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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DOCUMENTAL E PROCESSUAL 
DIVISÃO DE CONTROLE EXTRAJUDICIAL 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, nesta Divisão 

de Controle Extrajudicial - DCE/SUBGDP/CHEFlAGAB/PGR, procedi à abertura do 

presente Volume IV do Anexo I da Notícia de Fato - NF-PGR 1.00.000.0 I 0999/20 16-15 à fi. 

658. 

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

Técnico Administrativo 

Termo de Abertura c Encerramento de Volume 068/2017. Versão 2, de 30/07/2015. 
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TERMODEDECLARAÇ~Ã",O:..:it!-,·..::43~··!~ ______ -, 

No dia 15 de maio de 2017, às ]4h18min, 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/]961, 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 43 -

"DECRETO 2499 - CONCESSÃO DE TRANSPORTES": QUE o Declarante se recorda que 

ao assumir o Governo do Estado de Mato Grosso no ano de 2010, havia um TAC (Termo 

de Ajustamento de Conduta) assinado com o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, 

obrigando o governo a licitar todas as linhas rodoviárias intermunicipais entre as 

empresas interessadas, tendo sido publicado edital para o cumprimento do aludido TAC; 

QUE, no entanto, em razão de mandados de seguranças impetrados pelos Sindicatos, a 

licitação foi suspensa por mais de uma vez, pelo que se recorda o Declarante; QUE tal 

processo Iicitatório foi conduzido pela AGER (Agência de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso), acompanhado pela vice-governadoria 

através do vice-governador FRANCISCO TARQUNIO DALTRO (CHICO DALTRO); QUE 

o vice-governador CHICO DALTRO acompanhou essa licitação, pois logo no início do 

governo do Declarante, foi editado um Decreto deJegandofunções ao vice-governador, 

entre elas, a AGER; QUE o natural seria que a AGER ficasse subordinada ao governador, 
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pois ela está na estrutura da governadoria e com a delegação, passou a ser da vice

governadoria; QUE no ano de 2014, novamente tal assunto foi discutido diretamente na 

Casa Civil em razão de iniciativa do sindicato da categoria (SITROMAT), tendo o 

Declarante pedido para que FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, vulgo 

"CHICO LIMA", na época dos fatos Procurador do Estado de Mato Grosso, fizesse um 

estudo acerca do terna e preparasse o parecer favorável; QUE "CHICO LIMA" elaborou o 

decreto nQ 2499/2014 regulamentando a delegação de serviços públicos de transportes 

coletivos intermunicipais de passageiros, sendo que tal documentação já chegou assinada 

por PEDRO NADAF, tendo PEDRO levado para o Declarante assinar; QUE após a 

publicação de tal decreto que também prorrogou a concessões que estavam vencidas, 

houve duras críticas por parte da imprensa, bem corno do Procurador-Geral do Estado 

JENZ PROCHNOW JÚNIOR, sendo que nesse momento o Declarante foi tentar descobrir 

o que havia acontecido; QUE "CHICO LIMA" informou que fez o trâmite do decreto em 

razão de um acordo de pagamento de propinas que havia firmado com o EDER 

PINHEIRO, representante da empresa REAL NORTE, pessoa que representou todas as 

empresas do ramo na negociação com "CHICO LIMA"; QUE acerca da negociação, 

"CHICO LIMA" informou ao Declarante que EDER PINHEIRO prometeu pagar, em 

nome do segmento das empresas de transportes rodoviários de passageiros, o valor de R$ 

6.000.000,00 (seis milhões de reais) de forma parcelada; QUE EDER PINHEIRO adiantou 

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a "CHICO LIMA", oportunidade em que esse 

(CHICO LIMA) disse que iria dividir com o Declarante; QUE, no entanto, o Declarante 

disse a "CHICO LIMA" que bastava auxiliar nos pagamentos de urnas contas do 

Declarante (pessoais ou do grupo político) no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

do Declarante, tendo "CHICO LIMA" pago conforme o combinado, não sabendo o 

Declarante se "CHICO LIMA" recebeu o valor combinado de 'retorno'; QUE em 2014, já 

tendo encerrada as eleições, o Deputado Estadual ROMOALDO JUNIOR ou MAURO 

SAVI procurou o Declarante para apresentar uma proposta vinda do então candidato 

eleito EDUARDO BOTELHO (no cargo de Deputado Estadual) requerendo a isenção 

2 
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fiscal do ICMS de combustível para as empresas de transporte urbano; QUE em 

contrapartida, além de não ter aumento do preço da tarifa, EDUARDO BOTELHO votaria 

favorável à prestação de contas do governo do ano de 2014 quando fosse julgada no ano 

de 2015; QUE o Declarante assinou um decreto e isentou o ICMS do óleo diesel em favor 

das empresas de transporte urbano; QUE no primeiro momento as empresas não 

aumentaram a tarifa, mas depois além de aumentarem, EDUARDO BOTELHO não 

deixou de tecer críticas na ALMT em relação ao Declarante. Nada mais a declarar, encerro 

o presente termo às 14h30min do dia 15/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por 

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

nQ 193/ de 07 de março matrícula 0142, Portaria PGR/MPF 

__ --.:.'\~~ÃDh!!ZbiJ.~_dt!JWJi.:::=======qque digitei o presente termo. 

~~eL 
Delio Lins e Silva Junior 

Advogado - AB/DF nº 16.649 

dna de Oliv ira Omote 
Agente de Polícia Fe eral- mato 18.659 

3 

de 2017) 
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Ato: Decreto 
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a. c..o 
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Número/Complbf~eI!t9 'Assinatura 
2499/2014 20-08-2014 

ICMS 

Publicação 
20-08-2014 

Pág. D.O. 
1 

,Início da Vigência Início dos Efeitos 
20/09/2014 20/08/2014 

Ementa: Autoriza a delegação de serviços públicos de transporte coletivo 
intermunicipal de passageiros, mediante licitação, e dá outras 
providênCias. 

Assunto: 

Alterou/Revogou: 

Concessão de serviço público 
Licitação Pública 
Serviço de Transporte Intermunicipal 
Transporte de Passageiros 

Alterado por/Revogado por: ~ - Invalidado pelo Decreto 211/2015 
Observações: 

- ----------------

Nota Explicativa: 

- --- --- -----

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: 
DECRETO N° 2.499, DE 20 DE AGOSTO DE 2014 . 
. Invalidado pelo Decreto 211/2015, em decorrência de nulidade. 

Autoriza a delegação de serviços públicos de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, 
mediante licitação, e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO DE MATO GROSSO, no USO das atribuições que lhe confere o artigo 66, incisos 111 e V, da 
Constituição Estadual, e 

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar a situação dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros deste 
Estado de Mato Grosso às prescrições da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Federal nO 8.987/95, da Lei 
Complementar Estadual nO 432, de 08/08/2011, assim como aos efeitos produzidos, enquanto vigeu, da Lei Estadual nO 
6.992, de 19/02/1998; 

hltpllapP1.sefaz.mt.gov.br/032567750062340817C7B6A9347C50F55032569140065.F/D9D&OOFBB69384257D3BOO3F7468 •• 1/16 
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CONSIDERANDO que existem atualmente em exploração concessões de serviços públicos de transporte intermunicipal de 
. passageiros outorgadas à exploração de particulares antes da vigência da Constituição Federal de 1988, portanto, através de 

I at~s de outorga válidos na vigência do sistema constitucional em que foram praticados; 
a: "" 
~, ~ C~NSIDERANDO que o artigo 42 da le,i Federal nO 8.987/95 validou as concessões,outorgadas antes da Constituição 
10 ~ F~~eral de 1988, independentemente da forma dos respectivos atos de outorga; 
c:( = 
C) 

G: CÇNSIDERANDO que o artigo 45 da lei Estadual nO 6.992/98 reiterou a validação - que já havia sido afirmada pela lei 
federal -, das concessões de transporte intermunicipal de passageiros deste Estado de Mato Grosso, anteriores à 
Constituição de 1988; 

CONSIDERANDO que o artigo 60 da lei Complementar nO 149/2003, ainda uma vez reiterou a validação das concessões de 
transporte intermunicipal, já anteriormente validadas pela lei Estadual nO 6.992/98; 

CONSIDERANDO que o artigo 98 do Decreto Estadual nO 2.976, de 28/04/2004 e, depois, o artigo 95 do Decreto Estadual nO 
65, de 22/02/2007, consolidaram e regulamentaram as reiteradas validações das concessões de transporte intermunicipal de 
passageiros outorgadas anteriormente à Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que aqueles atos jurídicos de outorga dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros antes da 
Constituição de 1.988 se completaram e aperfeiçoaram conforme o sistema da época; 

CONSIDERANDO que os atos de outorga anteriores à 1988 convalidados pela lei federal, pelas leis estaduais e pelos 
decretos estaduais geraram direito aos seus destinatários; 

DECRETA. 

Art. 1° Fica autorizada a delegação a pessoa jurídica de Direito Privado ou a consórcio de empresas, a prestação dos 
serviços públicos de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros discriminados no Anexo I, deste decreto. 

§ 1° A continuidade, a universalidade e a modicidade das tarifas da prestação do serviço público de transporte coletivo 
rodoviário intermunicipal de passageiros são deveres indeclináveis e intransferíveis do Estado de Mato Grosso, que deverá 
prestá-los diretamente na ausência de interessados; 

§ 2° A delegação do serviço público de transporte coletivo rodoviário de passageiros não transfere a titularidade do serviço; 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/03256n50062340817C7B6A9347C 5OF55032569140065.FID9DeDOOFBB69384257D3BOO3F7468 • • 2/16 
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§ 3° O ato de adjudicação e a assinatura dos contratos são privativo do Chefe do Poder Executivo Estadual. 

/ AIt.'2° As delegações de que tratam o artigo 1° deste decreto serão feitas sob o regime de concessão, exclusivamente 
~ .ratr~vés de licitação pública, na modalidade de concorrência, ao proponente que demonstre melhor capacidade para seu 
a. ::d:le~mpenho. , , , 
- = lU 
.:( 
c:J 

= =Paqágrafo único. Os bens cedidos pelo Estado de Mato Grosso para aplicação direta na prestação dos serviços serão a ele 
~ rev~rtidos ao término do prazo da concessão, observado o que dispõem os §§ 1°,2°,3° e 4° do artigo 35 da Lei Federal nO 

8.987 de 13 de fevereiro de 1995. 

Art. 30 Os contratos de concessão terão o prazo de 25 (vinte e cinco) anos, contados da data da publicação de seus extratos 
no Diário Oficial do Estado, e serão prorrogados, uma única vez, por igual período, desde que cumpridas as condições 
fixadas no § 1° do artigo 322 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Art. 40 As prorrogações de que trata o artigo 60 da Lei Complementar nO 149, de 30/12/2003, com a modificação introduzida 
pela Lei Complementar nO 240, de 30/12/2005, incidirá sobre os serviços relacionados no Anexo 11, deste decreto. 

§ 1 ° As concessões discriminadas no Anexo li, deste decreto, vigorarão até o dia 31 de dezembro de 2031, data em que se 
extinguirão para todo e qualquer fim os direitos emergentes de sua exploração pretérita, atual e futura, especialmente o 
direito à indenização de qualquer natureza. 

§ 2° Para o cumprimento do que dispõe o § 1 ° e o caput deste artigo, o Estado de Mato Grosso, através do Chefe do Poder 
Executivo, firmará com os respectivos concessionários, Termo de Compromisso de Prestação de Serviço de Transporte 
Coletivo Intermunicipal Rodoviário de Passageiros, observando o que dispõe o artigo 24 da Lei Complementar nO 432, de 
11/08/2011. 

§ 3° A adesão do concessionário ao Termo de Compromisso de Prestação de Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal 
de Passageiros somente será admitida se atendidas as condições estipuladas nas letras a, b e c do § 1° do artigo 16 da Lei 
Complementar nO 432, de 11/08/2011. 

§ 4° O Termo de Compromisso de Prestação de Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros deverá conter 
cláusula que imponha o dever de prestação de serviço adequado, especialmente, a atualização da frota de veículos 
vinculada à prestação do serviço nele contemplado, cuja idade média não deve ser superior a 07 (sete) anos, obrigando-se o 
concessionário a mantê-Ia assim atualizada até o termo final da concessão, sob pena de caducidade, assegurada a ampla 
defesa e o contraditório. 

htlpJ,apP1.setaz.mt.gov.br/03256775OO62340817C7B6A9347C50F55032569140065.FffJ9DeDOOFBB69384257D3BOO3F7468 • • 3/16 
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I - O Governo Estadual poderá oferecer garantia adicional às instituições financeiras, desde que de natureza pública, 
contratadas para financiarem a renovação da frota dos concessionários titulares de termos de compromisso de prestação de 

m·ço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros. 
IX ..dI - s direitos e créditos emergentes da exploração dos termos de compromisso poderão ser oferecidos em garantia 
~ ~du iária, conforme o artigo 28 da Lei Federal, nO 8.987, de 20/02/1995. 
- = 
~ ~ 5t O Termo de Compromisso de Prestação de Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros deverá conter 
(!) J!clá~sula de renúncia, pelo concessionário, de qualquer direito preexistente ou que venha a ser constituído na sua vigência, 

Inclusive indenização a que título for. 

§ 6° Não será objeto do Termo de Compromisso de Prestação de Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de 
Passageiros, os serviços autorizados nos termos do artigo 26 da Lei Complementar nO 149, de 30/12/2003, com as 
alterações introduzidas pela Lei Complementar nO 240, de 30/12/2005. 

§ 7° A equação econômico-financeira dos Termos de Compromisso de Prestação de Serviço de Transporte de Passageiros 
será fixada na data de sua celebração, considerando o custo da prestação de serviço de um lado e a remuneração dos 
investimentos e o lucro do concessionário por outro lado, tendo em conta o tempo restante da concessão e a amortização 
dos investimentos já realizados. 

