvimento do turismo. 

Entre os que conquistaram a reeleição, mas enfrentam o mesmo problema 
estão o deputado federal Pedro Henry (PP) e o senador Jayme campos 
(DEM). Os empenhos ainda não pagos de ambos também dizem respeito a 
investimentos do setor turfstico o Estado. 

As emendas apresentadas pela bancada mato-grossense no Congresso são 
que conseguem aprovação e liberação mais ágil. Dos R$ 20 milhões 
empenhados, R$ 19,9 milhões já foram pagos. 

Conforme dados do portal Siga Brasil, do Senado Federal, Mato Grosso possui 
R$ 1,1 bilhão autorizados para investimentos. O montante é proveniente de 
emendas parlamentares individuais, de bancada e da própria relataria do OGU 
de 2011. Desse total, cerca de R$ 501,6 milhões já foram pagas pelo govemo 
federal. (LN) 
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No dia 09 de maio de 2017, às 17h14min, na sede da Procuradoria da Republica em Matp 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marcom Zago 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de 
, 

Borrazópolís/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador 

do Registro Geral nO. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. 

335.903.119-91, grau de instrução Super.ior Completo, residente na Avenida Brasília, nO 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado 

por Seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nº 16.649, no interesse e 

com fundamento na Notícia de Fato nO 1.00.000.01 0999/2016-15, em trâmite perante a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 13 -

"EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELO EMPRESÁRIO RICARDO PADILHA DE 

BOURBON NEVES ("RICARDO NOVIS")": QUE o Declarante no ano de 2010 foi eleito 

Governador do Estado de Mato Grosso após Se sagrar vencedor nas eleições majoritárias, 

sendo que para manter sua governabilidade perante a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO foi compelido a pagar propina em prol dos Deputados 

Estaduais; QUE no final do ano de 2010 foi procurado em seu gabinete pelos Deputados 

Estaduais que compunham a Mesa Diretora, quais sejam: JOSÉ RIVA (PRESIDENTE) E 

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA (PRIMEIRO SECRETÁRIO); QUE nessa conVersa 

ambos (JOSÉ RIVA e SERGIO RICARDO) informaram que os Deputados Estad~ais y 

!(), R* ~ 
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estariam cobrando a Mesa Diretora no sentido de receberem o valor de R$100.000,00 (cem 

mil reais) por parlamentar, argumentado que seria o 13.°; QUE em contrapartida os 

parlamentares continuariam a apoiar o governo do Declarante na aprovação dos projetos 

de seu interesse, aprovação de contas e apoio político; QUE o Declarante nessa reunião 

aceitou pagar tal valor, pois precisava do apoio da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, tendo 

ficado definido que SERGIO RICARDO seria o responsável em operar a distribuição do 

13.0 da propina para os demais Deputados Estaduais; QUE o Declarante na oportunidade 

não tinha tal valor para repassar a SERGIO RICARDO, motivo pelo qual procurou 

WANDERLEY FACHETII TORRES, proprietário da TRIMEC ENGENHARIA E 

TERRAPLANAGEM LIDA e seu amigo pessoal, tendo nessa oportunidade explicado 

para VANDERLEY a situação; QUE o Declarante pediu emprestado o valor de R$ 

1.700.000,00 (um milhão e setecentos mi.l reais), tendo dito para WANDERLEY que antes 

dos cheques serem compensados, o Declarante encontraria uma forma de quitar tal débito 

com ele; QUE WANDERLEY aceitou o pedido do Declarante e lhe entregou os 17 

(dezessete) cheques no valor de R~ 100.000,00 (cem mil reais) cada, tendo em vista que 

seriam 17 (dezessete) parlamentares que receberiam o 13.0 da propina; QUE os 17 

Deputados que receberam a quantia são GUILHERME MALUF; HERMÍNIO J. BARRETO, 
- ~ ~ 

JOAO MALHEIROS, JOSE GERALDO RIVA, MAURO SAVI, AIRTON PORTUGUES, 

ANTÔNIO AZAMBUJA, ADALTO DE FREITAS FILHO (DALTINHO), PEDRO 

SATÉLITE, SEBASTIÃO REZENDE, SÉRGIO RICARDO, WAGNER RAMOS, WALACE 

GUIMARÃES, VALTER RABELO, JOSÉ DOMINGOS FRAGA, GILMAR FABRIS; QUE o 

Declarante fez posteriormente a entrega de tais cheques em mãos para SERGIO 

RICARDO, que por sua vez, iria distribUÍ-los aos demais deputados; QUE como o 

Declarante não conseguir cobrir tais cheques de WANDERLEY, os cheques foram 

compensados e foram devolvidos por insuficiência de fundos; QUE diante de tal situação 

SERGIO RICARDO solicitou ao Declarante para que ele pegasse tal valor junto ao 

operador financeiro "RICARDO NOVIS" a fim de saldar referida dívida, eis que na 
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do Declarante, SERGIO RICAI~DO pegou esse valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e I 

setecentos mil reais) com "RICARDO NOVIS", ficando assim o Declarante devedor de 

"RICARDO NOVIS"; QUE foi realizada uma reunião entre o Declarante, SÉRGIO 

RICARDO e "RICARDO NOVIS" no Palácio Paiaguás, ocasião em que o Declarante não se 

recorda se assinou algum documento, mas se recorda que SÉRGIO RICARDO disse ao I 

Declarante que teria assinado' uma nota promissória como forma de garantia do 

empréstimo; QUE o Declarante afirma que passou então a ser cobrado insistentemente 

por "RICARDO NOVIS", motivo pelo qual incumbiu PEDRO NADAF de encontrar 

alguma empresa que pudesse dar "retorno ao grupo" a fim de ser paga essa dívida e obter I 

em contrapartida benefícios de incentivos fiscais - PRODEIC; QUE se lembra que foi feita 

uma reunião na Casa Civil onde se encontravam o Declarante, PEDRO NADAF, 

"RICARDO NOVIS" e CHICO DALTRO (vice-governador), eis que o vice-governador 

também tinha urna dívida com "RICARDO NOVIS"; QUE o Declarante deixou claro a 

todos que ambas as dívidas, tanto a do Declarante referente ao dinheiro que "RICARDO 

NOVIS" entregou a SÉRGIO RICARDO, como a pessoal de CHICO DALTRO com 

"RICARDO NOVIS" seriam pagas através de propinas oriundas de empresas por conta 

da concessão de incentivos fiscais; QUE se lembra que posteriormente PEDRO NADA F 

chegou a comentar com o Declarante que havia conseguido pagamento de "retorno" por 

meio da empresa CONCREMAX, após acerto com O empresário JORGE PIRES DE 

MIRANDA, em troca da concessão de incentivos fiscais pelo governo, valores esses que 

PEDRO NADAF usou para pagar "RICARDO NOVIS"; QUE afirma que não obstante o 

pagamento da dívida do valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) pagos 

por PEDRO NADAF a "RICAROO NOVIS", acrescidos de juros, cujo montante final não 
" , 

sabe mencionar, referente a dívida 'dos deputados, foi também paga no mesmo contexto a 

dívida que CHICO DALTRO tinha com "RICARDO NOVIS" no valor aproximado de R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais); QUE segundo informações de PEDRO NADAF este I 

afirmou que havia conseguido quitar essa dívida de CHICO DALTRO com o recebimento 0/ 
do "retorno" da empresa CONCREMAX, mediante entrega de diversos apartamentos da ( '" 

M-.~ 3 
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empresa diretamente a "RICAl~pO NOVIS" cujos detalhes O Declarante não sabe 

informar. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 17h47min do dia 09/05/2017 e 

segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro 

Scarmagnani (Procuradora a'República, matrícula 1.142, Portaria PGR/MPF n" 193, de 07 

de março de 2017) _~~m~~~~ID<L::::======. que digitei O presente: 

termo. 

_~~~?a:~~~Barbosa 

Delio Lins e Silva Junior 
M.>IQ;~,ado - ABIDF nº 16.649 

4 . 
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No dia 09 de maio de 2017, às 17h48min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 
, 

Ribeiro Scarmagnani (PortariaPGRlMPF nO 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador dó 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de 
, 

Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador 
, . 

do Registro Geral nO. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO. 
, 

335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, ~esidente na Avenida Brasília, nQ 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado 

por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nO 16.649, no interesse e 

com fundamento na Notícia de F~to nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a . 
Procuradoria-Geral da República, para presta.r declaração referente ao Anexo 14 ,-

"EMPRÉSTIMOS TOMADOS PERANTE AVILMAR DE'ARAU]O COSTA": QUE no ano de 

2011, época em que o Declarante era Governador do Estado de Mato Grosso, o Declarante 

foi procurado em seu gabinete pelos Deputados Estaduais JOSÉ GERALDO RlVA (na 

época dos fatos Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso) e por 

SÉRGIO RlCARDO DE ALMEIDA (na época Primeiro Secretário da Mesa Diretora da 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso), sendo que ambos (José Riva e Sérgio 

Ricardo) compunham a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso e informaram ao Declarante que havia uma dívida da Mesa Diretora em face do 

operador finan,ceiro AVILMAR DE ARAUJO COSTA no, valor de R$ 7.000.000,00 (sete 

milhões de reais), sendo que acrescidos dos juros, estaria em tomo de R$ 8.000.000,00 (oito 

milhões de reai~) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de.:eais), tendo ambos, nessa reunião,,~ 

pedido insistentemente para que o Declarante quitasse'tal.dívida com AVILMAR em troca '{! 

do 'po'o d, _ di<"<o" 'o ~o ,o",mo, QUE o D~~' V~"; .~ 
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SERGIO RICARDO e JOSÉ RNA,que não havia condições de efetuar mais esse pagamento 

para a Assembleia Legislativa, sendo que após várias recusas do Declarante, JOSÉ RIVA e, 

SÉRGIO RICARDO procuram o Declarante novamente informando terem encontrado 

uma forma de quitara débito com AVILMAR, através do CENTRUS - INSTITUTO MATO 

GROSSO DE SEGURIDADE SOCIAL; QUE JOSÉ RIVA e SÉRGIO RICARDO informaram 
, 

que havia um débito do Estado de Mato Grosso em face de tal Instituto em razão de 

decisão judicial transitada em julgado no valor de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco 

milhões de reais), sendo que se o Governo do Estado de Mato Grosso efetuasse a quitação 

de tal débito administrativamente, os advogados que representavam o Instituto 

CENTRUS retornariam a titulo de propina o montante em torno de R$ 23.000.000,00 (vinte 

e três milhões de reais); QUE com o valor recebido da propina do CENTRUS seria quitada 

a dívida da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa com AVILMAR; QUE foi tratado 

ainda na aludida reunião por JOSÉ RlVA e SERGIO RICARDO que além da quitação da 

dívida, o valor da diferença entre o montante da dívida (aproximadamente R$ 

10.000.000,00 - dez milhões de reais) com o retorno da propina (R$ 23.000.000,00 - vinte e 

três milhões de re!is) poderia ser antecipado naquele momento por AVILMAR, ou seja, no 

montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) para JOSÉ RlVA e SÉRGIO RICARDO 

e o montante de' R$ 4.000.000,O~ (quatro milhões de reais ao Declarante); QUE o 

Declarante concordou com os pedidos trazidos pelos 'parlamentares supracitados; QUE 

após o Declarante combinar os detalhes com JOSÉ RNA e SÉRGIO RICARDO, esses 
, 

ficaram responsáveis em combinar os detalhes com os advogados que representavam o , ' 

INSTITUTO CENTRUS, tendo, sido dito por JOSÉ RIVA que ele teria acertado com os 

Procuradores do Estado responsáveis pelo acordo urna propina no valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo JOSÉ RNA dito ainda 

que já teria acertado a propina no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com o 
, 

auditor do Estado de Mato Grosso responsável pela elaboração dos cálculos respectivos; 

QUE JOSÉ GERALDO RIVÁ informou ao Declarante q~e NEWMAN era o advogado do 
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outubro a novembro de 2011; houve uma reunião em que participaram o Declarante" 

SÉRGIO RICARDO, JOSÉ RIVA. e' AVILMAR, no gabinete do Declarante; QUE em tal 

reunião ficou acertado todos os detalhes dos recebimentos das propinas com AVILMAR,. 

tendo sido informado a AVILMAR que o valor devido pela ASSEMBLÉIA seria quitado 

através das propinas recebidas através do INSTITUTO CENTRUS, no montante 

aproximado de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), sendo que o valor 

remanescente de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) da propina AVILMAR 

anteciparia R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) para JOSÉ RIVA e SERGIO RICARDO e 

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) ser.ia antecipado para o Declarante; QUE 

AVILMAR concordou, e além de ter adiantado o valor para JOSÉ RIVA e SÉRGIO 
- I 

RICARDO, AVILlylAR repassou também um cheque para o Declarante no valor de R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões -de" reais) emitido pelo próprio AVILMAR, tendo o 
I 

Declarante assinado 12 (doze) cheques pessoais no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil réÃis) cada, como forma de garantir a dívida de R$ 18.000.000,00 (dezoito 

milhões de reais) e entregue para AVILMAR; QUE o Declarante tem conhecimento que 

JOSÉ RIVA teria repassado p~ra o Declarante o valor aproximado de R$ 700.000,00 

(setecentos mil reais) recebidos de AVILMAR; QUE o cheque que o Declarante recebeu de 

AVILMAR não foi depositado, pois foi combinado que AVILMAR avisaria o Declarante a 

data para que pudesse ser depositado, no entanto, tal cheque nunca foi compensado em . -

razão dos fatos .narrados -acima; QUE o Declarante se recorda que a Assembleia 
'.1 

Legislativa do Estado de Mato Grosso através de JOSÉ RIVA e SÉRGIO RICARDO 

elaboraram uma lei, no ano de 2011, constando como autor lideranças partidárias, 

autorizando o Poder Exécutivo a negociar com o INSTITUTO CENTRUS a quitação do 

débito existente, mediante .concordância da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso 

e auditoria da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, exatamente nos termos que 

eles teriam narrado para 'O Declarante; QUE ~- acordo foi assinado pelo Estado de Mato 

Grosso com representantes do INSTITUTO CENTRUS em 2011, tendo ficado definido no 

acordo que o Estado de Mato Grosso quitaria o débito mencionado em 18 parcelas; QUE o 

3 
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Declarante sabe que os representantes do INSTITUTO CENTRUS ficaram incumbidos de 

devolver a título de propina o montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais) do valor de cada parcela que o INSTITUTO CENTRUS recebia do Estado de Mato 

Grosso; QUE o "retorno" visava quitar a dívida de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de 

reais) com AVILMAR ARAÚJO;(1UE a dívida com AVILMAR se refere aos débitos 

antigos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nO 

montante em' torno de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), mais os valores 

antecipados para JOSÉ RIVA e SERGIO RICARDO (R$ 8.000.000,00), acrescidos dos R$ 
I 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais) antecipados ao Declarante por AVILMAR por meio 

de cheque; QUE o Estado de Mato Grosso efetuou o pagamento em 05 (cinco) parcelas 

cada qual no valor aprpxima.do de R$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reaiJ) 

para o INSTITUTO CENtRUS, dois quais R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais) por parcela foram utilizados para quitar a dívida com AVILMAR; QUE com 'o 

recebimento dos valores, AVILMAR devolvia os cheques dados em garantia pelo 

Declarante, tendo AVILMAR devolvido 04 (quatro) desses cheques após os recebiment'?s 

das parcelas; QUE algumas vezes AVILMAR devolveu em mãos para o Declarante, outras 

vezes AVILMAR entregou para SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO, ex-chefe de gabinete 
• I 

do Declarante; QUE JOSE RIVA disse para o Declarante que foram efetuados 05 (cinco) 

pagamentos para AVILMAR, 'ao passo que AVILMAR confirmava o recebimento de 

apenas 04 (quatro) parcelas de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); QUE 

em meados do ano de 2012, por decisão judicial o E~tado ficou impedido de efetuar o 

pagamento dess~ valores em face do INSTITUTO CENTRUS, motivo pelo qual a dívida 

com AVILMAR não foi quitada na sua integralidade, e por isso AVILMAR não devolveu 

para o Declarante os cheques dados como garantia dos pagamentos do débito; QUE ainda 

em face de AVILMAR, o Declarante se recorda que na época em que era Deputado do 

Estado de Mato Grosso, nos anos em que compunha a Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa, sabia que JOSÉ RIVA o~erava com AVILMAR para efetuar os pagamentos da 

4 



• 

• 
• 

Ministério Público Federal 

GAB/PGR 

FI!. 000lB~ 

recebidos de "retomo" para quitar tais empréstimos, sendo que o contato maior corri 

AVILMAR era com JOSÉ RIVA; QUE em relação aos cheques encontrados pela PRF na 

posse de A VILMAR em nome da ALMT, o Declarante esclarece que quando da construção 

da ALMT havia "retomo" pela empresa construtora (ELDORADO do empresário 

ANILDO LIMA BARROS); qUE esses cheques emitidos pela ALMT, com assinatura d~ 
, • I 

Declarante e de JOSE GERALDO RIVA, foram repassados a AVILMAR como garantia dos 

empréstimos tomados pela Mesa Diretora; QUE AVILMAR foi pago por meio do 

"retomo", mas não devolveu esses cheques emitidos como forma de garantia, por essa 

razão, ainda estavam na posse. de AVILMAR quando da abordagem da PRF. Nada mais a 

declarar, encerro o presente terino às 18h17min do dia 09/05/2017 e segue assinado por 

todos, inclusive por mim, Vanéssa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani 

(Procurador~ drfepública, matrícWa 1142, po.rtaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 

2017) ~r.q;, ~ que dIgitei o presente termo. 

c2-z;e ~ 
Delio Lins e Silva Junior 

Adv'o ado - OAB/DF nO 16.649 
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No dia 09 de maio de 2017, às 18h30min, na sede da Procuradoria da República em Mato, 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zaga: 
, 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF n Q 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 
, 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de 

Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador 

do Registro Geral nº. 2020025 SS/pR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. 

335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, n" 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhadb 

por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nº 16.649, no interesse·e 

com fundamento na Notícia de Fato nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante' a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 15 - "DOS 

EMPRÉSTIMOS TOMADOS PERANTE O EMPRESÁRIO JURANDIR DA SILVA VIEIRA 

- , ' 

"SOLUÇA0 COMESTICOS": QUE o Declarante se recorda que conheceu JURANDIR DA 
, 

SILVA VIEIRA, proprietário da "SOLUÇÃO COMÉSTICOS", no ano de 1993 na época em 

que o Declarante era Prefeito de Matupá, tendo em vista que jURANDIR era proprietário 

de uma fazenda na região; QUE a amizade se início na década de 1990 tendo tal laço' se 

estreitado no momento em que o Declarante se mudou para a cidade de Cuiabá/MT; Q~E 

o Declarante se recorda que no ano de 2013 foi procurado pelo Sr. ROBÉRIO GARC1A, 

proprietário da CONSTRUTORA ENGEGLOBAL, juntamente com o administrador' da 

empresa PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA; QUE ROBÉRIO GARCIA disse ao 

C? /7)1 
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Declarante nessa reunião que estaria com dificuldades financeiras na empresa, não 

conseguindo continuar na execução das obras de forma tempestiva, tendo alegado ainda 

que não teria como pagar os funcionários, motivo pelo qual os esses estavam fazendo 

greve; QUE ROBÉRIO pediu ao Declarante para adiantar os pagamentos das obras sem as 

respectivas medições, tendo o Declarante informado que não poderia fazê-lo, no entanto, 

o Declarante indicou JURANDIR DA SILVA VIEIRA para que Robério pudesse contrair 

empréstimo e ao receber os valores do Estado com a execução das obras, após as 

medições, pudesse quitar o empréstimo contraído; QUE: Além da CONSTRUTORA 

ENGEGLOBAL, o Declarante nesse mesmo período foi procurado também por CARLOS 

AVALONE (ex-Deputado Estadual do Estado de Mato Grosso) e MARCELO AVALONE, 

ambos proprietários da 3 IRMÃOS ENGENHARIA alegando também dificuldades 

financeiras da empresa, sendo que ambos pediram ao Declarante as antecipações dos 

pagamentos, independentemente das medições, isto é, recebimento antecipado, sem a 

efetiva execução das etapas, para poderem continuar executando os trabalhos, tendo o 

Declarante também informado que não poderia fazê-lo, orientando-os a procurar 

JURANDIR DA SILVA VIEIRA para que pudessem contrair empréstimo e ao receber os 

valores do Estado com a execução das obras, pudessem quitar o financiamento com 

JURANDIR; QUE o Declarante esclarece que o assunto foi tratado com os representantes 

das duas empresas acima citadas em mais de uma oportunidade e, antes de orientá-los a 

procurar JURANDIR. o Declarante conversou com este que, após muita insistência do 

Declarante, concordou em atender os empresários ROBÉRIO GARCIA e CARLOS e 

MARCELO AVALONE; QUE: O Declarante se recorda que no caso das 02 (duas) 

empresas, JURANDIR procurou o Declarante dizendo que apenas iria conceder os 

empréstimos para as construtoras se o Declarante avalizasse os respectivos pagamentos; 

QUE o Declarante concordou com JURANDIR tendo em vista que as obras que estavam 

sendo realizadas por ambas as construtoras estavam na matriz de responsabilidade que o 

Estado de Mato Grosso havia assinado com o Comitê Organizador da Copa do Mundo de 

2014; QUE o Declarante não se recorda se houve "aval" formal, mas garantiu a 
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JURANDlR que as empresas citadas iriam receber os pagamentos devidos pelo Estado 

assim que fossem executados os serviços e as medições; QUE: com a garantia do 

Declarante, JURANDlR emprestou os valores para ROBÉRIO GARCIA, sendo no valor 

aproximado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais); QUE a operação foi 

garantida por um cheque da ENGEGLOBAL, O qual, no entanto, o Declarante não possui; 

QUE no entanto, o Declarante apresenta nessa oportunidade cópia do cheque emitido 

pela ENGEGLOBAL, referente à repactuação da dívida (que não foi paga), consistente no 

cheque nº AA-004258, conta nO 20788-9, agência 0288, Banco Itaú, no valor de R$ 

1.821.680,00 (um milhão, oitocentos e vinte um mil, sesicentos e oitenta reais), emitido em 

