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Ministério Público Federal 

GAB/PGR"l 
FIS, o o r 4 5 l I 

. --- ,=.I 

No dia 10 de maio de 2017, às 18h23min, 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 Àntônio da Cunha Barbosa, portador 

do Registro Geral nO. 2020025 5S/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 advogaçlo Delio Lins e Silva Junior, inscrit6na OABIDF 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 26 -

"VANTAGENS PAGAS PELAS EMPRESAS DO SETOR SUCROALCOOLEIRO 

(ESTIMATIVA SEGMENTADA)": QUE O Declarante' se recorda que após assumir o 

governo do Estadtl de MatoGrosso no ano de 2010, foi informado por EDER MORAES de 

que as empresas do Setor Sucroa1cooleiro do Estado de Mato Grosso, através do sindicato 

respectivo denominado (SINDALCOOL), efetuavam pagamentos de 'retorno' ao governo 

do Estado de Mato Grosso através de EDER MORÂES; QUE EDER DE MORAES explicou 

ao Declarante que o Presidente do Sindicato (SINDALCOOL), PIERO VICENZI PARINI, 

arrecadava o 'retorno' dos empresários do ramo e entregava para EDER DE MORAES, 

tendo em contrapartida benefícios tributários através do regime de estimativas fixadas 

todo início de ano; QUE no áno de 2010 o 'retorn:o' veio através de doações oficiais à 

campanha do Declarante ao governo do Estado de Mato Grosso, sendo que as empresas 
, . . . 

do ramo SUCROALCOLEIRO doaram' oficialmoote à, campanha do Declarante o 

montante aproximado de R$ 2.100.000,00 (dois n:'ilhões e cem mil reais); QUE em 

contrapartida o governo do Estado de Mato Grosso ofertava condições tributárias 

favoráveis às empresas do aluçlido ramo; QUE no atl'o'de·2011, o Declarante acredita que o 
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Mini,~tério Público' Federal 

" 

responsável em operar o 'retorno" do Setor SUCROA-LCOOLEIRO foi também EDER DE 

MORAES, sendo que no ano de 2011 EDER MORAES assume a AGECOPA, motivo pelo 

qual o Declarante não se recorda como ficou a situação do 'retorno' das empresas do Setor 

Sucroalcooleiro no ano de 2012; QUE nos anos de 2013 e 2014, o Declarante delegou para 

PEDRO NADAF (Secretário da Casa Civil) as negociações e respectivos recebimentos do 

'retomo' emfa~e' de favorecimentos tributários do Estado de Mato Grosso através do 

regime de estimativas; QUE no ano de 2013 o valor, acordado do 'retomo' foi de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais); QUE no ano de 2014 o Declarante tem conhecimento 

que houve os pagamentos do 're,tomo', não sabendo se houve alteração do valor pago no 

ano anterior, pois como já dito PEDRO NADAF foi a'pessoa responsável em executar as 

tratativas e recebimentos do 'retomo'; QUE o 'reton16' era repassado em dinheiro em 

espécie e por meio' de cheques das empresas; QUE o Declarante tem conhecimento que as 

negociações efetuadas por PEDRO NADAF, no iecebifiento do 'retomo' foram tratadas 

pelo Presidente do SINDALCOOi, PIERO VICENZI PARlNI, sabendo o Declarante que 

PEDRO NADAF recebia um percentual de 10% a 15%jios valores do 'retomo' para si. 
, . 

Nada mais a declarar, encerro ó presente termo às 18h30min do dia 10/05/2017 e segue 

assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa' Cristhina Marconi Zago Ribeiro 
' .. 

Scarmagnani(procuradorar\a República, ma 'cuia Ú42, Portaria PGR!MPF nO 193, de 07 

de março de 2017) ~,---,V~~~\!i)-:Q1ci!Mil~::::==;;=====:-<1tI<õ-di'gitei o presente 

termo., 

unha Barbosa 
Declarante 

OL L'k 
Delio Lins e SilvaJunior 

Advogado - OABjDFno 16.649 

2 
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Ato: Portaria 

Número/Complemento 
76/2014 

Ementa: 

Assunto: 

Alt-et"ou(Revogou: 

Assinatura 
01-04-2014 

legislação Tributária 
ATO NORMATIVO DA SEFAZ 

Publicação 
01-04-2014 

Pág. 0.0. 
36 

Inicio da Vigência Inicio dos Efeitos 
1% 4/2014 1 % 1/2014 

Divulga novos valores Individuais a título de antecipação para oS 
estabelecimentos inscritos no cadastro de Contribuintes do Estado com 
atividade econ6mlca correspondente à CNAE 1071-6/00, 1072-4/01 ou 
19]1-4/00, no regime de estimativa de que tratam os artigos 87-H-l do 
RICMS, para o exercício de 2014 e dá outras providências. 
Regime de Estimativa 
Regime Est. Segmentada com Álcool Hidratado/Açúcar 

GAB/PG~ 
FII. O O f' 4 5 ~ J 

Alterado por/Revogado por: 
Observações: 

Nota Explicativa: 
Nota: " Os documentos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente 05 textos publicados no Diário Oficial estão aptos à 
produção de efeitos legais." 

Texto: 

PORTARIA N° 076/2014-SEFAZ 
. Obs.: Vide convalidaçao nos termos do inciso 11 do art. 4° da Lei 10 207/2014, que, no entanto, fOi declarada inconstitucional. com efeitos retroativos à data 
de sua publicação. 

• 
Divulga novos valores individuais a título de antecipação para os estabelecimentos inscritos no 
Cadastro de Contribuintes do Estado com atividade econômica correspondente à CNAE 1071~/00, 
1072-4/01 ou 1931-4/00, no regime de estimativa de que tratam os artigos 87·H·1 do RICMS. para o 
exercício de 2014 e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no exercicio das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV a 
XVI do artigo 136 e inciso I do artigo 137 do Regimento Interno da Secrelaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto n' 
2.191, de 13 de março de 2014, e consoante o disposto no inciso 11 do artigo l' do Decreto n' 1.040, de 22 de março de 2012; 

AONSIDERANDO a prerrogativa conferida para editar normas complementares necessárias ao cumprimento do estatuldo no 
~20 do artigo 87·H-1 do RICMS ou para o fim específico de corrigir distorções na sua aplicação; 

CONSIDERANDO a necessidade de se promoverem ajustes nos valores individuais dos estabelecimentos sucroalcooleiro por 
motivos mercadológicos do setor; 

CONSIDERANDO que, a necessidade de simplificar e otimizar a forma de recolhimento dos valores devidos pelo contribuinle; 

R ES O L V E: 

Art. 1° Altera os valores individuais dos contribuintes enquadrados no regime de estimativa prevista no artigo 87-H-l do RICMS 
que passa a vigorar conforme o Anexo Único desta Portaria, no perlodo de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2014, que 
deverão ser recolhidos a título de antecipação. 

Art. 2' Esta Portaria entra em vigor na dala da sua publicação, relroagindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2014, 
revogadas as disposições em contrário . 

• C U M P RA-S E. 

Gabinete do Secretário Adjunlo da Receita Pública da Secrelaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 01 
de abril de 2014 . 