§ 8° O Termo de Compromisso de Prestação de Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros deverá conter 
cláusula que estabeleça o preço da tarifa inicial, a periodicidade, não superior a 1 (um) ano, de seu reajuste com vistas à 
manutenção da equação econômico-financeira fixada ao tempo de sua celebração. 

Art. 5° A celebração do Termo de Compromisso de Prestação de Serviço de Transporte observará o seguinte procedimento: 

§ 1 ° A partir da data de publicação deste decreto, as concessionárias que exploram os serviços discriminados no Anexo 11, 
deste decreto, terão o prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias para apresentarem os documentos 
comprobatórios da outorga dos serviços, acompanhados da comprovação de cumprimento das condições referidas nas letras 
a, b e c do § 1° do artigo 16 da Lei Complementar nO 432, de 11/08/2011. 

§ 2° Em até 30 (trinta) dias após a apresentação dos documentos comprobatórios a que se refere o parágrafo anterior, o 
Poder Executivo emitirá o Termo de Compromisso de Prestação de Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de 
Passageiros para assinatura do concessionário e publicará o seu extrato no Diário Oficial, em até os 05 (cinco) dias úteis que 
se seguirem; 
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§ 3° Findos os prazos fixados no § 1°, sem a comprovação pelo concessionário do cumprimento das condições ali 
estabelecidas, fica o Poder Executivo autorizado a delegar o serviço correspondente, nos termos do artigo 1 ° deste decreto. 

,...----,. 
a:: § 4~ O silêncio do concessionário convocado nos termos do § 1 ° ou o descumprimento dos deveres e prazos estabelecidos 
~ ~ nol§ 3° do artigo 4°, implicará em sua renúrcia a qualquer direito emergente da(s) conc~ssão(ões) por ele exploradas. 
...... c::.' 

~ ~ A'1. 6° Aos termos de compromisso de prestação de serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros aplicam-se 
C) ;f as: hipóteses de extinção discriminadas nos incisos I a VII do artigo 31 e no § 1° do artigo 34 observado o procedimento 

descrito nos §§ 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° do artigo 34, todos da Lei Complementar nO 432, de 08/11/2011. 

Art. 7° A AGER - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso apresentará ao Poder 
Executivo, em até 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste decreto, Plano de Outorga para licitação dos serviços 
relacionados no Anexo I. 
I - na formulação do Plano de Outorga, a AGER deverá utilizar os estudos e levantamentos já realizados pela Fundação 
Ricardo Franco; 
11 - o Poder Executivo emitirá decisão sobre o Plano de Outorga em 15 (quinze) dias, contados data em que recebê-lo da 
AGER. 

Art. 8° A AGER realizará em até 30 (trinta) dias após a aprovação do Plano de Outorga audiência pública para colher 
sugestões e críticas ao projeto do Edital de Licitação dos serviços relacionados no Anexo I, devendo divulgá-lo previamente, 
na forma do artigo 39 da Lei nO 8.666/93 e do artigo 22 da Lei Complementar nO 432, de 08/11/2011, com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias da data designada para a realização da audiência, sob pena de sua invalidação. 

Art. 9° Em 05 (cinco) dias após a realização da audiência pública, a AGER divulgará as sugestões recebidas e seu 
acolhimento ou rejeição, justificando-os motivadamente. 

Art. 10 Em até 30 (trinta) dias após a realização da audiência pública de que trata o artigo 8°, a AGER - Agência de 
Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso publicará Aviso de Licitação, disponibilizando, na 
mesma data, aos interessados, o Edital de Licitação dos serviços relacionados no Anexo 01. 
I - o critério de escolha da melhor proposta combinará o critério de menor valor da tarifa com o de melhor técnica, vedada a 
imposição de cobrança de qualquer valor pela outorga dos serviços; 
11 - o Edital de Licitação promoverá a valorização da capacidade técnica dos licitantes; 
111 - a duração do tempo entre a publicação do Edital de Licitação e a abertura dos envelopes de qualificação não será 
superior a 30 (trinta) dias; 
IV - o Edital de Licitação admitirá a particip.âlí1ão c&.consórcios, observada a norma co. no artigo 20 da Lei Complementar 
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ti:: 
C) 
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4( 
C) 

nO 432, de 08/11/2011. 

Art. 11 Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario, especialmente o 
Decreto nO 1.019, de 02 de março de 2012. 

, , 
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 20 de agosto de 2014,193° da Independência e 126° da República. 

~ 

<O 
<O 
Q 11 ~~n.ItdcÜ' -do Estado 
Q 
Q 

.,; 
oi: 

ANEXO 01 

IITEMII ORIGEM 

11 

DESTINO I INSTRUMENTO TERMO TERMO 
INICIAL FINAL ORIGINAL 

C]paranatinga IIGaucha do Norte IITAP nO 016/03 1112/08/20031131/12/20051 

~]SãO José do Povo IIRondonopolis IITAP nO 026/03 1111/07/20031131/12/20051 

~==]Santana do Taquaral IICuiabá IITAP nO 034/03 1101/09/20031131/12/20051 

r±::=JICarlinda IIAlta Floresta IITAP nO 066/03 1117/09/20031131/12/20051 

E]ITangara da Serra IIComodoro IITAP nO 069/03 1117/09/20031130/12/20051 

~IJuina IICotriguaçu !ITAP nO 084/03 1125/08/20031131/12/20051 

D Ribeirão da Prata jCuiabá IITAP nO 011/04 109/09/2004 09/09/2005 
(Acorizal) 

IDIVila Nova Catanduva IIRondonópolis IITAP nO 014/04 1109/09/20041109/03/20061 

LJIAssentO João Pessoa IIRondonópolis IITAP nO 015/04 1109/09/20041109/03/20061 
i 

ht1p:Jlappl.sefaz.mt.gov.brI03256775OO62340817C 7B6A9347CSOF55032569140065.FID9D.DOOFBB69384257D38003F7468 
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.--_-.",110 IIAssentO Cinco Mil IIAlta Floresta IITAP nO 016/04 1109/09/20041109/03/20061 

. !~:r> 11~IPiriza' (Livramento) IIVarzea GrandellTAP nO 019/04 1109/09/209~JI09/03/200ill 
'11. _ ~ ! BI:JIPontal do Glória IICuiabá IITAP nO 003/05 1102/08/20051102/08/200611 

~ /,; BIJIGleba Mercedes 1,11 IISinop, IITAP nO 004/05 1119/08/20051119/08/20061 

"~ , BIJIAldeia (Acorizal) IICuiabá IITAP nO 005/05 1119/08/20051119/08/200611 

ff[JICoqueiral IICuiabá IITAP nO 010/05 1119/08/20051119/08/20061 

f16lIMarzagão IIClJ~!Já ___ III~P n0011/05 1119/08/2005 1119/08/20061 
117 IVarzea Grande Brumado do ~TAP nO 013/05 128/09/20051128/09/2006 

Livramento 1 

~ 
[19 
120 

1
21 

122 

~ 
[24 
~ 
[26 
1
27 

128 

~ 
[30 

[Cuiabá -llpadilha I!TAP nO 003/06 1123/01/2006 1123/01/20071 

ICuié3bá ... IIGleba Baús (Acorizal) IITAP nO 006/06 1121/03/20061121/03/20071 

ISadia 111 (VG) -11c;uié:ltlá-- 1[IA~no008/06 1115/12/200611?7/12/20071 

ILucas do Rio Verde IISadia (Sorriso) III~~no 001/07 1119/03/20071119/09/20081 
IVarzea Grande IICarrijo (Poconé) _. III.i\P nO 002/07-1118/09/20071118/09/20081 

ICuiabãJIMat8-"Ma~ IITAP nOOO37õ71118/09/200711187õ9i2008] 

Ip.A. Irrigação IIBarra do Bugres IITAP nO 004/07 1101/10/20071104/10/20081 
I li , 

INova Olimpia IINova Fernandópolis IITAP nO 005/07 1104/10/2007 1104/10/20081 

ITangará da Serra IlpA Irrigação IITAP nO 006/07 1104/10/2007 1104/10/20081 
ILimpo Grande (VG) IICentro (Cuiabá)-- IIT.i\P nO 010/071111/12/2007 1111/12/2008l 

[F'A. Amanaras-- JJTangará da Serra 1[IAr n0002/08 1125/01/20081r25/01/20091 

[p/uva-I -'~[Varzea Grande I[Wno 003/08 1125/01/20081125/01/20091 

Icapão das Antas 1 Atacadão do Porto ITAP nO 004/08 1102/10/2008 1102/1 0/20091 
(Cuiabá) . 

~IBom Jesus do Araguaia IINovo Paraíso I!TAP nO 001/09 1127/03/20091127/03/20101 

f32llcuiabá 1 Comod?ro (via ITAP nO 002/09 1126/03/2009 1126/03/20101 
I' , Tangara da Serra) 11 
~ICuiabá IISapezal IITAP nO 003/09 1126/03/200 26/03/2010 

.f.~.mt.oov.~~03256775OO62340817C786A9347C50F550~~9140065.F/D9D.DOOF~~57D3B003F7488 '. 7/16 
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134 IIÁgua Limpa IISorriso IITAP nO 007/09 

~]Fazenda Guanabara IITangará da Serra IITAP nO 008/09 
la: ~ 1~]Fazenda Guanabara IIDenise IITAP nO 009/09 (!) r--
Ao lO 

[]Cuiabá IIRondonÓPolis IDERMAT - = , 
co = « = · n.002/1979 
(!) 

,,; ~IJUína IIJuruena IDERMAT ... 
· n.009/1984 

~Icuiabá IIBarão de Melgaço IDERMAT 
· n.001/1980 

EJlcuiabá IIsanto Afonso IDERMAT 
· n.018/1988 

Dlcuiabá IINova Marilândia IDERMAT 

* incluindo as ligações Cuiabá - Alto Paraguai e n.006/1987 

Cuiabá - Arenápolis (via Diamantino) 

EJlcuiabá IINortelândia IDERMAT 
· n.001/1981 

L]CUiabá IITan9a'" da Serea IDERMAT 

* incluindo a ligação Barra do Bugres - Tangará n.016/1978 

da Serra 

EJlcuiabá IIPoconé IDERMAT 
· n.014/1978 

45 ICuiabá IIJuína I DVOP 

* incluindo as ligações Cuiabá - Aripuanã e n.001/1994 

Juína Aripuanã (via Juruena e via Filadélfia), 
Lucas do Rio Verde - Simione, Sinop - Juína, 
Sinop - Juara, Cuiabá - São José do Rio Claro 
e São José do Rio Claro - Brianorte 

~ITangará da Serra IINortelândia I DVOP 
· n.009/1987 

I 11 I i 

http://apP1.sefaz.mt.gov.br/032567750062340817C7B6A9347C50F55032~9140005.1D9D.OOFBB69~257D3BOO3F7468 

1121/07/20091121/07/20101 

1115/12/20091115/12/20101 

1115/12/20091115/12/20101 

i 

01/04/1979 01/04/1989 

19/07/1984 19/07/1994 

26/07/1975 26/07/1985 

09/09/1985 09/09/1995 

20/06/1983 20/06/1993 

15/10/1976 15/10/1986 

21/01/1975 21/01/1985 

26/07/1975 26/07/1985 

01/01/1986 01/01/1996 

01/11/1986 01/11/19961 

• • 8/16 



2017-4-29 app1.sefaz.m1.gov.br/032S6n5OO623408l7C7B6A9347CSOF5503256914OO65EBBFID9D7C37DOOFBB69384257D3BOO3F7456 

LJISãO José do Rio Claro /lDiamantino IDERMAT 13/02/1983 13/02/1993 

I~ ;: · n.013/1987 

,~IJuara /lPorto dos Gaúchos IDERMAT 06/01/1984 06/01/1994 
a.. <O 

- = n.014/1985 , 

UI = 
II Nova Canaã Illtaúba 

I 

IDERMAT 24/11/1998' cc = 49 24/11/1988 C) . 
J: i 

· n.006/1989 I 

150 IIGuarantã do Norte I Peixoto de Azevedo DERMAT 24/11/1988 24/11/1998 
n.009/1989 

I 
(9° Agrovila) D Nova Guarita (Balsa do IGUarantã do Norte IDERMAT. 24/11/1988 24/11/1998 

i Rio Teles Pires) n.005/1989 

EJlcolíder I Nova Canaã do Norte DERMAT 24/11/1988 24/11/1998 
n.010/1989 , (Rio Teles Pires) 

[]colíder I Terra Nova do Norte DERMAT. 24/11/1988 24/11/1998 
n.004/1989 

! 
(9° Agrovila) 

~Icolíder I Nova Guarita (4° DERMAT 24/11/1988 24/11/1998 
n.007/1989 Agrovila) 

I:Jlcolíder IIMarce'ândia IDERMAT 24/11/1988 24/11/1998 
· n.003/1989 

!::JINOVO Mundo IITerra Nova do Norte IDERMAT 24/11/1988 24/11/1998 
· n.008/1989 

!::JINova Canaã do Norte I Guarantã do Norte DERMAT 24/11/1988 24/11/1998 
. (Serra do Cachimbo) n.011/1989 

!::J 

Paranaíta (Alta Floresta) IPeixoto de Azevedo IDERMAT 17/05/1989 17/05/1999 
· n.023/1989 

[JIAlta Floresta IIAPiacãs IDERMAT 24/06/1990 24/06/2000, 
i · n.020/1990 

r:]IAlta Floresta I Nova Bandeirantes DVOP 18/05/1994 18/05/20041 
n.015/1994 

I 

rllAlta Floresta IIP-
- . -

I DVOP 18/05/1994 18/05/20041 
n.016/1994 I 
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"'" r--
<.O 