26 de fevereiro de 2015; QUE o Declarante possui o original deste cheque, o qual será 

entregue oportunamente; QUE JURANDlR emprestou, ainda, R$ 3.315.000,00 (três 

milhões, trezentos e quinze mil reais) para a empresa 3 IRMÃOS ENGENHARIA; QUE a 

operação foi garantida por um cheque emitido pela empresa 3 IRMÃOS ENGENHARIA; 

QUE o declarante apresenta cópia do cheque dado em garantia nessa operação, bem como 

cópias dos cheques emitidos com os valores referentes aos juros da operação; QUE o 

Declarante possui os originais desses cheques e se compromete a entregá-los; QUE no 

entanto, ROBÉRIO, CARLOS E MARCELO AVALONE não quitaram o empréstimo 

perante JURANDlR, razão pela qual logo que começou a vencer os cheques, JURANDIR 

cobrou o Declarante (por volta de 2014) em razão do aval verbal prestado pelo Declarante; 

QUE o Declarante quitou parte dessa dívida com JURANDIR através do recebimento de 

propinas oriundas das empresas do ramo de Transportes do Estado de Mato Grosso; QUE 

o Declarante repassou para JURANDlR vários cheques de empresas ligadas ao GRUPO 

MARTELLI no valor aproximado de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) 

a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais); QUE o Declarante arranjou uma forma para 

que GENIR efetuasse o pagamento das notas promissórias com maior discrição; QUE o 

Declarante repassou as notas promissórias emitidas por GENIR MARTELLI ao 

empresário JURANDIR (da Solução Cosméticos) que é amigo do Declarante; QUE GENIR 

MARTELLI, dessa forma, resgatava as otas promissórias emitidas quando realizava o 
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pagamento perante ]URANDIR; QUE o Declarante se recorda de ter se utilizado de 

recebimentos de propinas oriundas da TRIPOLO CONSTRUTORA para saldar tal débito, I 

sendo que o Declarante recebeu tais cheques da TRIPOLO CONSTRUTORA em razão do 

Declarante ter auxiliado O Deputado Estadual "NININHO" na concessão da rodovia MT 

130 que liga a cidade de Primavera do Leste à cidade Rondonópolis para concessionária 

"MORRO DA MESA CONCESSIONÁRlA S/A"; QUE "NININHO" era o representante 

de tal concessionária, sendo que em razão da ajuda prestada pelo Declarante à 

concessionária "MORRO DA MESA", na concessão do trecho de tal rodovia, "NININHO" , 

fez o pagamento das propinas através da empresa "TRIPOLO CONSTRUTORA", 

pertencentes aos filhos de "NININHO"; QUE o pagamento foi efetuado através de 

cheques, sendo que tais cheques foram entregues pelo próprio "NININHO" em mãos ao i 

Declarante; QUE cada cheque era no valor aproximado de R$ 320.000.00 (trezentos e vinte 

mil reais), sabendo o Declarante que alguns desses cheques da TRlPOLO 

CONSTRUTORA, entregues pelo Declarante a JURANDIR, retornaram sem provisão de 

fundos; QUE JURANDIR devolveu tais cártulas ao Declarante, que por sua vez, devolveu 

as cártulas para "NININHO"; QUE os cheques que voltaram sem provisão de fundos 

foram quitados por "NININHO", posteriormente, perante o Declarante; QUE o 

Declarante que não comentava diretamente com ]URANDIR a origem dos valores 

recebidos das transportadoras e construtoras para quitação do empréstimo, mas 

JURANDIR sabia que os cheques que recebia das construtoras e transportadoras tinham 

como finalidade quitar empréstimo avalizado pelo Declarante; QUE o Declarante se 

recorda ainda de que no ano de 2007 vendeu uma propriedade rural para ]URANDIR 

pelo valor R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), consistente numa área rural localizada no 

Município de Matupá; QUE o Declarante se recorda que essa área era próxima à área de 

]URANDIR naquela localidade; QUE a área vendida a JURANDIR, no ano de 2007, estava 

registrada em nome do Declarante, sabendo o Declarante que ]URANDIR registrou a 

compra da área na época da aquisição. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 

19h15min do dia 09/05/2017 e segue_ assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa 
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Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, matrícula 1142, 

Portaria rI\GR/MPF 193, de 07 de março 

----'Ü"'b,m"""'l1:~~~!~~i~~~~ei~O presente termo . 

de 

& . 
Giovana Si! a e 

ESJ!f:crivã de Pol~cia Fe~~'''I-i~3 

d ad~ir mote 
Agen e de Polícia Feder 1- mat. 18.659 , 
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c-~_ .. __ . __ 'TERMO DE DEêLAR~ÇÃO n" .!:16~..;;..·" __ ··_· --'-__ ''';;'''1 ..J1 

No dia 09 de maio de 2017, às 19h16min, na sede da Procuradoria da República em Mato 
I 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF n" 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 
I 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural ,de 

Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador 

do Registro Geral nº. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO. 
335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília,' n" 

I 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado 

por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nº 16.649, no interesse e 
I 

com fundamento na Notícia de Fato nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 16 - "DOS 

EMPRÉSTIMOS TOMADOS PERANTE O EMPRESÁRIO TEGNAN LUIZ DE MORAiS": 

QUE o Declarante afirma ter conhecido TEGIVAN no ano de 1998 na cidade de Colíder-

MT, quando TEGIVAN passou a trabalhar com o Declarante em uma televisão de sua 
I 

propriedade a partir daquela data; QUE posteriormente, quando o Declarante assulhiu 

corno deputado estadual, TEGIVAN veio para Cuiabá e passou a trabalhar com o 
I 

Declarante na Assembleia a partir do ano do ano 2000, igualmente exercendo suas funções 

no setor de comunicação; QUE a partir de 2003 até O ano de 2004, TEGIVAN passofl a 

trabalhar no departamento financeiro da Assembleia, eis que o Declarante foi eleito para a r 
mesa diretora e exercia o carg de prime.iro secretário; QUE TEGIVAN era pessoal de 

CU· .s;?~ j 
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muita confiança do Declarante, com o qual manteve relações comerciais; QUE no ano de 

2000 o Declarante foi sócio de TEGIVAN na constituição de uma empresa chamada 

CONTINENTAL COMUNICAÇÃO; QUE tal empresa foi constituída para participar de 
, 

concorrências públicas no Ministério da Comunicação, tendo se sagrado vencedora di) 

concessão do uso de transmissão de 3 a 4 localidades no estado de Mato Grosso, sendo 

que tal empresa estava em nome de TEGIVAN, porém, o Declarante tinha 50% de forma 
I 

oculta de tal empresa nessa época; QUE afirma que em data que não se recorda o 
I 

Declarante repassou esses 50% de sua propriedade para seu filho RODRlGO BARBOSA, 

ao passo que seu irmão ANTONIO BARBOSA adquiriu a parte de TEGIVAN, estando a 

empresa em processo de regularização; QUE afirma que dentre os anos de 2000 a 2002, 
I 

não se lembrando a data exata, o Declarante adquiriu, em sociedade com TEGIVAN, uma 

fazenda na região do Pantanal (Município de Poconé/MT), denominada SÃO PEDRO 

(Fazenda Pantanal), sendo que TEGIVAN ficou com a participação de 30% no imóvel eo 
, 

Declarante com 70%; QUE, contudo, o imóvel foi registrado somente no nome do pai de 

TEGIVAN ("JOÃO MORAES"); QUE o Declarante comprou por volta de junho de 2013'a 

parte da fazenda de TEGIVAN; QUE o Declarante pagou a quantia de R$1.000.000,00 (uJl1 

milhão de reais) pela parte de TEGIVAN e acredita que esse montante tenha origem nos 

"retornos" que o Declarante recebeu enquanto ocupante do cargo de Governador; QUE' o 

Declarante acredita que tenha repassado a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão cle 

reais) a TEGIVAN em dinheiro em espécie; QUE o Declarante registrou a propriedade em 
I 

nome de WANDERLEY FACHETTI TORRES, ou seja, transferiu diretamente o imóvel 

para WANDERLEY; QUE a transferência do imóvel se deu diretamente ao empresátio 

WANDERLEY, pois este' era avalista de JOÃO CARLOS SIMONI junto ao BANCO 

RURAL, em um empréstimo no valor aproximado de R$ 30.000.00,00 (trinta milhões de 

reais), que JOÃO SIMONI havia emprestado do Banco Rural em favor do Declarante; 

QUE além dessa área, foi repassado ao BANCO CURAL o montante aproximado de R$ 
I 

18.000.000,00 (dezoito milhões reais), contudo, o BANCO RURAL permanece cobrando 

WANDERLEY e JOÃO (avalista) pela quantia aproximada de R$ 30.000.000,00 (trirtta r 
~ I%\f •. ~ 2 
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milhões de reais) em razão dos juros bancários pelo atraso no pagamento. Nada mais a 
, 

declarar, encerro o presente termo às 19h30min do dia 09/05(2017 e segue assinado por 

todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani 

(procurado~at'i ::P:ti~, rnatrí/1la 1142, P~ia PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 

2017) '\A~ que digitei o presente termo . 

Oelio Lins e Silva Junior 
Advogado - O BIDF nO 16.649 

Gt;~a e Arru
L

d<a.uLr-1 

aeral- mat. 19.383 

3 

'. 
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No dia 09 de maio de 2017, às 19h31min, na sede da Procuradoria da República em Mato' 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago , 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o, 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de 

Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador 

do Registro Geral nº. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº.' 

335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nº' 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado 

por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nº 16.649, no interesse e 

com fundamento na Notícia de Fato nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a. 
Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 17 -

"RETRATAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NO MPMT POR EDER DE 

MORAES": QUE o Declarante se recorda que no ano de 2013 houve uma mudança em seu 

Secretariado em razão de uma decisão política tomada pelo Declarante, pois todos os 

Secretários que se candidatariam ao pleito de outubro de 2014 deveriam pedir exoneração 

até o dia 31 de dezembro de 2013; QUE nessa oportunidade EDER MORAES se exonerou 

do cargo de representante do Governo de Mato Grosso do Escritório em Brasília, sendi=' 

que tal cargo tinha "status" de Secretário de Estado; QUE no tocante a esse cargo em que 
, 

ÉDER DE MORAES foi nomeado, o Declarante esclarece que por volta de 2012, logo após 

a nomeação de SÉRIO RICARDO no cargo de Conselheiro do TCE, ÉDER DE MORAES 
, , 

começou a questionar essa nomeação, inclusive na mídia; QUE essa fala de EDER DE 

MORAES na mídia (jornal CIRCUITO MATO GROSSO) gerou pressão em cima do 

Declarante por parte da ALMT (JOSÉ GERALDO RIVA) e do TCE (JOSÉ CARLOS 

NOVELLl), sendo que o Declarante chamou ÉDER DE MORAES no Palácio Paiaguás, e 

,. 
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explicou que o pedido de exoneração de ÉDER DE MORAES partiu de JOSÉ GERALDO 

RIVA e JOSÉ CARLOS NOVELLI; QUE com a exoneração de ÉDER DE MORAES DIAS, 

JOSÉ GERALDO RlVA teve a iniciativa de conversar com o empresário "BECARI", tendo. 

também o Jcvado até o gabinete do Declarante para conversar; QUE "BECARI" contratou' 

ÉDER DE MORAES como administrador e apresentador de um programa na TV (na 
, 

época era o SBT e depois passou para BAND); QUE "BECARI" acertou com ÉDER DE 

MORAES o salário mensal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo o; 

compromisso da ALMT, por meio de JOSÉ GERALDO RIVA, e do governo, por meio do 

Declarante, de manter um contrato de mídia com a emissora de "BECARI"; QUE passados 

uns dois meses, "BECAR!" chamou ÉDER DE MORAES para conversar e disse a ÉDER' 

DE MORAES que o salário del~ dependeria dos contratos "extras" que ele conseguisse 

para a televisão; QUE com a saída de ÉDER DE MORAES da televisão de "BECARI",. 

ÉDER DE MORAES ocupou o cargo de Secretário, na Prefeitura de Várzea Grande, nal 

gestão de "MANINHO"; QUE passado um tempo, ÉDER DE MORAES saiu da Prefeitura 
• I 

de Várzea Grande e voltou a trabalhar no governo a pedido do próprio ÉDER; QUE o 

Declarante nomeou ÉDER DE MORAES no cargo de representante do Governo de Matd 

Grosso do Escritório em Brasília, no intuito de afastar ÉDER DE MORAES da cidade de 

Cuiabá; QUE o status de Secretário de Estado ao cargo de representante do Governo de 

Mato Grosso do Escritório em Brasília foi criado justamente para agradar ÉDER DE 

MORAES, pois este tinha preocupação em relação a não ter foro privilegiado; QUE o 
, 

Declarante ficou sabendo após a deflagração de algumas das fases da "Operação Ararath" 

que EDER MORAES estaria em tratativas com o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso para realizar uma colaboração premiada desde o final do ano de 2013; QUE o 

Declarante tomou conhecimento no curso da Operaçãr Ararath que EDER MORAES 

manteve vários contatos com a Polícia Federal e prestou entre os meses de janeiro a março 

de 2014 depoimentos no Ministério Público Estadual do Estado de Mato Grosso; QUE 
, 

nesses termos o Declarante percebe que ÉDER DE MORAES sempre tenta atribuir todos 

os fatos criminosos cometidos na gestão BLAIRO MAGGI ao Declarante, que era vice-~ 

(O 5J- (o\\t J 2 
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governador do Estado de Mato Grosso; QUE o Declarante esclarece que na condição de 

vice-governador não tinha autonomia para tornar decisões dentro da gestão do governo, 

fato inclusive confirmado por "JÚNIOR MENDONÇA", em sua colaboração premiada, ao 

mencionar queÉDER DE MORAES teria procurado "JUNIOR MENDONÇA" e solicitou a 

este que blindasse BLAIRO MAGGI e jogasse a culpa no Declarante, bem corno nos 

Deputados do "sistema", citando os deputados MAURO SAVI, JOSÉ RIVA e SÉRGIO 

RICARDO; QUE no segundo semestre do ano de 2014, após EDER MORAES ser solto, 

EDER DE MORAES procurou o Declarante, provavelmente na sua residência, sendo que 

nesse encontro EDER MORAES disse ao Declarante que estava em tratativas com a Polícia 

Federal para urna colaboração premiada e que ele teria prestado vários depoimentos no ' 

Ministério Público Estadual contando todos os crimes praticados por todos no governo 

BLAIRO e SILVAL; QUE até aquele momento o Declarante sabia que EDER estaria 

prestando depoimentos, mas não sabia o conteúdo dos depoimentos, tendo em vista que: 

eles ainda não tinham sido externados; QUE nesse encontro EDER MORAES disse ao 

Declarante que poderia se retratar desses depoimentos prestados ao MPE, com a condição 

de que o Declarante e BLAIRO MAGGI efetuassem o pagamento de R$ 12.000.000,00 I 

(doze milhões de reais); QUE em negociação com ÉDER DE MORAES, o Declarante 

conseguiu ajustar o valor de R$ 6,000.000,00 (seis milhões de reais); QUE, no entanto, 

nessa conversa o Declarante deixou claro para EDER MORAES que somente aceitaria 

pagar esse valor se BLAIRO MAGGI quitasse a metade, bem como que o valor somente 

seria pago após a retratação de EDER MORAES; QUE o Declarante se recorda que logo 

depois dessa conversa mantida com EDER MORAES foi conversar com BLAIRO MAGGI i 

sobre o assunto, sendo que tal conversa aconteceu em um final de semana no ano de 2014, 

na chácara de BLAIRO MAGGI situada ao lado do hangar da pista de pouso de aviões do 

Grupo Bom Futuro; QUE nessa conversa o Declarante expôs a BLAIRO MAGGI o pedido 

feito por EDER MORAES de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para se retratar, tendo 

BLAIRO MAGGI concordado em efetuar o pagamento de R$ 3 milhões de reais para que 

declarações que implicavam o Declarante e BLAIRO MAGGI; I '::f 
, (1' X [.lt j 

EDER se retratasse das 
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QUE, no entanto, BLAIRO disse que somente pagaria após conversar pessoalmente com: 

EDER MORAES; QUE o Declarante informou a BLAIRO MAGGI que pagaria a sua • 

(Declarante) parte, sendo que após conversar com BLAIRO, o Declarante informou a : 

EDER MORAES que BLAIRO teria concordado, no entanto, precisaria conversar com; 

aquele (EDER) antes, fato que acabou acontecendo, pois, o Declarante foi informado por: 

BLAIRO MAGGI que havia conversado com EDER MORAES e que efetuaria o pagamento : 

para que EDER se retratasse; QUE após tais conversas, no mês de setembro de 2014, EDER , 

DE MORAES protocolizou um documento no Ministério Público Estadual se retratando' 

das declarações prestadas no próprio Ministério Público Estadual; QUE ÉDER DE MORES ' 

nas audiências perante o Poder Judiciário também se retratou, oportunidade em que após : 

a retratação o Declarante começou a efetuar o pagamento do valor combinado com EDER ' 

MORAES em espécie; QUE o Declarante pagou cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de , 

reais) em espécie para EDER MORAES; QUE o pagamento foi efetuado por SILVIO 

CESAR CORREA ARAUJO, ex-chefe de gabinete do Declarante, sendo executado em 

várias parcelas e a maioria delas éfetuadas ainda no ano de 2014; QUE, inclusive, um dos 

pagamentos SILVIO levou na casa de EDER MORAES no condominio Florais dos Lagos, a 

pedido do próprio Declarante; QUE o recurso empregado para pagar ÉDER DE MORAES, 

referente à importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) teve como origem os 

recebimentos de propinas pelo Declarante no governo (propina oriunda da 

CONSIGNUM, 'retomo' dos incentivos fiscais, e programas de execução de obras a 

exemplo do MT INTEGRADO); QUE o restante do pagamento devido a EDER MORAES 

pela retratação, aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), esse (EDER) 

mandou recado através de SILVIO que o Declarante poderia encaminhar para CELSON 

LUIZ DUARTE BEZERRA; QUE EDER estaria devendo tal valor para ele, motivo pelo 

qual o Declarante poderia fazer esse encontro de contas diretamente com CELSON; QUE 

para efetuar esse pagamento o Declarante passou diretamente para CELSON vários 

cheques da empresa 3 IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, pertencente a CARLOS e 

MARCELO AVALONE; QUE tais valores são referentes a propinas pagas pela empresa 

4 
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pelo "retorno" decorrente da execução de parte da obra de pavimentação da rodovia que I 

liga os municípios de Xavantina a Campinápolis, trecho de 68 quilômetros de extensão; 

QUE o Declarante se recorda que SILVIO CESAR CORREA ARAUJO presenciou urna 

briga entre CELSON BEZERRA e MARCELO AVALONE sobre tal dívida; QUE o. 

Declarante sabe dizer, por meio de SILVIO, que tal discussão ocorreu no escritório da 

empresa CONSTRUTORA 3 IRMÃOS, pois MARCELO AVALONE teria pego os cheques 

da CONSTRUTORA 3 IRMÃOS das mãos de CELSON BEZERRA e não queria devolver, 
I 

os cheques para CELSON BEZERRA, suscitando urna grande discussão entre eles no local' 

na presença de SILVIO; QUE o Declarante sabe dizer que a maioria das cobranças de 

CELSON era com O empresário CARLOS AVALONE, mas a discussão ocorreu entre 

CELSON e MARCELO AVALONE; QUE o Declarante se recorda que tais cheques não 

foram compensados por falta de fundos, sabendo o Declarante que CELSON BEZERRA 

efetuou várias cobranças a CARLOS AVALONE; QUE em outra oportunidade o 

Declarante foi até o escritório de MARCELO MALUF a pedido de CELSON BEZERRA, 

pois CARLOS AVALONE estaria no escritório de MARCELO MALUF; QUE no momento 

em que o Declarante chegou com CELSON BEZERRA no escritório de MARCELO, 

CELSON adentrou na sala de MARCELO e passou a discutir asperamente com CARLOS 

AVALONE cobrando tal dívida; QUE o Declarante e todos os presentes conseguiram 

escutar do lado de fora da sala os gritos dessa discussão; QUE nesse período, CELSON 

mandava mensagens e ligava insistentemente ao Declarante cobrando esse dinheiro (R$ 

1.000.000,00 em cheques da 3 IRMÃOS CONSTRUTORA); QUE o Declarante dizia a 

CELSON que somente o pagaria, caso CELSON devolvesse os cheques da 3 IRMÃOS 

CONSTRUTORA ao Declarante, o que não aconteceu; QUE o Declarante sabe que 

BLAIRO MAGGI efetuou o pagamento do valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) 

pedido por EDER MORAES para a sua retratação, sabendo que a pessoa responsável em 

operacionalizar esse pagamento foi GUSTAVO CAPILÉ, proprietário do Diário Cuiabá; 

QUE o Declarante sabe dizer que GUSTAVO CAPILÉ e BLAIRO MAGGI são muito 

amigos; QUE GUSTAVO CAPILÉ estava sempre presente em eventos e em festividades na 

(O 3!1 ~f 5 
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residência de BLAIRO MAGGI; QUE o Declarante não tem conhecimento de relação de 

amizade entre GUSTAVO CAPILÉ e ÉDER DE MORES; QUE o pagamento da quantia de 

R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) da cota de BLAIRO MAGGI, por meio do 

empresário GUSTAVO CAPILÉ, foi confirmado ao Declarante pelo próprio BLAIRO 

MAGGI em seu gabinete em Brasília, no ano de 2015, na época em que ele era Senador da 

República; QUE, o Declarante se recorda que enquanto era governador do Estado de Mato 

Grosso, entre os anos de 2012 a 2013, EDER MORAES procurou o Declarante oferecendo 

um percentual das cotas da usina hidrelétrica São Tadeu, sendo que o percentual 

oferecido por ÉDER DE MORAES correspondia ao valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões 

de reais); QUE nessa ocasião EDER DE MORAES afirmou ao Declarante ser o proprietário 

de tal cota. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 20h15min do dia 05/05/2017 

e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zaga Ribeiro 

Scarmagnani (Procuradora [a 1142"Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 

de março de 2017) _---.:~ZoYlI.ll~:Q!..!Llfrs~=======_ que digitei o presente 

termo. 

da nha Barbosa 

&l::teL~~ 
Delio Lins e Silva Junior 

AA""",""';o - a BIDF nO 16.649 

'raOmote 
Agente de Polícia Federal- mat. 18.659 
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OPéRJI.ÇÃO ARf,Rf;TH 

Em documento, Eder diz que mentiu 
em depoimentos e culpa promotores 
Jacques Gosch 

Eucr Moraes r('nega depoiJlwlltos 

o ex-secretário de Estado Eder Moraes, pivô das denúncias que deram origem à Operação 
Ararath. protocolou no Ministério Público Estadual (MPE). Termo de Retratação Pública declarando 
que os depoimentos prestados ao órgão fiscalizador. entre 21 de fevereiro e 24 de março deste 
ano, são inverídicos. O documento datado em 29 de setembro afirma que as declarações, 
supostamente falsas, foram prestadas sob forte domínio emocional por orientação dos advogados 
Paulo lessa e Fabio lessa e dos promotores do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da 
Probidade Administrativa, 

Os depoimentos, agora reputados como 'Inverídicos por Eder, foram reunidos em 178 
pciginas e incriminam autoridades como o governador Silval Barbosa (PMBDl. o ex-governador e 
senador Blairo Maggi (PR), o presidente da Assembleia José Riva (PSDl. além de diversos 
empresários. As oitivas foram coordenadas pelos promotores Mauro Zaque. Roberto Turim, Célio 
Fúria, Ana Maria Bardusco e Wagner Fachone. 