• ANEXO ÚNICO 
VALORES ESTIMADOS POR ESTABELECIMENTO PARA OPERAÇÕES COM ÁLCOOL HIDRATADO E AÇÚCAR DA 

PORTARIA N' 076/2014-SEFAZ 

ESTADUAL ICMS FUNDEie I tCMS li FUNDEie I ICMS I FUNDEie 11 ICMS li FUNDEie i ICMS li FUNDEie 11 2014 
j

' CONTRIBUINTE INSCRlc;.~o jan/14 fevf14 marf14 I abr a dez/14 II TOTAL 

'.~' _. ,,_. __ ~ __ L_ .• 0. _, _ .. ,._,,, ........ ,..,............,..,. ................ " ...................... A ,,,, .......... ,..,.., ....... ,..""',.,,..""~ .,..,,, ... ,.. ............. '."' .. " ...... ,.,,,,,,, ........ ,.. .... ~" ."',......,,..., ..... "". ,..""',, ... 



• 
~:~~~=UULJULJULJULJLJULJ 
~fÁnas Itamarati 113.11:.895'11 19.000,00\1 1.000,0011 28.500,OOl~1 28.500,0011 1.500,0°111.648.107.371186.742,491114.908.966,3611 784.682,441115.693.648,8°1 

Il~~"aJao,a" 11'305~343-11 101 Ii I1 IDI IDI 11 11 I 
I ~,,!~~~~e lIdail 13.00~.4'O-il '5000.00[~000,00tl '5000,0011 5000,ooiL '5000'~['OOO'00il 855.254,151[45.013,38il 7.S82287,3SI1 420.120,39118.402.407,781 

11fc~,~2=oal 13 02iSSO-I[ - I[ - ID - - IDI843.,07,22I[ 44374,0617.587.965,00 

I 

399.366,58117.987.331.581 

U"mal. [13.311.354-[ 738.250,,81[ 38.855,27[1783.520.23141.237,' seo,,75'.'I[ 31.OS1,881[ 5so.175'.'I[ 31.061,8817.423.527,27 390.7 ,3 
Icoolltda ; 

Deo;tllaoade 7; ~ 

TOTAL I ~.853.394,0411255.441, 78114.680.918,131246.364, 1213.859.697,6211203.141,98118,096.221, 1311426.116,9°186.260.000,00 4.540.0 
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AtO: Portaria 

legislação Tributária 
ATO NORMATIVO DA SEFAZ 

Número/Complemento Assinatura Publicação Pág. D.O. Início da Vigência Início dos Efeitos 
17/2013 08-01-2013 10-01-2013 10 10/01/2013 1% 1/2013 

Ementa: 

Assunto: 
Alterou/Revogou: 
Alterado por/Revogado 
por: 
Observações: 

Nota Explicativa: 

Estabelece normas relativas ao Regime de Estimativa previsto nos 
artigos 80 a 85-A do Regulamento do ICMS e dá outras providências. 

~egime de Estimativa Fiscal GAB / PGJ 
:1J - Revogou a Portaria 100/99 
.;;j - Alterada pela Portaria 094/2015 fil. a o r ~ 5/ 

Nota: " Os documentos contidos nesta base de dados têm caráter meramente Informativo. Somente os 
textos publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais." 

Texto: 

• 
PORTARIA N° 017/2013-5EFAZ 
. Consolidada até a Portaria 094/2015. 

• 
Estabelece normas relativas ao Regime de Estimativa previsto 
nos artigos 133 a 139 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, e dá outras 
providências. (efeitos a partir de 1° de agosto de 2014). (Nova 
redação dada pela Porto 0941151 
Redação original. 
Estabelece normas relativas ao Regime de Estimativa previsto nos artigos 80 a 85-A do 
Regulamento do ICMS e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no exercício das atribuições que 
lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 86 do Regimento Interno da Secretaria de 
Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 591, de 9 de agosto de 2011, combinado 
com o preconizado no artigo 12 do Decreto n° 1.283, de 2 de agosto de 2012, que dispõe 
sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda, e consoante com o 

• disposto no inciso 11 do artigo 1 ° do Decreto n° 1.040, de 22 de março de 2012; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 133 a 139 do Regulamento do ICMS, aprovado 
pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014; (efeitos a partir de 1° de agosto de 2014) 
(Nova redação dada à 1° fundamentação do preàmbulo pela Port. 0941151 

• Redação original. 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 80 a 85-A do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1.989; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a realização da receita pública; 

R E S O L V E: 

Art. 1° O enquadramento, pedido de revisão e desenquadramento de contribuinte no 
regime de estimativa, previsto nos 133 a 139 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, serão processados em conformidade com o 
disposto nesta Portaria. (efeitos a partir de l' de agosto de 2014) (Nova redação dada ao caput 
do art. 1° pela Port. 0941151 

Redação original. 
Art. l' O enquadramento. pedidO de revisão e desenquadramento de contribuinte no regime de 



estimativa. previsto nos artigos 80 a 85-A do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 
1.944, de 6 de outubro de 1.989, dar-se-a em conformidade com o disposto nesta Portaria. 

Parágrafo único Para efeitos de enquadramento, pedido de revisão e desenquadramento 
de contribuinte no aludido regime, serão consideradas as informações relativas às 
diversas atividades econômicas, identificadas pela respectiva Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas - CNAE, arroladas no Anexo I do RICMS/2014. (ef . 'J 
10 de agosto de 2014). (Nova redação dada ao p. único do art. l' pela Port. 094/15/ 

fll·OOO1;511 
Redação original. 
Parágrafo único Para efeitos de enquadramento, pedido de revisão e dese Q!J~?raU)'2!!!!E_~-:;
contribuinte no aludido regime, serão consideradas as informações relativas às diversas 
atividades econômicas, identificadas pela respectiva Class'lficação Nacional de Atividades 
Econômicas - CNAE, arroladas no Anexo 111 do Regulamento do ICMS. 

Art. 2° Poderão ser enquadrados de ofício no regime de estimativa de que trata esta 
Portaria, os contribuintes inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado - CCE/MT que 
venham participando de forma decrescente ou com pequena representatividade na 
arrecadação do ICMS, ressalvados aqueles que: 
I - produzam ou comercializem, exclusivamente, mercadorias isentas, não-tributadas ou 

• sujeitas ao regime de substituição tributária; 
11 - tenham iniciado atividades há menos de um ano; 
111 - desempenhem atividade tipicamente monopolista ou oligopolista; 
IV - possuam qualquer irregularidade cadastral; 

•
v - estejam com Inscrição Estadual suspensa no Cadastro de Contribuintes do Estado, 
em função de: 
a) pendência de análise de requerimento para homologação de baixa da Inscrição 
Estadual; 
b) pedido de paralisação temporária das atividades, inclusive, durante o período de 
prorrogação do pedido. 

§ 10 O Secretário Adjunto da Receita Publica poderá, mediante ato administrativo 
específico, enquadrar empresas no regime de que trata esta portaria, ainda que estas 
estejam vedadas pelos incisos I a 111 do caput deste artigo. 

§ 2 0 A Gerência de Informações Econômico-Fiscais da Superintendência de Informações 
• do ICMS - GIEF/SUIC poderá ainda, enquadrar de ofício no regime de que trata esta 

portaria, contribuintes que por um período de 3 (três) meses, consecutivos ou não: 
I - deixarem de apresentar a Escrituração Fiscal Digital - EFD; 
11 - apresentarem omissão de escrituração de documentos fiscais . 

• rt. 3° O período de enquadramento será de 6 (seis) meses, podendo ser renovado ou 
não após esse período, a critério da SEFAZ-MT. 