= = = Diamantino 

RMAT 
015/1989 

ERMAT 
6/1989 

ERMAT 
n_018/1989 

ERMAT 
025/1989 

18/05/1994 

ICUiabá -ilAraputanga IIDERMAT I 
http lIapp1.setaz.mt.gov.br/032567750062340817C7B6A9347CSOF55032569140065.FID90&OOFBB6938425703BOO3F74ô8 • 
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I 11 Iln.005/1990 
11 11 I 

a:: ,.,.., 77 ISãO José do Rio Claro IINova Maringá IDERMAT 18/05/1994 18/05/2004 
CI .... . n.011/1994 a.. tO 

- = ~IJuruena I Panelas (via Col~iza) DERMAT n. 08/12/1990 08/12/2000 
10 = 
<C = 002/1991 

, 
CI 

~ ~ISãO José do Rio Claro IITangará da Serra IDERMAT 24/11/1988 24/11/2008 
. n.013/1989 

ANEXO 02 

I~I ORIGEM 

1I 

DESTINO I'INSTRUMENTO ' TERMO ' TERMO 
INICIAL FINAL ORIGINAL 

Dlcuiabá IIRondonóPolis IDERMAT 01/04/1979 01/04/1989 
· n.003/1979 

Dlcuiabá I Santo Antonio de DERMAT 28/06/1985 08/06/1995 
n.004/1985 ! Leverger 

DIRondonÓPolis Illtiquira IDERMAT 04/03/1974 04/03/1984 
· n.007/1975 

Dlcuiabá' IITaquari jDERMAT 13/01/1986 13/01/1996 

1* incluindo a ligação Alto Araguaia - Taquari In.002/1986 

DIPontes e Lacerda I Vila Bela da DERMAT 29/12/1984 29/12/1994 
n.004/1987 . Santíssima Trindade 

Dlcuiabá IIJauru IDERMAT 22/11/1985 22/11/1995 
· n.008/1987 

Dlcuiabá IIJuara IDERMAT 01/10/1985 01/10/1995 
· n.018/1985 

DISão Félix do Araguaia IICuiabá I DERMAT 18/09/1987 18/09/1997 

1* incluindo a ligação Barra do Garças - Cuiabá I n.017/1987 

n' " jDERMAT 20/05/1975 20105/1985 • n.032/1975 
http://apP1.sefaz.mt.gov.brlO32567750062340817C7B6A9347C5OF55032569140065.FID9D&OOFBB69384257D3B003F7468 • 11/16 • 



. • 2017·4-29 appl.sefaz.ml.gov.br/OO2Y3n500623408/7C7B6A9347CSOF55032569140065EBBF 1D9D7C37DOOFBB6938425ID3BIJOOF7468 
, 11 II 11 II II , 
11n IBarra do Garças IIAlto Araguaia IDERMAT-TC 03/10/1975 03/10/1985 

I' . f' n.05/1975 OI:: ..,.. 
I 

* incluindo a ligação Barra do Garças -
C) r- Toxixoréu n.= -= 11 IRondonóJ)olis I São Lourenço de DERMAT 08/01/1974 08/01/1984 co = <C= n.008/1979 C) Fátima 

~ 
IRondonóPolis IIJarUdOre IDERMAT 24/02/1982 24/02/1992 I I" 

, n.006/1982 

~IRondonóPolis I Guiratinga (Alto DERMAT 31/10/1982 31/10/1992 
n.010/1990 Garças) 

EJIJaCiara IINova Brasilândia IDERMAT 02/03/1986 02/03/1996 
, n.005/1986 

.EJlcuiabá !IRiO da Casca IDERMAT 08/02/1974 08/02/1984 
n.011/1982 

ILJIRoodOOÓPOl'S IIDom Aq"'OO IDERMAT 24/02/1982 24/02/1992 

I 1* incluindo a ligação Rondonópolis - Jaciara 1 n.004/1982 

17 IRondonópolis ilparanatinga IDERMAT 26/02/1981 26/02/1991 

* incluindo as ligações Rondonópolis - n.014/1990 

Primavera do Leste e Poxoréu - Primavera do 
Leste 

'EJ Chapada dos INova Brasilândia IDERMAT 02/03/1984 02/03/1994 
Guimarães n.013/1990 

~IRondonóPolis IIBatovi IDERMAT 14/12/1985 14/12/1995 
, n.001/1986 

~IBarra do Garças IlcamPináPolis IDERMAT 07/04/1983 07/04/1993 
. n.006/1983 

[] São Félix do Araguaia Isanta Terezinha IDERMAT 13/01/1982 13/01/1992 
, n.009/1982 

FlIBarra do Garças I Porto Aleg e DERMAT 02/02/1978 02/02/1988 
n.008/1978 -(São Félix 
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incluindo a ligação Barra do Garças - Aaua 

Félix do Araguaia de Azevedo 

~,::m",r",n", (Barra do 

incluindo as ligações Barra do Garças -
uiabá e Barra do Garças - Canarana 

Félix do Araguaia I[SãO José do Xingú 

ISão FéliXdoAraguaJa ]Vifa Rica- - _. -I 

I. incluindo a ligação Vila Rica - Porto Alegre do I 

Félix do Araguaia 

IRondonópolis I[Barra do Garças 
I. incluindo as ligações Rondonópolis -

mavera do Leste, Rondonópolis - Guiratinga 
,ir",tin"a - Torixoréu 

ICuiabá IlPoXoréU - - - J 
1* incluindo a ligação Cuiabá - Dom Aquino I 

3/01/19821113/01/1 

3/01/19821113/01/1 

3/01/19821113/01/1992 

994 

994 

!Cáceres IIJaurú -;.-- .~IDERMATI117/07/198111171'19911 

• 

~f> 
(!) t--. 
a. <CI 

-= m = «= (!) 

~ 
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~I* incluindo a ligação Cáceres - Araputanga Iln.017/1981 11 11 I 

D4 ICáceres IIReserva do Cabaçal 10ERMAT 102/03/19781102/03/19881 
* incluindo a ligação São José dos Quatro n.013/1982 
Marcos - Reserva do Cabaçal 

31/10/19871131/10/1997 ~6 V. ila Bela da Santíssima [Comodoro Il0ERMAT 
Tindade n.001/1988 
--- --- - ----- .... _- .... -

11J37lIMirassol O'Oeste IIPorto Espiridião Il0ERMAT 
~ n.014/1982 

02/03/19781102/03/1988 

o: :o 
(!) r--
D- cc -= m = « = (!) 

.; 
li: 

I38llcáceres Ilvila Progresso Il0ERMAT 
i~ n.018/1982 

16/07/19811116/07/1991 

f39lICáceres IILucialva Il0ERMAT 
~ n.016/1982 

02/03/19781102/03/1988 

I40llcáceres Ilcurvelândia (Mirassol IIOERMAT 
~ O'Oeste) n.015/1982 

02/03/19781102/03/1988 

~IIAraputanga I1 Pontes e Lacerda IIOERMAT 
~I* incluindo aligação Jauru- Pontes e Lacerda I n.002/1989 

14/08/19881114/08/1998 

~IIRio Branco 11 Reserva do Cabaçal IIOERMAT 
~ n.011/1988 

23/04/19881123/04/1998 

Fi3llsinop llcolíder Il0ERMAT 
~ n.002/1982 

30/10/19811130/10/1991 

i44lISino.p r ... ar.a ... na.í.ta IIOERMAT 
~ n.010/1987 

30/10/19811130/10/1991 

I45IISinop IFeliZ Natal (Vera) IIOERMAT 
~ n.015/1987 

20/09/19871120/09/1997 

EJ6 ISinop. I[A .. na.l.ân.d. ia do Norte Il0ERMAT 
n.016/1987 

--- _ .... _-_ .. _--- _ .... _-_ .. -

20/09/19871120/09/1997 

f47llcolíder Ilserra do Cachimbo I.OERMAT 

~F.' :====:=:==c===:====l:":=:::'=:::==:=======~' n.007/1988, 11 'I 
rs-IINOVO Horizonte do IIVila Tabaporã IIOERMAT 1126/02/198811261'19981 

ht1pjlapP1.sefaz.mt.gov.br/032567750062340817C7B6A9347C5OF550325691~FID9D.DOOFBB69384257D3B003F7468 • 

19/02/19881119/02/1998 

14116 



r-

... 

2017·4-29 app1.sefaz.mt.gov.br/03256775OO62340817C7B6A9347C50F5503256914OO65EBBFID9D7C37DOOFBB69384257D3BOO3F7468 

I Norte 11 Iln.009/1988 11 11 

Horizonte do Ifvila Tabaporã I 
IIl\InrtA I 
~a Floresta IIClJTabá- - - - -J 
, incluindo a ligação Alta Floresta - Lucas do ' 

Verde, Sinop - Alta Floresta e Cuiabá -
lI~inop 

correspondente a 60% do mercado conforme 
lit,,1 de Concorrência 08/88 

IAlta Floresta -l[CUJabá - -] 
j. com restrição do trecho Cuiabá _ Sinop, i 

lclusive as cidades intermediárias a essas 
IIlocalidades. 

correspondente a 40% do mercado conforme 
IIl=rlit",1 de Concorrência 08/88 

I

GUarantã do Norte IINova Santa Helena 

11 I~. =========l'~ =========il 
.• 'IRondonÓPolis IIGUiratinga I' 

In.010/1990 

dos I Planalto da Serra (via DERMAT 
uimarães Campo Verde) n.013/1990 

j(N.br/032567750062340&7C7B6A9347C50F55032569140065 OOFBB69384257D3B003, 

18/12/19811118/12/1991 

O! =--
" r--
Q. 
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LJ9 Cáceres ~Araputanga IOERMAT 1117/07/19811117/07/1991 
n.017/1982 

---_ ... _-_. 

a:: OQ 
<!) t-
A. <.O - = ED = cC = <!) .. 

tO: 
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ANEXO 44 
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• 

• 
• 

Ministério Público Federal 

No dia 16 de maio de 2017, às 1Oh40min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

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

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGRjMPF 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 n". 

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 44 - "VLT 

(VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO)": QUE o Declarante foi eleito no ano de 2010 no cargo 

de Governador do Estado de Mato Grosso para o quadriênio 2011/2014, sucedendo o ex

Governador BLAIRO MAGGI, atualmente Ministro da Agricultura; QUE no 2010 já havia 

sido definido pelo governo anterior que, no tocante ao item mobilidade urbana havia sido 

escolhido o transporte BRT ("BUS RAPID TRANSIT"), sendo que esse transporte estava 

orçado em R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), somente a obra 

física (pista exclusiva), sem computar os custos dos veículos (seria de responsabilidade da 

concessionária), as desapropriações (estimadas à época no valor aproximado de R$ 

30.000.000,00 - trinta milhões de reais), frisando o Declarante que até esse momento (2010) 

não havia sido iniciados os respectivos projetos licitatórios, existindo apenas um "pré

estudo" do traçado; QUE no final do ano de 2010 começou uma forte discussão pela 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO encabeça da por JOSÉ 

RIVA, na época dos fatos Presidente, juntamente c~m os De~utados Estaduais SERGI0o/ 

. n ~_~ ftl!J 



• 
• 

• 
• 

Ministério Público Federal 

~:~:1 
t::J 

RICARDO, atualmente Conselheiro do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e GUILHERME MALOUF (ainda Deputado Estadual) para que o veículo de 

mobilidade urbana escolhido fosse o "VLT" (veículo leve sobre trilho) em detrimento do 

BRT; QUE tais parlamentares argumentavam que o VLT seria melhor opção por vários 

motivos, dentre eles: expansão, garantia de 30 (trinta) anos, qualidade de transporte, entre 

outros motivos, sendo que por conta dessa discussão a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO organizou uma viagem para Portugal no mês de maio de 

2011, mais precisamente para a cidade de Porto, com o intuito de conhecerem a empresa 

portuguesa "FERCONSULT - CONSULTORIA ESTUDOS E PROJECTOS DE 

ENGENHARIA DE TRANSPORTES S/A", especialista na elaboração de projetos de 

transportes públicos; QUE os participantes dessa viagem foram o Declarante, EDER 

MORAES (Secretário de Fazenda da Casa Civil na época dos fatos) GUILHERME 

MALOUF (Deputado Estadual na época dos fatos), JOSÉ RIVA (Deputado Estadual na 

época dos fatos) e SERGIO RICARDO DE ALMEIDA (Deputado Estadual na época dos 

fatos), o empresário e lobista ROWLES MAGALHÃES PEREIRA SILVA e o empresário do 

ramo de factoring RICARDO PADILHA DE BOURBON NEVES ("RICARDO NOVIS 

NEVES"); QUE a viagem foi organizada pela ALMT, em especial nas pessoas de JOSÉ 

GERALDO RIVA e SÉRGIO RICARDO; QUE "RICARDO NOVIS NEVES" foi levado por 

SÉRGIO RICARDO; QUE o Declarante esclarece que essa viagem tinha o cunho 

institucional e o governo de MT não tinha nenhum relacionamento para que o empresário 

do ramo de factoring "RICARDO NOVIS NEVES" estivesse presente; QUE o Declarante 

conheceu ROWLES MAGALHÃES quando a comitiva chegou em São Paulo; QUE nesse 

dia que passaram em São Paulo, antes do embarque, foi quando o Declarante conheceu 

ROWLES MAGALHÃES por intermédio de SÉRGIO RICARDO, GUILHERME MALOUF 

e "RICARDO NOVIS NEVES"; QUE a comitiva de Cuiabá era composta pelo Declarante, 

JOSÉ GERALDO RIVA, ÉDER DE MORAES, SÉRGIO RICARDO, "RICARDO NOVIS 

NEVES" e GUILHERME MALOUF, tendo encontrado ROWLES MAGALHÃES na sede 

do "Fundo de Investimento !nfin' 'I", na cidade de São Paulo, bem no Centro; QUE 

/ } AW'1 
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ROWLES MAGALHÃES foi apresentado ao Declarante como representante do grupo 