No Termo de Retração pública, Eder ressalta que o fator psicolôgico que motivou os 
depoimentos inverídicos foi o fato de ter sido preterido na indicação para o Tribunal de Contas do 
Estado, Em 2012, surgiu a denúncia agora sob investIgação da Operação Ararath de que a cadeira 
então ocupada por Alencar Soares foi negociada com o atual conselheiro Sérgio Ricardo por R$ 4 
milhões . • Outro fato que consta nos depoimentos e foi desmentido por Eder é o suposto pagamento superfaturado superior a R$ 61 

milhões, referente à dívida do Governo com a construtora Encomind, do empresário Rodolfo Aurélio Borges de Campos. A 
operação. que teria sido executada mediante propina de R$11,9 milhões, já foi denunciada pelo Ministério Público Federal. 

• MpE inyestlga Eder Dor articulaçaQ de pagamento de dMda falsa e propina 

Eder também desmente declarações sobre a Todeschini 
Construções Terrapfanagem LTDA. As investigações da Ararath 
apontam fraudes na relação do Governo com a empreiteira. 
que firmou contrato no valor de R$ 13 milhões para execuçãO ! 

de obras emergenciais de reforma de todos os postos de 
arrecadação da secretaria estadual de Fazenda (Sefaz), no 
período em que o depoente comandava a pasta. 

"Afirmo, novamente, que todos os fatos narrados não 
exprimem a verdade. e que somente prestei tais depoimentos 
por meio de orientação dos membros do Ministério Público 
deste Estado e dos advogados que estavam me representando I 

naqueles atos, e que aproveitaram do meu abalo emocional 
induúndo e instigando para dizer essas inverdades", afirma 
Eder em trecho do Termo de Retrataçiio Pública, 

Reprodução 

No.s 4ac 21 te 24 di! rewretro dt 2014, bem: como I'IOJ cIn 12, 13. 

l4 di rMr9J' de 2014, aImt de .~ .. IntIuenc:Iado. por,.1m fati _010 ......... (_ polÔlIógI:o ~)por ~ de qu< 