§ 10 O fisco poderá a qualquer tempo e a seu critério: 
I - promover o enquadramento de qualquer estabelecimento no regime de estimativa; 
11 - rever os valores estimados e reajustar as parcelas mensais mesmo no curso do 
períOdO de enquadramento; 
111 - promover o desenquadramento, justificando o ato, de qualquer estabelecimento do 
regime de estimativa. 

§ 20 Revisto o valor estimado por iniciativa do fisco, será expedida previamente 
notificação ao contribuinte, comunicando a revisão. 



" 

§ 3° O termo inicial e final do enquadramento será 1 ° de janeiro a 30 de junho, I,IU-±-~~=~ 
julho a 31 de dezembro do respectivo exercício. 

15·0 O [4 '5 ,~ 
Art. 4° O valor do ICMS estimado a ser recolhido durante o semestre será calc . ado 
mediante a aplicação da carga de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento da rertlf)l'esca==:-::::J 
no mesmo período do ano imediatamente anterior, registrado na Escrituração Fiscal 
Digital- EFD, observado ainda, o disposto nos §§ 3° a 5° deste artigo. 

§ 1 ° para efeitos de cálculo do ICMS Estimado do Período, será deduzido do faturamento 
o valor referente a: 
I - remessas para exportação ou em operação equiparada à exportação; 
" - remessas para município integrante da Zona Franca de Manaus ou localizado em 
Área de Livre Comércio. 

§ 2° Mensalmente, o contribuinte deverá recolher o valor do ICMS Estimado Mensal, 
equivalente a 1/6 (um sexto) do ICMS Estimado do Período. 

§ 3° Além das informações prestadas pelo contribuinte em sua Escrituração Fiscal Digital 
- EFD, o faturamento mencionado no caput deste artigo, poderá ser apurado com base 

• em dados obtidos junto ao seu estabelecimento, ou com base em dados mantidos nos 
sistemas informatizados ou nos arquivos da SEFAZ, ainda que resultantes de cruzamento 
de informações. 

§ 4° Sempre que forem omissas ou não mereçam fé as declarações de faturamento 
• prestadas pelo estabelecimento, fica facultado ao fisco arbitrar o faturamento do 

estabelecimento, nos termos do artigo 11 da Lei n° 7.098/98. 

§ 5° Mediante parecer técnico emitido pela Unidade de Pesquisa Econômica Aplicada -
UPEA ou pela Unidade de Política e Tributação - UPTR, ato administrativo emitido pelo 
Secretário Adjunto da Receita Publica poderá estabelecer uma carga diferenciada à 
definida no caput deste artigo. 

Art. 5° O contribuinte será informado de seu enquadramento no regime de estimativa e 
do valor estimado mensal a recolher através de Notificação Eletrônica, numerada e 
registrada no Sistema de Notificações Eletrônicas - SNE da Secretaria de Estado de 

• Fazenda. 

§ 1 ° A notificação será encaminhada para o endereço eletrônico do contribuinte ou do 
profissional de contabilidade responsável por sua escrituração fiscal e/ou contábil, nos 
termos do inciso XVIIJ do artigo 17 da Lei n° 7098/98. 

~ 2° Na falta de endereço eletrônico válido informado no cadastro de contribuintes, a 
notificação será encaminhada: 
I - via postal com aviso recebimento "AR"; 
" - por publicação de edital no Diário Oficial do Estado, na impossibilidade do 
cumprimento do disposto no inciso I. 

§ 3° será considerada como data de ciência da notificação de enquadramento o primeiro 
dia útil após o envio da notificação na forma do § 1 ° deste artigo. 

Art. 60 As parcelas estimadas deverão ser recolhidas até o 5° (quinto) dia do mês 
subsequente ao de referência. 

Art. 70 Na hipótese do contribuinte, por razão fundamentada discordar do valor do 
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imposto estimado ou automaticamente revisto, ou, ainda, de seu enquadramento no 
regime de estimativa, poderá apresentar pedido de revisão, em meio eletrônico, nos 
termos do Decreto n° 2.166 de 1 ° de outubro de 2009, obedecidos a forma e critérios 
especificados em norma complementar a ser editada pela Superintendência.Ql;I---o-

A
-=13-;,c;;P'"'GR 

Informações do ICMS - SUIC. 
FII.OOC461J 

§ 1 ° O pedido de revisão de que trata o caput será apreciado pela Gerencia e 
Informações Econômico-Fiscais - GIEF, que adotará as providências para emR' ;sã-Il:Rte====.I 
nova notificação eletrônica, tendo por natureza "revisão, a pedido", "desenquadramento" 
ou "indeferimento", conforme resolva pela redução do valor estimado, pelo 
desenquadramento do contribuinte do regime ou pelo indeferimento do pedido. 

§ 2° Do resultado do pedidO de revisão, caberá recurso ao Superintendente de 
Informações do ICMS, que poderá ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da nova notificação. 

§ 3° Os pedidos de revisão e de recurso não terão efeitos suspensivos, ficando o 
contribuinte obrigado a recolher o valor das parcelas estimadas, vencidas anteriormente à 
data da ciência do resultado do julgamento final de seu pedido . 

• § 4° Na hipótese de desenquadramento, caso a sua ciência ocorra antes de vencida a 
parcela de estimativa correspondente a período de referência já encerrado, o contribuinte 
será considerado, em relação ao mesmo, como sujeito ao regime pertinente a sua 

• respectiva atividade. 

§ 5° Em qualquer caso, a juntada de documento fiscal ou contábil ou a prestação de 
informação ou declaração que não sejam fidedignos anula a decisão neles 
fundamentada, facultando ao fisco a adoção dos procedimentos fiscais cabíveis, 
relativamente ao período de enquadramento do contribuinte. 

Art. 8° O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa fará, nos dias 30 de junho 
e 31 de dezembro de cada ano, a apuração do ICMS de acordo com o regime pertinente 
a sua atividade econômica. 

§ 1 ° O montante da diferença do imposto apurado na forma do caput deste artigo deverá 

• 
ser transcrito no registro E115 da Escrituração Fiscal Digital, utilizando código específico 
para esse fim. 

§ 2° A diferença de imposto verificada entre o montante recolhido ou compensado, em 
conformidade com o asseverado no § 4° deste artigo, e o apurado será: 

.- recolhida, de uma só vez, até 15 (quinze) dias após a data prevista para a apuração, 
prevista no caput deste artigo, se favorável ao fisco; 
11 - compensada em recolhimentos futuros, mediante solicitação do interessado, 
devidamente homologada pelo fisco, nos termos da legislação pertinente, se favorável ao 
contribuinte. 

§ 3° Caso homologado, o crédito resultante do confronto entre a soma dos valores 
mensais estimados efetivamente recolhidos, e do imposto decorrente do movimento real 
apurado na forma do caput ,será transferido para o semestre subsequente, podendo ser 
deduzido das parcelas a vencer, na razão de 1/6 (um sexto) por mês. 

§ 4 ° É vedado ao contribuinte deduzir, por sua iniciativa, saldo credor diretamente em 
documento de arrecadação, sem observância do preconizado no parágrafo anterior. 
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Art. 9° Suspensa a aplicação do regime de estimativa, antecipar-se-á o cumprimento da 
obrigação prevista no artigo 8°, hipótese em que a diferença do imposto verificada entre o 
montante recolhido em moeda corrente e/ou compensado em conformidad I PGR 
disposto no § 3° deste artigo, e o apurado será: 
I - se favorável ao fisco: FlS. O O r 4 6 1 
a) no caso de paralisação de atividades, recolhida até o décimo quinto dia dG::::m:.;.:ê=.;s'-===:::l 
subseqüente ao do mês em que ocorreu a paralisação. 
b) no caso de desenquadramento, recolhida até o décimo quinto dia do mês subseqüente 
ao período considerado como submetido ao regime. 
11 - se favorável ao contribuinte, após o procedimento previsto no inciso 11 do § 2° do artigo 
8°: 
a) compensada, nos casos de desenquadramento, mediante lançamento no Registro de 
Apuração do ICMS da escrituração Fiscal Digital- EFD, registro E111, utilizando código 
específico para esse fim. 
b) restituída ao contribuinte, desde que autorizada pelo Secretário de Estado de Fazenda, 
nos casos de cessação de atividade. 