Infinity na sede da empresa; QUE SÉRGIO RICARDO e JOSÉ GERALDO RIVA conheciam 

previamente ROWLES MAGALHÃES; QUE, ainda na cidade de Cuiabá, ÉDER DE 

MORAES DIAS avisou ao Declarante que passariam em uma empresa de investimentos 

na cidade de São Paulo (Infinity) e lá, além do VLT, teriam a oportunidade de apresentar 

proposta de renegociação da dívida do Estado; QUE na época o Declarante e ÉDER DE 

MORAES DIAS conversavam muito sobre a renegociação da dívida do Estado, tanto que 

a questão também foi colocada na pauta pelo ÉDER; QUE o que foi apresentado ao 

Declarante pela ALMT é que caso o Estado optasse pelo VLT já teria um pré-investidor, 

que seria o "Infinity"; QUE ROWLES MAGALHÃES foi introduzido nessa comitiva pelos 

Deputados Estaduais, JOSÉ RIVA, SERGIO RICARDO e GUILHERME MALUF, haja vista 

que ele (ROWLES) tinha contatos com a empresa portuguesa "FERCONSULT", sendo 

inclusive, a pessoa que conseguiu agendar o encontro da comitiva de Autoridades Mato

grossenses com representantes da empresa portuguesa, tendo o Declarante notado 

proximidade entre ele com SERGIO RICARDO DE ALMEDIA e "RICARDO NOVIS 

NEVES"; QUE após a reunião no Infinity, a comitiva de MT e também ROWLES 

MAGALHÃES embarcaram rumo a Lisboa, com destino final na cidade do Porto; QUE 

ROWLES MAGALHÃES foi o responsável por levar a comitiva até a sede da empresa 

FERCONSULT; QUE uma comitiva formada por diretores da empresa FERCONSULT 

aguardava a comitiva de MT, tendo apresentado uma exposição sobre a empresa e seus 

projetos; QUE a comitiva de MT conheceu o VLT funcionando e obras em andamento do 

VLT na cidade do Porto; QUE nessa viagem foi ajustado com a empresa portuguesa 

"FERCONSULT" que, no caso de ser escolhido o modal de transporte VLT para o 

ESTADO DE MATO GROSSO, tal empresa encaminharia profissionais até a cidade de 

Cuiabá com o fim de efetuar um estudo, bem como um "pré-projeto" básico de 

engenharia sobre o VLT; QUE o interesse da FERCONSULT era participar da licitação dos 

projetos do VLT, mas ao final ficou impedida porque doou o projeto básico; QUE o 

Declarante se recorda que após inúmeras reuniões e duas audiências públicas, sendo uma 

3(ô 
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realizada na cidade de Cuiabá no Centro Cultural da UFMT (Universidade Federal de 

Mato Groso) e outra na Câmara Municipal de Várzea Grande, ambas no início de 2012, 

um especialista chamado MÁSSIMO GIAVINA foi apresentado ao Declarante por JOSÉ 

GERALDO RIVA; QUE MÁSSIMO GIAVINA deu todo apoio témico à ALMT, inclusive 

nas audiências públicas; QUE nesta audiência pública restou definida a troca do modal de 

mobilidade urbana "BRT" pelo "VLT", motivo pelo qual foi contactada a empresa 

portuguesa "FERCONSULT" para que encaminhassem os profissionais para elaboração 

de um pré-projeto, conforme havia sido combinado na visita em Portugal; QUE a empresa 

FERCONSULT enviou profissionais que ficaram por vários dias nas cidades de Cuiabá e 

Várzea Grande, elaborando ao final um "pré-projeto" de viabilidade témica e financeira 

do VLT; QUE finalizado o "pré-projeto", o Deputado Estadual GUILHERME MALOUF, 

através de ofício, entrou em contato com o grupo de investimento "INFINITY 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIDA" pedindo para que tal grupo, que era 

representado por ROWLES MAGALHÃES, conseguisse o projeto da "FERCONSULT" e o 

doasse para o ESTADO DE MATO GROSSO, fato que acabou acontecendo, sendo que 

após a doação do projeto da "FERCONSULT" ao ESTADO DE MATO GROSSO, através 

da "INFINITY", iniciou-se a licitação através do modelo RDC (Regime Diferenciado de 

Contratação); QUE GUILHERME MALOUF solicitou a doação do pré-projeto por 

intermédio do fundo "INFINITY" com a finalidade de ganhar tempo, uma vez que não 

haveria a necessidade de licitar separadamente o projeto básico, tendo em vista que o 

modelo de contratação integrada, que somente existe no RDC, permite que a empresa 

vencedora também elabore os projetos básicos e executivos além de executar a obra; QUE 

essa necessidade de ganhar tempo era também devida ao fato de que o governo verificou 

que seria inviável realizar uma PPP em tempo hábil, até a Copa do Mundo, em 2014; QUE 

o Declarante se recorda que a FERCONSULT não pôde participar da licitação e, após 

certame, passou a cobrar ao então Secretário da SECOPA, MAURÍCIO GUIMARÃES, 

indenização pelo pré-projeto que foi utilizado, exigindo que fosse pago ou pela SECOPA 

ou pelo consórcio vencedor; QUE a SECOPA não tinha como pagar, porque não era uma 
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despesa prevista; QUE MAURÍCIO GUlMARÁES também relatou que procurou o 

consórcio vencedor e que o representante deste alegou que não pagaria pois no consórcio 

já havia duas empresas responsáveis pela elaboração dos projetos, a MAGNA e a ASTEP; 

QUE, ainda, ROWLES MAGALHÃES foi nomeado para um cargo no gabinete da vice

governadoria, mas sabe que tal nomeação foi feita por pedido do vice-governador 

FRANCISCO TARQUlNIO DALTRO ("CHICO DALTRO"); QUE o Declarante não tinha 

uma boa relação com o vice-governador CHICO DALTRO, mas CHICO DALTRO tinha 

boa relação com a ALMT, em especial com JOSÉ GERALDO RIVA; QUE o RDC foi 

escolhido como modelo de licitação pelo governo brasileiro para as obras da Copa, tendo 

como exigência que as obras estivessem prontas até a realização da Copa do Mundo; QUE 

com a definição da escolha pelo VLT, o Declarante foi até a cidade de Brasília, tendo 

levado tal assunto ao grupo GECOPA (Comitê de Organização da Copa do Mundo de 

2014), no interesse de alterar a matriz de responsabilidade das obras de mobilidade 

urbana do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o valor do VLT teria sido orçado no 

valor aproximado de R$ 1.050.000.000,00 (wn bilhão e cinqüenta milhões de reais), ao 

passo que o BRT teria sido orçado inicialmente no valor aproximado de R$ 450.000.000,00 

(quatrocentos e cinquenta milhões de reais), ou seja, o VLT custaria mais que o dobro do 

BRT, porém estava incluso nos custos do VLT os veículos, sistema operacional e trilhos, 

além de garantia e acompanhamento das operações por 03 anos do sistema, enquanto o 

BRT seria apenas a obra física; QUE o comitê da GECOPA concordou com a substituição, 

determinando que a STN - Secretaria do Tesouro Nacional efetuasse levantamento de 

capacidade de endividamento do Estado de Mato Grosso, tendo a STN emitido parecer 

favorável, ficando dependendo apenas do aval do Ministério das Cidades para dar o 

parecer em consonância com a troca do modal de mobilidade; QUE o parecer foi pela 

concordância após o Declarante conversar com O Ministro das Cidades AGUINALDO 

RIBEIRO na cidade de Brasília; QUE essa substituição de BRT por VLT foi urna longa 

discussão, tendo passado O projeto de substituição por diversas instâncias; QUE 

inicialmente o comitê já tinha aprovado o projeto do BRT e já tinha o financiamento pela 
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CEF assinado e tudo mais, com a alteração do projeto foi assinado um empréstimo 

complementar para alcançar o montante necessário do VLT; QUE o parecer do Ministério 

das Cidades é posterior à aprovação do comitê, pois quem assina a mudança da matriz de 

responsabilidade são os Ministérios das Cidades, do Esporte, do Planejamento (aprovação 

da capacidade de endividamento da STN e fianciamento da CEF); QUE o Declarante fez 

um pedido poUtico à então Presidente da República DILMA ROUSSEF para acelerar o 

pedido; QUE o Declarante não tomou conhecimento da falsificação do parecer do 

Ministério das Cidades, somente soube dessa quando o Ministério Público Federal propôs 

uma ação judicial na Justiça Federal questionando a alteração do moda I; QUE após a 

aprovação do Ministro, o Declarante contactou a Caixa Econômica Federal para viabilizar 

o financiamento da diferença do valor aproximado de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e 

cinqüenta milhões de reais) para R$ 1.150.000.000,00 (um bilhão, cento e cinqüenta 

milhões de reais), tendo sido aprovado o financiamento da diferença perante tal 

instituição financeira, sendo que o Declarante conversava com o Presidente da Caixa 

Econômica Federal JORGE HEREDA e equipe técnica; QUE o Declarante sabe dizer que as 

empresas participantes da licitação foram: consórcio "MENDES JÚNIOR/SOARES DA 

COSTAIALSTOM", a empresa portuguesa "CONSTRUTORA SOARES DA COSTA" (que 

tinha tratativas com ROWLES MAGALHÃES), o consórcio "VLT CUIABÁ" composto 

pelas empresas CR ALMEIDA ENGENHARIA, SANTA BARBARA CONSTRUÇÕES, CAF 

BRASIL, MAGNA ENGENHARIA e ASTEP ENGENHARIA; QUE a "CONSTRUTORA 

SOARES DA COSTA" ficou em segundo lugar com a proposta de aproximadamente R$ 

1.547.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e quarenta e sete milhões de reais); QUE tendo 

em vista que o consórcio composto pela empresa portuguesa CONSTRUTORA SOARES 

DA COSTA não logrou êxito no certame Ucitatório, frustrando o recebimento de vantagens 

por ROWLES MAGALHÃES, esse começou a efetuar cobranças sobre o Declarante e 

MAURICIO GUIMARAES, na época dos fatos Secretário da SECOPA (Secretaria 

Extraordinária da Copa do Mundo), não sabendo dizer o Declarante se ROWLES tinha 

tratativas de vantagens com os Deputados Estaduais que participaram da comitiva para a 
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cidade de Porto; QUE o Declarante sabe dizer que ROWLES dizia que havia combinado o 

valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) de 'retornos' das obras do VLT com 

EDER MORAES, porém o Declarante não tinha conhecimento de tal acerto; QUE com a 

saída EDER MORAES da SECOPA, assumida por MAURICIO GUIMARÃES, ROWLES 

MAGALHÃES começou a cobrar MAURICIO GUIMARÃES e o Declarante desse 

combinado de propinas com EDER MORAES; QUE ROWLES MAGALHÃES sempre 

cobrava por meio de MAURÍCIO GUIMARÃES; QUE após inúmeras cobranças, 

MAURÍCIO GUIMARÃES, por determinação do Declarante, acabou pagando o valor 

aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) reais para ROWLES parar de 

importunar; QUE tal montante saiu de propinas da SECOPA, organizada por MAURICIO 

GUIMARÃES, não sabendo o Declarante de qual empresa; QUE MAURÍCIO 

GUIMARÃES repassou a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a ROWLES 

MAGALHÃES, por meio do operador financeiro "RICARDO NOVIS NEVES", sendo que 

todos os envolvidos tinham ciência da origem ilícita dos recursos; QUE o Declarante 

esclarece que não se recorda a data e nem de que obra vieram os recursos utilizados por 

MAURÍCIO GUIMARÃES para pagar ROWLES MAGALHÃES; QUE a licitação foi 

vencida pelo consórcio "VLT CUIABÁ" composto pelas empresas CR ALMEIDA 

ENGENHARIA, SANTA BARBARA CONSTRUÇÕES, CAF BRASIL, MAGNA 

ENGENHARIA e ASTEP ENGENHARIA pelo valor de aproximadamente R$ 

1.477.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e setenta e sete milhões de reais); QUE uma vez 

definido o financiamento da diferença, foi iniciado o processo licita tório e concluído no 

ano de 2012, sendo que com já dito anteriormente, a menor proposta foi do grupo "VLT 

CUIABÁ-VÁRZEA GRANDE" composto pelas empresas CR ALMEIDA ENGENHARIA, 

SANTA BARBARA CONSTRUÇÕES, CAF BRASIL, MAGNA ENGENHARIA e ASTEP 

ENGENHAI~IA pelo valor de aproximadamente R$ 1.477.000.000,00 (um bilhão, 

quatrocentos e setenta e sete milhões de reais); QUE, no entanto, como o financiamento 

aprovado pela CAIXA ECONÕMICA FEDERAL era no valor de R$ 1.150.000.000,00 (um 

bilhão, cento e cinquenta mi ões de reais) criou-se uma diferença em torno de R$ 
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327.000.00,00 (trezentos e vinte e sete milhões de reais), motivo pelo qual a solução 

encontrada foi de que o ESTADO DE MATO GROSSO aportaria R$ 60.000.000,00 

(Sessenta milhões de reais) oriundos de suas receitas, ao passo que o restante aproximado 

de R$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de reais) seriam ofertados ao consórcio 

vencedor através de incentivos fiscais federais, estaduais e municipais; QUE o Declarante 

se recorda que por problemas de interpretação tributária, a UNIÃO não agraciou o 

consórcio vencedor com os benefícios tributários federais respectivos, motivo pelo qual 

ficou uma diferença em tomo de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) entre o 

valor concedido de empréstimo pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e proposta 

vencedora da licitação, oportunidade em que o Declarante no ano de 2014 procurou a 