me haviam Pf"CIIYtetIdo UlI1I vtga no Tfl)unal de Contas dMta E8tIdo 
• q.Ie rio me fora des1JnIdo .:.. lindo .. tato p(,tb • 00t6d0 
1ndu!!t.'8 _ wb.dedo na fn1nnA '~I .e por" ~ doe:,"'*S 
.~ I ~ • do6 .....;;.<I.i" .. ;,;;kÍ'~ ~ 

~~~~~.~~~ 
.,..,...... __ ooop ....... · ....... _".-. 

oonttantes~Í'lstDs quen30 te ~ a:m e l"lIIctedt. 

Além disso. Eder garante que na maioria dos No documento, Eder diz que foi onentado a mentir por adiJogados c promotores 
depoimentos não foi confeccionado qualquer termo. O ex· 

secretárto ainda explica que os advogados e promotores garantiram que os depoimentos seriam apenas conversas informais, 

..... _ .. - ._ .. - '--" .. "-'-_._'--'-- -"- ._.- ' .. _._' .. -... -'---,_._._._- - ... ,-- ------'-. 
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EXCELENTtss!MOS SENHORES PROMOTORES DE lUmÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - PROMOTORIA DElUmÇA DO PATRIMôNIO PÚ8UCO E 
DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA 

EU, éDER DE MORAES DIAS, brasileiro, casado, empresáriO, Inscrito no CPF n.O 

346.097.921-68 e RG n.O 393.225 SSP!MT, residente e domldllado à Alameda 

Aroeira, Quadra 11, Lote OS, casa 04, Condomfnlo florais dos Lagos. CUlabá/MT. 

venho mui respeitosamente á presença de Vossa exCelência !'e!!uere. juntada de 

Termo de Retrataçlio Pública (em anexo), onde me retrato formalmente de todos os 

depoimentos prestados no âmbito deste Órgão Ministerial no que dit respeito ai> 
fatos relativos lo Intitulada 'Operaçlio Ararath'. ! 

Requeiro. ainda, seja juntado o referido Termo de Retrataçlio Pública em 

todos os Incjuérltos Civis, procedimentos administrativos e criminais eventualmerl 

abertos (e correlatos) com base nestes depoimentos, pare que, não cause prejurzi 
ainda maiores do que já ocasionados restabelecendo-se, destarte, a verdade d1j 

fatos. m 
2: 

I 
j! 
§ 

1 

, , 
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GAB/PGR 
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Eu, ÉDER DE MORAES DIAS, brasileiro, casado, empresário, Insalto 

no CPF n.O 346.097.921-68 e RG n.O 393.225 5SP/MT, residente e 

domiciliado à Alameda Aroeira, Quadra 11, Lote 05, casa 04, 

Condomínio Aorals dos Lagos, Cuiabá/MT, responsável por 

informaç8es Inverídicas constantes nos depoimentos prestados 

perante o Ministério Público Estadual - Promotoria de Justiça de 

Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa -, que 

devem ser Invalidados e declarados IIrdtos por nllo exprimirem a 

verdade dos fatos, venho por melo desta fazer RETRATAÇÃO 

. PÚBUCA, para que, restabeleça a verdade dos fatos • 

Nos dias 21 e 24 de fevereiro de 2014, bem como nos dias 12, 13 e 

24 de março de 2014, além de outros, Influenciado por um forte 

domínio emocional (aspecto psicológico elevado) por conta de que 

me haviam prometido uma vag~ no Tribunal de Contas deste Estado 

e que n!io me fora destinado - sendo este fato público e notório 

inclusive veiculado na Imprensa -, e por orlentaçllo dos meus 

advogados à época e dos membros do Ministério Público, prestei 

Inveridlcamente diversos depOimentos perante o Ministério Público 

relativo a várlas pessoas deste Estado, dentre elas: autoridades 

publicas, particulares, empresários, além de outros, e sobre 

constantes fatos que não se coadunam com a realidade • 

Dentre as declarações prestadas, me referi a documentos en ~ues 
ao 6rg!io Ministerial dizendo inveridicamente que diziam resp 

• 
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posslvels IIIcltos penais cometidos por altas autoridades destl 
Estado. 
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Sem contar sobre uma suposta venda de vagas no TrIbunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso - que nunca exIstiu ou ao menos 

não tive conhecimento " sobre um suposto pagamento repassado 

pela empresa Encomlnd, sobre uma suposta operação realizada, 

com domicilio em nome da Assembléia Legislativa, com a 

construtora Todeschlnl, além de diversos fatos absolutamente 

inverldlcos envolvendo diversas pessoas físicas e jurldlcas deste 
Estado. 

. Afirmo, novamente, que todos os fatos narrados não exprimem a 

verdade, e que somente prestei tais depoImentos por melo de 

orientação dos membros do Ministério Público deste Estado e dos 

advogados que estavam me representando naqueles atos, e que 

aproveitaram do meu abalo emOcionai IndUzindo e InStigando para 
dIzer essas Inverdades. 

Retrato-me, assim formalmente, para restabelecer a verdade, de 

todos os depOimentos que procedi no âmbito do MInistério Público 

deste Estado perante os promotores do Patrimônio Público e da 
Probidade Admlnlslratlva. 

Saliento, ainda, que na maioria dos depoimentos 

confeccIonado qualquer termo, onde me foi ressalta o pelos 

-! 

• 
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promotores e pelos advogados que me acompanhavam à época, 

que seria apenas uma conversa Informal. 

Todavia, não se sabe por qual motivo, mas sem qualquer anuência 

minha, ao que tudo Indica, tais depoimentos que ora me retrato 

foram filmados e estão sendo divulgados por melo da Imprensa, 

sem eu ter sequer o conhecimento acerca do teor e conteCldo. 

Para mim foi uma Ingrata surpresa, pois fui Induzido a ter uma 

conversa Informal relatando fatos totalmente Inverfdlcos que estão 

sendo utilizados de forma flagrantemente JUdta pelas autoridades 

competentes e verculos de comunicação. 

GAB/PGR, 
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Ressalto que prestarei novos depoimentos apenas em juízo, onde 

exercerei minha autodefesa, de forma ampla e plena, o que me é 

assegurado constitucionalmente, 

Pedimos desculpas a todos, pelos transtornos causados, em vista da 

repercussão negativa dos fatos e que foram exarados de forma 

Inverldlca, ante as razões aduzidas acima. 

Repisa-se, por fim, que em nenhum momento ditos fatos 

correspondem com a verdade, motivo pelo qual deixo daro que não 

autorizo que tais depoimentos Inverfdlcos sejam utiliza para 

Instauração de quaisquer procedimentos de natureza dvel criminal 

e administrativa contra mim ou qualquer pessoa . 
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Que esta Retratação Pública sirva para restabelecer a verdade 

GAB7J>GR I 
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fatos. Se necessário, nllo me furto a confirmar o teor desta 
declaração perante as competentes. 

Culabá/MT, sefl~mbro de 2014. 

ÉDERDEMOI~ 

• 

• 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES PROMOTORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E 

DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA 

EU, ÉDER DE MORAES DIAS, brasileiro, casado, empresário, Inscrito no CPF n.o 

346.097.921-68 e RG n.o 393.225 SSP/MT, residente e domiciliado à Alameda 

Aroeira, Quadra 11, lote 05, casa 04, Condomínio Florais dos Lagos, Culabá!MT, 

venho mui respeitosamente á presença de Vossa Excelência requerer juntada de 

Termo de Retratação Pllblica (em anexo), onde me retrato formalmente de todos os 

depoimentos prestados no âmbito deste Órgão Ministerial no que diz respeito ais 
fatos relativos à intitulada 'Operação Ararath'. '" 

~ 
~ 

RequeIro, ainda, seja juntado o referido Termo de Retratação Pública em 
"" todos os Inquéritos Civis, procedimentos administrativos e criminais eventualmeri 
N 

abertos (e correlatos) com base nestes depoimentos, para que, não cause prejuíz~ 

ainda maiores do que já ocasionados restabelecendo-se, destarte, a verdade d~ 

fatos. m 

Nestes termos, p 

CUlabá/MT,. de 
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Eu, ÉDER DE MORAES DIAS, brasileiro, casado, empresáriO, Inscrito 

no CPF n,O 346.097.921-68 e RG n.O 393.225 SSP/MT, residente e 

domiciliado à Alameda Aroeira, Quadra 11, Lote 05, casa 04, 

Condomínio Florais dos Lagos, CuiabájMT, responsável por 

informações inverfdicas constantes nos depoimentos prestados 

perante o Ministério Público Estadual - Promotoria de Justiça de 

Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa _, que 

devem ser invalidados e declarados ilícitos por não exprimirem a 

verdade dos fatos, venho por meio desta fazer RETRATAÇÃO 

PÚBLICA, para que, restabeleça a verdade dos fatos . 

Nos dias 21 e 24 de fevereiro de 2014, bem como nos dias 12, 13 e 

24 de março de 2014, além de outros, influenciado por um forte 

domínio emocional (aspecto psicológico elevado) por conta de que 

me haviam prometido uma vaga no Tribunal de Contas deste Estado 

e que não me fora destinado - sendo este fato público e notório 

inclusive veiculado na Imprensa -, e por orientação dos meus 

advogados à época e dos membros do Ministério Público, prestei 

Inveridicamente diversos depoimentos perante o Ministério Público 

relativo a várias pessoas deste Estado, dentre elas: autoridades 

publicas, particulares, empresários, além de outros, e sobre 

constantes fatos que não se coadunam com a realidade . 

Dentre as declarações prestadas, me referi a documentos en egues 

ao Órgão Ministerial dizendo inveridicamente que diziam resp 
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Sem contar sobre uma suposta venda de vagas no Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso - que nunca existiu ou ao menos 

não tive conhecimento -, sobre um suposto pagamento repassado 

pela empresa Encomlnd, sobre uma suposta operação realizada, 

com domicílio em nome da Assembléia Legislativa, com a 

construtora Todeschini, além de diversos fatos absolutamente 

inverídicos envolvendo diversas pessoas físicas e jurídicas deste 
Estado. 

Afirmo, novamente, que todos os fatos narrados não exprimem a 

verdade, e que somente prestei tais depoimentos por meio de 

orientação dos membros do Ministério Público deste Estado e dos 

advogados que estavam me representando naqueles atos, e que 

aproveitaram do meu abalo emocional Induzindo e instigando para 
dizer essas inverdades. 

Retrato-me, assim formalmente, para restabelecer a verdade, de 

todos os depoimentos que procedi no âmbito do Ministério Público 

deste Estado perante os promotores do Patrimônio Público e da 
Probidade Administrativa . 

confeccionado qualquer termo, onde me foi ressalta o pelos 

Saliento, ainda, que na maioria dos depoimentos 
foi 
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promotores e pelos advogados que me acompanhavam à é\iB:f;a;=,_===p 

que seria apenas uma conversa informal. 

Todavia, não se sabe por qual motivo, mas sem qualquer anuência 

minha, ao que tudo indica, tais depoimentos que ora me retrato 

foram filmados e estão sendo divulgados por meio da imprensa, 

sem eu ter sequer o conhecimento acerca do teor e conteúdo. 

Para mim foi uma ingrata surpresa, pois fui induzido a ter uma 

conversa informal relatando fatos totalmente inverídicos que estão 

sendo utilizados de forma flagrantemente ilícita pelas autoridades 

competentes e veículos de comunicação . 

Ressalto que prestarei novos depoimentos apenas em juízo, onde 

exercerei minha autodefesa, de forma ampla e plena, o que me é 

assegurado constitucionalmente. 

Pedimos desculpas a todos, pelos transtornos causados, em vista da 

repercussão negativa dos fatos e que foram exarados de forma 

inverídica, ante as razões aduzidas acima. 

Repisa-se, por fim, que em nenhum momento ditos fatos 

correspondem com a verdade, motivo pelo qual deixo claro que não 

autorizo que tais depoimentos inverídicos sejam utiliza o para 

instauração de quaisquer procedimentos de natureza cível criminal 

e administrativa contra mim ou qualquer pessoa. 
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Que esta Retratação Pública sirva para restabelecer a verdade dÕS 

fatos. Se necessário, não me furto a confirmar o teor desta 

declaração perante as competentes. 

Cuiabá/MT, 

, 
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No dia 22 de maio de 2017, às 15h09min, na sede da Procuradoria da República em Mat? 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 
, 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR!MPF nO 193, de 07 de março de 2017), comparecep 

SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de 

Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portadqr 

do Registro Geral nº. 2020025 SS/pR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o tiº. 
335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nº 

I 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá!MT, CEP 78045-020, acompanhado 
I 

por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nO 16.649, no interessê e 
, 

com fundamento na Notícia de Fato nO 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante, a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 18, -

"OPERAÇÃO SEVEN"; QUE o Declarante assumiu o cargo de governador de Mato Gro~so 

em 1º/04/2010 e foi reeleito para a gestão de 2011/2014; QUE o Declarante ao assumir o 
, 

governo de Mato Grosso assumiu dívidas deixadas pelo grupo político anterior; QUE o 

Declarante nomeou PEDRO NADAF como Secretário da Casa Civil e este procurou o 

Declarante, no final do ano de 2013, para informar que havia uma área a ser 

desapropriada compreendida nos Municípios de Rosário Oeste e Chapada ?os 

Guimarães, denominada Parque Águas do Cuiabá; QUE PEDRO NADAF informou que o 
, 

então Procurador do Estado FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO 

mo" por parte do ro 
/05?1 
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proprietário da área FIUNTO CORREA DA COSTA; QUE PEDRO NADAF disse ao, 

Declarante que parte desse "retorno" seria utilizado para dar uma "ajuda" a CHICO 
I 

UMA, para o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO e para 

AFONSO DALBERTO, do INTERMAT; QUE o Declarante não recebeu nenhum "retorno'~ 

para si, mas foi destinado para pagamento de dívidas do grupo político; QUE o 

Declarante tomou conhecimento, já no Centro de Custódia da Capital, que PEDRO 

NADAF teria repassado tembém a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

ao empresário ALAN MALUF relacionada à posse do Declarante no governo do Estad9 

em 2011; QUE o "retorno" destinado a AFONSO DALBERTO se deu para que o processo 
, 

de desapropriação ocorresse e fosse de modo ágil; QUE o Declarante se recorda de uma 

reunião entre o Declarante, CHICO LIMA e AFONSO DALBERTO, na Casa Civil, tendo 

por objeto a confirmação da desapropriação e de definição de qual fonte do orçamento 
, 

seria utilizada para o pagamento; QUE o Declarante, inicialmente, pensou em remanejar 

recursos da SEMA para pagamento, a exemplo de grandes investimentos decorrente de 

compensação ambiental, como VLT, tanto que o Decreto foi expedido nesse sentido; QUI' 

posteriormente, o Declarante tomou conhecimento de que o recurso utilizado para 
, 

pagamento da desapropriação foi alocado da Secretaria de Estado de Fazenda para o 

INTERMAT; QUE na citada reunião AFONSO não solicitou pagamento de vantagem, mas 

acertou esse "retorno" com PEDRO NADAF posteriormente; QUE o Declarante não sabe 
, 

dizer quanto foi destinado a CHICO UMA; QUE PEDRO NADAF, no bojo da ação penal 

da Operação Seven, informou que FIUNTO CORREA DA COSTA "retornou" a quantia de 

R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), sendo a quantia R$ 1.500.000,00 (ur' 

milhão e quinhentos mil reais) repassada ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, a 
, 

quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foi repassada ao BUFFET LEILA 

MALUF, a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) foi repassada a AFONSO 

DALBERTO; QUE PEDRO NADAF disse ao Declarante que o recurso do "retorno" tinha 

a finalidade de 'ajudar os Secretários' (AFONSO e CHICO UMA) e pagar o TRIBUNAL 

DE CONTAS; QUE essa 'ajuda aos Secretários' foi sugerida por PEDRO NADAF, uma veT"() 
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que houve outra desapropriação anterior ou paralela a essa (Bairro Renascer) e estes não 

receberam nada de vantagem, razão pela qual desta vez os beneficiariam; QUE o 
I 

Declarante conheceu FILINTO CORREA DA COSTA na cidade de Matupá, mas com ele 

não tratou da desapropriação e nem do "retorno'~; QUE o filho de FILINTO, JOÃ0 

CELESTINO CORREA DA COSTA, procurou o Declarante no Palácio Paiaguás e solicitou 
I 

prioridade na desapropriação; QUE nesta reunião o Declarante não tratou de "retorno" 

com JOÃO CELESTINO; QUE o Declarante expediu um decreto transformando a área em 

Parque por meio do instituto da recategorização, transformando a área de Parque 
I 

Estadual em Estação Ecológica; QUE o Declarante esclarece que anteriormente a área era 

um Parque e com a desapropriação houve a extensão dessa área, de forma que foi possível 

converter em Estação Ecológica; QUE o Declarante não sabe dizer de quem foi a ideia, 
, 

mas foi apresentada com toda a parte técnica pronta ao Declarante; QUE PEDRO NADAF 

narrou ao Declarante que havia um estudo da empresa CEPEMAR que seria utilizado 

para fundamentar a desapropriação; QUE o Declarante esclarece que não houve 
, 

pagamento em duplicidade dessa área, mas não sabe dizer se foi superfaturado o valor da 

área; QUE questionado ao Declarante sobre a participação de JOSÉ DE JESUS NUNES 

CORDEIRO, FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA e CLAUDIO TAKAYUKI SHIDA' e 
, 

WILSON GAMBOGI PINHEmO TAQUES, o Declarante não sabe dizer se participaram 

dessa desapropriação; QUE o Declarante desconhece que JOSÉ DE JESUS NUNES 

CORDEmO tenha sido o responsável pela avaliação do imóvel; QUE o então Secretário de 
I 

Planejamento ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO somente remanejou do orçamento 

para fins de pagamento dessa desapropriação, não sabendo dizer o Declarante se este foi 

beneficiado com alguma parte do "retorno"; QUE o Declarante emitiu uma ordem a 

ARNALDO para que suplementasse o INTERMAT para o pagamento da desapropriação, 

porém não foi dito a ele que teria um "retorno"; QUE AFONSO DALBERTO participou 

do esquema do "retorno" sem qualquer resistência, pois antes dessa desapropriação já 

tinha participado do "retorno" de outras desapropriações, a exemp do Bairro Liberdade; 

QUE o então Secretário da SEMA era JOSÉ LACERD ante desconhece qru' 

~~R 
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ele tenha conhecimento sobre "retorno", pois com ele nunca foi tratado sobre o assunto. 

Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 16h39min do dia 22/05/2017 e segue, 

assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro. 

Scarmagnani (Procuradora ícula 1 142, ~ortaria PGR/MPF nº 193, de 07 

de março de 201 7) _~~~~~~~~~:::::==:::===~gue digitei o presente 

termo . 

cJ:;ante L &-

Delio Lins e Silva Junior 

~~ 
Antonio Sergio Cordeiro Piedade 

Promotor de Justiça 

4 
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&\ Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ p.*BUeBr' 
FIP 005 - Extrato de Empenho 

12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DATA: 30/12/2014 

Credor: 2002.17656-0 
PEDIDO DE EMPENHO: 12301.0001.14.000849-5 

Fil. O O O 2 4 3 'i . 
'.o, 

EMPENHO: 12301.0001.14.000608-7 

Nome: Filinto Correa da Costa 

El1dereço: Bairro: 
Complemento: 

Cuiabá - MT 
Fone: 

Identificação: CPF - 028.489.027-87 

CEPo 

Dotação Orçamentária: 12301.0001.21.631.208.1391.9900.459000000.100.1.1 
Tipo de Recurso: Normal 

TipO de Despesa: 4 - Outras Despesas de Capita:' 

N° do Pedido de Adiantamento: 
Tipo de Empenho: Ordinário Data Limite Prestação de Contas: 
Histórico: Empenho do PED NO 12301.0001.14.000849-5 

Controles Financeiros: 

Valor do Empenho: 

Total Liquidado: 

~do a Liquidar: 

"'Wa, Recolhido: 

DATA ! OCORRÊNCIA 

• I 
30/12/2014 !AQS 

30/12/2014 Nota de Ordem Bancária (NOB) 

, 
30/12/2014 ; Liquidação 

• 
• 

7.000.000,00 

7.000.000,00 

0,00 

0,00 

Total Estornado: 

Total Pago: 

Saldo a Pagar: 

Total Cancelado RP: 

VALOR I DOCUMENTO 

i 
7.000.000,001 12301.0001.14.000053-6 , 

: 

, , 
7.000.000,00. 12301.0001.14.001127-3 

i , 
! 
i 

7.000.000,001 12301.0001.14.000629-4 , , 

L~_." ..• '. "_.' _ .• _ .•• _ •.. '._"-._ ..• ~, _._ ......... _ ......... '.'L _ .•• _L_ ....... _ ..••• _ ......... _ ••.• _~,.. ...... ~ .... "" ............... ""' ... .... 

[HISTÓRICO 

10,00 

7.000.000,00 

0,00 
10,00 

I REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE AREA I 
INSERIDA NO PARQUE ESTADUAL AGUAS DE 
CUIABA - MUNICIPIOS DE NOBRES E 

,ROSARIO OESTE - DECRET9 2595 DE 
,13/11/2014 REGULARIZAÇAO DA NEX 
112301.0001.14.000072-1 VALOR 

1
3.500.000,00 E NEX 12301.0001.14.000075-6 
VALOR DE 3.500.000,00 

I Pagamento do Empenho 
123010001140006087 e Uquidação 

1123010001140006294 

'I REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE AREA 
INSERIDA NO PARQUE ESTADUAL AGUAS DE 

I CUIABA - MUNICIPIOS DE NOBRES E 

I 
ROSARIO OESTE - DECRETO 2595 DE 
13/11/2014 REGULARIZAÇÃO DA NEX 
12301.0001.14.000072-1 VALOR 
3.500.000,00 E NEX 12301.0001.14.000075-6 

;VALOR DE 3.500.000,00 
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No dia 10 de maio de 2017, às 10h40min, na sede da Procuradoria da República em Mato, 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zaga 
, 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nQ 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador dOI 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de 

Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador' 

do Registro Geral nº. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº . 

335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, n" 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado 

por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nº 16.649, no interesse e 

com fundamento na Notícia de Fato nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 19 , 

"ESQUEMA DE EMPRÉSTIMOS PERANTE O BIC BANCO E PEQUENAS CENTRAIS 

HIDRELÉTRICAS - PCHs E EMPRESA DUNAX"; QUE nos anos de 2005 e 2006, o 

Secretário da SINFRA (Secretaria de Infra Estrutura do Estado de Mato Grosso) do 

governo BLAIRO MAGGI, era LUIZ ANTONIO PAGOT; QUE PAGOT era um Secretário 

muito dinâmico, vez que ele geria a SINFRA com muita autonomia, tendo em vista a 
, 

confiança que "PAGOT" tinha com o governador na época dos fatos BLARIO MAGGI; 

QUE a re.lação de confiança existente entre BLAIRO MAGGI e "PAGOT" é antiga, tendb 

em vista que antes de ser Secretário da SINFRA no governo BLAIRO MAGGI, LUIZ 
, 

ANTONIO PAGOT já trabalhava nas empresas da família MAGGI, tendo conhecimento o 

Declarante que "PAGOr começou a trabalhar com o pai de BLAIRO MAGGI, ANDRE 

ANTÔNIO MAGGI, continuando com BLAIRO nas empresas até assumir a SINFRA a 
, 

convite desse (BLAIRO); QUE no ano de 2006, corno já dito anteriormente, "PAGOT" 

estava à frente da SINFRA no Estado de Mato Grosso, tendo ele (PAGOT) realizado 

, 
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muitas obras no Estado, principalmente de pavimentações e recuperações de rodovias e, 

pontes no interior, sendo que algumas dessas obras foram executadas sem o processo 

licita tório devido; QUE entre o final do ano de 2005 e começo do ano de 2006, havia uma 

dívida do Estado de Mato Grosso em face das construtoras que executavam as obras 

perante a SINFRA, em valor que superava R$ 130.000.000 (cento e trinta milhões de reais) 

e o Estado não possuía as receitas orçamentárias necessárias para quitar tal dívida; QUE 

tais informações o Declarante tomou conhecimento desde a época que era Deputado 

Estadual na ALMT e confirmou a existência da dívida no início do ano de 2007, em razão 

de ocupar o cargo de vice-governador do Estado de Mato Grosso; QUE diante da 

existência dessa dívida vultosa da SINFRA perante as Construtoras, PAGOT levou o 
problema até o então governador do Estado de Mato Grosso BLAlRO MAGGI; QUE 

diante da autonomia que PAGOT tinha dentro da SINFRA, BLAIRO MAGGl somente 
, 

tomou conhecimento da dívida da SINFRA depois que ela atingiu um montante vultuoso 
, 

e se tomou um problema que PAGOT não poderia resolver sozinho, pois precisaria de 

dinheiro e orçamento; QUE BLAIRO MAGGI ao tomar conhecimento ficou muito nervoso 

e com raiva e determinou que PAGOr procurasse EDER DE MORAES (que na época 
, 

estava no MT FOMENTO), pois BLAIRO MAGGI dizia que EDER havia trabalhado no 
, 

Sistema Financeiro por muitos anos e que com a experiência de EDER poderiam encontrar 