§ 1 ° No mês em que ocorrer a paralisação das atividades não se aplica o regime de 

• 
estimativa, devendo o valor apurado referente ao mesmo ser recolhido juntamente com a 
diferença de que trata a alínea a do inciso I do caput deste artigo. 

§ 2° O desenquadramento do regime de estimativa não dispensa o recolhimento de 
parcela de estimativa vencida, referente a período encerrado . 

• § 3° As compensações, na hipótese prevista na alínea a do inciso 11 deste artigo, poderão 
ser autorizadas pelo Superintendente de Informações do ICMS, após prévio levantamento 
em profundidade pela Gerência de Controle do Crédito, da Antecipação e das Deduções 
da Superintendência de Informações do ICMS - GCCAlSUIC. 

§ 4 ° As autorizações concedidas com base no disposto no parágrafo anterior não 
implicam legitimidade do crédito autorizado. 

§ 5° Qualquer restituição, na hipótese prevista na alínea b do inciso 11 deste artigo, deverá 
ser precedida de levantamento fiscal. 

• § 6° A mudança do estabelecimento para outro município não implica suspensão do 
regime de estimativa, não desobrigando o contribuinte de promover os recolhimentos das 
parcelas subsequentes no montante e prazos regulamentares, nem lhe assegurando 
compensação de eventuais créditos . 

• r O contribuinte que transferir seu estabelecimento para outro município fica obrigado 
a apresentar EFD referente ao periodo em que vigorou o enquadramento no regime até a 
data da transferência do município de origem, inclusive com apuração do saldo devedor 
ou credor, que será, respectivamente: 
I - recolhido, no prazo estabelecido para recolhimento da diferença da estimativa 
apurada, juntamente com as operações verificadas no município de destino; 
11 - compensado, na forma e prazos fixados para o final do semestre, após o confronto 
entre os totais das operações verificadas em todos os municípios, vedada a antecipação 
do seu aproveitamento. 

Art. 10 A apresentação de pedido de paralisação temporária de atividades implicará a 
suspensão do pagamento das parcelas estimadas durante a vigência dessa paralisação, 
conforme prevê a legislação. 

I 
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§ 1 ° Juntamente com a FAC de paralisação temporária das atividades, o contribuinte 
deverá apresentar a EFD relativa ao período em que esteve em atividade, no semestre 
civil, de acordo com a legislação própria. 

§ 2° Caso o contribuinte retorne às suas atividades dentro do mesmo semestre civil em 
que ocorreu a sua paralisação, estará automaticamente enquadrado no regime de 
estimativa, devendo recolher a parcela mensal pelo último montante estimado. 

Art. 11 O requerimento de baixa da inscrição estadual, devidamente protocolizado na 
Agência Fazendária do seu domicílio fiscal, implica desenquadramento automático do 
contribuinte do regime de estimativa. 

Art. 12 Independentemente de qualquer notificação expressa do fisco, qualquer que seja 
o critério observado para a fixação do ICMS Estimado Mensal do contribuinte, nenhuma 
parcela pOderá ser inferior ao valor equivalente a 5 (cinco) UPFMT. 

Art. 13 Fica a Superintendência de Informações do ICMS - SUIC autorizada a editar as 
normas complementares, necessárias ao fiel cumprimento deste Ato, cabendo, ainda, à 
SUIC disciplinar a forma para a solução de casos omissos, eventualmente não previstos 

• na legislação. 

Art. 14 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
1 ° de janeiro de 2013, quando então ficarão revogadas as disposições em contrário, 

• especialmente a Portaria n° 100/99-SEFAZ, de 1° de dezembro de 1999. 

• 

CU M P RA-S E. 

Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda 
de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 2013. 
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No dia 10 de maio de 2017, às 18h31min, 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 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, CuiabáfMT, CEP 78045-020, acompanhado 

por seu advogado Delio Lit)s 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 27 -

"VANTAGENS PAGAS PELAS EMPRESAS DO SETOR DE BIODIESEL (ESTIMATNA 

SEGMENTADA)": QUE o Declarante se record~ que no ano de 2012 foi procurado por 

PEDRO NADAF, nessa época Secretário da SICME (Secretaria de Indústria e Comércio do 

Estado de Mato Grosso), sendo que PEDRO NADAF informou ao Declarante ter sido 

procurado por JOSÉ WAGNER DOS SANTOS, um dos sócios da empresa do ramo de 

biodiesel B10PAR PRODUÇÃO DE BIODIESEL PARECIS LIDA, situada no município de 

Nova MarilandiafMT e irmão do Senador "ClDINHO"; QUE nessas oportunidades JOSÉ 

WAGNER DOS SANTOS falava em nome de todo o segmento do Estado de Mato Grosso; 

QUE, segundo PEDRO NADAF, JOSÉ WAGNER DOS SANTOS reclamava que não havia 

formas de competír com outros Estados da Federação, motívo pelo qual solicitava uma 

readequação tributária ,do ramo, visando garantir ,a competitividade com empresas do 

ramo de outros Est~dos; QUE o Declarante; após conversar com PEDRO NADAF, 

autorizou que NADAF enContrásse uma solução para que o setor pudesse ser competitív 
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com empresas do mesmo ramó de outros Estados; QUE nessa conversa com PEDRO 

NADAF foi discutido que haveria um 'retorno' dessas empresas; QUE JOSÉ WAGNER 

deveria procurar os representantes das outras empresas do ramo para definir o quanto 

seria pago de 'retorno'; QUE ficou definido em conversas entabuladas entre PEDRO 

NADAF e JOSÉ WAGNER que o 'retorno' seria aproximadamente de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); QUE as tratativas 
.,. 

e respectivos pagamentos foram implementados por PEDRO NADAF e JOSÉ WAGNER 

DOS SANTOS, que representava todo o Setor; QUE os pagamentos foram efetuados em 

cheques e em dinheiro, sabendo que PEDRO NADAF obteve comissão em razão desse 

negócio no percentual aproximado de 20% sobre o 'retorno'. Nada mais a declarar, 
.. 

encerro o presente termo às 18h36min do dia 10/05/2017 e segue assinado por todos, 

inclusive por mim, yanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da 

Repúb . a, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 2017) 

Delio Lins e Silva Junior 
Advogado - OAB/DF nO 16.649 

:A~ 
.. Agenté de Polícia Federàl- mato 18.659 
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No dia 10 de maio de 2017, às 18h37min, 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 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 28 -

"PAGAMENTO DE CARTA DE CRÉDITO A GUILHERME MALUF":QUE no ano de 2011 o 

Declarante foi procurado pelo deputado estadual GUILHERME MALUF, o qual levou 

para o Declarante uma solução para recebimento de uma verba que o Declarante havia 

prometido entregar a GUILHERME; QUE por conta de GUILHERME MALUF ter recuado 

o apoio na campanha ao governo do Estado do candidato WILSON SANTOS, o 

Declarante prometeu a ele (GUILHERME) o valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais) e que até aquele momento o Declarante não tinha honrado; QUE além de 