Secretária do Tesouro Nacional que autorizou tal empréstimo através da Caixa Econômica 

Federal; QUE o Declarante encaminhou no último trimestre de 2014 o projeto n.o 070/2014 

requerendo autorização .legislativa para tal empréstimo perante a ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, não se recordando se a ASSEMBLEIA 

aprovou tal ato normativo no ano de 2014, pois logo depois terminou sua gestão; QUE o 

Declarante esclarece que não houve necessidade de direcionar a licitação, pois 

independente de quem vencesse a licitação O grupo político do Declarante procuraria a 

empresa vencedora para receber um "retomo"; QUE, caso tenha ocorrido algum pedido 

ou ajuste de vantagem durante o processo licita tório, tal fato é desconhecido pelo 

Declarante; QUE somente após a homologação do processo licita tório o Declarante pediu 

para MAURICIO GUIMARAES conversar com o representante do consórcio sobre os 

pagamentos de vantagens, tendo em vista que o Declarante planejou utilizar tais recursos 

para quitar uma dívida oriunda de um empréstimo que havia sido contraído perante o 

BANCO RURAL, por intermédio da empresa TODESClliNI CONTRUÇÔES E 

TERRAPLANAGEM LIDA, representada por JOÃO CARLOS SIMONI, com a finalidade 

de quitar dívida da campanha eleitoral de 2010 e outras, com as propinas do 

"CONSORCIO VLT CUIABA"; QUE a pedido do Declarante, MAURCIO GUIMARÃES 

foi conversar com o representante do consórcio "VLT CUIABÁ-VÁRZEA GRANDE" para 
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tratar dos "retornos"; QUE o Declarante não se recorda o nome do tal representante da 

empresa CR ALMEIDA que também representava o Consórcio naquele momento, mas 

sabe que faleceu entre os anos de 2012 a 2013; QUE após o contato de MAURICIO 

GUIMARÃES com tal diretor, ele (o Diretor) procurou o Declarante em seu gabinete, 

oportunidade em que o Declarante reiterou a necessidade de recebimentos de 'retornos' 

dos pagamentos nessa reunião; QUE na reunião restou definido que os 'retornos' seriam 

pagos no montante aproximado de 3% do valor pago pelo Estado de Mato Grosso para o 

"CONSORCIO VLT CUIABÁ-VÁRZEA GRANDE" referente às obras executadas (não 

entrando no acordo a aquisição de equipamentos - carros e sistemas informatizados), ou 

seja, somente obras físicas; QUE a prévia de recebimento era o percentual de 3% sobre o 

montante de R$ 600,000,000,00 (seiscentos milhões de reais) - obras, ou seja, R$ 

18.000,000,00 (dezoito milhões de reais); QUE o Declarante se recorda que com o 

falecimento de tal diretor, todas as tratativas acerca das propinas passaram a ser 

discutidas e executadas pelo diretor do grupo CR ALMEIDA chamado ARNALDO 

MANOEL ANTUNES, com o consentimento e ciência do Presidente do Conselho 

Administrativo do GRUPO CR ALMEIDA MARCO ANTONIO CASSOU; QUE foi 

combinado que os aludidos pagamentos das vantagens seriam realizados através das 

empresas de JOÃO CARLOS SIMONI, pois foi solicitado para O "CONSORCIO VLT 

CUIABÁ-VARZEA GRNDE" contratar serviços, através de terceirizações, das empresas 

de JOÃO CARLOS SIMONI, sendo que o "CONSORCIO VLT CUIABÁ-VÁRZEA 

GRANDE" além de pagar os valores devidos pelos serviços efetivamente prestados de 

forma terceirizada (locação de máquinas e obras de terraplanagem) pelas empresas de 

JOÃO CARLOS SIMONI (acredita que seja a CONSTIL), pagava também um valor a 

maior referente aos "retornos" devidos ao Declarante por cada medição realizada nas 

obras do VLT; QUE o Declarante tem ciência que JOÃO CARLOS SIMONI emitia uma 

nota fiscal contendo todo o valor recebido por suas empresas do "CONSÓRCIO VLT 

CUIABÁ-VÁRZEA GRANDE", já devidamente incluídas os 'retornos', sendo que a parte 

cabível ao Declarante dos 'retornos', JOÃO CARLOS SIMONI amortizava no 
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financiamento perante o BANCO RURAL; QUE a pessoa responsável por acompanhar as 

medições das obras do VLT era o Secretário da SECOPA (Secretaria Extraordinária da 

Copa do Mundo) MAURICIO GUIMARÃES, sendo que o valor dos 'retornos' pode ser 

levantado através das medições efetuadas, retirando-se o percentual aproximado de 3% 

desses valores pagos referentes à execução da obra; QUE o Declarante conversou com 

alguns diretores da empresa para tratar das obras em atraso, bem como dos retornos das 

propinas; QUE no ano de 2013, o Declarante foi até a cidade de CURITIBA/pR, 

juntamente com MAURICIO GUIMARÃES, se recordando que era no final de semana, 

tendo se reunido em um restaurante em Curitiba com os Srs. MARCO ANTONIO 

CASSOU, diretor do Conselho Administrativo e o Sr. ARNALDO MANOEL ANTUNES, 

ambos da CR ALMEIDA, empresa que comandava o consórcio VLT CUIABÁ-VÁRZEA 

GRANDE; QUE na reunião foi tratado de forma direta com os aludidos diretores da CR 

ALMEIDA tanto os atrasos da obra, como também sobre os pagamentos das vantagens, 

não se recordando de forma exata a data do encontro; QUE referente aos recebimentos 

das propinas, o Declarante se recorda que no segundo semestre de 201 3 com a liquidação 

do BANCO RURAL e ainda, com a pendência de parte da dívida contraída por JOÃO 

CARLOS SIMONI em face de tal instituição financeira, JOÃO CARLOS SIMONI, a pedido 

do Declarante, tentou conversar com os liquidantes do BANCO RURAL visando baixar o 

valor da dívida para quitá-la através dos valores recebidos da empresa CR ALMEIDA; 

QUE como acabou não dando certo, motivo pelo qual JOAO CARLOS SIMONI reteve 

(não pagou o Banco Rural) cerca de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), das últimas 

medições das propinas pagas pela CR ALMEIDA, até ter uma definição de como ficaria tal 

dívida perante o Banco Rural; QUE o BANCO RURAL ingressou com ação de execução 

em face da empresa de JOÃO CARLOS SIMONI e WANDERLEY FACHETTI TORRES 

(avalista) em razão dessa dívida; QUE ainda sobre as obras executadas, o Declarante se 

recorda de ter sido procurado por JOSÉ RIV A para o Declarante intercedesse em face da 

empresa CR ALMEIDA para que essa contratasse a empresa MULTIMETAL 

ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LIDA; QUE em conversas com os diretores da 
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empresa, o Declarante e MAURICIO GUIMARÃES pediram para ARNALDO MANOEL 

ANTUNES, diretor executivo da CR ALMEIDA, contratarem a empresa MULTI METAL, 

fato que acabou ocorrendo, não sabendo o Declarante qual foi o benefício do Deputado 

Estadual JOSÉ RIVA com a MULTI METAL (estações e sub-estações, parte das estruturas 

metálicas); QUE o Declarante esclarece que além dos retornos oriundos da CR ALMEIDA 

no valor de 3% sobre as medições de obras, MAURICIO GUIMARÃES, a pedido do 

Declarante, no ano de 2012 procurou um diretor da CAF BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S/A para tratar sobre os respectivos "retornos", que seriam referentes aos 

veículos, trilhos e sistemas operacionais de execução; QUE tal diretor procurou pelo 

Declarante em seu gabinete, sendo que nessa reunião ficou definido que a CAF BRASIL 

pagaria a título de propina o valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais); QUE 

além do diretor acima citado, cujo o nome do Declarante não se recorda, esse (Declarante) 

tratou posteriormente com o Presidente da CAF BRASIL RENATO DE SOUZA MEIRELES 

e o Sr. AGENOR MARINHO CONTENTE FILHO, Diretor Geral do Brasil CAF, sendo que 

ambos conversavam com o Declarante e MAURICIO sobre os valores devidos de 

'retorno'; QUE não obstante tenha sido acertado as propinas a serem pagas pela CAF 

BRASIL, esta (CAF) após dar início na execução de seu contrato com o Estado de Mato 

Grosso, não efetuou os pagamentos combinados de propina, tendo o Declarante e 

MAUI~ICIO GUIMARAES procurado pelos diretores da empresa Srs. RENATO DE 

SOUZA MEIRELES e AGENOR MARINHO CONTENTE FILHO; QUE em todas as 

conversas diretores mencionadas eram cobrados em adimplir os "retornos", 

oportunidades em que eles (RENATO E AGENOR) respondiam que estavam procurando 

uma forma de pagar os retornos de forma segura; QUE o Declarante se lembra de ter se 

reunido com os dois diretores citados na cidade de São Paulo por 2 (duas) ou 3 (três) 

vezes, sendo que em uma oportunidade RENATO DE SOUZA MEIRELLES citou ao 

Declarante que a empresa estaria adquirindo precatórios do Estado ou cidade de São 

Paulo e que através desses precatórios conseguiria pagar o 'retorno' para o Declarante; 

QUE tais diretores foram ganhando tempo e não pagavam as vantagens, sendo que em 
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uma oportunidade que o Declarante recebeu cobranças de VALDIR PIRAN, disse a esse 

(PIRAN) que tinha um crédito oriundo de propinas da CAF BRASIL que não era quitado, 

assim não poderia pagar a dívida com ele (PIRAN) sem receber da CAF; QUE VALDIR 

PIRAN indicou uma advogada de Brasília que poderia encontrar uma forma de auxiliá-lo 

no recebimento do 'retomo', para que o Declarante pudesse receber seu crédito e assim 

pagá-lo, sendo que tal advogada era LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA 

(escritório localizado próximo ao Lago Sul, uma casa em estilo europeu); QUE após a 

indicação de VALDIR PIRAN, o Declarante se reuniu 2 (duas) vezes em Brasília e 2 vezes 

em São Paulo com a advogado LELIANA e os dois diretores da CAF BRASIL MEIRELES E 

AGENOR, sendo que nessas reuniões eram discutidas formas de contratos simulados 

para receber as vantagens; QUE a advogada LELIANA trocou vários e-mails com SILVAL 

e os diretores MEIRELES E AGENOR da CAF sob tais fatos, sendo que em uma dessas 

reuniões realizadas em São Paulo o Declarante convidou o Deputado Estadual GILMAR 

FABRIS, em razão da dívida perante VALDIR PlRAN, para auxiliá-lo na cobrança dessas 

vantagens, tendo prometido a ele (GILMAR) que se conseguisse receber o "retorno" daria 

um percentual a ele; QUE GILMAR FABRIS cobrou o "retomo" em face dos diretores da 

CAF, porém, o pagamento mesmo assim não foi efetuado; QUE eles continuaram 

arrumando empecilhos e acabaram não pagando esse valor; QUE o Declarante cobrou tal 

dívida até o ano de 2015 (reuniões), ano em que foi preso; QUE acerca da execução do 

contrato por parte da CAF, o Declarante se recorda que o Estado de Mato Grosso 

antecipou R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) para tal empresa, tendo em vista 

que tal pagamento estava prev.isto em edital; QUE na ocasião do pagamento de R$ 

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) o Declarante e MAURÍCIO GUIMARÃES 

perderam a oportunidade de fazerem uma cobrança mais incisa em cima da CAF; QUE no 

início, a CAF "empurrava" a responsabilidade do pagamento do 'retorno' para o 

consórcio que executava as obras e vice-versa; QUE a CAF, para receber a quantia de R$ 

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) prestou uma garantia através de fiança 

bancária desse valor, entregando os trens e trilhos ao ESTADO DE MATO GROSSO de 



~------------------------------------------------------------------------------- - -

• 
• 

• 
• 

GAB/PGR. 