, 

a solução para resolver o problema dessas dívidas do Estado em face das construtoras; 
, 

QUE foi realizada uma reunião entre EDER MORAES, "PAGOT", WALDIR TEIS , 

(Secretário de Fazenda do Governo BLAlRO MAGGI) e BLAIRO MAGGI, sendo que 

nessa reunião foi exposto para EDER DE MORAES o problema das dívidas existentf"s; 

QUE EDER DE MORAES nessa reunião expôs a todos que através de uma "engenharia 

financeira de empréstimos com bancos" poderiam resolver esse problema, sendo que com 

os empréstimos contraídos pelas construtoras em face das Instituições Financeiras 

conseguiriam pagar parte das dívidas, cabendo ao Estado garantir as operações 

financeiras mediante emissão de documentos que comprovassem os créditos que as 
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orçamentos financeiros seguintes do Estado de Mato Crosso destinariam mais recursos' 

para a SINFRA no intuito de liquidar as dívidas do Estado de Mato Crosso em face das' 

Construtoras e dessas em face das Instituições financeiras; QUE a reunião foi concluída, 
, 

tendo BLAIRO MACCI concordado com a ideia de EDER MORAES, tendo BLAIRO 

determinado a EDER que executasse o plano traçado na reunião; QUE EDER DE 

MORAES iniciou os contatos com as Instituições Financeiras, sabendo o Declarante que 

ele contatou os BANCOS BIC BANCO, DAYCOVAL, BMC, BANCO RURAL, dentre 
, 

outros; QUE o Declarante tem ciência de que alguns representantes dos bancos vieram até 

o Estado de Mato Crosso, sendo que BLAIRO MACCI teria se reunido com os Presidentes 

dos Bancos e dado "carta branca" para que EDER MORAES falasse e agisse em seu nomé 

(BLAIRO); QUE o Declarante sabe que BLAlRO MACCI, juntamente com EDER DE 

MORAES, teriam se reunido com o então Presidente do BIC BANCO JOSÉ BEZERRA DE 
, 

MENEZES ("BINHO"); QUE nessas tratativas foram combinados os financiamentos que 

as Construtoras necessitavam perante as Instituições Financeiras; QUE o Estado de Matb 

Crosso garantiria o adimplemento das obrigações contraídas pelas Construtoras através 

de documentos que comprovassem o crédito das Construtoras perante o governo dp 

Estado de Mato Crosso; QUE o Declarante tem certeza de que os bancos BIC BANCO, 

DAYCOVAL e BMC operaram nesse sistema, no entanto o que mais operou foi o BIC 

BANCO, tendo em vista que EDER DE MORAES já havia trabalhado em tal Instituição 

Financeira, se recordando ainda o Declarante de que em uma conversa mantida com 

EDER DE MORAES, esse (EDER) lhe confidenciou que recebia comissão dos bancos por 
, 

essas operações realizadas com os bancos e avalizadas pelo Estado de Mato Crosso; QUE 

inicialmente tal sistema visava pagar as construtoras, tendo em vista que o Estado de 

Mato Crosso não tinha como pagá-las tempestivamente no ano 2005; QUE, no entanto, 

EDER DE MORAES, com o conhecimento dos Secretários da SINFRA, LUIZ ANTONIO 

PACOT e VILCEU FJ<.ANCISCO MARCHETI (falecido) e ciência e aval de BLAIRO 

MACCI, começou a se utilizar de tal sistemática sempre que necessitava de recursos p~ra 

a quitação de compromissos assumidos pelo governo BLAIRO MACCI, sendo 

3 
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coordenado por EDER DE MORAES; QUE o Declarante sabe que tal sistema foi utilizado' 

para pagar "JÚNIOR MENDONÇA", entre outros credores, sendo que nesse esquema o, 

Estado começou a emitir ofícios garantindo o pagamento das operações feitas pelas 
, 

construtoras perante os bancos; QUE o Declarante tem ciência que os Secretários emitiam 
I 

ofícios garantindo as operações e respectivos pagamentos das construtoras perante o BIC 
, 

BANCO; QUE em algumas ocasiões os ofícios retratavam realmente créditos e medições 

de obras legítimas que as construtoras tinham com o Estado, no entanto, em outras 

ocasiões os ofícios falsamente atestavam medições inexistentes e obras não realizadas 

pelas construtoras perante o BIC BANCO, com o único objetivo de levantar os valores 
I 

necessários para os pagamentos das dívidas do governo BLAIRO MAGGI; QUE tal 
, 

esquema se iniciou no ano de 2006 e findou-se no ano de 2011; QUE sobre os ofícios 

garantidores dos pagamentos das construtoras perante o BIC BANCO, o Declarant~ 

soube, por meio de ÉDER DE MORAES DIAS, que tais garantias eram assinadas pelos 

Secretários da SINFRA, se recordando o Declarante das assinaturas nesses documentos de 

LUIZ ANTONIO PAGOT (Secretário da SINFRA de 2003 a 2007), VILCEU FRANCISCO 
, 

MARCHETTI (Secretário da SINFRA de 2007 a 2010); QUE o Declarante tem 

conhecimento de que os Secretários de Fazenda na época dos fatos WALDIR TEIS (2003 a 

2008), LUIZ ANTONIO PAGOT (Secretário da SINFRA), EDER DE MORAES e' o 

governador BLAIRO MAGGI tinham ciência dos fatos, inclusive que alguns ofícios 

garantidores das dívidas perante o BIC BANCO não correspondiam com a realidade dos 

fatos, eram usados para pagar dívidas de governo; QUE o Declarante sabe que tal sisterpa 

não foi utilizado apenas para construtoras, sabendo o Declarante que empresas de outros 

ramos também que foram atestadas pelo Estado de Mato Grosso para angariar valores 

para pagamentos de despesas, tais como ORTOLAN ASSESSORIA E NEGÓCIOS LIDÁ e 

empresas do ramo de comunicação; QUE o BICBANCO tinha uma garantia verbal 

oriunda de BLAIRO MAGGI no sentido de que todas as operações levadas por ÉDER DE 

MORAES com ofício da Secretaria respectiva deveria ser realizado o empréstimo; QUE o 
, 
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QUE já no ano de 2010, mais precisamente entre os meses de fevereiro e março, o· 

Declarante conversou com BLAIRO MAGGI, sendo que nessa oportunidade BLAIRO 

confidenciou ao Declarante a vontade de se candidatar ao Senado; QUE, entretanto, 

BLAIRO MAGGI deixou claro ao Declarante que somente deixaria o governo para 

concorrer ao Senado e apoiar o Declarante na campanha de 2010 para o governo do 

Estado de Mato Grosso, se o Declarante assumisse o compromisso com ele (BLAIRO), se 

eleito, de quitar as dívidas políticas existentes em seu governo criadas por EDER DE 

MORAES, dentre elas a dívida com o BIC BANCO que nessa época estava em torno de R$ 

30.000.000,00 (trinta milhões de reais); QUE o Declarante nesse momento pactuou com 

BLAIRO MAGGI que assumirias as dívidas em troca do apoio político; QUE ao assumir o 

governo no dia 1° de abril de 2010, o Declarante começou a se inteirar dos detalhes dessas 

operações, como já citado anteriormente, sendo que os detalhes lhe foram repassados por 

EDER DE MORAES, que no governo do Declarante assumiu a Casa Civil, bem como pel0s 

representantes do BIC BANCO NEIVAN CARLOS DE LIMA (era na época dos fatos 

Diretor da I{egião Centro-Oeste do banco) e LUIZ CARLOS CUZZIOL (Gerente do BIC 

BANCO no Estado de Mato Grosso); QUE também tomou conhecimento dos fatos através 

dos representantes das construtoras envolvidas no esquema de empréstimos; QUE o 

Declarante se recorda que eram as seguintes empresas: CONSTRUTORA CONSTIL e 

TODESCHINI (através de seu proprietário JOÃO CARLOS SIMONI), CONSTRUTORA 

TRIMEC (através de seu proprietário WANDERLEY FACHETII TORRES), 

CONSTRUTORA EBC (através de seu proprietário JOSÉ IRINEU FlACADORI), e outras; 

QUE o Declarante, embora não saiba o detalhe das operações, tem conhecimento que além 

das construtoras e empresas de comunicação, também tomaram empréstimos perante o 

BIC BANCO a empresa SÃO TADEU ENERGÉTICA, uma empresa do "CIDINHO" (JOSÉ 

APARECIDO DOS SANTOS) e as empresas envolvidas no "Caso dos Maquinários"; QUE 
, 

o Declarante ficou sabendo através dessas conversas com os Secretários, proprietários de 

Construtoras e representantes do BIC BANCO, que havia muita pressão do BIC BANCO 
, 

para que o débito aproximado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) deixados pelo 
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governo BLAIRO MAGGI fosse adimplido; QUE a partir desse momento, o Declarante, 

começou a tentar encontrar uma forma de quitá-lo, sendo que a partir do ano de 2011 o 

Declarante e EDER DE MORAES começaram a se reunir com o presidente do BIC 
, 

BANCO, JOSÉ BEZERRA DE MENEZES ("BINHO") e NEIVAM CARLOS DE LIMA 
, 

(então Diretor Regional da Região Centro-Oeste do BIC BANCO), sendo que em tais 

conversas os representantes do BIC BANCO eram categóricos no sentido de que se o 

débito não fosse adimplido executariam as construtoras e que fariam as comunicações da~ 

operações suspeitas em face do COAF; QUE o Declarante se recorda de ter se reunido COJTl 

o Presidente do BIC BANCO, JOSÉ BEZERRA DE MENEZES, por pelos menos 02 (duas) 

oportunidades e várias outras vezes com o NEIVAM CARLOS DE LIMA para tratar da 

dívida das construtoras cujos empréstimos somente foram concedidos com o aval do 

governo de MT; QUE o Declarante ouviu tanto de JOSÉ BEZERRA DE MENEZES, corno 

também de NEIVAM CARLOS DE LIMA, que BLAIRO MAGGI teria dado o aval do 

governo aos empréstimos operacionalizados por EDER DE MORAES em face do BIC 

BANCO, tendo inclusive BLAIRO MAGGI assumido o compromisso de honrar tais 

pagamentos perante o BIC BANCO; QUE o Declarante sabe que foi parte dos débitos 

deixados por algumas construtoras que deram origem a esse débito no valor de R$ 

30.000.000,00 (trinta milhões de reais) deixados por BLAIRO MAGGI para que' o 

Declarante quitasse; QUE o Declarante acredita que nesse montante esteja também 

embutido eventual empréstimo tomado por WANDERLEY FACHETTI TORRES (DA 

TRIMEC) no ano de 2010; QUE essa dívida de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) é 

referente aos empréstimos que foram garantidos com os ofícios do Estado sem lastro, iSto 

é, sem que tais empresas de fato tivessem contratos com O Estado que embasassem' tal 

operação financeira; QUE o Declarante esclarece que a importância de R$ 30.000.000,00 

(trinta milhões de reais) refere-se ao montante principal emprestado mais os juros' de 

mora, correção, multa e eventuais custos bancários que incidiram nas diversas renova~ões 

dos empréstimos até sua quitação; QUE o Declarante tem ciência de que tanto BLAIRO 

MAGGI, como também o próprio Declarante, acabaram assumindo essa dívida 'das 
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construtoras perante o BIC BANCO em razão de ficarem com receio de que empresários' 

denunciassem as irregularidades cometidas perante a Justiça, no caso de serem 

executados pelo BIC BANCO, motivo pelo qual resolveram quitar tal débito; QUE em 

meio a tais cobranças exercidas pelo BIC BANCO, somado ao fato de que as empresas qu~ 

tomaram empréstimo sem lastro ficavam "rolando a dívida" por meio de aditamentos, já 
, 

que o compromisso de pagamento era do Estado, o Declarante resolveu conversar com 

WANDERLEY FACCHETII TORRES, da CONSTRUTORA TRlMEC; QUE a TRIMEC era 

uma das empresas que tinha débitos com o BIC BANCO em razão de ofícios inverídicos 

do Estado de Mato Grosso garantindo o débito; QUE nessa conversa o Declarante insistiu 

para que WANDERLEY assumisse as dívidas das demais construtoras, bem como o 
Declarante frisou para WANDERLEY que encontraria uma forma de quitar o débito; QUE 

WANDERLEY resistiu em aceitar a proposta apresentada pelo Declarante, sendo que após 

muita insistência, até mesmo porque WANDERLEY é amigo do Declarante, 

WANDERLEY acabou concordando com a proposta; QUE, desta forma, o Declarante foi 

até São Paulo, na sede do BIC BANCO, tendo participado de uma reunião com EDER DE 

MORAES, NEIVAM e o então Presidente do BIC BANCO, JOSÉ DE BEZERRA DE , 
MENEZES; QUE nessa conversa foi ajustado que a empresa TRlMEC assumiria a dívida 

, 

de todas as construtoras, tendo o Declarante dito que ainda teria anos no governo do 

Estado e que pagaria essa dívida, tendo os representantes do BIC BANCO concordado 

com a proposta; QUE a solução encontrada para quitar o débito perante o BIC BANCO foi 

do próprio Declarante; QUE a dívida foi "consolidada" e WANDERLEY (da TRIMEC) 

tomou empréstimo, não sabendo dizer quanto, mas no valor suficiente para pagar' os 

empréstimos concedidos às construtoras já citadas; QUE com o pagamento dos 

empréstimos das outras construtoras, concentrou-se a dívida aproximadamente em 'R$ 

30.000.000,00 (trinta milhões de reais) somente na empresa TRIMEC; QUE a partir de,sse 

empréstimo tomado por WANDERLEY (TRIMEC) o Declarante precisou encontrar u,ma 

maneira de quitar a dívida aproximada de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); QUE 

por volta do ano de 2011, o Declarante se recorda que foi procurado de forma insist~nte 

/ 
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pelo Sr. JOSÉ GERALDO NONINO, que era representante de um grupo de empresas do. 

setor de hidrelétricas, sendo que tal grupo se chamava "JURUENA", sendo uma empresa 

composta por algumas P.C.Hs (Pequenas Centrais Hidrelétricas) situadas no Rio Juruena, 

nos municípios de Sapezal e Campos de Júlio; QUE JOSÉ NONINO dizia ao Declarante 
, 

que representava o grupo acima citado e que eles tinham um crédito de ICMS em razão 

de importação de maquinários; QUE tal crédito estava estimado em R$ 70.000.000,00 

(setenta milhões de reais) e que JOSÉ NONINO insistia para que o Declarante reconhec~ 
I 

esses créditos do grupo "JURUENA"; QUE o Declarante se recorda que em uma dessas 

conversas com JOSÉ NONINO estava presente também CARLOS AVALONE, sendo. que 

CARLOS AVALONE e seu irmão. MARCELO AVALONE eram sócio.s de uma dessas PCH 
, 

's; QUE logo. no. início. do mandato. de governador do Declarante, JOSÉ NONINO e 
I 

CARLOS AVALONE vinham procurando o. Declarante e tinham interesse que o Estado 

reconhecesse o crédito. tributár.io decorrente da tributação. de ICMS incidente sobre qs 

equipamentos impo.rtados que fo.ram empregados na construção das PCHs; QUE o 
I 

empresário JOSÉ NONINO foi quem levo.u ao Declarante a notícia de que ele teria direi~o 

a esses créditos e que essas precisavam ser reconhecidos pelo Estado.; QUE JOSÉ 

NONINO se apresentava como representante das PCHs que compunham o. grupo 
, 

"JURUENA"; QUE o Declarante se recorda, salvo engano., durante o. governo do 

Declarante somente foi reconhecido o. crédito tributário. apenas para as PCHs do grupo 

"JURUENA", pois o Declarante não se reco.rda de outro. grupo ter sido beneficiado da 

medida; QUE próximo à inauguração. das PCHs do grupo "JURUENA", JOSÉ GERALDO 
I • 

NONINO convidou o Declarante para conhecer o loca; QUE nesse período., JOSE 

GERALDO NONINO pediu auxílio ao. Declarante para ajudar na articulação política co.m 

os Prefeitos e co.m os demais proprietário.s das áreas que seriam alagadas, pois tem 
I 

prioridade quem tem a propriedade das áreas que seriam alagadas; QUE próximo a data 

da inauguração das PCHs do grupo "jURUENA", o. Declarante levou, a convite 1I0 

empresário JOSÉ GERALDO NONINO, dois Prefeitos de municípios próximos a região 

do Rio Garças onde o Declarante juntamente com JOSÉ GERALDO NONINO estavam 
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fazendo estudos de potencial hidrelétrico, pois tinham intenção de ali instalar PCHs; QUE 

a intenção da visita dos Prefeitos nesse local era mostrar aos Prefeitos os benefícios para a 

cidade, o potencial de geração de emprego e com isso os Prefeitos ajudariam no 

convencimento dos proprietários das regiões que seriam alagadas com a instalação das 
,I 

futuras PCHs a darem prioridade ao grupo; QUE após gr~nde insistência de JOSE I 

NONINO, o Declarante foi direto com ele e perguntou a JOSE NONINO se ele poderia I 

auxiliá-lo no pagamento de uma dívida perante o BIC BANCO no valor aproximado de 

R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), no caso do Estado de Mato Grosso reconhecer os 

créditos tributários por ele pleiteados, tendo JOSÉ NONINO ficado de conversar com os 

demais gestores do grupo "JURUENA" e dar uma resposta posteriormente; QUE 

passados alguns dias JOSÉ NONINO retornou ao gabinete do Declarante, tendo 

concordado com o "retorno" no caso do reconhecimento dos créditos tributários pelo 

Estado de Mato Grosso; QUE com a aquiescência de JOSÉ NONINO, o Declarante 

conversou com o Secretário de Fazenda na época dos fatos (EDMILSON JOSÉ DOS 

SANTOS), tendo determinado ao Secretário da SEFAZ fizesse um levantamento acerca dai 

existência de eventuais créditos tributários do grupo "JURUENA" e, em sendol 

confirmada a existência dos créditos, que fossem reconhecidos pelo Estado de Mato 

Grosso; QUE, posteriormente, o Declarante obteve a resposta da Secretaria de Fazenda 

que o crédito estaria estimado em torno de R$ 73.000.000,00 (setenta e três milhões de 

reais); QUE com o levantamento efetuado pela SEFAZ, o Declarante agendou uma 

reunião com JOSÉ NONINO e WANDERLEY TORRES (proprietário da TRIMEC),: 

visando definir como o "retomo" seria executado, bem como a forma que tais valores 

seriam destinados para a quitação da dívida perante o BIC BANCO; QUE nessa conversa 

ficou definido que o "retomo" seria executado em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor 

aproximado de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) cada; QUE o Declarante 

se recorda de ter ouvido JOSÉ NONINO dizer que CARLOS AVALONE e seu irmão,1 

MARCELO AVALONE, tinham ciência dos fatos narrados; QUE JOSÉ NONINO citou quel 

a REDE CEMAT poderia adquirir tais créditos para compensá-los, tendo em vista que ele 

9 
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(JOSÉ NONINO) conhecia a Diretoria da Rede CEMAT, oportunidade em que o 

Declarante se comprometeu também em interceder junto a rede CEMAT para que tal 

empresa pudesse adquirir os aludidos créditos tributários; QUE diante dos fatos, o 

Declarante procurou a diretoria do Grupo Cemat, por meio da presidente do Grupo! 

CARMEM CAMPOS PEREIRA; QUE ficou acertado com a presidente do Grupo 

CARMEM CAMPOS PEREIRA que eles adquiririam o crédito com um deságio que o 

Declarante não se recorda o valor, bem como que a REDE CEMAT utilizaria os créditos 

tributários de forma gradativa, para que assim não impactasse a receita do Estado; QUE 

após findar as tratativas com JOSÉ NONINO, com a presidente do Grupo CARMEM 

CAMPOS PEREIRA e WANDERLEY, os pagamentos se iniciaram, sendo que 

aproximadamente na 4' ou 5' parcela o Declarante foi procurado por WANDERLEY e 

JOSÉ NONINO em seu gabinete; QUE nessa reunião eles informaram ao Declarante que 

estavam utilizando uma empresa intermediária para a compensação dos créditos 

tributários perante a REDE CEMAT, empresa chamada DUNAX CONSTRUÇÕES E 

ENGENHARIA LTDA, representada por PIERRE FRANÇOIS AMARAL; QUE o 

Declarante ficou muito irritado nessa reunião com WANDERLEY e JOSÉ NONINO por 

envolverem mais uma pessoa nesse problema, não sabendo o Declarante o benefício 

obtido por PIERRE nessa transação, mas sabe que ele tinha ciência de todos os detalhes, 

inclusive do pagamento do 'retorno'; QUE o Declarante conhecia PIERRE por ser pessoa I 

próxima de WANDERLEY; QUE o Declarante sabe que todo o valor combinado com JOSÉ I 

I 
, 

NONINO de 'retomo' foi pago e que o débito perante o BIC BANCO foi adimplido, sendo' 

que tal fato foi confirmado por WANDERLEY FACCHETI TORRES ao Declarante; QUE 

após a quitação do débito, o Declarante informou a BLAIRO MAGGI que o débito perante 

o BIC BANCO foi quitado; QUE o Declarante não sabe dizer como a DUNAX realizava os 

pagamentos perante o BIC BANCO; QUE questionado sobre eventual participação da 

empresa LUMAX, o Declarante desconhece; QUE o dinheiro saía da conta da empresa' 

DUNAX para o BICBANCO e o restante era devolvido a JOSÉ NONTNO; QUE o . 

Declarante se recorda que conheceu JOSÉ NONINO, aproximadamente entre os anos de . 
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2005 a 2007, através de CARLOS AVALONE, pois o Declarante iniciou um projeto de 

estudo de potencial hidrelétrico no Rio Garça, juntamente com CALOS AVALONE, 

MARCELO AVALONE e JOSÉ NONINO, visando futuramente construir em parceira uma 

P.C.H; QUE o Declarante não obteve mais informações sobre tais estudos com as pessoas 

citadas. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 12h13min do dia 22/05/2017 e: 

segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro 

Scarmagnani (Procuradora República, matrícula 1142, Port~ria PGR/MPF nº 193, de 07 

de março de 2017) __ ~..!..s!.~!!'L!!,&;;JUU.J:lJ..\. _______ que digitei o presente 

termo . 

11 
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CARTA DE AVALISTA 

Blairo teria dado passe livre a Eder e liberado crédito suspeito à empreiteira 
As constatações se dão através de documentos e do depoimento do delator, das investigações da Operação Ararath, o 
agiota Júnior Mendonça, que foi o 'canal' para diversas transações financeiras. 

DA. REDAÇÃO 

De acordo com Mendonça Blairo teria pedido 'passo liVrEI' de Edera dono do Bi!: Banco 

Ter facilitado empréstimos milionários, através do Bic Banco, ao agiota e empresário, Júnior Mendonça, que alega ter direcionado todo? dinheiro 

para o Wsistema" gerenciado pelo ex-secretário de Estado, Eder Moraes, assim como ter avalizado em agosto de 2006, um empréstimo, também no 

Bic Banco, à Laje Engenharia e Pavimentação Ltda, que em seguida recebeu um 'crédito' do govemo Estado, no valor de R$ 1.8 milhão, ~través de 

um ofício encaminhado ao superintendente do banco, Luis Carlos Cuzziol, denunciado pelo Ministério Público Federal. 

As constatações se dão através de documentos e do depoimento do delator, das investigações da Operação Ararath, o agiota Júnior Mendonça, que 

ei o 'canal' para diversas transações financeiras, ., 

iro Maggi, teria 
leOIOO que um dos 

donos do Bic, 
Bezerra de 
Menezes, 
conhecido como 
Binho, atendesse 
todos os pedidos de 
Eder. 

De acordo com o depoimento de Júnior Mendonça, ele foi convencido a abrir uma conta de sua empresa 

Amazônia Petróleo no Bie Banco para fazer empréstimos, que seriam repassados diretamente a Eder 

Moraes, que alegava atender pedidos do ex-governador Blairo Maggi, assim como o atual Silval 'Barbosa 

(PMOS). 

A Polícia Federal, Mendonça relatou que logo que abriu a conta, fez um empréstimo de R$ 3 milhões. 

Surpreso com a facilidade da transação, já que nunca foi cliente da Casa, o superintendente explicou a ele 

que o então governador, Blairo Maggi, teria pedido que um dos donos da instituição, Bezerra de M',enezes, 

conhecido como Binho, atendesse todos os pedidos de Eder, 

"( ... )QUE o depoente desconfiou quando foi recebido pelo gerente do Blc Banco, Sr. LUIZ CARLOS 

CUZ/OLl, que realizou empréstimo de cerca de R$ 3,000.000,00 (três 

milhões de reais), sem exigir qualquer garantia real, salvo s assinatura do Depoente como a\fallsts; 

QUE o Depoente esclarece que, antes deste pedido de 

empréstimo, não tinha conta corrente ou mesmo qualquer relacionamento financeiro com esta 
instltu;ç§o; Outra circunstáncia que causou estranheza .0 Depoente perguntou "qual o motivo da facilidade dos empréstlmos?\ e o 
Gerente do Banco respondeu ao Depoente que BLAIROMAGGJ teria conversado com BINHO, um dos proprietários do Blc Banco,cuJa 
orientação emitida por SINHO ao Sic Banco de Mato Grosso, era de que atendesse 8 todas as necessidades financeIras de f:DER 
MORAES; ( .. )", relata o inquérito policial . 

..... ----_ ....... -_ ... "-'--'."--'--""._"-'-'_. '--'- -'--'- ----- " .. -. - --'- .. - ,,,._---'- --_ ..... - _ .. _--,,- - _ .. _._--,,-,-_ ....... """~ 
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Quanto a ter avalizado R$ 5 milhões para a Laje Engenharia e Pavimentação Ltda, o senador Blairo Maggi, admitiu recentemente, em:entrevista à 

revista Veja. que apenas fo'l avalista de um amigo. que não pagou a conta e ele então assumiu a divida, mas não citou a concessão d~ crédito do 

",' governo do Estado à empresa. no mesmo banco que foi feito o empréstimo. 

De acordo com um oficio da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Sinfra), datado em 31 de outubro de 2006, concedeu o crédito de R$1.8 milhão 

à empresa avalizada por Blairo. De acordo com o documento o valor seria liquidado até 01107/2007, tendo como fonte pagadora o governo do 

Estado, através da Secretaria de Infraestrutura. 

SEM SE MANIFESTAR 

81airo Maggi estava na Europa, quando estourou o esclindalo do envolvimento do seu nome em transações financeiras ilegais. Com exceção da 