GUILHERME ter recuado o apoio à candidatura de WILSON SANTOS, GUILHERME 

também se comprometeu em efetuar o pagamento de uma dívida que o Declarante tinha 

com a então Deputada Federal THELMA DE OLIVEIRA, vez que o Declarante passou a 

ela um cheque no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) emitido pelo empresário 

WANDERLEY FACHETTI que não foi compensado em razão de insuficiência de fundo; 

QUE GUILHERME MALUF afirmou ao Declarante que ambos os débitos poderiam ser 

adimplidos mediante pagamento de cartas de créditos pela Secretaria de Fazenda 

expedidas em nome de um servidor da SEFAZ aposentado, cujo nome não se recorda, as 

(7/ r 
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quais totaJizavam mais de R$ 1.700,000,00 (um milhão e setecentos mil reais); QUE 

GUILHERME espontaneamente apresentou na proposta que quitaria o cheque de 

WANDERLEY TORRES perante THELMA DE OLIVEIRA, pois o Declarante acredita que 

esta tenha procurado GUILHERME para 'ajudar a receber o valor do cheque'; QUE 

GUILHERME afirmou ao Declarante que o 'retorno' das cartas de créditos ser.ia superior 

a R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais); QUE o Declarante concordou com tal proposta, 

determinando ao secretário da época, acreditando ser a pessoa de EDMILSON, que 

realizasse o pagamento de referidas cartas de crédito, as quais foram efetivamente pagas 

pelo Estado; QUE na época do pagamento das mencionadas cartas de crédito, o 

Declarante tomou conhecimento por meio de GUILHERME e de WANDERLEY 

FACHETTI, que a carta de crédito foi paga pela SEFAZ sem a observância dos 

procedimentos internos disciplinados para o pagamento das cartas de crédito; QUE o 

Declarante acredita que o nome de GUILHERME MALUF não apareça na transação da 

carta de crédito, pois deve ter procurado a .intermediação de algum advogado, 

acreditando que tenha sido OCIMAR CARNEIRO. Nada mais a declarar, encerro o 

presente termo às 18h57min do dia 10/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por 

mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, 

matríc~ J 142, Portaria 

___ '\.~'-~ k/..;t.O'\'\lrf1JJ1~a)~!::!..:::========::__q'q. ue digitei o presente termo . 

PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017) 

Declarante 

OhL 
Delio Lins e Silva Junior 

Advogado - OAB/DF nO 16.649 

oí~~~~ <\;; JiÍ 
elegado de Polícia Fede ai 
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Escrivã de Políc' deral- ma!. 19.383 

~de ~livra Omote 
Agente de Polícia Federal - mato 18.659 
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No dia 10 de maio de 2017, às 18h58min, 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 1.00.000.01 0999/2016-15, em trâmite perante a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 29 -

'''RETORNOS' RECEBIDOS DECORRENTE DE CONTRATOS COM A SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSIGNUM - GESTÃO DE 

MARGEM CONSIGNÁVEL n: QUE o Declarante se recorda que no ano de 2011 após ser 

eleito governador do Estado de Mato Grosso, nomeou CEZAR ROBERTO ZÍLIO para o 

cargo de Secretário de Administração (SAD), tendo em vista que CEZAR teria trabalhado 

na contabilidade da campanha eleitoral do Declarante no ano de 2010; QUE o Declarante 

se recorda que logo no início de seu mandato, mais precisamente no ano de 2011, foi 

procurado por CEZAR ZILIO, informando que havia uma empresa que mantinha 

contrato com o Estado de Mato Grosso que poderia auxiliar nos pagamentos de despesas 

da campanha eleitoral que ainda não teriam sido adimplidas; QUE essa empresa seria a 

CONSIGNUM - GESTÃO DE MARGEM CONSIGNÁ VEL, tendo o Declarante permitido 

que o CESAR ZILIO negociasse um retorno com tal empresa, sendo que nessa conversa 

CEZAR ZÍLIO informou que o representante da empresa, chamado WILLIANS PAULO 

fô' 
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MISCHUR já efetuava os pagamentos de propina para o ex-Secretário da SAD GERALDO 

DE VITIO, na gestão do governo BLAIRO MAGGI; QUE Após autorizar CEZAR ZILIO 

nos recebimentos das vantagens, ficou estabelecido o 'retorno' de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) a R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais mensais) 

mensais, sendo que CEZAR ZÍLIO repassava ao Declarante desse valor o montante 

aproximado en!Ie R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 

mil reais) mensais; QUE os pagamentos eram efetuados na maioria das vezes em espécie; 

QUE o Declarante utilizava esses valores para os pagamentos dos compromissos políticos 

que matinha; QUE o Declarante acredita que recebeu 'retornos' oriundos da 

CONSIGNUM durante uns 30 (trinta) meses, acreditando que tenha sido o valor de 

aproximado de I~$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais); QUE os Secretários da SAD que 

ficaram responsáveis em gerir tais vantagens, a pedido do Declarante, foram CEZAR 

ROBERTO ZILIO e PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELO; QUE no final do ano de 2013 

ou início de 2014, JOSÉ GERALDO RlVA, ex-Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso, procurou o Declarante de maneira insistente para colocar outra 

empresa do ramo de cOflsignado no Estado de Mato Grosso, sendo tal empresa ZETHRA 

GESTÃO DE BENEFÍCIOS CONSGINADOS, pois tal empresa, segundo JOSÉ RIVA, 

estaria disposta a pagar o 'retorno' de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais mensais), 

motivo pelo qual o Declarante concordou; QUE o Declarante determinou para CESAR 

ZILIO/PEDRO ELIAS que çlesse início a um processo licitatório direcionado para a 

contratação da empresa ZETHRA GESTÃO DE BENEFÍCIOS CONSIGNADOS para gerir 

os consignados do Estado; QUE, no entanto, a empresa CONSIGNUM conseguiu decisão 

liminar suspendendo .o processo Iicitatório; QUE nesse período o proprietário da 

. CONSIGNUM tentava de diversas formas conversar com o Declarante, não logrando êxito 

em razão da negativa do Declarante, pois o Declarante não queria o confronto com JOSÉ 

GERALDO RIVA naquele momento; QUE mesmo com a decisão judicial, JOSÉ GERALDO 

RIVA queria que o Declarante recoresse da decisão, e o Declarante não queria receber o . 

empresário WILLIANS para se manter afastado desse conflito; QUE em meados de 201 / 
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o Declarante estava em um almoço na casa de seu irmão "TONINHO BARBOSA", situado 

no condomínio "Alphaville", oportunidade em que chegaram juntos no local VALDINEY 

MAURO DE SOUZA ("NEY") (65 99287-6311) que é amigo do irmão do Declarante e que 

reside no mesmo condomínio que seu irmão, e o empresário WILLIANS PAULO 

MISCHUR (proprietário da CONSIGNUM); QUE "NEY" e WILLIANS apareceram sem 

avisar na casa do irmão do Declarante, tendo "NEY" dito ao Declarante que era amigo de 

WILLIANS e que ele gostaria de conversar com o Declarante; QUE por deferência ao 

empresário "NEY" o Declarante decidiu atender o empresário WILLIANS; QUE nessa 

conversa WILLIANS afirmou ao Declarante que gostaria de manter o contrato de sua 

empresa CONSIGNUM com o Estado de Mato Grosso, tendo WILLIANS dito nessa 

conversa que era importante a renovação de seu contrato, pois ele (WILLIANS) 

confidenciou que se PEDRO TAQUES vencesse a eleição, ele (WILLIANS) já havia 

negociado a sua permanência no governo com PAULO TAQUES (atual Secretário da Casa 