Fis·000693 
Ministério Público Federal 

forma tempestiva; QUE o Declarante se recorda que foi muito criticado pela quantidade 

de vagões adquiridos, no entanto, o número de vagões foi adquirido levando-se em 

consideração os estudos efetuados anteriormente, inclusive com um pouco mais de 

vagões para atender grandes eventos e horário de pico; QUE O Declarante se recorda que 

após os atrasos da liberação dos recursos do financiamento contraído pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face da Caixa Econômica Federal, o Declarante foi procurado por 

MAURICIO GUIMARÃES, tendo esse (MAURICIO) lhe informado que em Brasília 2 

(dois) representantes da Caixa Econômica Federal com poder de decisão pediram propina 

no montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para liberar os recursos das obras e 

não ter mais atrasos; QUE o Declarante disse para MAURÍCIO resolver, sabendo que 

MAURICIO começou a efetuar os pagamentos das propinas, não sabendo se chegou a 

quitar o valor total, mas sabe que pagou a maior parte, sendo que o pagamento foi 

realizado através dos 'retornos' recebidas da SECOPA; QUE questionado ao Declarante 

acerca das constatações do Relatório da Controladoria-Geral do Estado do ano de 2015, as 

quais apontam que na execução das 'obras de arte especiais do VLT' teria havido 

supressão de insumos, materiais, mão-de-obra etc., se comparadas com o que constava do 

anteprojeto inicial, que teria importado num recebimento a maior por parte do Consórcio 

quanta às medições dessas obras, o Declarante desconhece e somente tomou 

conhecimento dos fatos pela imprensa, quando não mais estava no governo de MT; QUE 

questionado acerca da razão pela qual não houve pagamento das medições de outubro, 

novembro e dezembro de 2014, o Declarante acredita que tenha sido por falta de recursos, 

pois sempre atrasava uma medição da outra; QUE questionado acerca dos 23 relatórios do 

Consórcio Gerenciador PLANSERVI/SONDOTÉCNICA, os quais apontavam diversas Ips 

(Identificação de Problemas) com relação à execução das obras, o Declarante soube por 

meio de MAURICIO GUIMARÃES que o Estado já havia feito mais de novecentas 

notificações para o Consórcio em relação aos problemas apontados; QUE o Declarante 

acredita que os itens apontados no Relatório da Gerenciadora 

PLANSERVI/SONDOTÉCNICA tenham sido corrigidos em outras medições, que essa foi 

( 
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a informação passada ao declarante pelo MAURICIO GUIMARÃES; QUE o Declarante 

esclarece que as medições somente eram pagas após o Consórcio Gerenciador atestar que 

a execução estava correta; QUE o Consórcio protocolava a medição com todos os itens, na 

sequência MAURÍCIO GUIMARÃES encaminhava para a Gerenciadora e esta em 

conjunto com os fiscais do Estado e os fiscais da Caixa Econômica Federal compareciam 

até o .local da obra para realizarem a conferência física; QUE o Declarante se recorda de 

'briga' constante entre o Consórcio e a Gerenciadora referente aos problemas apontados 

nos relatórios da Gerenciadora, sabendo o Declarante que as reuniões era semanais; QUE 

questionado ao Declarante a respeito de um Mandado de Segurança nº 63887/2012, 

impetrado pelo Consórcio perdedor integrado pela empresa MENDES JÚNIOR, o qual 

questionava a discrepância entre o valor global apresentado na proposta do Consórcio 

vencedor em valor aproximado de R$ 1.477.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e setenta 

e sete milhões de reais) e a soma dos valores unitários relativos a determinados itens da 

proposta, a qual apontava um total de aproximadamente R$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e 

trezentos milhões de reais), o Declarante desconhece o Mandado de Segurança, bem como 

a resolução dada ao caso peio Estado; QUE o Declarante desconhece que a empresa 

Gerenciadora alegava que não havia apresentação de projetos executivos pelo Consórcio 

nas medições; QUE o Declarante não sabe dizer quem contratou e quem pagou a empresa 

LSE, contratada para fazer análise estrutural de algumas obras do VLT. Nada mais a 

declarar, encerro o presente termo às 12hlOmin do dia 12/05/2017 e segue assinado por 

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

a República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 

2017) _~"'-~'Jr.!I.f'I.~\1U('l~;;;~;~~que digitei o presente termo. 

ae:;nte

L 
Delio Lins e Silva Junior 

Advogado - OABIDF nº 16.649 

14 
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SECRETARIA ElCTRAORDINARIA DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 - SECOPA 

PAIITICJ(!.AÇÃOQO FJNANCIAMENl"O NA COMPOS! ",o,q ~qJSTO VElC~~q (f;VJ;508IIETRIUfOs·III;T #= . ."-> .. ~~ --'<.""-

TOTAL DE CADA ITEM . . FINAN~ENTO ;.77'~_.: ... '_, '. .~_.c.· " 
... 

ITENS CEF LIBERADO A LIBERAR 

N" R$ % R$ R$ % R$ % 

1 Projeto Básico Infraest. viária e edificação 8.352.970,47 0,57 6.510.107,86 8.181.107,50 125.67 - 1.670.999,64 - 25,67 

2 Projeto Executivo/as built Infraestr.Edific. 22.647.440,00 1,53 17.650.879,74 13.054.209,21 73.96 4.596.670,53 26,04 

3 Fornecimento de Material Rodante 497.999.873,30 33,70 388.129.337,00 400.210.286,75 103.11 - 12.080.949.75 - 3,11 .. 
4 Fornecimento e Instalação dos Sistema 255.511.057,18 17,29 199.139.282.03 167.040.511,71 83,88 32.098.770,32 16,12 .. 
5 Estudo de Impacto Ambiental 11.414.593,47 0,77 8.896.264,50 10.689.339.82 120,16 - 1.793.075,32 - 20.16 .. 

6 .. Execução da Obra 606.709.654,00 41,06 472.855.172,03 306.638.159,27 64,85 166.217.012,76 35,15 
7 Mobilizaçao, Canteiro e Administração 74.981.688,73 5,07 58.438.956,85 52.401.995,80 89,67 6.036.961,05 10,33 

TOTAL DO INVESTIMENTO VlT 1,477.617.277,15 100,00 1.151.620.000,00 .. 958.2.15.610,06 83,21 193.404.389,94 16,79 

't .. : .ji , COMj>OSI~o. DA'ÇON1'ItI\l'Af\fIQi\' ,. -i ;-!'o--'-'- - .. 
ITENS R$ % , 

DESONERAÇAO TRIBUTARIA 257.377.410,45 78,95.J 

RECURSOS DO ESTADO 68.619.866,70 21,05 

TOTAL DA CONTRAPARTIDA 325.997.277,15 100,00, 
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No dia 15 de maio de 2017, às 17h40min, 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 J 93, 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 45 -

"DESAPROPRIAÇÃO - BAIRRO LIBERDADE"; QUE o Declarante era vice-governador do 

Estado de Mato Grosso nos anos de 2007 a 201 O, na gestão do então governador do Estado 

de Mato Grosso BLAIRO BORGES MAGGI; QUE no ano de 2010 BLAIRO MAGGI tinha a 

pretensão de se candidatar ao mandato de Senador da República, no entanto, em conversa 

com O Declarante BLAJRO deixou claro que somente deixaria o governo para concorrer ao 

Senado e apoiar o Declarante para o cargo de governador do Estado de Mato Grosso no 

ano de 2010 se o Declarante assumisse as dívidas que ele (BLAIRO) havia contraído em 

seu governo; QUE o Declarante nessa conversa com BLAIRO MACGI concordou em 
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nessa conversa o Declarante se recorda que BLAIRO MAGGI citou ao Declarante a 

necessidade de quitar uma dívida que ele tinha com VALDIR AGOSTINHO PIRAN, 

tendo BLAIRO explicado ao Declarante que essa dívida que ele tinha com VALDIR 

PIRAN estava sendo quitada com os recebimentos de propinas oriundos dos pagamentos 

de precatórios da Construtora ANDRADE GUTIERRREZ; QUE a condição para que 

BLAIRO apoiasse à candidatura do Declarante ao governo do Estado de Mato Grosso no 

ano de 2010 era que o Declarante, se eleito, desse continuidade aos pagamentos de forma 

tempestiva dos precatórios da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ, visando assim, 

quitar a dívida do governo de BLAIRO MAGGI com VALDIR PIRAN, que naquela época 

(março de 2010) era de aproximadamente R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais); 

QUE sobre tal dívida com VALDIR PIRAN deixada pelo governo BLAIRO MAGGI, ela 

(dívida) é oriunda de um sistema de "conta corrente" que EDER MORAES, Secretário de 

Fazenda da gestão de BLAIRO MAGGI, com o aval de BLAIRO MAGGI, mantinha com 

VALDIR AGOSTINHO PIRAN, sendo que o montante da dívida herdada pelo Declarante, 

como já dito anteriormente, estava no montante aproximado de R$ 40.000.000,00 

(quarenta milhões de reais); QUE o Declarante não conseguiu quitar a dívida com 

VALDIR PIRAN com os 'retornos' oriundos dos pagamentos dos precatórios da 

ANDRADE GUTIERREZ em razão de uma decisão judicial que proibia o Estado de Mato 

Grosso de adimplir tais precatórios, acreditando que tal decisão judicial foi proferida no 

ano de 20] 2; QUE a lém disso, a dívida sempre crescia em razão de juros cobrados por 

VALDIR PIRAN no percentual de 4,5% ao mês; QUE em razão da ordem judicial, 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 crédito, motivo pelo qual BLAIRO MAGGI procurou o Declarante 

pedindo para quitar o débito com VALDIR PIRAN; QUE uma das formas utilizadas pelo 

Declarante para quitar a dívida com VALDIR PIRAN foi através da desapropriação da 

área situada no bairro Jardim Liberdade, no ano de 2014, pelo valor de R$ 31.715.000,00 

(trinta e um mi~ões, setecentos e quinze mil reais); QUE o Jardim Liberdade era uma árear 

'íÕ s;f2 ~ 
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urbana ocupada por diversas famílias de propriedade de um terceiro, representado por 

LEVI MACHADO (advogado); QUE em conversa no gabinete do Declarante no ano de 

20]4 com PEDRO NADAF, na época dos fatos Secretário da Casa Civil e FRANCISCO 

GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, vulgo "CHICO LIMA", na época dos fatos 

Procurador do Estado de Mato Grosso, foi tratado sob o assunto da dívida que o 

Declarante tinha com VALDIR PIRAN; QUE nessa conversa foi proposto por PEDRO 

NADAF ao Declarante que executasse a desapropriação da área do Jardim Liberdade, 

pois haveria a possibilidade do "retorno" de aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais), sendo que tal valor poderia ser utilizado para amortizar a dívida com 

VALDIR PIRAN; QUE o Declarante concordou com a proposta apresentada por PEDRO 

NADAF e determinou que "CHICO LIMA" e PEDRO NADAF executassem os atos 

necessários para dar andamento à desapropriação; QUE o Declarante se recorda que, 

alguns dias depois, PEDRO NADAF conversou com o Declarante sobre tal 

desapropriação, tendo dito que estavam estudando uma forma de executar a 

desapropriação com um retorno para os secretários envolvidos, além dos R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais) que seriam utilizados para amortizar a dívida com VALDIR 

PIRAN, tendo o Declarante concordado; QUE o Declarante se reuniu com AFONSO 

DALBERTO, CHICO LIMA e PEDRO NADAF para ajustar os termos da desapropriação e 

para colocar AFONSO a par da situação, vez que a desapropriação seria paga pelo 

INTERMAT, que era presidido por AFONSO; QUE depois de tudo ajustado, o Declarante 

solicitou a ARNALDO ALVES (Secretário de Planejamento) que provisionasse o 

orçamento e a MARCEL DE CURSI (Secretário de Fazenda) realizasse o pagamento 

previsto no orçamento; QUE PEDRO NADAF ficou responsável em executar a 

desapropriação e dividir os 'retornos' com os Secretários envolvidos na desapropriação, 

bem como de repassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para VALDIR PIRAN; QUE 

a desapropriação foi paga pelo Estado de Mato Grosso em 07 (sete) parcelas entre os 

meses de abril a outubro de 2014, bem como que VALDIR PIRAN recebeu os R$ 
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18h26min do dia 15/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa 

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

Portaria PGR/MPF nº 1't3, de 07 de março 

_~Cl(~~9~\1fY'v\'ffi!I~f'('()ú~~~!!..!jAlJ.Anld:~======-- que digitei o presente termo, 

c=-__ ----~u.al da unha Barbosa 

~ I!eclaran. te 

~"L 
Delio Lins e Silva Junior 

Advogado - O /DF nº 16,649 

4 
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TERCEIRO SETOR IdnU"." 
Cuiabá, Segunda-feira 17 de Abril de 2017 

Inicio Estou em » Despesa por Credor 

Informativos 
Resultado da busca: 

Administrador Nome 
Data Número do Empenho Credor 

I±I Conheça o FIPLAN 
Valor Tipo da Despesa 

levi Machado de Oliveira 25/06/2014 123010001140002545 

levi Machado de Oliveira 15/04/2014 123010001140001328 
I±I Como Acessar 

3.964.375,00 Outras Despesas de Capital 

7.928.750,00 Outras Despesas de Capital 

!±l Treinamento FIPLAN levi Machado de Oliveira 09/05/2014 123010001140001670 3.964.375,00 Outras Despesas de Capital 

ffi Fale Conosco 
levi Machado de Oliveira 16/07/2014 123010001140003029 3.964.375,00 Outras Despesas de Capital 

levl Machado de Oliveira 12/08/2014 123010001140003657 3.964.375,00 Outras Despesas de Capital 

levl Machado de Oliveira 21/10/2014 123010001140004841 

levi Machado de Oliveira 09/10/2014 123010001140004637 

ionsultas Publicas - LC 
'?-....f 2009 

!±l Legislação 

3.964.375,00 Outras Despesas de Capital 

3.964.375,00 Outras Despesas de Capital 

• Sistema Contábil 
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TERMO DE DECLARAÇ:!:!Ã~O~n~"~4~6.-,jd",,} ....... __ ....... ;'w',j';z"" ....... .....J 

No dia 15 de maio de 2017, às 18h46min, 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 46 -

"DESAPROPRIAÇÃO DA BAIRRO RENASCER": QUE o Declarante se recorda que no ano 

de 2013, foi procurado pelo então Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso JOSÉ CARLOS NOVELLI, sendo que tal encontro aconteceu no gabinete do 

Declarante no Palácio Paiaguás; QUE nesse encontro NOVELLI disse ao Declarante que os 

conselheiros do Tribunal de Contas do Estado estavam descontentes com os andamentos 

das obras do programa MT INTEGRADO, OBRAS DA COPA, OBRAS DO DNIT, obras 

pagas via "PROGRAMA PETROBRÁS", dentre outros casos; QUE NOVELLI disse que o 

Ministério Público Estadual estaria questionando tais obras e que estava com dificuldades 

em impedir que os Conselheiros do ribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não 
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criassem empecilhos aos andamentos das obras; QUE nessa conversa o Declarante 

percebeu que NOVELLI, em nome dos Conselheiros, estava criando uma série de 

obstáculos para pedir propina ao Declarante, sendo que na conversa o Declarante foi 

direto com NOVELLI, indagando-o: "O que é que esse pessoal está querendo? Você podia 

ver o que é que eles querem para não prejudicar os andamentos das obras e me fala", 

tendo NOVELLI dito nessa reunião que conversaria com os demais conselheiros, 

verificando o quanto eles queriam para não impedir os andamentos das obras da Copa do 

Mundo e demais programas; QUE o Declarante se recorda que o Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso chegou, inclusive, a suspender as licitações do "PROGRAMA MT 