entrevista concedida à revista Veja, desde que chegou ao Brasil, nesta terça-feira (27), Blairo tem se mantido afastado da imprensa se'f" prestar 

declarações. 

Nesta quarta-feira, ele teria se encontrado com o governador Silval Barbosa (PMD8), em Brasília, para discutir os 'estragos' que o escândalo 

envolvendo o nome de ambos, assim como demais membros do grupo polltico da base governista causou. 

Diante do envolvimento de seu nome, Blairo declarou à Veja, que ao término de seu mandato de senador, não irá mais se candidatar a '!1enhum 

outro cargo, dando fim à sua carreira política. 

Veja ofício da Sinfra encaminhado ao Blc Banco 

P:afi cio S infra Arar~;h' i (htlp ://www.reporterml.com.br/politica/slorage/webdiscol2014/05/29/originaVa27ffdocged697833205516105885000.jPiJ ) 
.'::.=-=-...::::-....::---= __ :-....;..=, _.=.....=..:!J ... ,._~ 
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: .ENTÁRIOS 

Preencha o formulário e seja o primeiro 8 comentar esta noticia 

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Repórter MT. Clique aqui (/contatç) 
para denunciar um comentário. 

o comentários 

Adicionar um comentário .. 

-.( 

Feca~~ ComlT1l')flts Pfl.lgfn 

Confira também nesta seção: 

-.0' .17 OSh05)} Max Russi 8ssume Assistência Social e pode audilar contraias (htlp:lIwww.t.8Porterml.com.br/pol!ticalmax.russi-assume-assistencla-soclal-e-pode-auditar-conIr81os/6298S) 

~.01.17 16h06 lJ Governo dO Esmdo de MT abre 5,7 mil vagas para Educaçilo (http:lMww.reportermtcom.brlpollllcalgovemo<!o-aS18do-de-ml-abre-5-7 -m1l-vagas-pam-educactloI63042) 

06.01.17 10hOO» Taques defende Mendes e diz que ex-prefelto trabalhou por menos favorecidos (http://www.reporterml.com.brlpolltica/taques-defende-mendes-e-diz-que-ex-prefelto-trabalhou
por-menos.favorecidosI63020) 

06.01.17 08h55 » e 16hOO» 

05.01.i715hOO» 

05.01.1,7 l1h54» 

05.01.17 09h35 " 

05.01.17 08h10» 

04.o1.17··15h40» 

Ema nua! anfrenta resistência de sindicalo, que contesta legalidade de decreto (Mp :I/www.reportermt.com.brlpoliticalemanuer-enfrenta-resistencia-de~indicalo-que-contesta
lega[idade-do-docreIo162997) 

Wilson mlnimiza polêmica a diz qua está abarto a parcerias com Emanuel (htlp:Jfwww.reporterrnlcom.br/pollllcatwUson-mlnlmlZ8-polemlca-e-dlz-que-esta-aberto-a-parcerias
corTHlmanuellG2991) 

Neurilan ê realeito presidente e AMM é comandada por ex-prafeilo (http://www.roportermlcom.br/pollticalnaurilan-e-realailO-prasldante-e-emm-e-comandada-por-ex. 
prefeltol629S7) 

Emanuel cria comltl! para reduzir desposlls e prolba licença de servidores (http://www.reportermt.com.brlpotitica/emanuel-ctia-eomlte..para-redU2ir-despesas-e-proJbe-licenca
da,sBrvidoresl8Z903) 

Decis.Ao do STF retim Intermalde lista de inadlmplentas da Unfao (htlpJfwww.reportormt.com.brlpotltica/decisaO-do-stf...retira-lntermal-da..fista-de-inadimplantes-da
uniao/'62974) 

Campanha convoca população a fisca lizar as ações dos vereadores (htfp:lfwww.reportonntcom.brlpoliticalcampanha-convoca-populacsO-a-fiscalizar-as-acoes-dos-
vereadores/62970) 

Sarvidor que cuida da parenle com deficiência poda ter jomada reduzida (http://www.reportermt.com.br/poliUcalservidor-qua~uida-da-parente-<:om-daficiencia-pode-ter
jornada-reduzidaI62959) 

PRÓXIMA (http://www.reporterrnt.com.brlincludes/_lndex_"sta.inc.php?pageNum_Pagina=1&query_strfng=lpolltica/politlcalblalro.terla-dado-passe-llvre· 
a-eder-e ,liberado ·credito .suspelto-a-empre ileira/35961 &tctalRows _ Pag Ina:::9261 ) 

ULTIMA (hltp:lfwww.reportennt.com.brllncludesl_index_"sta.lnc.php?pageNum_Pagina=926&query_strlng=lpolltlca/polltlca/blalro.terta-dado.passo.Jlvre. 

a-eder-e.Uberado-credito-suspeito-a-emprefteira/35961&totaIRows_Pagina=9261) 
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Sexta. 11 de dezembro de 2015, 12h53 Tamanho do texto A-I A+ 

Construtoras emprestaram dinheiro no BIC para Blairo e 
Silval e o estado pagou a conta 

Reprodução Cique para ampRar g. Da Redação 

Documentos entregues pelo ex-secretário Eder 

Moraes e pelo Ministério Público Estadual e 

per;ciados pela PF comprovaram li participação das 

empreiteiras Guaxe, Cohabita, Constil Construções, 

Encomind, Todeschini Construção e Trimec 

Construção e Terraplanagem LTDA em esquema de 

desvio de RS11 mühões dos cofres do estado 

Um relatório sigiloso da Polícia Federal, que vazou 

~ para um sito de notícias de Cuiabá, revela que cinco 

~des cmpreiteiras que atuam em Mato Grosso participaram do esquema de desvio c lavagem de dinheiro 

público desmantelado pela Operação Ararath. O relatório trás os resultados de perícias em documentos 

cntregues à PF e ao MPF pelo ex-secretário de estado Edcr Moraes Dias c pelo Ministério Público Estadual. 

Os documentos. considerados verídicos, comprovam os crimes das empreiteiras. 

Conforme os documentos e os depoimentos de Eder Moraes e do promotor público Marcos Regenold à PF, as 

empreiteiras pegavam dinheiro emprestado na agencia do Bic Banco em Cuiabá e repassavam para os ex

governadores Blairo Borges Maggi, que atualmente ocupa o cargo de Senador da República, e Silval da Cunha 

Barbosa. Postcriormente, os cmpréstimos eram pagos pelos dois políticos por meio de operações de resgate de 

precatórios, cartas de crédito e ou quitação de dívidas antigas com margens de cobertura adicionais das notas 

de crédito do banco. 

O método utilizado pelas empreiteiras e os operadores do esquema, quc tinha Eder Moracs na linha de frente, 

era relativamente simples, segundo constatou a investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes 

Financeiros e Desvios de Recursos Públicos da Polícia Federal. As empreiteiras Guaxe, Encomind, Trimec, 

Todeschini, Constil e Cohabita, a pedido dos mandatários do Poder Executivo de Mato Grosso a cada época, 

GAB/PGR 
I 

FII00026U 

ÚLTIMAS NOTiciAS 
i 

19.04.17 11h55,. Prefeitura de Cuiabá 
entrega 750 melros de ilumina~o aos 
moradores do Santa Cruz 11 ' 

11.04.17 14h29 ,. Assaltante de 
caminhonetes em Rondonópolis é 
preso pela Policia Civil . 

··1·· 

06.04.17 14h08 ,. PM estoura boca de 
fumo e apreende 117 porções de pasta 
base em Várzea Grande 

27.03.1718hOS. Governador assina 
decreto que cria mais três escolas 
militares em MT i 

, 
20.03.17 13hOS. PM estoura boca de 
fumo e apreende maconha. cocaína e 
dinheiro 

15.03.1713h56 • Em dois meses. 
numero de roubos e furlos diminuem no 
Eslado . 

. .... ; .......... . 
09.03.17 12hOO IJ Policias da Rotam 
apreendem 30 quiloS de cocaína em 
Várzea Grande 

02.03.17 12h22 ,. Programaçao da FIT 
Pantanal será divulgada nesta q'uinta
feira 

23.02.17 09h17)1o MPE notifica prefeito 
8 anular alterações em editai de 
Ucite~o ilPÓS constatar dlrecionamenl0 

15.02.17 08h241J Prefeitura de Cuiabá 
garanle tratamento equoterápico para 
crianças acolhidas 

.... ___ ,, __ ~,., ___ ." . __ , ___ ""._, ____ ~_ ..... ____ ... __ ._~ _____ ..... _ ••. , ____ ._,_ . ____ L._' ____ " .. _. ____ ,_-'_ . ___ ._ .. ___ .. ~_"., ... ,,~,.. 



, " ,. 
, 

Ijrasll l~o[lcla I \...Qn5uutoras empresIaram Olnl1elro no OI\... para olalro e 'f"""J"'1l1r'1l'1\w,9lIIre-epma 

Buscar no Ponal c~ GIl Dôl<lr ComerCIa! '1$ 3,1':"! [Ula R'f; 3,36 19 ,je:í;Dfll de .201: Quem 

o dinheiro era então entregue em sua totalidade aos representantes dos grupos políticos de Blairo Maggi e 

Silval Barbosa. O dinheiro, segundo narrou Eder Moraes, era usado para custear despesas de campanhas 

eleitorais, acordos políticos c econômicos, propinas e até para "comprar" vagas de conselheiros no Tribunal de 

Contas do Estado. 

As dívidas contraídas pelas construtoras no Bic Banco eram posterionnente pagas com dinheiro que saia dos 

cofres do Governo do Estado em forma de operações de quitação dc passivos antigos que as empresas do 

esquema tinham a receber do Executivo Estadual, resgate de precatórios e de cartas de crédito adquiridos pelas 

empresas no mercado com deságio e pagos pelo valor de face ou ainda por meio de majoração e aditivos em 

contratos de obras ainda em andamento. 

• 
Em seus depoimentos à PF, Edcr Moraes já havia explicado como esse esquema funcionava e que foram 

movimentados pelo menos R$ 21 milhões nestas operações. Considerado o principal operador do esquema que 

pode tcr movimentado mais de RS 500 milhões em dinheiro público, agora desmontado pela Operação 

Ararath, Eder Moraes está cumprindo sua terceira prisão preventiva neste ano. O ex-secretário de estado 

também foi condenado a 69 anos de reclusão em um dos processos originados por esta operação . 

• UTROS LADOS 

• 

Procurados via telefone na sexta-feira, lI, nenhum dirigente ou sócio das empreiteiras acusadas foi encontrado 

ou se dispôs a falar sobre o assunto. O ex-governador Silval Barbosa, preso no Centro de Custódia dc Cuiabá, 

está impedido de falar pessoalmente com a imprensa e sua assessoria nào foi localizada por telefone. Já o 

senador Blairo Maggi não retomou as ligações. 

Envie esta J'mItéria 

f AVAUE: O o 

o Comentário(s). 

Preencha o formulério ti seja o primeiro a comentar esia noticia 

Comente esta materia 

• Confira também nesta aaçAo: 

111 
CORRUPçAO 

ALERTA 

Reforma da Previdência agrava desigualdades sociais, dizem CNBB, OAB 
e Cofecon 
19.04.1711h48 

Policiais invadem a Câmara em ato contra reforma da Previdência 
19.04.1706hOO 

João Santana e Mônica Moura acusam PT de pagar campanhas presidenciais com 

caixa dois 
19.o4.1705hOO 

Ministro Aloysio Nunes quer novo relator para inquérito no Supremo 
18.04.1713h29 

ORAÇÃO A SANTO 
EXPEDtTO 
Oração de Santo Expadito :- ·Em busca 

de um milagre! , 

G"n;R' , 

I 
, 

I 
ENTREVtSTAS 

, 

Prefeita Lucimar Campos 
Paixão por Várzea Grande 

Enquete 

Quantas vezes você Já doou 
sangue? 

Q) Uma vez 

{) Duasvezes 

@ Três ou mais 

@ Nunca 

I 

-- '.'- ---- ... _,-- . -" .. _. - - -_ ..... - ._--_ ... -_._ ... , ............. ,.. 
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RIO JURUENA 

GERACÃO SUSTENTÁVEL 
DE EN~ERGIA ELÉTRICA 

i O Projeto juruena é um empreendimento voltado para a geração sustentável de 

.energia elétrica. Consiste na construção de cinco Pequenas Centrais Hidrelétricas 

. (PCHs) em um trecho de aproximadamente 70 quilômetros do Rio juruena, Estado 

de Mato Grosso, situados nos municípios de Sapezal e Campos de júlio, com 

potência instalada total de 91,4 MW. 

Juruena Participações e Investimentos SA 
Av. Miguel Sutil, 8695 - 9 andar. Bairro Duque de Caxias 

___ , _______________ L_' 
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EXPEDIENTE DENUNCIE A REDAÇÃO FALE CONOSCO 

., 30· I CUIABÁ CUIABÁ, TERÇA-FEIRA, 18 DE ABRil DE i017 16: 
"--Credibilidade em tempo real 
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POLÍTICA 

OPINIÃO 

POLíCIA 

COTIDIANO 

JUDICIÁRIO 

ECONOMIA 

elçÕES2016 

VARIEDADES 

EliTES 

A EGÓCIOS 

MEIO AMBIENTE 

EQUILíBRIO 

NEGÓCIOS 

BRASIL 

SEM CASTA 
PRIVILEGIADA 

&dor nilo é culpado 

.onsabilidadeSdOS 
governos" 

Com o cerco se fechando 
na Lava Jeto, você é a 

favor ou contra e prisão 
de Lula? 

Af ..... or 

Contra 

Parcial Votar 

JUDICIARIO I GESTÃO DO BEMAT 

13.05.20131 15h30 I.:=======::J Tamanho do texto A· Ai 

Advogados são acusados de desviar R$ 13,5 milhões de banco 

Um deles, contratado pelo sócio, recebeu 62,5% em honorário advocatício 

Clique para ampliar P DA REDAÇÃO 

MPF: ação pede que denunciados sejam condenados por gestão 
fraudulenta 

Os advogados Nelson Prawucki e Newman Pereira Lopes 

foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF), 

por gestão fraudulenta, e acusados do desvio de R$ 13,5 
milhões do fundo de pensão de servidores do extinto 

Banco do Estado de Mato Grosso (Bemat). 

A dupla de advogados também responderá. juntamente 
com a empresa Agroconsulte - Consultoria, Assessoria, 

Agenciamento e Intermediação, a uma ação civil pública 

por ato de improbidade administrativa em que o MPF pede 
a devolução do dinheiro desviado e a aplicação de outras 

sanções previstas em lei. 

De acordo com as ações, com a extinção do Bemat, em 
1998, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) nomeou o advogado Nelson prawLicki como 

liquidante (pessoa encarregada da dissolução de uma sociedade, pagando credores, funcionários e fomecedores) do 

Centrus -Instituto Mato Grosso de Seguridade Social, que era o fundo de pensão dos servidores do banco. 

Nelson Prawucki contratou Newman Pereira Lopes, seu oolega de escritório de advocacia, para a prestação de serviços de 
assessoria ao Centrus, estabelecendo o percentual de 62,5% como honorários advocatícios a serem cobrados sobre o 

montante de R$ 85 milhões a que os segurados do fundo de pensão tinham direito de receber do Governo de Mato Grosso 
após a extinção do Bemat, direito este já reconhecido por sentença judicial transitada em julgado. 

Para efetuar o pagamento da divida. a Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso e govemador do Estado de Mato 
Grosso autorizaram, em 2011, o Poder Executivo a transacionar judicial e administrativamente com o Centrus, designando 
a Procuradoria Geral do Estado e a Auditoria Geral para que elaborassem um termo de acordo. 

Desvios 

o acordo foi firmado em novembro de 2011 por Nelson Prawucki e o procurador-geral do Estado de Mato Grosso, 
ajustando o pagamento do débito em 18 parcelas mensais de R$ 4,7 milhões, contrariando a obrigatoriedade do 

pagamento seguir o regime de precatórios estabelecido no art. 100 da Constituição Federal. 

De fevereiro de 2012 a junho de 2012, Nelson Prawucki recebeu cinco parcelas do pagamento devido ao Centrus, mas ao 
invés de repassar o valor integral aos beneficiários do fundo de pensão, isto é, aos ex-servidores do Bemat. reteve e 
direcionou à empresa Agroconsulte - Consultoria, Assessoria, Agenciamento e Intermediação - o valor de R$ 

2.715.277,77 de cada parcela paga mensalmente pelo Governo do Estado ao Centrus, o que totalizou um desvio de R$ 
13.576.388,85 .. 

De acordo com o teor das ações subscritas pelo procurador da República Rodrigo Golivio Pereira, os denunciados se 

,_,._ .••.. , ___ ._ • • __ r -"_, •• , •• _ ••.. ____ , __ ._ •• _ ..•• -'_. _, __ '_ •. ,'_ •• ~ ... ,.. •• '''_ •• _ -'_ '-_._ •• , .... " ........ 
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valeram da função pública federal de, liquidant~ ocupada por Nelson Prawucki para desviar grande parte do din,heiro que 

deveria ser pago ao Centrus em beneffeio dos ex-servidores do Bemat, que eram participantes do fundo de pensão. 

Consta ainda das ações que, além das irregularidades no contrato de intermediação celebrado entre o Centrus e Newman 

Pereira Lopes, a empresa Agroconsulte - Consultoria, Assessoria, Agenciamento e Intennediação, era uma e~presa de 
fachada que tinha como atividades a consultoria em gestão empresarial e a criação de bovinos para corte e atividades de 

apoio à agricultura, Durante a investigação, a Palreia Federal identificou que no endereço fornecido pela empresa funciona 

uma casa noturna sem qualquer vínculo com a empresa. 

Os fatos constantes das ações foram descobertos quando Nelson Prawucki deixou de repassar os valores aos ex

servidores do Bernat, que enviaram reclamação à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). 

Cadeia 

o MPF pede na ação penal que os denunciados sejam condenados por gerir fraudulentamente instituição fin~nceira, cuja 

pena é de reclusão de três a 12 anos, além da multa. 

Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o MPF requer a condenação dos demandados ao 

ressarcimento integral dos R$ 13.576.388,85 desviados do fundo de pensão, à suspensão dos direitos políticos, ao 
I 

pagamento de multa civil e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios. 

Comp;\rtilho 

4 Comentário(s). 

Clique aqui (! faça seu comentário 

Imprimir esta notrcia Envie esta notícia parÇl um amigo 

4x do RS 32.50 

R$ 129,99 

Ver agora 

cartos magno 27.06.13 17h04 

GABI PGix 
Fls. 000264 

I 

i 
·i 

Se ao final do processo o MPF comprovar que essa gente de falo é desonesta, mentirosa, sem carater e que utiliza-se de má-fé para 
prejudicar várias famllias,como dito nesta matéria, eles têm que restituir centavo por centavo, sendo os seus bens 
penhorados,urgentemente e liminarmente. para evitar fraude na execuçao da sentença, que poderá demorar. Inclusive a 0ABlMT também 
deveria apurar medianle processo interno se interessa mantê-los em seus quadros evitando que causem mais riscos ou ptejuizos por ar. 

laura 14.05.1308h06 

Eu ainda aguardo para receber do bemal.tem muitas famílias passando dificuldade .. esperando este pagamento .. 

henrique Bastos 13.05.1321h37 

henrlque Bastos, seu comentário foi vetado por conter expressões agressivas, ofensas elou denúncias sem provas 
....• _ .•.•.••. _ .•..... _._._ ....•.•.•.• _ .. ______ . ___ ... __ ._. __ .. _. __________ . __ ._. __ ... _ .... _. _____ . ______ ... ____ .• ___ . ______ .--i. _____________ _ 

Mel 13.05.1321h27 
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" ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE SERViÇOS LEGISLATIVOS 

LEI N' 9.514, DE 31 DE MARÇO DE 2011 - D.O. 20.05.11 

Autor: Lideranças Partidárias 

GAB/PGR 

Fls. 0002'65 

Dispõe sobre a transação judicial e admi~istrativa 

entre o Estado de Mato Grosso c o Instit~to Mato 
Grosso de Seguridade Social - CENTRUS - e dá outras 
providências. . 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vi"t. o que 
dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei: 

I 

Art. l° Fica autorizado o Poder Executivo a transacionar judicial e administrativamente com o Instituto 
Mato Grosso de Seguridade Social- CENTRUS . 

Art. r A transação de que trata o Art.l° desta lei será feita mediante Termo de Acordo, firmado pelo 
Estado de Mato Grosso, através da Procuradoria-Geral do Estado, respeitando os valores apurados peta Auditori~-Geral do 
Estado conforme a condenação constante do acórdão lançado na Apelação Cível nO 1470012005, Segunda Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso. . 

Parágrafo único O acordo de que trata o cap!l.l deste artigo será formalizado mediante proposta 
escrita. formulada pela CENTRUS que será analisada pela Procuradoria-Geral do Estado à vista da apuração feita pela 
Auditoria-Geral do Estado, e a transação deverá se pautar nos beneficios contidos na proposta oferecida pelo cred?r. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 31 de março de 2011. 

as) SILVAL DA CUNHA BARBOSA 
Governador do Estado 

Este texto nào slIbstitui o publicado no Diário Ojicial. 
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Eder denuncia esquema envolvendo PGE sobre pagamento de dívida a 
aposentados do Bemat . 
Da Redação - Flávia Borges 
15 Fev 2015 -17:49 

• 
• 

- A + 

o ex-secretário estadual de Fazenda, Eder Moraes, alvo da Operação Ararath, deflagrada pela Polícia Federal em 2013, 
explicou em depoimento ao Ministério Público Estadual (MPE) como funcionou um suposto esquema que envolveria o Governo 
do Estado e o Instituto de Seguridade Social de Mato Grosso (Centrus). 

leia mais 

Eder detalha diferencas entre gestões Magg; e Silval e djz que peemedeb;sta "emparedava" secretários para leyantar recursos 

Em gravação obtida pelo Olhar Jurídico, Eder garante que foi procurado pelo advogado Newman Pereira, preso em fevereiro de 
_014 pela Policia Federal, em Cuiabá. sob acusação de crimes por desvio de recursos do Instituto de Previdência 
'Wtomplementar, do extinto Banco do Estado de Mato Grosso (Bemat), e lavagem de dinheiro. . 

"O Newman me procurou várias vezes enquanto eu estava secretário de Fazenda. Ele tem ligação muito forte com.a Assembleia 

•
iSlativa. Eles me procuraram para tratar de assunto da Centrus e eu disse que tinha interesse em tirar esse entu,lho do Estado 
solver o problema dos aposentados do Bema!", afirmou Eder. 

O ex-secretário de Fazenda explica ainda que a Auditoria Geral do Estado (AGE) apresentou cálculos confirmando que a divida 
com o Contrus giraria em torno de R$ 23 milhões e que o advogado tentou convencê-lo de que o valor poderia chegar a R$ 80 
milhões. I 

"O Newman me procurou dizendo que esses cálculos poderiam chegar a aproximadamente R$ 80 milhões. Eu disse: Newman, 
eu não tenho como resolver. O parecer do auditor-geral do Estado, José Alves, diz que é algo próximo a R$ 23 milhões", afirmou 
Eder ao MPE. 

Ele cita ainda Nilson José da Silva, funcionário do Tribunal de Contas do Estado. "Nilson é um cara extremamente sério e não 
abre mão de um centavo dele em relação ao Bemat. Eu o procurei e ele disse: isso é um roubo, uma ladroagem, dá no máximo 
R$ 25 milhões, R$ 30 milhões, acima disso é gordura. é sacanagem". 

Conforme Eder. o advogado Newman Pereira levou o processo para a Procuradoria Geral do Estado (PGE:) e acusa os 
procuradores Nelson Pereira dos Santos. Jenz Prochnow Júnior e Dilmar Partilho Meira como articuladores dent;o da PGE. "Os 
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dois procurado(es, que ,trabalharam com isso é o Nelson (Pe(eira dos Santos) e o subprocurador-geral Jenz Prochnow Júnior, 
Geralmente, quem faz esses cálculos na PGE é um procurador chamado Dilmar Partilho", 

Eder continua afirmando que os procuradores e o advogado desconsideraram o cálculo realizado pela Auditoria Geral do Estado 

e viabilizaram "todos os apetrechos necessários para inchar o cálculo em torno de R$ 80 milhões", GABI PGR 
, 

PGE e BMAT Fis, o o o 2 6 '/ 

a 

.egundO o ex-secretário, uma lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa e um acordo foi fechado para que o pagament6 dos RS 80 
milhões fosse em 12 parcelas. "Disso eu sei que já foram pagos RS , 3 milhões. Desse valor que foi pago, nada chegou. Eles priorizaram RS 
50 milhões, que era a maior parte que estava no cálculo, que eram os honorários'; afirmou. . 

.r conclui a acusação criticando os supostos envolvidos no caso, "Eles são tão imbecis,já que fizeram uma cagada dessas,lporque não 
priorizaram primeiro o pagamento do Centrus~ 

Ararath 

A Op@ração Ararath investiga um complexo esquema de lavagem de dinheiro - cuja estimativa de movimentação ultrapassa R$ 500 
milhões - para o 'financiamento' de interesses políticos no Estado. Uma lista apreendida pela PF aponta que pelo menos 70 empresas 
utilizaram 'recursos' oriundos de esquemas fraudulentos de empréstimos. 

A ação policial levou para prisão Eder Moraes, uma das figuras políticas mais emblemáticas do Estado. Homem forte do gqverno Slairo 
Maggi, atuou em cargos de destaques durante a sua gestão (2003 a 2010), como secretário de Fazenda, presidente da Agência da (opa do 
Mundo (Agecopa), da Casa Civil e também diretor da Agência de Fomento de Mato Grosso. 

o próprio Blairo Maggi é investigado no esquema, assim como Silval Barbosa (PMDBI, o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSBl, membros 
do Judiciário, Ministério Público, empreiteiros e empresários supostamente ligados ao ramos da agiotagem . 

• utrolado 

A assessoria de imprensa da Procuradoria Geral do Estado afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso. Já o advogado Newman Pereira efOi localizado para comentar a denúncia, 

3 COMENTÀRIOS 

Seu nome * 

Seu comentário * 

- A + 

Seu email * 

ehviar 
comentário 

.".- ..... --,- •••••••• ~ ••• ''''' •• ' •• ".'-' ' ••• ''''' ••• _ ........ _ ......... ~ .... ,..- .,',._- •• ,._ .... - .... ,. '_ ..... _. _ ................ __ .... ,._. _ ••• __ • ... L • ......... ,L ____ .. 



..... ovogaoos emOOlsaram ~;rt 1"1 mlln0e5 00 IUTlOO oe pensa0 00 ~mat - M I MI01a - Jornal t:lelTOnlCO os MatO ~rosso 

, ' 
LC.')NC/:~~.\ 

Ij) 

(
-" Publique 
_ .., Diário Oficiai J 

F\TRFTEI~IMa~TO bPORTE 

16:39:09 Mato Grosso. 18 de abril de 2017 

ÚLTIMAS NOTíCIAS: Quem é quem em 'Os Dias Eram Assim' 
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Advogados embolsaram R$ 11 milhões do 
fundo de pensão do Bemat 
Da redação 

• 
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Parte do dinheiro foi desviada para empresa fantasma cujo endereço coincide com a boate 
Crysta/ Night C/ub, conhecida casa noturna 

Os advogados Nelson Prawucki e Newman Pereira Lopes são acusados de terem embolsado 
ilegalmente quase R$ 11 milhões do fundo de pensão dos funcionários do finado Banco do Estado 
de Mato Grosso (Bemat). 

Conforme acusa o Ministério Público Federal os advogados manobraram para se apropriar do 