Civil e na época fazia parte da coordenação da campanha de PEDRO TAQUES -
.'" 

articulado r/coordenador de campanha), tendo o Declarante dito que conversaria com 

JOSÉ RIVA; QUE no caso de acerto entre ambos (WILLIANS E RIVA) o Declarante 

passaria o acordo de repasses de propina para JOSÉ RlV A; QUE após conversar com 

WILLIANS, o Declarante combinou com JOSÉ RIVA de que ele poderia conversar 

diretamente com O proprietário da CONSIGNUM e passar a receber da empresa sem 

nenhum tipo de resistência do Declarante; QUE o Declarante, além de querer evitar 

confronto com JOSÉ RIVA, também tomou essa decisão de repassar todas as vantagens a 

serem recebidas da empresa CONSIGNUM em favor de JOSÉ RIVA, pois no ano de 2014, 

JOSÉ RIVA era candidato ao cargo de governador de MT; QUE o Declarante tomou 

conhecimento de que JOSÉ RIVA combinou com WILLIANS PAULO MISCHUR 

(proprietário da CONSIGNUM) e PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELO (Secretário da 

SAD) o 'retorno' dos últimos cinco meses do contrato no valor total de R$ 2.500,000,00 

(dois milhões e quinhentos mil reais), fato que acabou ocorrendo no ano de 2014, pelos 

meses restantes de seu governo; QUE a partir desse acordo entre JOSÉ GERALDO RIVA e 

(\)' 
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WILLIANS MISCHUR, o Estado renovou o contrato com a CONSIGNUM, desistindo da 

ideia de nova licitação e atendendo a pedido de WILLIANS. Nada mais a declarar, 

encerro o presente termo às 19h24min do dia 10/05/2017 e segue assinado por todos, 

inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da 

,PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 2017) Repúbl~aCimatrícu la 1142, Portaria 

V~------q:::u::-:e digitei o presente termo . 

".< ' 

1 

~o Lins e ilva J~i:-; -<.. 

Advogado - OABIDF nº 16.649 

Wilson 5 U7:S-l"",", 

'---_l7e egado de Polícia Federa 
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No dia 10 de maio de. 2017, às 19h27min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

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 

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 instruç~o Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nO 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabáf1\1T, 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 30 -

"'RETORNOS' RECEBIDOS DECORRENTE DE CONTRATOS COM A SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MARMELEIRO AUTO POSTO 

LTDA ": QUE o Declarante serecorda que no ano de 2011, após ser eleito governador do 

Estado de Mato Grosso, nomeou CEZAR ROBERTO ZÍLIO para o cargo de Secretário de 

Administração (SAD), tendo em vista que CEZAR teria trabalhado na contabilidade da 

campanha eleitoral do Declarante no ano de 201 O; QUE o Declarante se recorda que no 

ano de 2012, CEZAR ZÍLIO informou ao Declarante gue havia uma empresa do ramo de 

combustível que poderia auxtliar nos pagamentos de vantagens ao grupo polítíco, tendo o 

Declarante concordado com a proposta de CEZAR ZILIO; QUE a partir desse momento 

CEZAR ZILIO passou a entregar ao Declarante 'retornos' oriundos dessa empresa, sendo 

que o valor girava em tomo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais mensais); QUE tais 

pagamentos não eram constantes; QUE mesmo com.a saída de CEZAR ZILIO da SAD, ele 

continuou a gerenciar os recebimentos de vantagens até a chegada do Secretário PEDRO 

ELIAS DOMINGOS DE MELO no mês de janeiro .de 2014, que passou a gerenciar os 
.. . .. 

recebimentos do 'retorno'; QUE o Declarante se recorda que durante a campanha 
'.' 
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eleitoral de 2012, em que LÚDIO era candidato a Prefeito de CuiabájMT e FAIAD era seu 

vice, o Declarante autC)rizou que COLIGAÇÃO LÚDIO CABRAL/FRANCISCO FAIAD 

consumissem o valor aproximado a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em combustível 

oriundo da empresa que estava fornecendo combustível para o Estado de Mato Grosso no 

mesmo ano de 2012 (MARMELEIRO); QUE essa 'ajuda' foi prometida diretamente pelo 

Declarante para os candidatos FRANCISCO FAIAD e LÚDIO CABRAL; QUE o 

Declarante combinou com EDER DE MORAES tal doação, tendo em vista que EDER era 

um dos coordenadores da campanha de LUDIO/FAIAD; QUE o Declarante acredita que 

falou com VALDISIO VIRIATO para que este cuid~sse desse assunto, tendo em vista ser a 

SlNFRA a secretaria responsável por ger.ir os abastecimentos; QUE o Declarante ficou 

sabendo na época que· tal. montante em combustível foi efetivamente consumido pela 

coligação LUDIO CABRAL/FRANCISCO FAIAD e que não foi declarado no caixa oficial 

da campanha; QUE embora o Declarante não tenha afirmado inicialmente que seria a 

empresa MARMELEIRO· ;qúe seria a responsável pelo fornecimento de combustivel. 

LUDIO e FAIAD tinham conhecimento toda 'ajuda' do Declarante durante a campanha 

não vinha de recurso pessoal. mas sim da estrutura do Estado, o que levava à 

consequência de ser tn3tado .como dinheiro de caixa 2. Nada mais a declarar, encerro o 

presente termo às 19h39min do dia 10/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por 

mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, 

PGRjMPF nº 193, de 07 de março de 2017) ___ "'~0.",",)!:~~~~~~;~~~~~1:' .:i o presente termo . 

da Cunha Barbosa 

úr;anL~ 
Delio Lins e SilvaJimior 

Advo o - O /DF.nº 16.649 

, 
2 



• 
• 

• 
• 

Ministério Público Federal 

4~~·1~· 
Escrivã de POlíci~ - mato 19.383 

~e hv 
Agente de Polícia Fed 

.' 

.. 
,', ,. 

" 
',', 

GAB/PGR 

Fil·00046L 

_ ... 



---_.- -

ID 30"5 I L VAL 

GAB/PGR 

FI!. O O O 4 8 J 



• 
• 

• 
I. 

ANEXO 31 

GA6/PGR 

Fi!. O O O 4 B 4 '.' 