INTEGRADO" por decisão do Conselheiro SÉRGIO RICARDO, como forma de obrigar o 

Declarante a pagar as propinas exigidas nessa época; QUE alguns dias depois NOVELLI 

retomou ao gabinete do Declarante, dizendo que havia conversado com os demais 

Conselheiros e que seria preciso pagar R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) a eles 

(Conselheiros) para que não houvesse obstruções por parte do Tribunal de Contas de 

Mato Grosso em face do andamento das obras; QUE a propina serviria também para que 

os Conselheiros pudessem aprovar as contas do governo do Declarante; QUE no caso de 

não pagamento do valor exigido o Declarante não teria suas contas aprovados pelo 

Tribunal de Contas e, ainda, os programas de obras seriam interrompidos e 

obstaculizados; QUE nessa conversa NOVELLI informou que as propinas seriam 

divididas entre ele (JOSÉ CARLOS NOVELLI) e os conselheiros ANTONIO JOAQUIM, 

atual presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, WALDIR TEIS 

(atualmente Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), SÉRGIO 

RICARDO (atualmente Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e 

WALTER ALBANO (atualmente Conselheiro do Estado de Mato Grosso); QUE o 

Declarante informou a NOVELLI que não teria como pagar esse valor e, após longa 

negociação, acertaram em R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais); QUE 

NOVELLI exigia que tal valor fosse pago em 1 (um) ano, tendo o Declarante dito que não 

seria possível, e assim fecharam as tratativas no valor aproximado de R$ 53.000.000,00 
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(cinquenta e três milhões de reais) a ser pago em 18 (dezoito) vezes; QUE para esse 

pagamento o Conselheiro NOVELLI exigiu que o Declarante assinasse 36 (trinta e seis) 

notas promissórias no valor total aproximado de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três 

milhões de reais), a serem pagas em 18 meses; QUE foram emitidas 36 notas promissórias, 

pois a cada parcela de pagamento (18 parcelas) eram quitadas duas, pois o Conselheiro 

NOVELLI pediu que o valor da parcela fosse desmembrado em duas notas promissórias, 

não sabendo dizer o Declarante por qual razão; QUE as 02 (duas) notas promissórias que 

venciam em cada um dos 18 meses, uma era no valor aproximado de R$ 1.150.000,00 (um 

milhão, cento e cinquenta mil reais) e a outra no valor aproximado de R$ 2.800.000,00 

(dois milhões e oitocentos mil reais); QUE o Conselheiro NOVELLI dizia ao Declarante 

que precisava das notas promissórias devidamente assinadas pelo Declarante para que ele 

(NOVELLI) pudesse comprovar para os demais conselheiros que tinham a garantia do 

pagamento das propinas; QUE o Declarante concordou com a exigência de NOVELLI de 

subscrever as 36 (trinta e seis) notas promissórias, mandando SILVIO CESAR CORREA 

ARAUJO, chefe de gabinete do Declarante, confeccionar as 36 (trinta e seis) notas 

promissórias e entregá-Ias em mãos ao Conselheiro NOVELLI no Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso; QUE o Declarante se recorda que em uma dessas reuniões o 

próprio Conselheiro NOVELLI sugeriu ao Declarante que os pagamentos de parte dessas 

propinas fossem operacionalizados através da empresa GENDOC SISTEMAS E 

EMPREENDIMENTOS LIDA, pois segundo NOVELLI tal empresa tinha contrato com o 

Tribunal de Contas e já tinha uma relação de extrema confiança com NOVELLI nas 

tratativas perante o Tribunal de Contas; QUE a empresa GENDOC poderia ser utilizada 

pelo Declarante para os pagamentos das propinas destinadas aos Conselheiros citados; 

QUE o responsável pela empresa GENDOC era WALDISNEY, pessoa de confiança de 

NOVELLI; QUE NOVELLI informou ao Declarante que se o Executivo aderisse através de 

suas Secretarias a uma licitação vencida pela GENDOC na SAD, essa (GENDOC) poderia 

devolver para NOVELLI 50% dos valores pagos pelo Executivo; QUE o Declarante 

concordou e pediu para que alguns Secretários que aderissem a essa licitação da 
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GENDOC, que era um serviço de digitalização de documentos; QUE o Declarante se 

recorda, ainda, de ter pedido para MAURICIO GUIMARÃES, Secretário da SECOPA, 

CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA, Secretário da SINFRA e ARNALDO ALVES DE SOUZA 

NETO, Secretário da SEPLAN para que tais Secretários, através das suas respectivas 

secretarias, aderissem à licitação da GENDOC perante a SAD, podendo também ter 

solicitado a outros secretários, contudo no momento não se lembra; QUE o pedido do 

Declarante foi aceito pelos secretários citados, tendo sido iniciada as adesões e execução 

dos contratos em face de tais secretarias; QUE conforme o Poder Executivo ia efetuando o 

pagamento para a GENDOC, essa (GENDOC) repassava as propinas perante o 

Conselheiro NOVELLI, que por sua vez, ia amortizando os valores devidos de propina 

pelo Declarante que havia sido exigidas pelos Conselheiros do Tribunal de Contas do 

ESTADO DE MATO GROSSO; QUE o Declarante tem ciência de que a GENDOC repassou 

as propinas para o Conselheiro NOVELLI porque conforme o Estado de Mato Grosso 

realizava os pagamentos para a GENDOC, NOVELLI devolvia as notas promissórias 

assinadas pelo Declarante no valor que ele percebia da GENDOC; QUE o Declarante se 

recorda que inicialmente não informou a outros Secretários sobre os pedidos de propina 

solicitados pelos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 

excetuando-se SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO que foi a pessoa que o Declarante 

pediu para confeccionar e entregar as notas promissórias que garantiriam o pagamento 

das propinas; QUE SILVIO CEZAR, após confeccionar as notas promissórias, levou ao 

Declarante para colher sua assinatura como emitente, não tendo avalista na operação; 

QUE, no entanto, com o passar do tempo foi obrigado a informar alguns de seus 

secretários acerca das extorsões que estava sofrendo para que eles pudessem auxiliar o 

Declarante no levantamento de valores para poder quitar o compromisso assumido 

perante os Conselheiros do TCE; QUE expôs tal situação para os Secretários PEDRO 

NADAF (Casa Civil), MARCEL DE CURSI (Secretário de Fazenda), ARNALDO ALVES 

(Secretária de Planejamento) e MAURÍCIO GUIMARÃES (Secretária da Copa do Mundo), 

sobre as extorsões dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 
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sendo determinado pelo Declarante a tais secretários que os auxiliassem a operacionalizar 

os pagamentos; QUE o Declarante se recorda que no ano de 2013, após informar a PEDRO 

NADAF sobre os pagamentos das propinas em face do Tribunal do Contas do Estado de 

Mato Grosso, PEDRO NADAF acabou comentando para SÉRGIO RICARDO no Tribunal 

de Contas sobre os pagamentos das propinas; QUE ao ter ciência de que PEDRO NADAF 

também tinha conhecimento desse assunto, NOVELLI se irritou com Declarante; QUE o 

Declarante se justificou ao conselheiro dizendo que PEDRO era de sua confiança e que 

não teria corno operacionalizar um pagamento naquele montante sem o conhecimento do 

Secretário da Casa Civil, eis que é o articulador dos demais secretários; QUE 

posteriormente foi marcada uma reunião entre NOVELLI, o Declarante e PEDRO NADA F 

no gabinete do Declarante no Palácio Paiaguás; QUE NOVELLI, nessa reunião, advertiu 

PEDRO NADAF para que não comentasse sobre os pagamentos das propinas destinadas 

aos Conselheiros do TCE com mais ninguém; QUE o Declarante tem ciência que sobre a 

empresa GENDOC, cujo proprietário é o Sr. WALDISNEY DA CUNHA AMORIM, a 

maior parte dos contratos firmados por tal empresa com o Poder Executivo, a partir do 

acordo firmado com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 50% do valor pago 

pelo Executivo destinado a empresa GENDOC, descontando os valores de tributos, eram 

utilizados para o pagamento das propinas aos Conselheiros do TCE; QUE não sabe 

precisar ao certo o valor total que foi pago pela GENDOC ao Tribunal de Contas, mas 

como já dito, 50% descontados os impostos, retomavam para os Conselheiros do TCE 

como propina, sendo tal fato de conhecimento do representante da empresa GENDOC 

que era quem fazia pessoalmente os pagamentos ao conselheiro NOVELLI; QUE o 

Declarante se recorda de um encontro que manteve com WALDISNEY acreditando que 

tenha ocorrido no ano de 2013, ao lado da Arena Pantanal; QUE esse encontro foi 

motivado por um problema no primeiro pagamento para os Conselheiros do TCE, pois o 

combinado inicialmente era que WALDISNEY devolvesse o dinheiro para PEDRO 

NADAF, que por sua vez, ficaria responsável em fazer a entrega para o TCE; QUE nesse 

encontro com WALDISNEY, o Declarante (65 99981-1246 e 65 99997-0116 - institucional) 
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pediu para ele (WALDISNEY) efetuar o pagamento diretamente para NOVELLI sem 

intermediários do Executivo; QUE WALDISNEY concordou, oportunidade em que ele 

começou repassar os 50% dos valores recebidos dos Executivos diretamente para o 

Conselheiro NOVELLI; QUE o Declarante tinha conhecimento de que os valores foram 

pagos, pois NOVELLI devolvia as notas promissórias conforme os pagamentos, além do 

que PEDRO NADAF auxiliava O Declarante nesse controle; QUE a primeira devolução 

dos 50% da GENDOC se deu por meio de cheques e esses cheques foram entregues ao 

Conselheiro NOVELLI; QUE PEDRO NADAF (Secretário da Casa Civil) era o responsável 

em contatar NOVELLI após o Executivo efetuar os repasses para a GENDOC, sendo que 

com os pagamentos NOVELLI ia devolvendo as notas promissórias assinadas pelo 

Declarante como garantia dos pagamentos das propinas; QUE algumas vezes PEDRO 

NADAF ficou incumbido de pegar as notas promissórias com Novelli após os 

pagamentos, outras vezes era o próprio Declarante quem as pegava com NOVELLI; QUE 

outra forma encontrada de operacionalizar o pagamento da quantia aproximada de R$ 

53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais) aos Conselheiros do TCE se deu por meio 

do repasse a NOVELLI da quantia aproximada de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), 

por meio de cheques recebidos pelo Declarante de GENIR MARTELLI; QUE os cheques 

são referentes a retornos que o Declarante percebeu das empresas de Transporte do 

Estado de Mato Grosso, em razão de tê-las auxiliado na fruição de créditos tributários; 

QUE do montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), a quantia de R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais) foram em cheques da pessoa física ou jurídica do GRUPO 

MARTELLI, sendo que os valores dos cheques eram de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

cada, tendo sido entregue para NOVELLI 40 (quarenta) cheques nesse valor; QUE o 

Declarante acredita, salvo engano, que nesses cheques emitidos por GENIR MARTELLI 

ou sua empresa fez urna pequena marca de caneta com a inscrição "TC", sendo "T" em 

um canto do título e "C" em outro canto; QUE além desses cheques do GRUPO 

MARTELLI, o Declarante repassou para NOVELLI aproximadamente R$ 4.000.000,00 

(quatro milhões de reais) em che ues, sendo que as entregas ocorreram em 2 (duas) ou 3 



• 
• 

• 
• 

Ministério Público Federal 

(três) oportunidades, sendo que tais cheques o Declarante recebeu de GENIR MARTELLI, 

se recordando que tais cártulas eram de outras empresas do segmento de transportadoras, 

bem como de clientes das transportadoras; QUE as entregas dos cheques foram feitas pelo 

Declarante em mãos para NOVELLI no gabinete do Declarante; QUE o Declarante se 

recorda, outrossim, de ter utilizado para o pagamento das propinas que foram destinadas 

aos membros do TCE de valores recebidos de retornos das Construtoras que prestavam 

serviços na SINFRA no programa "MT INTEGRADO" e PROGRAMA DA PETROBRÁS, 

que eram controlados por VALDISIO VIRIATO, Secretário Adjunto da SINFRA por ordem 

do interrogando; QUE os pagamentos das Construtoras algumas vezes aconteciam em 

espécie, outras vezes em cheques; QUE o Declarante ainda se recorda que no ano de 2014 

houve um atraso nos pagamentos das propinas aos Conselheiros do TCE, oportunidade 

em que foi procurado pelo Conselheiro SERGIO RICARDO no gabinete do Declarante; 

QUE SÉRGIO RICARDO cobrou nesse encontro o pagamento das propinas combinados 

com o Conselheiro NOVELLI; QUE nesse encontro o Declarante reclamou com SÉRGIO 

RICARDO da pressão que estava sofrendo do TCE, pois já havia pago em tomo de R$ 

23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) da propina combinada, ao passo que alguns 

dias após essa reclamação o próprio Conselheiro SÉRGIO RICARDO teria colocado 

empecilhos nos andamentos das obras do MT INTEGRADO; QUE após as dificuldades 

lançadas por SÉRGIO RICARDO, O Declarante agendou de maneira insistente uma 

reunião com o Conselheiro NOVELLI; QUE nessa reunião, realizada no então gabinete do 

Declarante, foi reassumido o compromisso de pagar as propinas combinadas 

anteriormente até o final do ano de 2014, o que acabou acontecendo das seguintes 

maneiras: a) em 2014 ainda faltava pagar aproximadamente R$ 30.000.000,00 (trinta 

milhões de reais) da propina devida aos Conselheiros do TCE, oportunidade em que 

PEDRO NADAF, na época dos fatos Secretário da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, 

sugeriu que fizessem a desapropriação de uma área situada no bairro Jardim Renascer 

para amortizar a dívida; QUE PEDRO NADAF negociou o retorno de 50% - cerca de R$ 

16.000.0000,00 (dezesseis milhões de reais) com o advogado da empresa VALLE 
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NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LIDA; QUE o Declarante tem conhecimento de que a 

desapropriação foi paga entre os meses de novembro e dezembro de 2014; QUE PEDRO 

NADAF foi a pessoa incumbida pelo Declarante de repassar os valores percebidos de 

retorno para o Conselheiro NOVELLI, tendo sido repassado dessa desapropriação o valor 

de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para os Conselheiros do TCE, pois 