dinheiro que deveria ser repassado aos beneficiários do fundo de pensão. A manobra se daria da 
seguinte forma: após a extinção do Bemat, em 1998, a superintendência nacional de previdência 
complementar (Previc) nomeou o advogado Nelson Prawucki como liquidante do Centrus -
Instituto Mato Grosso de Seguridade Social- fundo de pensão dos servidores do banco. Nomeado 
em 2007, Nelson Prawucki contratou Newman Pereira Lopes _ sócio dele em escritório de 
advocacia, para a prestação de serviços de assessoria ao Centrus, estabelecendo a astronômica 
cifra de 62,5 % a titulo de honorários advocatícios sobre o montante de R$ 85 milhões a que os 
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Jlara efetuar o pagamento da divida, a Assembleia Legislativa e o governo autorizaram, em 2011, o 
Poder Executivo a transacionar judicial e administrativamente com o Centrus, designando a 
procuradoria geral do estado e a auditoria geral para que elaborassem um termo de acordo. 

Sob as bênçãos do então governador Silval Barbosa e com o aval da Assembleia, o acerto foi 
firmado em novembro de 2011 por Nelson Prawucki e a procuradoria geral do Estado, ajustando o 
pagamento do debito em 18 parcelas mensais de R$ 4.722.222,22. 

feito até o dí 

ÇJbras ele esc 
abandonadê 
Michel já pc< 
l~etom3dJs 

, 
De fevereiro a junho de 2012, Nelson Prawucki recebeu cinco parcelas do pagamento devido ao 
Centrus, que deveriam ser repassados beneficiários do fundo de pensão, isto é, aos ex-servidores 
do Bemat, porém o advogado reteve o dinheiro e direcionou à empresa Agroconsulte - Consultoria, 
Assessoria, Agenciamento e Intermediação mais de dez milhões de reais, conforme consta na 
denúncia do MPF. 

CRVSTAL NIGHT CULB 

Conforme relato dos procuradores da Republica Rodrigo Golivio Pereira e Marcellus Barbosa Lima 
em denuncia contra o ex-liquidante do fundo de pensão dos funcionários Bemat e o advogado 
Newman Pereira Lopes, "o denunciado Nelson Prawucki deixou de repassar os valores percebidos 
aos ex-servidores do Bemant, destinando-os em sua totalidade ao denunciado Newman Pereira 
Lopes, que os recebia por intermédio da empresa Agroconsulte, Consultoria, Assessoria, 
Agendamento e Intermediação; destaque-se que a sociedade beneficiaria dos cheques emitidos 

.. G::i~:: J 

J..0r Nelson Prawucki, consoante investigação "in loco" empreendida pela Policia Federal, é 
Wfsconhecida nos arredores da localidade apontada em seu cadastro - inclusive, no endereço ali 

constante, situa~se uma casa noturna denominada Crystal Night Club ". 

O ministério publico federal (MPF) aponta que "ambos se utilizaramde ardil, mediante a 
Aratação, pelo denunciado Nelson Prawucki do seu próprio sócio na advocacia, Newman Pereira 
.s ,com a finalidade de desviar parte da quantia devida aos ex-trabalhadores do extinto Bemat 

"Ademais, a maior parte dos pagamentos dos valores honorários abusivos foram feitos a uma 
empresa "fantasma)', conforme constatou a autoridade policial, o que reforça o carater fraudulento 
da gestão de Nelson Prawucki como liquidante do Centrus ", assinala o MP. 

Conforme apontou a investigação da Polícia Federal, os honorários recebidos pela intermediação 
totalizaram um desvio de quase R$ 11 milhões - mais de 80 % dos R$ 13,5 milhões efetivamente 
pagos pelo governo na negociação. "Desse valor R$ 10,86 milhões foram pagos por diversos 
cheques emitidos em favor da empresa Agroconsulte , reputada "empresa fantasma" pela 
descoberta pela Policia federal ", atiram 05 procuradores da Republica. 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES 
DE SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 

Por meio deste instrumento particular, as empresas: 

GARÇAS ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade de ações com capital fechado, 
inscrita no CGC/MF sob nO 08.706.261/0001-33, com sede na Av. Miguel Sutil, 8695 - 9° 
Andar - Parte - Cuiabá/MT, neste ato representada por seus diretores Marcelo Avalone, 
brasileiro, engenheiro civil, solteiro, portador do RG nO 11.204.715 SSP/MT e do CPF nO 
242.016.501-20, residente à Rua Buenos Aires, n° 530, apto. 1901 - Edificio Di Cavalcanti
Bairro Jardim das Américas - Cuiabá/MT e Rafael José de Oliveira, brasileiro, divorciado, 
economista, portador do RG n° 06244291-8 SSP/RJ e do CPF nO 777.692.447-49, residente à 
Rua Radialista Ituiu de Moraes, 08 - Coophamil - Cuiabá-MT, doravante denominada 
simplesmente COMPROMITENTE; e 

ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador do 
RG nO 3215753 SSP/PR. e do CPF n° 483.372.509-68, residente à Rua 04, nO 168 - ZH I 00 I -
Matupá IMT doravante denominada simplesmente COMPROMISSÁRIO. 

CONSIDERANDO: 

• Que tramita na ANEEL o processo nO 4850000.02856/03-40, no qual a 
CONSTRUTORA FERRER L TDA é titular de registro ativo para realização do 
ESTUDO DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO do Rio das Garças, trecho da 
nascente do rio das Garças até o limite a montante da reserva Indígena T.1. Meruri, 
sub-bacia 24, bacia hidrográfica do Rio Tocantins, no Estado de Mato Grosso, e por 
força do TERMO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO, PARTICIPAÇÃO 
CONJUNTA E EXCLUSIVIDADE firmado entre a LINEAR, MCA e 
CONSTRUTORA FERRER em 05102/2007 e protocolado em 26/03/2007 junto à 
ANEEL transferindo o registro ativo para a GARÇAS ENERGIA E 
PARTICIPAÇÕES S/A . 

• Que o objetivo final da empresa GARÇAS ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A é a 
obtenção da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - das autorizações e/ou 
concessões dos aproveitamentos hidrelétricos a serem identificados nesse Estudo de 
Inventário supracitado bem como suas posteriores explorações comerciais por 
Sociedades de Propósito Específico - SPE's - a serem oportunamente constituídas sob 
sua conveniência. 

• Que a COMPROMITENTE já realizou diversos estudos técnicos e tem negociado 
termos de opções de compra de áreas que possivelmente serão necessárias nas futu s 
construções das PCH' S; 
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• Que o COMPROMISSÁRIO tem o interesse em fazer parte na sociedade que será 
constituída para a exploração de PCH'S ou UHE'S ali identificadas e posteriormente 
contratação de projetos executivos, viabilização de financiamentos, construção, etc. 

RESOLVEM: 

Celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE 
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO para a elaboração dos 
Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio das Garças, trecho da nascente do rio das Garças até 
o limite a montante da Reserva Indígena T.1. Meruri, sub-bacia 24, bacia hidrográfica do rio 
Tocantins, no Estado de Mato Grosso, elaboração do estudo de viabilidade, projeto básico, 
estudos e projetos ambientais, com o objetivo de alcançar as autorizações/concessões da 
ANEEL para exploração de PCH'S ou UHE'S ali identificados e posteriormente contratação 
de projetos executivos, viabilização de financiamentos, construção, etc., que se regerá pelas 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
O objetivo deste instrumento é resguardar ao COMPROMISSÁRIO seu interesse em 16,8% 
(dezesseis inteiros e oito décimos por cento) da(s) ações da(s) SPR(s) - Sociedades de 
Propósito(s) Específico(s) que será(ão) constituída(s) para a exploração de PCH'S ou UHE'S 
do Rio das Garças, trecho da nascente do rio das Garças até o limite a montante da reserva 
Indígena T.1. Meruri, sub-bacia 24, bacia hidrográfica do Rio Tocantins, no Estado de Mato 
Grosso, proporcionalmente nas mesmas condições dos atuais controladores da 
COM PROMITENTE, além das previstas neste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
As partes atuarão sempre de forma colaborativa e utilizarão seu melhor potencial, recursos e 
conhecimentos em todos os aspectos que sejam relevantes para atingir os objetivos das SPE(s) 
acima citadas . 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
Todos os estudos, compreendendo serviços de inventário e partição de quedas, geotecnia, 
sondagens, topografia, levantamentos planialtimétricos, licenças, opções de compra de áreas e 
demais serviços complementares já executados ou em execução pela COM PROMITENTE a 
partir da assinatura deste passam também a pertencer parcialmente ao COMPROMISSÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA: 
Pelo ressarcimento de todos os valores desembolsados até o momento pela 
COMPROMITENTE nos estudos citados na Cláusula Terceira, o COMPROMISSÁRIO 
compromete-se a pagar a COMPROMITENTE a quantia de R$ 236.110,08 (duzentos e trint 
e seis mil, cento e dez reais e oito centavos) neste ato, pela qual a COMPROMITENTE d 
plena quitação da referida quantia. 
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CLÁUSULA QUINTA: 
Todas as despesas relativas ao empreendimento vincendas a partir da assinatura deste 
instrumento, inclusive estas, serão de responsabilidade proporcional das partes até o 
aferimento de receita de terceiro(s) pela(s) SPE(s). O COMPROMITENTE obriga-se a arcar 
com 80% (oitenta por cento) enquanto o COMPROMISSÁRIO obriga-se a arcar com 20% 
(vinte por cento) destas despesas até a realização de receitas ou divisão de lucros. Quando da 
realização de receita ou divisão dos lucros serão reembolsadas ao COMPROMISSÁRIO 3,2% 
(três inteiros e dois décimos por cento) das despesas efetuadas pelo(s) empreendimento(s). 

CLÁUSULA SEXTA: 
Para viabilização e consecução do objetivo, as partes constituirão, quando conveniente, uma 
ou mais Sociedades de Propósito Específico - SPE - em forma de Sociedade Anônima - SI A 
e arquivarão seus atos constitutivos na JUCEMA T . 

Essa(s) SPE(s) será(ão) a(s) única(s) agente(s) responsável(eis) pela tramitação e 
representação do empreendimento perante a ANEEL e demais órgãos da administração 
pública e empresas privadas. 

Caberá ao COMPROMISSÁRIO 16,8% (dezesseis inteiros e oito décimos por cento) das 
ações da(s) SPE(s), cabendo à COM PROMITENTE a livre disposição das ações restantes. 

O COMPROMISSÁRIO indicará oportunamente a empresa ou a pessoa fisica que participará· 
como acionista da(s) SPE(s) e suas respectivas participações. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
OS termos e condições do presente instrumento e quaisquer negociações diretas com terceiros, 
deverão ser igualmente tratados pelas partes como confidencias e de interesse único das 
empresas envolvidas. ' 

CLÁUSULA OITAVA 
A contratação de quaisquer serviços especializados ou não, assim como a realização de 
despesas ou assunção de compromissos em nome das partes, somente será responsabilidadi: 
conjunta desde que seja previamente e expressamente autorizada pela COM PROMITENTE. 

CLÁUSULA NONA 
Nenhuma das partes poderá, sem a autorização e consentimento expresso de outra, transferir 
sua participação, direitos ou obrigações decorrentes deste instrumento, mesmo parcialmente. 
Caso haja interesse mútuo, em alterar o percentual de participação ou a cessão de participação 
parcial a terceiros, a outra parte terá preferência na aquisição. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

-" /r 
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o presente instrumento poderá ser rescindido caso uma das partes não cumpra o estabelecido 
neste instrumento, responsabilizando-se a que deu causa pelas perdas e danos que a outra 
venha a sofrer. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA 
As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá, para dirimir as dúvidas e interpretações do 
presente instrumento. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

• Cu iabá, 31 de maio de 2007 . 

• GARÇAS ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A 

• 
• TESTEMUNHAS: 

I ' · 
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G: 
1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

Rio Empreendedor 

Garças Garças Energia e Participações S/A 

Garças Garças Energia e Participações S/A 

Garças Garças Energia e Participações S/A 

Garças Garças Energia e Participações S/A 

Garças Garças Energia e Participações S/A 

Garças Garças Energia e Participações S/A 

Garças Garças Energia e Participações S/A 

Garças Garças Energia e Participações S/A 

Garças Garças Energia e Participações S/A 

Garças Garças Energia e Participações S/A 

Entrega do Inventário Junto ANEEL 
Entrega do EAI/RlMA Junto SEMA 
Emissão LP Junto SEMA 
Emissão U junto SEMA 
Entrega do Projeto Básico LARROSA 
Entrega do Projeto Básico TOPOCON 
Entrega do Projeto Básico junto ANEEL 
Aquisição das áreas de Implantação/Reservatórlo 

• • 

PCH 

PCH ESPERANÇA 

PCH FOZ DO BATOVI 

PCH AVUADEIRA 

PCH CAÇUNUNGA 

PCH TESOURO 

PCH FOZ DO BANDEIRA 

PCH CHICO FRANÇA 

PCH GUIRATINGA 

PCH GALANTE 

PCH ALTO GARÇAS 
--------

TRAMITAÇÕES 

20/12/2007 
30/03/2008 
30/06/2008 
30/07/2008 
15/12/2007 
29/02/2008 
após aprovação inventário 
em andamento 

-

• 

POTÊNCIA Município(s) 

2S,SMW Guiratinga MT I 

22,SMW Guiratinga MT I 

22,SMW Guiratlnga MT 

16MW Guiratlnga MT 

17MW Guiratinga MT 

20MW Guiratinga MT 

14,SMW Gulratlnga MT 

13MW Guiratinga MT 

llMW Gulratinga MT 

llMW Guiratinga MT 

• 
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No dia 12 de maio de 2017, às 10h16min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 201 7), comparec~u o 

Sr. SILVA L DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural: de 

Borrazópolis/pR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador 

do Registro Geral nO. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. 

335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nº 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MI, CEP 78045-020, acompanhado 

por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OABjOF nO 16.649, no interesse e 

com fundamento na Notícia de Fato nO 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite peninte a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo, 20 -

"PRECATÓRIO PAGO A CONSTRUTORA ANDRADE GUTlERREZ": QUE sobre os 

pagamentos dos precatórios da Construtora ANDRADE GUTIERREZ, o Declarante sabe 

que no início do ano de 2009 foi celebrado o primeiro acordo entre a empresa ANDRADE 

GUTIERREZ e o governo de MI; QUE: O Declarante tomou conhecimento no ano de 2010, 

tanto por EDER MORAES, VALDIR PlRAN e também por BLAIRO MAGGI, que havia 

um retomo a título de 'retomo' de 45% do valor pago pelo Estado de Mato Grosso para a 

empresa ANDRADE GUTIERREZ na quitação de tais precatórios; QUE o governo foi 

representado nas tratativas por ÉDER DE MORAES DIAS e pelo então Procurador-Geral 

do Estado JOÃO VIRGÍLIO; QUE o Declarante tomou conhecimento que nessa primeira 

tratativa foi paga a quantia aproximada de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), 

porém, pelo volume de dinheiro, ocorreu uma dificuldade em legalizar o "ret<;>rno" de 

45% do valor; QUE diante dessa situação, ÉDER DE MORAES teve a ideia de que fosse 

celebrado entre VALDIR PIRAN e a CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ um 

contrato de cessão de crédito, no qual VALDIR PIRAN adquiriria o precatório Feio valor 

.J 
«(, 
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aproximado de 55%; QUE o Estado pagaria o valor integral do precatório a ANDRAúE 

GUTIERREZ e esta, por sua vez, repassaria o valor correspondente a 45% a VALDIR 

PIRAN; QUE VALDIR PIRAN descontava o valor dos tributos incidentes e o valor líquiÇ\o, 

sendo que O que sobrasse seria utilizado para abater do "conta-corrente"; QUE 

Declarante sabe, por meio de ÉDER DE MORAES DIAS, que tais precatórios foram pagos 

sem respeitar a respectiva ordem cronológica dos precatórios devidos pelo Estado de 

Mato Grosso na Vara de Precatórios do Tribunal de Justiça; QUE sobre o Procurador-Geral 

do Estado de Mato Grosso JOÃO VIRGÍLIO, que representou o Estado de Mato Grosso no 

acordo, o Declarante tem ciência de que ele foi o Procurador do Estado responsável em 

dar parecer favorável ao pagamento de tal dívida pelo Estado de Mato Grosso em face da 

empresa ANDRADE GUTIERREZ; QUE o Declarante não sabe dizer se JOÃO VIRGILIO 

recebeu vantagens para subscrever tal documento; QUE, segundo relato de ÉDER DE 

MORAES DIAS, o diretor jurídico da Construtora ANDRADE GUTIERREZ, ,LUIZ 

OTÁVIO MOURÃO, foi o representante da empresa supracitada no acordo com o Estado 

de Mato Grosso; QUE, segundo ÉDER DE MORAES, LUIZ OTÁVIO tinha plena ciência 

dos pagamentos de propina em troca da quitação dos precatórios, sabendo o Declarante 

que havia um diretor acima de LUIZ OTÁVIO MOURÃO, chamado ROGÉRIO NORA 

SÁ, que também tinha conhecimentos dos fatos; QUE após tal pagamento, o Declarante 

tomou ciência no ano de 2010 que foi confeccionado um acordo entre a Construtora 

ANDRADE GUTIERREZ com VALDIR PIRAN; QUE esse contrato foi pensado por EDER 

MORAES, que buscou nesse contrato simulado dar amparo aos pagamentos realizados; 

QUE no contrato mencionado, a empresa ANDRADE GUTIERREZ, após receber do 

governo de MT, repassaria a VALDIR PlRAN O equivalente a 45% do valor p~go pelo 

Estado; QUE durante o governo do Declarante foi paga a quantia aproximada de R$ 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) a ANDRADE GUTIERREZ do total apioximado 

de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) restante, pois houve uma decisão judicial do 

Tribunal de Justiça, salvo engano, que suspendeu os pagamentos dos precatórios pelo 

Estado de Mato Grosso, uma vez que havia suspeita de pagamento em de:ob~diência ./ r 
$f? 'j f'líô 
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ordem legal de precatórios; QUE ao assumir o governo do Estado de Mato Grosso, no dia 

31 de março de 2010, após renúncia de BLAIRO MAGGI que iria se candidatar ao pleito 

de Senador da República, o Declarante tomou ciência de que no governo de BLAIRO 

MAGGI havia sido pago o montante aproximado de R$ 200.000.000,00 (duzentos milh~es 

de reais) para a Construtora ANDRADE GUTIERREZ visando a quitação de alguns 

precatórios; QUE ao assumir o governo, o Declarante se reuniu com VALDIR PIRAN; no 
, 

próprio Palácio Paiaguás, estando presente ÉDER DE MORAES DIAS; QUE nessa reunião 

o Declarante tomou conhecimento do valor pendente do "conta-corrente" mantido 

perante VALDIR AGOSTINHO PIRAN; QUE o Declarante, durante a reunião, recebeu das 

mãos de VALDIR AGOSTINHO PIRAN uma planilha (entregue espontaneamente resta 

oportunidade) que continha informações sobre as amortizações já realizadas na d'ívida 

deixada pelo governo BLAIRO MAGGI; QUE essas amortizações se refere~ aos 

pagamentos efetuados pelo Estado já na gestão do Declarante, bem como os valores 

repassados pela empresa ANDRADE GUTIERREZ para VALDIR PIRAN; QUE além 

dessas informações supracitadas, que constam na planilha entregue por VALDIR PIRAN, 

foram pagas na gestão do Declarante mais 02 (duas) parcelas pelo Estado de Mato Grosso 

para a empresa ANDRADE GUTIERREZ no valor aproximado de I~ 24.000.000,00 (vinte 

e quatro milhões de reais), que foram descontados por VALDIR PlRAN da dívida 

existente nos mesmos percentuais mostrados na planilha entregue; QUE o Declarante se 

recorda que com a decisão judicial que impediu OS pagamentos dos precatórios pelo 

Estado de Mato Grosso à empresa ANDRADE GUTIERREZ, o Declarante não mais 

conseguiu efetuar os pagamentos dos precatórios da empresa ANDRADE GUTIERREZ e 

assim quitar a dívida deixada pelo grupo político de BLAIRO MAGGI perante VALDIR 

PIRAN; QUE em razão da ordem judicial mencionada, o Declarante resolveu não pagar 

mais tal dívida, oportunidade em que tomou conhecimento de que VALDIR PIRAN 

passou a procurar BLAIRO MAGGI e importuná-lo para receber tal débito; QUE em razão 

dessas cobranças BLAIRO MAGGI procurou o Declarante pedindo para quitar o débito 

com VALDIR PIRAN, tendo o Declarante conseguido quitar tal dívida somente no ano de r 
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2014 por meio dos recebimentos de propinas de outras empresas; QUE o Declarante frisa 

que BLAIRO MAGGI não só tinha ciência de que EDER MORAES quitaria a dívida cóm 

VALDIR PIRAN através de recebimentos de propinas pagos pela empresa ANDRADE 

GUTIERREZ, como também autorizou EDER MORAES a negociar com a empresa sobre 

os respectivos "retomas"; QUE VALDIR PIRAN também tinha ciência que a dívida com 

ele contraída seria paga toda através dos recebimentos de propinas oriundos' da 

ANDRADE GUTIERREZ; QUE o Declarante frisa que VALDIR PlRAN ao receber os 

valores de propina da empresa ANDRADE GUTIERREZ, descontava um percentual dos 

valores recebidos a título de custos da operação e impostos, lançando a diferença como 

quitação no "conta-corrente" da dívida existente; QUE o Declarante se recorda que ~essa 

época dos pagamentos dos precatórios da empresa ANDRADE GUTIERREZ, EDER 

MORAES, com base nesse "conta-corrente", acabou pegando um avião de VALDIR 

PIRAN (avião da Embraer, modelo CENICA, avaliado hoje em R$ 500 mil reais), sendo 

que EDER usava esse avião, que acabou ficando com o Declarante, após o Declarante se 

acertar com EDER MORAES; QUE o Declarante não se recorda como pagou EDER DE 

MORAES DIAS, mas que repassou a quantia do valor da época para ÉDER DE MORAES. 

Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 10h43min do dia 22/05/2017 e segue 

assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zaga .Ribeiro 

Scarmagnani (Procuradora d epública, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 

de março de 2017) --~~~~Xl~~~~~;=======Lj1tte--Gig' itei o presente 

termo. 

Cunha Barbosa 

DeJio Lins e Silva Junior 
Advogado - OAB/DF nº 16.649 

4 



• 
• 

• 

Ministério Público Federal 

~~·jr~~ 
Escrivã de POlíci~~ mat. 19.383 

eIra Omote 
Age eral - mat. 18.659 

5 

GAB/PGR 

Fil·000281 



. Sistema Integrado de Planejamento. Contabilidade c Finanças - FIPL... http://wcb.fiplan.mt.gov.br/html/listaProcessosDetal hada.php?nunicroE ... 

Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAl- SATEjSEFAZ 

, 

FIP ODS - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 

DAtA: 04/03/2009 

Credor: 1993.08170-7 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.09,OO:Z38-5 

Nome: Construtora Andrade Gutierrez SA 

En~ereço: 

Complemento: 

Belo Horizonte - MG 

Fone: 

[dehtificação: CNPJ - 17.262.213/0001-94 

Dotação Orçamentária: 30102.0001. 28.846.996.8011.9900.33909100.100.1,1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED NO 30102.0001.09.00238-5 

Controles Financeiros: 

Bairro: 

CEP: 

EMPENHO: 30102.0001.09.00207-1 

GAB/PGR 

Fis·0002Bl 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitaçao 
NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestaçao de Contas: 

Valor do Empenho: 

.otal Liquidado: 

15.979.257,39 Total Estornado: 0,00 

15.979.257,39 

0,00 

0,00 

Saldo a Uquidar: 

Total Recolhido: , 
OCORRÊNCIA 

Nota de Ordem Bancária (NOB) 

04/03/2009 Uquidação 

15,979.257,39 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 
0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

15.979.257,39 30102.0001.09.00269-6 

15.979.257,39 30102.0001.09.00224-1 

"HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 30102000109002071 
c Uquidação 30102000109002241 

: Refere-se a pagamento ao credor relativo a 1 B 

: parcela do Precatório 08/95 e 13/95 -
Construtora Andrade Gutierrez S/A - Processo 
82679/2009-SEFAZ - de acordo com o decreto 

.1.305/2008 (DVOP) . 

• 
• 

de 1 17/04/201714:49 



. : Sist,ema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPL... http://web.tiplan.mt.gov.br/htm Illi staProcessosDctal hada.php?numeroE ... 

'. Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilídade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATEjSEFAZ 

, 
i . 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recurso~ Sob 21 Supervlsio da Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA:03/04/200g 

Credor: 1993,08170-7 

PED!DO DE EMPENHO: 3010l.0001.09.00l67-g 

Nome: Construtora Ahdrade Gutierrez SA 

EMPENHO: 30102.0001.09.D~23S-7 

Endereço: Bairro: 

GAB/PGR 

Fis. O O O 2 8 J 
Complemento: 

Belo Horizonte - MG 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 17.262.213/0001-94 

CEPo 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28,846.996.8011.9900.33909100.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

N° do Pedido de Adiantamento: 

Tipo de Empenho: Ordinário Data Limite Prestação de Contas: 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.09.00267-9 