• 
• 

• 
• 

Ministério Público Federal 

GAB/PGR 

Fil.000 4 85 

TERMO DE DECLARAÇÃO:..;:n;:....·..o::3;;..1 _____ -'-~__' 

No dia 11 de maio de 2017, às 10h50min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

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

llibeiro 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 OABIDF 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 31 -

"VISITAS QUE O DECLARANTE RECEBEU NO CENTRO DE CUSTÓDIA DA CAPITAL": 

QUE desde a prisão do Declarante em 17/09/2015, o Declarante recebeu visita dos 

advogados, familiares e dos amigos WANDERLEY FACHETTI TORRES e JUNIOR 

(ANTENOR proprietário da empresa LENDA TURISMO); QUE ANTENOR não 

conseguia visitar o Declarante, mas quando seu filho RODRIGO foi preso, RODRIGO 

inseriu o nome de ANTENOR no seu rol de visitas, por isso O Declarante conseguiu 

conversar com ANTENOR; QUE também recebeu no período duas visitas do Deputado 

Federal CARLOS BEZERRA, momento em que o Declarante solicitou 'auxílio político' 

para que fizesse algo em Brasília, com a ajuda da bancada, no sentido de 'olhar 

politicamente' e interferir junto ao Governo de MT para que não deixasse mais abrir CPIs, r 
~)!I ~íD 
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por exemplo; QUE CARLOS BEZERRA prometeu ao Declarante que ajudaria, mas o 

Declarante não sabe dizer nenhum ato concreto de ajuda que tenha partido de CARLOS 

BEZERRA; QUE nesse mesmo contexto, o Declarante cobrou de CARLOZ BEZERRA que 

somente do Pl\1DB foram eleitos no ano de 2014 alguns Deputados Estaduais 

(ROMOALDO JUNIOR, SlLVANO DO AMARAL, BAIANO FILHO) e de toda a bancada 

da coligação foram eleitos 14, das 24 vagas; QUE no segundo semestre do ano de 2016, 

quase próximo ao final do ano, o Declarante recebeu a visita do Presidente Nacional do 

PMDB, então Senador da República VALDIR RAUPP; QUE até a visita de VALDIR 

RAUPP o Declarante não tinha recebido a visita de nenhum Deputado Estadual ou 

Deputado Federal, a exceção de CARLOS BEZERRA; QUE a visita do Senador VALDIR 

RAUPP foi urna surpresa para o Declarante, embora tivesse bom relacionamento com este, 

pois sempre ajudou o Declarante nos programas e projetos enquanto o Declarante estava 

no governo de MT; QUE o Declarante relatou ao Senador VALDIR RAUPP que em mais 

de um ano de prisão, o Declarante não havia recebido a visita de praticamente ninguém, o 

que VALDIR RAUPP também achou um absurdo; QUE VALDIR RAUPP se colocou à 

disposição do Declarante para ajudar no que fosse preciso; QUE embora o Declarante 

tenha solicitado a VALDIR RAUPP que não comentasse com ninguém, passado uma 

semana da visita de VALDIR RAUPP, o então Senador da República WELINGTON 

FAGUNDES foi até o Centro de Custódia da Capital - CCC e visitou o Declarante; QUE 

nessa visita WELINGTON FAGUNDES ouviu o mesmo desabafo do Declarante, no 

sentido de ter sido abandonado, momento em que WELINGTON FAGUNDES se colocou 

à disposição para ajudar no que fosse preciso e que ele precisava ser demandado para 

poder ajudar; QUE no início do ano de 2016, o Deputado Estadual GILMAR FABRIS 

esteve no CCC, mas foi para visitar JOSÉ GERALDO R1VA e que por acaso o Declarante o 

encontrou no 'parlatório'; QUE 11/01/2017, depois das notícias de jornal publicadas no 

final do ano de 2016, no sentido de que o Declarante estaria supostamente fazendo um 

acordo de delação, GILMAR FABRIS e o advogado OCIMAR CARNEIRO visitaram o 

D~I,=re "" CCC; QUE "'= ";,;~ GILMAR FABR1S ~larou q"e P~W" " ''''I de mo 7 
;§f " ~ rv-2 
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na região de Santa Catarina e lá encontrou BLAIRO MAGGI, ocasião que esses assumiram 

o compromisso de ajudar o Declarante; QUE GILMAR FABRIS relatou ao Declarante que 

BLAIRO MAGGI e VALDIR PIRAN ajudariam o Declarante a sair da prisão, foi quando o 

Declarante solicitou a GILMAR FABRIS que o ajudasse financeiramente, pois o Declarante 

disse a ele que tinha a intenção de pagar uma fiança para que pudesse pleitear sua soltura; 

QUE o Declarante argumentou com GILMAR FABRIS para que este transferisse a casa 

para o nome do Declarante ou a recomprasse; QUE GILMAR FABRIS disse ao Declarante 

que não recompraria o imóvel, pois já estava construindo outra residência em JURERÊ 

INTERNACIONAL do gosto da família; QUE a casa que o Declarante se referiu nessa 

conversa com GILMAR FABRIS é o imóvel de alto padrão localizado em JURERÊ 

INTERNACIONAL, registrado em nome de VALDIR PIRAN; QUE esse imóvel o 

Declarante adquiriu no final do ano de 2014 de GILMAR FABRIS; QUE dias depois da 

visita de GILMAR FABRIS, ROMOALDO JUNIOR visitou o Declarante; QUE o Declarante 

reclamou muito com ROMOALDO JUNIOR a respeito de que desde a prisão do 

Declarante em 2015, somente em 2017 passaram a visitar o Declarante; QUE o Declarante 

disse a ROMOALDO JUNIOR que a ALMT além de não ter ajudado o Declarante, 

também o prejudicou; QUE o Declarante argumentou a ROMOALDO JUNIOR que o 

Declarante ajudou eleger 14 Deputados da base e que desses não se reuniram ao menos 8 

para 'travar a pauta da ALMT' e não negociado nada com o governo; QUE o Declarante 

entendia que, como o governo do Estado era 'quem estava prendendo o Declarante', se 

juntassem de 6 a 8 Deputados Estaduais seria possível trancar a pauta e teria condições de 

até segurar outras prisões como ocorreram; QUE desabafou ainda que em vez de ajudar o 

Declarante, ROMUALDO JUNIOR e os demais Deputados do grupo potencializaram sua 

situação, pois, ainda por cima, abriram pelo menos 04 CPIs (Obras da Copa, Sonegação 

Fiscal, Saúde, Frigorífico), cujo objeto de apuração só reforçava as irregularidades 

praticadas durante o governo do Declarante; QUE a maior solidariedade que o Declarante 

poderia ter era um bloco de parlamentares na ALMT fazendo oposição ao atual governo; 

3 
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DOMINGOS FRAGA e SILVANO DO AMARAL) além de não terem auxiliado, ainda por 

cima extorquiram o Declarante na aprovação das contas do governo referente ao ano de 

2014; QUE, ainda no ano de 2017, o Declarante recebeu mais uma visita de solidariedade 

de CARLOS BEZERRA que sempre falava que estava ajudando na articulação política em 

favor do Declarante, mas o Declarante não viu resultado prático nenhum; QUE em 2017 

WELINGTON FAGUNDES, acompanhado de um advogado que não se recorda o nome, 

realizou uma visita ao Declarante no CCC; QUE na ocasião, WELINGTON FAGUNDES 

perguntou ao Declarante onde estavam sendo julgados os processos, oportunidade em 

que o advogado que o acompanhava tomou nota; QUE o Declarante destacou a 

WELINGTON FAGUNDES que recorreria da decisão recente do STJ para o STF; QUE a 

partir do mês de março de 20] 7 passou a ser publicado na imprensa local diversas notícias 

a respeito da possível colaboração do DECLARANTE contendo, inclusive alguns detalhes, 

como a entrega de gravações; QUE, neste sentido, o Declarante ficou preocupado com a 

situação e solicitou um gravador para RODRIGO BARBOSA (filho do Declarante); QUE 

com esse gravador registrou uma conversa entre o Declarante e o Senador da República 

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS ("CIDINHO") ocorrida no dia 22 de abril de 2017; QUE 

o Declarante foi procurado no CCC pelo Senador da República JOSÉ APARECIDO DOS 

SANTOS ("CIDINHO"), QUE "CIDINHO" relatou ao Declarante que estava ali para fazer 

uma visita como amigo; QUE "CIDINHO" justificou que não foi visitar o Declarante 

antes, mas sempre perguntava sobre o Declarante a RICARDO (filho do Declarante); QUE 

o Declarante e "CIDINHO" entraram no assunto da situação processual do Declarante e 

"CIDINHO" disse ao Declarante que tinha conhecimento que o Senador WELINGTON 

FAGUNDES esteve no CCC e que o Declarante teria reclamado respeito de EUMAR 

NOVACKI (Secretário Executivo do Ministério da Agricultura e acompanha BLAIRO 

MAGGI desde que este esteve à frente do governo do Estado de MT) e de BLAIRO 

MAGGI; QUE o Declarante relatou a WELINGTON FAGUNDES que BLAIRO MAGGI se 

colocava à disposição para ajudar, mas o Declarante acreditava que BLAIRO MAGGl 

colocava somente o EUMAR NOVACKI para fazer os contatos; QUE neste contexto, o 

4 
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Declarante tomou conhecimento que EUMAR NOVACKI era ou seria compadre do 

Ministro do STJ NEFI CORDEIRO que havia desfavoravelmente à tese do Declarante em 

um RHC recente; QUE "CIDINHO" perguntou ao Declarante qual seria a decisão que o 

Declarante tomaria diante das ações penais, foi quando o Declarante respondeu que 

estaria partindo para o caminho da confissão e pagamento de fiança para tentar sua 

soltura; QUE "CIDINHO" pontou ao Declarante que JOSÉ GERALDO RIVA trilhou esse 

caminho e estaria "arrependido"; QUE "CIDINHO" relatou que nesse momento BLAIRO 

MAGGI, WELINGTON FAGUNDES, o "número 1 PTX" (referindo-se a PEDRO TAQUES) 

ajudariam o Declarante; QUE o Declarante passou a conversar com "CIDINHO" a 

respeito dos processos que responde, dizendo que quem estaria prendendo o Declarante 

seria a "polícia do governo" e não a Ararath ou a Polícia Federal, assim se quisesse ajudar 

já teriam feito; QUE nesse contexto, "CIDINHO" disse ao Declarante que o grupo político, 

PEDRO TAQUES e VALDIR PlRAN iriam se reunir para ajudar o Declarante e que além 

disso já estariam trabalhando no TRF no HC do CELSON BEZERRA para anular a 

Operação Ararath; QUE "CIDINHO" peguntou ao Declarante se iria recorrer da decisão 

do RHC do S1}, dizendo o Declarante que sim; QUE "CIDINHO" afirmou que no STF o 

recurso seria distribuído ao Min. ALEXANDRE DE MORAES (já que este assumiu a vaga 

que o Min. FACHIN ocupava na 1" Turma), tendo o Declarante discordado, pois segundo 

seus advogados, o Min. FACHIN já estaria prevento, mesmo tendo mudado de Turma; 

QUE o Declarante reclamou a "CIDINHO" sobre o "castigo" que os detentos receberam 

no CCC, pois teria sido sem merecer; QUE o Declarante explicou que no CCC são 4 alas e 

pelo fato de um preso ter discutido com um agente do CCc. o então diretor do CCC 

MARCIO puniu o detento, que discutiu com o agente, colocando-o no isolamento e 

proibiu os detentos das 4 alas de tomarem banho de sol por 10 (dez) dias; QUE 

"CIDINHO" disse ao Declarante que falaria com o Juiz da Execução Penal, GERALDO 

FIDELIS; QUE o Declarante acredita que "CIDINHO" tenha procurado o atual governo, 

pois foi uma equipe de direitos humanos e o então Diretor do CCC MARCIO foi 

exonerado pelo governo do Estado da função e no seu lugar foi nomeado JEAN, pessoa 
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que foi Diretor de Cadeias no governo do Declarante; QUE "CIDINHO" disse ao 

Declarante que voltaria no final de semana seguinte; QUE no sábado seguinte, 

"CIDINHO" retomou ao CCC e foi atendido pelos agentes prisionais "NE],' (JOSINEI 

LOPES) e "LENINE" (também conhecido por 'TIGRÃO'), sendo que "NEI" informou a 

"CIDINHO" que o Declarante teria sido levado no MPMT; QUE depois dessa tentativa de 

segunda visita, "CIDINHO" não mais voltou para visitar o Declarante; QUE ainda no mês 

de abril de 2017, o Declarante sabe dizer que o Deputado Estadual BAIANO FILHO 

esteve no CCC para visitar o Declarante; QUE o Declarante foi comunicado por um agente 

prisional que BAIANO FILHO estava na recepção e perguntou se o Declarante o 

receberia; QUE o Declarante concordou em receber BAIANO FILHO, porém somente a 

partir das 08hOOmin é permitida a entrada de visitantes e BAIANO FILHO chegou antes 

disso; QUE o Declarante sabe dizer que BAIANO FILHO ficou aguardando até às 

08h20min aproximadamente, mas como o Diretor do CCC não havia chegado, BAIANO 

FILHO foi embora justificando que tinha que tomar um vôo, não conseguindo falar com o 

Declarante; QUE o Declarante ouviu de um agente prisional que BAIANO FILHO teria 

combinado um dia antes com o Diretor do CCC, à época MARCIO, que visitaria o 

Declarante no dia seguinte; QUE embora "CIDINHO" não tenha mais procurado o 

Declarante, o Declarante tomou conhecimento pe.lo agente prisional ITANAEL, que a 

pessoa de RENATO FERREIRA SANTANA LARA passou a procurar o Declarante no 

CCC; QUE o Declarante conhece a pessoa de RENATO FERREIRA SANTANA LARA 

como pessoa de extrema confiança do "CIDINHO"; QUE o Declarante desde que 

conheceu "CIDINHO", RENATO FERREIRA SANTANA LARA o acompanha e sabe dizer 

que atualmente RENATO ocupa o cargo de Gerente da AMM-Prev (setor de Previdência 

da Associação dos Municípios Matogrossenses); QUE RENATO já esteve por três vezes no 

CCC a procura do Declarante; QUE o Declarante sabe dizer que RENATO esteve no CCC 

nos dias 05/05/2017 (RENATO falou com o agente prisional ITANAEL), 07/05/2017 

(RENATO esteve no plantão da agente prisional CLEJA) e 09/05/2017 (RENATO esteve no 

ece e fuI" com , ","]e ,ri,;oo,1 ITANAEL); QUE 00 di, '" !05!W17, dmoo" ",100'" '2: 
· 5;? ~ f'k(l) 
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da agente prisional eLEIA, RENATO deixou um para o Declarante um livro intitulado 

"Uma vida com propósito", com uma dedicatória ao Declarante datada de 06/05/2017. 

Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 13h19min do dia 11/05/2017 e segue 

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

Scarmagnani (Procuradora ícula 1142, Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 

de março de 2017) __ ~>..L'dl:r:ll..rri,tjL!dCi.L:::::::========"_ que digite.i o presente 

termo . 

Delio Lins e Silva Junior 
- OAB/DF nO 16.649 

~~~~1it ~ Arru a . 

Escrivã de POl~:I- m~L 19.383 

ot 
Agente de Policia Fede al- maL 18.659 
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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/CHEFIAGAB/PGR, procedi ao encerramento do 

presente Volume 11 do Anexo I da Notícia de Fato - NF-PGR 1.00.000.010999/2016-15 à fi. 

496. 

Para constar, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado. 

DA~TRAN 
Técnico Administrativo 

Tenno de Abertura e Encerramento de Volume 06812017. Versão 2, de 30/0712015. 