Controles Rnanceiros: 

Valor do Empenho: 

.otal Uquidado: 

Saldo a Uquldar: 

Total Recolhido: 

OCORRÊNCIA 

03/04/2009 I Liquidação 

06/04/2009 Nota de Ordem Bancária (NOS) 

06/04/2009 Nota de Ordem Bancária (NOB) 

15.979.257,40 Total Estornado: 

15.979.257,40 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

15.979.257,40 30102.0001.09.00369-6 

958.755,44 30102.0001.09.00439-7 

15.020.501,96 30102.0001.09.00440-0 

HISTÓRICO 

0,00 

15.979.257.40 

0,00 

0,00 

Refere-se a pagamento ao credor relatlvb a 
Parcela 2/2 do Precatório 08/95 e 13/95~
Construtora Andrade Gutierrez S/A - Processo 
82679/2009 - SEFAZ de acordo com o decreto 
1.30512008 (DVOP). 

Pagamento do Empenho 30102000109002357 
e Liquidação 30102000109003696 

Pagamento do Empenho 30102000109002357 
e Liquidação 30102000109003696 

• 
• 

I de 1 17/041101714:50 



. : Sist.cma Integrado de Plallcjamento, Contabilidade c Finanças - FIPL. .. http://web.tiplan.mt.gov.brlhtml/listaProcessosDetalhada.php?numcroE ... 

Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e FInanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

• 
FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervis50 da Secretaria de Estado de fazenda 

DATA: 10/06/2009 

Credor: 1993.08170-7 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.09.00367-5 

Nome: Construtora Andrade GutIerrez SA 

Endereço: 

Complemento: 

Belo Horizonte - MG 

Fone: 

identificação: CNPJ - 17.262.213;0001-94 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.26.846.996.8011.9900.33909100.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.09.00367-5 

Controles Financeiros: 

Bairro: 

CEPo 

EMPENHO: 30102.0001.0~.00322-1 

GAB/PGR 
,fls. 000284 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Umite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

.otal Uquidado: 

14.203.850,94 

14.203.850,94 

0,00 

Total Estornado: 

Total Pago: 

0,00 

14.203.850,94 

0,00 

0,00 

Saldo a Uquldar: 

Total Recolhido: 

DCDRR~NCIA 

10/06/2009 Liquidaçao 

15/06/2009 Nota de Ordem Bancária (NOB) 

15/06/2009 'Nota de Ordem Bancária (NOB) 

• 
• 

I de I 

Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

14.203.850,94.301D2.0001.09.00684-9 

13.777.735,41·30102.0001.09.00779-5 

426.115,53' 30102.0001.09.00780-9 

i HISTÓRICO 

Refere-se a pagamento ao credor relativo ao 
Precatório nO 39/1997 - Construtora Andrade 
Gutierrez S/A - Processo 82679/2009 - SEFAZ 
(com apensa menta dos Processos nO 
97504/2009, 119233/2009, 86664/2009, 
103231/2009,331911/2009,355638/2009 e 
358840/2009 - SEFAZ de acordo cor'n o 
Decreto 1.305/2008 - DVOP). 

Pagamento do Empenho 30102000109003221 
e liquidação 30102000109006849 

Pagamento do Empenho 301020001.09003221 
: e Liquidação 30102000109006849 

17/04/201714:50 



.. : Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPL... http://wcb.tiplan.mt.gov.brlhtm 1/llstaProeessosDetalhada.~hP?nUmerOE ... l 
Governo do Estado de Mato Grosso 

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

fi 
1 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de FêlZenda 

DATA: 23/06/2D09 

Credor: 1993.08170-7 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.09.00381-0 EMPENHO: 30102.0001.09.0°
1

335-3 

Nome: Construtora Andrade Gutierrez SA 

Endereço: 

Complemento: 

Selo Horizonte - MG 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 17.262.213/0001-94 

Bairro: 

CEP: 

GAB/PG~ 
Fil. O O O 2 B :J 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909100.100.1.1 
Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Tipo de Empenho: Ordinário Data Limite Prestação de Contas: 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.09.00381-0 

Controles Financeiros: 

Valor do Empenho: 

.Total Uquidado: 

Saldo a Uquidar: 

Total Recolhido: 

I
A 

06/2009 

OCORRÊNCIA 

Nota de Ordem Bancária (NOB) 

23/06/2009 , Liquidação 

29.723.161,27 Total Estornado: 

29.723.161,27 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

29.723.161,27 30102.0001.09.00841-4 

HISTÓRICO 

0,00 

29.723.161.27 

0.00 

i 0.00 

Pagamento do Empenho 30102000109003353 
e Liquidação 30102000109007251 

Refere-se a pagamento ao credor relativo ao 
Precatório 37/1997 - Construtora Andrade 
Gutierrez S/A. Processo nO 
82679/2009-SEFAZ (Apensos 9750412009-

29.723.161.27.3010Z.0001.09.00725-1 SEFAZ, 11923312009-SEFAZ, 86664/2009-
SEFAZ, 103231/2009-SEFAZ, 331911/Z0Ó9-
SEFAZ, 355638/2009 E 358840/2009-5efoz). 
Passivo do DVOP, de acordo com ~creto nO 

.1.305/2008) 

• 
• 

1 de 1 17/04/201714:54 



. Sistema i,ntcgrado de Planejamento, Contabllldadc e Finanças - FIPL ... http://wcb.fiplan.mt.gov.br/html/listaProccssosDctal hada.php?numcroE ... 

Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

r 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de fazenda 

DATA: 26/06/2009 

Credor: 1993.08170-7 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.09.00389-6 

Nome: Construtora Andrade Gutierrez SA 

Endereço: 

Complemento: 

Belo Horizonte - MG 

Fone: 

[dentificação: CNP] - 17.262.213/0001-94 

Dotação Orçamentâria: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909100.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.09.00389-6 

Controles Financeiros: 

Bairro: 

CEP: 

EMPENHO: J0102.0001.09.00loll-J-4 

GAB/PGR 

Fil·00028ti 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à licitação 

N° do Pedido de Adiantamento: 

Data Umite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

.atal Liquidado: 

60.276.838,73 Total Estornado: 0.00 

60.276.838,73 

0,00 

0.00 

Saldo a Uquidar: 

Total Recolhido: 

I
A 

OS/2009 

. OCORRÊNCIA 

Nota de Ordem Bancária (NOB) 

25/06/2009 Uquldação 

60.276.838,73 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

60.275.838,73.30102.0001.09.00859-7 

60.275.838,73 30102.0001.09.00740-3 

HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 30102000109003434 
e Liquidação 30102000109007403 

Refere-se a pagamento parcial do preca,tórlo 
37/1997 - Construtora Andrade Gutierrez S.A. 
- Processo 82679/2009 - apensos 
(97504/2009SEFAZ - 119233/2009SEFAZ -
86654/2009SEFAZ - 103231/2009SEFAZ -
331911/2009SEFAZ - 355638/2009SEFAZ e 
358840/2009). Passivo DVOP. Conforme 
Decreto nO 1.305/2008 . 

• 
• 

de I 17/04/201714:53 



,,; Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e .Finanças - ,FIPL ... http://wcb.tlplan.mt.gov.br/html/listaProcessosDetalhada.php?numcroE ... 

Governo do Estado de Mato Grosso 
fIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 

,. 

DATA: 20/07/2009 

Credor: 1993.08170-7 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.09.00406-1 EMPENHO: 30102.0001.09.00359-0 

Nome: Construtora Andrade Gutierrez SA 

Endereço: 

Complemento: 

Belo Horizonte - MG 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 17.262.213}0001-94 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909100.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.09.00406-1 

Controles Ananceiros: 

Bairro: 

CEP: 

I 

GAB/PGR 

Fls. O O O 2 8 J 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

.Total Liquidado: 

Saldo a Uquldar: 

2.340.890,22 Total Estornado: 

2.340.890,22 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 

2.340.890,22 

0,00 

0,00 Total Recolhido: 

~A 

.07/2009 

OCORRÊNCIA 

Nota de Ordem Bancária (NOB) 

20/07/2009 liquidação 

• 
• 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

2.340.890,22 30102.0001.09.00988-7 

2.340.890,22 30102.0001.09.00854-1 

HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 30102000109003590 
e Liquidação 30102000109008541 

Refere-se a pagamento parcial do precataria 
37/1997 - Construtora Andrade Gutierrez S/A 
processo 82679}2D09-Sefaz (Apensos 
97504/2009, 119233/2009 e 866664/2009-
Setaz) - Passivo DVOP . 

i de 1 i17/04/201714:55 
i 



1 

. : Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade c Finanças - FIPL... http://web.fiplan.mt.gov.brlhtml/I istaProcessosDctalhada.php?numeroE. .. 

Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

/1 
FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisio da Secretarlil de Estado de Fazenda 

DATA:OS/09/2009 

Credor: 1993.08170-7 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.09.00433-1 

Nome: Construtora Andrade Gutierrez SA 

Endereço: 
Complemento: 

Belo Horizonte - MG 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 17.262.213/0001-94 

Dotação Orçamentária: 30102,0001.28.846.996.8011.9900.33909100.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED NO 30102.0001.09.00433-7 

Controles Financeiros: 

EMPENHO: 30102.0001.09.00377-9 

Bairro: 

GAB/PGn 

AI. OO~~J 
CEP: 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

.Total UQuidado: 

25.000.000,00 Total Estornado: 

25.000.000,00 Total Pago: 

0,00 

25.000.000,00 

0,00 

0,00 

Saldo a Uquldar: 

Total Recolhido: 

OCORRêNCIA 

08/09/2009 . UQuidação 

11/09/2009 : Nota de Ordem Bancária (NOS) 

• 
• 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

25.000.000,00 30102.0001.09.01055-2 

25.000.000,00.30102.0001.09.01243-8 

HISTÓRICO 

Fica empenhado a favor do credor do 
Precatório nO 37/1997 - Construtora Andrade 

'Gutierrez S/A - Processo 82679/2009 - SEFAZ 
(com apensamento dos Processos nO 
97504/2009, 119233/2009 - SEFA2 e 

'86664/209 - SEFAZ de acordo com o Decreto 
1.305/2008 - DVOP). 

Pagamento do Empenho 30102000109003779 
e liQuidação 30102000109010552 I 

11 de 1 17/04/201714:47 

i 



. : Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade c Finanças - FlPL. http://web.fiplan.mt.gov.br/html/listaProcessosDctalhada.php?numeroE ... 

Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPlAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

, 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão dÇl Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA: 11/11/2009 

Credor: 1993.08170-7 

PEDIDO DE EMPENHO: 3DI0l.0001.09.00S7g~1 

Nome: Construtora Andrade Gutierrez SA 

Endereço: 
Complemento: 

Belo Horizonte - MG 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 17.262.213/0001-94 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.646.996.8011.9900.33909100.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Estimativo 

Histórico: Empenho do PED N0 30102.0001.09.D0579~1 

Controles Financeiros: 

Bairro: 

CEPo 

EMPENHO: 30102.0001.09.00413-2 

GAB/PG~ 
Fis. O O O 2 8 Y

J 
Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Lidtação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

.Total Liquidado: 

Saldo a liquidar: 

22.000.000,00 Total Estornado: 

22.000.000,00 Total Pago: 

0,00 

22.000.000,00 

0,00 
, 0,00 Total Recolhido: 

OCORRÊNCIA 

11/11/2009 I Liquidação 

11/11/2009 Uquldação 

12/11/2009 Nota de Ordem Bancária (NOB) 

• 12/11/2009 'Nota de Ordem Bancária (NOS) 

• 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR, DOCUMENTO 

14.784.000,00' 30102.0001.09.01419-1 

7.216.000,00 30102.0001.09.01420-5 

, 14.784.000,00 30102.0001.09.01639-5 

7.216.000,00 30102.0001.09.01640-9 

HISTÓRICO 

Pagamento referente Precatório nO 37/1997-
Construtora Andrade Gutierrez S/A. - Processo 

.82679/2009 - SEFAZ (apensos 97504/2009, 
119233/2009, 86664/2009, 103231/2009, 
331911/2009, 157849/2009, 355638/2009, 

'478333/2009,572656/2009 e 338840/2009) 
de acordo com os Decretos 1305/2008 el 

1.514/2008. 

Pagamento referente Precatório nO 37/1997-
· Construtora Andrade Gutierrez S/A. - Processo 
82679/2009 - SEFAZ (apensos 97504/2009, 

.119233/2009,86664/2009,103231/2009, 
,331911/2009, 157849/2009, 355638/2009, 
478333/2009,572656/2009 e 338840/2009) 

· de acordo com os Decretos 1305/2008 t; 
1.514/2008. 

Pagamento do Empenho 30102000109004732 
e Liquidação 30102000109014191 

· Pagamento do Empenho 30102000109004732 
,e Liquidação 30102000109014205 

17/04/2017 [4:52 



, 

.. : Sj~tcma [ntegrado de Planejamento, Contabilidade c Finanças - P,lPL. .. http://web.tiplan.mt.gov.br/htm 1/listaProcessosDetal hada.php?numeroE ... 

Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATEjSEFAZ 

FIP 005 • Extrato de Empenllo 

30102· Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA: 29/01/2010 

Credor: 1993.08170-7 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00190·7 

Nome: Construtora Andrade Gutierrez SA 

Endereço: 

Complemento: 

Belo Horizonte - MG 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 17.262.213/0001-94 

Dotação Orçamentaria: 30102.0001. 28. 846.996.8011.9900.33909100.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinario 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.10.00190-7 

Controles Financeiros: 

Bairro: 

CEPo 

EMPENHO: 30102.0001.10.00084-0 

GAB/PGR, 

Fil·00029U 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicavel à Licitação I 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Umite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

.Total liquidado: 

Saldo a Uquidar: 

40.000.000,00 Total Estornado: 

40.000.000,00 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 

40.000.000,00 

0,00 

0,00 Total Recolhido: 

OCORRÊNCIA 

29/01/2010 Liquidação 

01/02/2010 Nota de Ordem Bancaria (NOB) 

• 
• 

de 1 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

40.000.000,00 30102.0001.10.00085-7 

40.000.000,00 30102.0001.10.00112-4 

HISTÓRICO 

Refere-se a pagamento da sa parcela do 
Precatório 37/97 da CONSTRUTORA A~DRADE 
GUTIERREZ S/A, relativo ao Proc. 

. 82679/09-SEFAZ (apenso os Processos 
nOs.97504/09-SEFAZ, 119233/09-SEFAZ c 
86664/09-SEFAZ) Passivos do extinto DVQP 

. (Ação de cobrança nO 28.286/91 - 11 a Vara 
Civil da Comarca de Cuiabá). 

Pagamento do Empenho 30102000110000840 
·e Liquidação 30102000110000857 

17/04/2017 14:58 
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•• Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

, 
FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supetvisão da Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA: 15/03/2010 

Credor: 1993.08170~ 7 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00236-9 

Nome: Construtora Andrade Gutierrez SA 

Endereço: 

Complemento: 

Belo Horizonte - MG 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 17.262.213/0001-94 

Dotação Orçamentaria: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909100.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PEO N0 30102.0001.10.00236-9 

Controles Ananceiros: 

Bairro: 

CEPo 

EMPENHO: 30102.0001.10.00166-9 

GAB/PG~ 
Fls. O O ,Q 2 9 lJ 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Umite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

.otal Uquidado: 

5.030.016,20 Total Estornado: 0,00 

5.030.016.20 

0,00 

0,00 

Saldo a Uquidar: 

Total Recolhido: 

OCORR~NCIA 

15/03/2010 Uquidação 

16/03/2010 I Nota de Ordem Bancária (NOS) 

5.030.016,20 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTo 

5.030.016,20 30102.0001.10.00311-2 

5.030.016,20130102.0001.10.00319-4 

HISTÓRICa 

Refere- se a pgto da 7a pare. do Precatório 
37/97 da Consto Andrade Gutierrez s/a, 

i relativo ao proc. 82679/09 - SEFAz' - (apenso 
os Proc. 97504/09, 119233/09,86664/09, 
103231/09, 331911/09, 157849/09, 
355638/09,47833/09, 572656/09, 

'358840/09 - SEFAZ) Passivo do extinto DVOP 
(e originário da ação de cobrança ntJ 
28.286/91- llaVara Civil da Comarça de 
Cuiabá/MT) - Decreto 1305/08 e 15'14/08 

Pagamento do Empenho 30102000110001669 
e Liquidação 30102000110003112 

• 
• 

de 1 17/041201714:58 
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Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAl- SATE/SEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de fazenda 

DATA: 23/06/2010 

Credor: 1993.08170-7 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00402-7 

Nome: Construtora Andrade Gutierrez SA 

Endereço: 

Complemente: 

Belo Horizonte - MG 

fone: 

Identificação: CNPJ - 17.262.213/0001-94 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909100.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.10.00402-7 

Controles Financeiros: 

EMPENHO: 30102.0001.10.00278-9 

Bairro: 

CEP; 

GAB/PGR 

Fil. O O O 2 9 L 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Umite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

.Total Uquidado: 

Saldo a Uquidar: 

16.000.000,00 Total Estornado: 

16.000.000,00 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 

16.000.000,00 

0,00 

0,00 Total Recolhido: 

• 

Ilil.TA 

.06/2010 

23/06/2010 

• 

1 de J 

. OCORRÊNCIA 

Nota de Ordem Bancária (NOB) 

liquidação 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

16.000.000,00·30102.0001.10.00758-0 

16.000.000,00,30102.0001.10.00731-2 

HISTÓRICO 

PagamEnto do Empenho 30102000110002789 
e Liquidação 30102000110007312 ' 

Fica empenhado a favor do credor 
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERRE2 S/A 
Referente a pagamento parcial do processo 

. 82679/2009 - SEFAZ (com apensamento proc. 
nOs 97504/2009 SEFAZ 119233/09- sefaz e 
86664/2009-sefaz, precatoria n 0 37/97 DVOP. 

'Ação de cobrança nO 28.286/91Ua Vara Civil 
de Cuiabá . 

J 7/04/2017 15:00 
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'. Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAl- SATE/SEFAZ 

r 
; 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA: 13/08/2010 

Credor: 1993.08170-7 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00508-2 

Nome: Construtora Andrade GutIerrez SA 

Endereço: 

Complemento: 

Selo Horizonte - M G 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 17.262,213/0001-94 

Dotação Orçamentâria: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909100.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED NO 30102.0001.10.00508-2 

Controles Rnanceiros: 

Bairro: 

CEP: 

EMPENHO: 30102.0001.10.00354-8 

GAB/PG:rl 
Fil. O O O 2 9'3

J 
Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

.otal liquidado: 

10.000.000,00 Total Estornado: 

10.000.000,00 Total Pago: 
0,00 

10.000.000,00 

0,00 

0,00 

Saldo a liquidar: 

Total Recolhido: 

, OCORRÊNCIA 

Nota de Ordem Bancária (NOB) 

13/08/2010 Uquidação 

• 
• 

de 1 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

10.000.000,00 30102.0001.10,00965-6 
, 

10.000.000,00 30102,0001.1 0.00946-3 

HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 30102000110003548 
e Liquidação 30102000110009463 

; Fica empenhado a favor do credor 
. CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, 
referente a pagamento parcial do prm:esso1no 

,82679/2009 - SEFAZ (com apensamento proc. 
! na 97504/2009-SEFAZC119233/2009-SEFAZ E 
86664/2009-SEFAZ, precatório nO 37/97 

IOVOp. Ação de cobrança nO 28.286/91-11 01 

Vara Civil da Comarca de Cuiabá /MT . 

17/0412017 14:59 

-- --- ----------------' 
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•• Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 

DATA: 27/05/2011 

Credor: 1993.08170-7 

PEDIDO DE EMPENHO; 30102.0001.11.00272-6 

Nome: Construtora Andrade Gutlerre2 SA 

Endereço: 

Complemento: 

Belo Horizonte - MG 

Fone: 

Identificação: CNPJ • 17.262.213/0001-94 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33900000.100.1.1 
Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinario 

Histórico: Empenho do PED NO 30102.0001.11.00272-6 

Controles Financeiros: 

Bairro: 

CEP: 

EMPENHO: 30102.0001.11.00240-2 

GAB/PG~ 
Fil. 00029~ 

TipO de Despesa: 9 - Não aplicável ã licitação 
NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 20.000.000,00 Total Estornado: 

• Total Liquidado: 

I Saldo a Uquldar: 

20,000.000,00 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 

20.000.000,00 

0,00 

.0.00 Total Recolhido: 

• 

DATA 

.05/2011 

27/05/2011 

• 

1 de 1 

OCORRÊNCIA 

Nota de Ordem Bancária (NOB) 

liquidação 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

20.000.000,00' 30102.0001.11.00667-4 

20.000.000,00 30102.0001.11.00643-0 

HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 30102000111002402 
e Liquidação 30102000111006430 

Refere- se a pagamento pardal á Construtora 
Andrade Gutierrez S/A relativo ao precatôrio 
nO 37/97, emitido contra o extinto DVOP,' e 
originário da ação de cobrança nO 28286/91-
U a Vara crver da Comarca de Cuiabá/~, 
conforme processo nO 82679/2009 e apensos 
proc. 97504/09, 119233/09,86664/09, 
103231/09,331911/09, 157849/09, 
355638/09, 478333/09, 572656109 e 
358840/09 . 

17/041101715:02 
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", Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005 • Extrato de Empenho 

30102· RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 

DATA:2B/12/2012 

Credor: 1993.08170-7 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.12.008160-1 

Nome: Construtora Andrade Gutierrez SA 

Endereço: 

Complemento: 

Belo Hortzonte - MG 

Fone: 

Identificação: CNP] - 17.262.213/0001-94 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33900000.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Estimativo 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.12.008160-1 

Controles Financeiros: 

EMPENHO: 30102.0001.12.007914-3 

GAB/PG'R , 
Bairro: 

Fis. O O O 2 9 S 
CEP: 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

N° do Pedido de Adiantamento: 

Data Umite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

.Total Liquidado: 

4.159.394,00 Total Estornado: 

4.159.394,00 Total Pago: 

0,00 

4.159.394,00 

0.00 

0,00 

Saldo a Liquidar: 

Total Recolhido: 

OCORRÊNCIA 

28/12/2012 : Nota de Ordem Bancária (NOB) 

28/12/2012 Nota de Ordem Bancária (NOB) 

28/12(2012 Nota de Ordem Bancária (NOB) 

28/12/2012 ; Nota de Ordem Bancária (NOS) 

28/12/2012 Nota de Ordem Bancária (NOB) 

• 28/12/2012 : Liquidação 

.12/2012 Uquidação 

28/12/2012 Uquidação 

28/12/2012 Liquidação 

28/12/2012 Uquidação 

1 de 2 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 
554.585,86 30102.0001.12.008636-0 301020001120079143 e Liquidação 

301020001120089911 

Pagamento do Empenho 
831.878,80 30102.0001.12.008640-9 301020001120079143 e Liquidação 

301020001120089901 

Pagamento do Empenho 
693.232,33! 30102.0001.12.008646-8 301020001120079143 e liquidação 

301020001120089928 

Pagamento do Empenho 
693.232,35; 30102.0001.12.008649-2 301020001120079143 e Liquidação 

·301020001120089936 

Pagamento do Empenho 
693.232,33' 30102.0001.12.008657-3 301020001120079143 e Liquidação 

301020001120089944 

· Refere-se a pagamento em favor do credor 

693.232.33.30102.0001.12.008995-2 : CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 
: RELATIVO ao extinto DVOP proc. 

831.878.80 30102.0001.12.008990-1 

554.585,86 30102.0001.12.008991-1 

693.232.33 30102.0001.12.008992-8 

: 101088/2009. Parcela na 04. 

: Refere-se a pagamento em favor do credor 
: CONSTRUTORA ANDRADE GUT1EREZ relatiyo 
iao precatório 101088/20091a PARCELA 
. SETEMBRO. 

: Refere-se a pagamento em favor do credor 
: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIEREZ relativo 
iao precatório 101088/2009 2é1 PARCELA 
: OUTUBRO. 

· Refere-se a pagamento em favor do credor' 
· CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 
· RELATIVO ao extinto DVOP proc. 
101088/2009. Parcela nO Dl. 

· Refere-se a pagamento em favor do credor-

693.232,35 30102.0001.12.00B993-6 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 
: RELATIVO ao extinto DVOP prOL 
·101088/2009. Parcela nO 02. 

17/0M201715:03 
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I' 

28/12/2012 Uquldação 

,28/12/2012 Nota de Ordem Bancária (NOS) 

• 

• 
•• 

2 de 2 

693.232,33 30102.0001.12.008994-4 

Refere-se a pagamento em favor do credor 
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 
RELATIVO ao extinto DVOP proc. 

'101088/2009. Parcela nO 03. 

Pagamento do Empenho 
693.232,33 30102.0001.12.008658-1 301020001120079143 e Liquidação 

301020001120089952 

GAB/PGR' 
Fil, 000296~, 

·V 
~ . 

17/1l41201715:03 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DOCUMENTAL E PROCESSUAL 
DIVISÃO DE CONTROLE EXTRAJUDICIAL 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, nesta Divisão. 

de Controle Extrajudicial - DCE/SUBGDP/CHEFIAGABIPGR, procedi ao encerramento do, 

presente Volume I do Anexo I da Notícia de Fato - NF-PGR 1.00.000.010999/2016-15 à fi. 

297. 

Para constar, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado. 

Técnico Administrativo 

Termo de Abertura c Encerramento de Volume 06812017. Versão 2, de 30107/201 s. 