1.000.000,00 (um milhão de reais) o Declarante lembra de ter ouvido de PEDRO NADAI' 

que a empresa VALLE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA descontaria dos pagamentos da 

propina, pois tal valor seria correspondente ao valor que a empresa teria doado para o 

Deputado Federal CARLOS BEZERRA para a campanha eleitoral, pois CARLOS 

BEZERRA teria se comprometido em ajudar a empresa no recebimento dessa 

desapropriação junto ao Governo do Estado de Mato Grosso em troca da doação; QUE o 

montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) foi pago mediante cheques; QUE 

na desapropriação do bairro Renascer foi repassado aos Conselheiros do TCE o valor 

aproximado de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo que o Estado pagou para 

a empresa PROVALLE INCORPORADORA LlMITADA o montante aproximado de R$ 

33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais); QUE o Declarante tomou conhecimento que 

os pagamentos das propinas foram efetuadas por outra empresa do grupo, através de 

cheques, sendo que os últimos cheques voltaram por insuficiência de fundos no valor 

aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo NOVELLI cobrado o 

Declarante o pagamento desse valor no ano de 2015; QUE já fora do governo, o Declarante 

foi até o gabinete do Conselheiro NOVELLI para tratar sobre a aprovação de suas contas 

de governo de 2014; QUE nessa reunião, NOVELLI narrou ao Declarante que os últimos 

cheques voltaram por insuficiência de fundos no valor aproximado de R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais), e que alguns Conselheiros estavam reclamando dessa situação; QUE 

o Declarante ficou sabendo através de PEDRO NADAF, enquanto estavam presos no 

Centro de Custódia da Capital, que os Conselheiros do TCE procuraram o então 

Secretário da SEPLAN, ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO, para que este realizasse o 

desconto dos cheques no mercado; QUE o Declarante somente tomou conhecimento da 
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participação de ARNALDO nesse evento mediante relato de PEDRO NADAF; QUE após 

o efetivo recebimento dos referidos cheques, ARNALDO recebeu em contrapartida uma 

comissão pela troca desses cheques por dinheiro; QUE o Declarante se recorda de ter 

ouvido de PEDRO NADAF que o Deputado Federal CARLOS BEZERRA teria sido a 

pessoa que levou o advogado da empresa até PEDRO NADAF para tratar da 

desapropriação; b) QUE visando quitar o restante da dívida com o TCE, ficou ainda 

combinado entre o Declarante e o conselheiro NOVELLI que o Executivo suplementaria o 

orçamento do TCE em R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) para que os 

Conselheiros conseguissem retirar em tomo de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) 

devidos de propina, ou seja, aproximadamente 50% desse valor através de contratações de 

serviços internos do Tribunal de Contas; QUE a suplementação ocorria de mensal e no 

valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); QUE o Declarante não se recorda, mas 

acredita que a primeira parcela tenha sido de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e as 

demais parcelas no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); QUE a 

suplementação começou em junho ou julho de 2014, terminando em dezembro de 2014, o 

que possibilitaria que os Conselheiros retirassem o restante do valor devido de propinas 

nos serviços a serem executados pelo próprio TCE; QUE o Declarante tem certeza que 

houve suplementação do Estado de Mato Grosso para o Tribunal de Contas de um valor 

superior a R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), sendo que desse valor R$ 

35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) de suplementação orçamentária foi 

destinada ao Tribunal de Contas para que os Conselheiros conseguissem obter os 

respectivos retornos em torno de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em serviços 

executados no local, sendo tal fato combinado com os conselheiros NOVELLI e SERGIO 

RICARDO; QUE para a suplementação do orçamento, o Declarante determinou que os 

secretários ARNALDO ALVES (SEPLAN) e MARCEL CURSI (SEFAZ) providenciassem 

um decreto de suplementação orçamentária da SEPLAN e o pagamento dos recursos pela 

SEFAZ; QUE MARCEL e ARNALDO tomaram conhecimento após executar a ordem do 

Declarante; QUE o Declarante tem ciência de que todo o valor combinado de propina aos 
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, qual seja, R$ 53.000.000,00 

(cinquenta e três milhões de reais) foi devidamente paga na forma explicada, excetuando

se apenas os últimos cheques que não foram compensados da desapropriação da área 

situada no bairro Jardim Renascer, em tomo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE 

apesar de quase quitar o valor total da propina exigida, não foram devolvidas ao 

Declarante 04 (quatro) notas promissórias do total das 36 (trinta e seis) exigidas pelo 

Conselheiro NOVELLI no início dos pagamentos das propinas; QUE o Declarante se 

recorda que em meados do ano de 2015 foi procurado pelo advogado RICARDO 

ALMEIDA, querendo marcar um encontro com o Declarante, sendo que ao ir até o 

Escritório de Ricardo Almeida para saber do que se tratava, situado na avenida Rubens de 

Mendonça, o advogado disse ao Declarante que estaria de posse de 04 (quatro) notas 

promissórias assinadas pelo Declarante, tendo RICARDO ALMEIDA na ocasião mostrado 

tais notas promissórias ao Declarante através de cópias fotografadas armazenadas em seu 

aparelho celular; QUE nessa ocasião RICARDO ALMEIDA disse que representava o 

credor SÉRGIO RICARDO e que estava em nome de seu cliente cobrando aquele valor do 

Declarante; QUE naquele momento o Declarante viu que as notas promissórias mostradas 

por RICARDO ALMEIDA em seu aparelho celular eram as que o Declarante havia dado 

de garantia para os pagamentos das propinas aos Conselheiros do TCE, tendo assim 

respondido a RICARDO ALMEIDA de que já teria pago tal crédito e que falaria 

pessoalmente com o cliente de RICARDO ALMEIDA, o conselheiro SÉRGIO RICARDO; 

QUE cerca de um ou dois dias depois o Declarante foi até o TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO conversar com NOVELLI, tendo exposto a situação de que 

estaria sendo cobrado pelas notas promissórias dadas em garantia aos pagamentos das 

propinas; QUE NOVELLI disse ao Declarante que era um absurdo e que conversaria com 

SÉRGIO RICARDO, sendo que alguns meses depois o Declarante foi preso e não teve 

mais contato com tais pessoas; QUE o Declarante se recorda que, alguns anos atrás, o 

Declarante marcou uma reunião com SÉRGIO RICARDO no escritório dele (SÉRGIO); 

QUE ao comparecer no escritório de RICARDO ALMEIDA, o Declarante constatou que 

ft/IO 
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era o mesmo escritório que se reuniu com SÉRGIO RICARDO em outra ocasião. Nada 

mais a declarar, encerro o presente termo às 13h44min do dia 27/04/2017 e segue assinado 

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

epública, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 

2017) -----'-!.0~~~~===== 

c2karantL ~ . 
Delio Lins e Si.lva Junior 

Advogado - O BIDF nO 16.649 
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: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPlAN : .. 

Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARlA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DATA'24fllf2014 
Credor: 2014.07836-4 

PEDIDO DE EMPENHO: 12301.0001.14.000761-8 

Nome: Valle Negócios Imobiliários Ltda 

Endereço: Bairro: 

Complemento: 

Goiânia - GO 

Fone: 

Identificação: CNPl - 01.553.767/0001-00 

CEP: 

Dotação Orçamentária: 12301.0001.21.451.208.1825.0600.459000000.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Despesa: 4 - Outras Despesas de Capital 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Tipo de Empenho: Ordinário Data Limite Prestação de Contas: 

Histórico: Empenho do PED NO 12301.0001.14.000761-8 

Controles Financeiros: 

Valor do Empenho: 13.000.000,00 Total Estornado: 

Total Uquldado: 13.000.000,00 Total Pago: 

•

0 a Liquidar: 

I Recolhido: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

DATA I OCORRÊNCIA VALOR) DOCUMENTO 

I • 24/11/2014 AQS 13.000.000,001 12301.0001.14.000045-5 

24/11/2014 : Liquidação 13.000.000,00 i 12301.0001.14.000554-9 

i 
• 25/11/2014 Nota de Ordem Bancária (NOB) I 13.000.000,00 112301.0001.14.000947-3 

.. 
• 

http;/lweb.fiplan.mt.gov.brlh1mlnistaProcess05Detalhada.php?numeroEmpenho=123010001140005439 

0,00 

13.000.000,00 

0,00 

0,00 

I HISTÓRICO 

iTRASNF. REF. DESAP.DE AREA DENOMINADA 
; BAIRRO RENASCER DECRETO 2468 DE 
25/07/2014 ASSINADO PELO GOV. DO 

,ESTADO E SECRETÁRIO CHEFE DA CASA 
,CIVIL I" PARCELA PARA FISN DE 
REGULARIZAÇÃO 

TRASNF. REF. DESAP.DE AREA DENOMINADA 
BAIRRO RENASCER DECRETO 2468 OE 
25/07/2014 ASSINADO PELO GOV. DO 

I ESTADO E SECRETÁRIO CHEFE DA CASA 
CIVIL I" PARCELA PARA FISN DE 
REGULARIZAÇÃO 

I Pagamento do Empenho 
123010001140005439 e Liquidação 

1123010001140005549 

1/1 
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.. : Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPlAN : .. 

Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN • Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARlA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DATA; 30/12/2014 
Credor: 2014.07836-4 

PEDIDO DE EMPENHO: 12301.0001.14.000850-9 

Nome: Valle Negócios Imobiliários Ltda 

Endereço: Bairro: 

Complemento : 

Goiânia - GO 

Fone: 
Identificação: CNPJ - 01.553.767/0001-00 

CEP: 

Dotação Orçament;íria: 12301.0001.21.451.208.1825.0600.459000000.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Despesa: 4 - Outras Despesas de Capital 

N° do Pedido de Adiantamento: 

Tipo de Empenho: Ordinário Data Limite Prestação de Contas: 

Histórica: Empenho do PED NO 12301.0001.14.000850-9 

Controles Financeiros: 

Valor do Empenho: 

Total UquJdado: 

•

0 a UquJdar: 

I Recolhido: 

DATA • 30/12/2014 

! OCORRf:NCIA 

I 

IAQS 

I 

I , 
30/12/2014 . Nota de Ordem Bancaria (NOB) 

, 

30/12/2014 J Uquidação 

' . 
• 

20.208.985,16 Total Estornado: 

20.208.985,16 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: , 
VALOR, DOCUMENTO 

20.208.985,16112301.0001.14.000054-4 

, 
20.208.985,16 i 12301.0001.14.001128-1 

, 

, 
I 

20.208.985,16: 12301.0001.14.000630-8 

http://web.fiplan.mt.gov.brlhtmlnistaProcessosDetalhada.php?numeroEmpenho=123010001140006095 

0,00 

20.208.985,16 

0/00 

0/00 

'HISTÓRICO 

. ref. a regularização de desapropriação da 
I area denominada BAIRRO RENASCER Dect. 
2468 de 25/07/2014 ref. a NEX 

112301.0001.14.000744-8 valor 
,13.000.000,00 e NEX 12301.0001.14.000076-
4 valor 7.208.985,16 

. Pagamento do Empenho 
'123010001140006095 e Uquidação 
~123010001140006308 

1 ref. a regularização de desapropriação da 
I area denominada BAIRRO RENASCER Dect. 
2468 de 25/07/2014 ref. a NEX 

112301.0001.14.000744-8 valor 
113.000.000,00 e NEX 12301.0001.14.000076-
,4 valor 7.208.985,16 

1/1 
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No dia 15 de maio de 2017, às 19h08min, na sede da ProcUradoria da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cr,isthina 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 OABIDF nº 16.649, no interesse e 

com fundamento na Notícia de Fato nº 1.00.000.oi09~9/201 6·15, em trâmite perante a 

Procuradoria·Geral da República para prestar 'declaração referente ao Anexo 47 . 

"EMPRÉSTIMO DE CAMPANHA ELEITORAL EM, 2014 PARA O EX·DEPUTADO 

ESTADUAL JOSÉ GERALDO RIVA ": QUE o Declarante se recorda que durante a 

campanha majoritária de 2014, mais precisamentec~;ca de 3 (quatro) ou 4 (quatro) dias 

antes do pleito eleitoral (quinta ou sexta·feira), o Declarante recebeu uma ligação do então 

Deputado Estadual JOSÉ RNA; QUE o Declarante estava indo em direção ao aeroporto 

para tomar um vôo fretado até a cidade de Matupá; QUE,na ligação JOSÉ RIVA pediu ao 

Declarante fosse até a residência dele, localizada no Bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT; QUE 

ao chegar no local estavam presentes CELSON BEZERRA e JOSÉ RIVA, sendo que JOSÉ 

RN A estava desesperado, pois precisava de recursos financeiros para pagar os 
, , 

fornecedores de campanha, bem como os cabos 'eleitorais que estavam trabalhando na 

campanha de JANETE,RIVA (esposa de JOSÉ RIVA), pois os credores estavam ameaçando 

queimar os ~omitês de campanha; QUE o Declarante se'r€corda que nessa oportunidade 

JOSÉ RIVA pediu R$ 7.000.000,00 (sete milhões de ,reais) emprestados ao Declarante, 
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sendo que diante da negativa do Declarante, JOSÉ RIVA ligou para VALDIR PlRAN 

pedindo a este que emprestasse a quantia de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); QUE 

JOSÉ RIVA disse a VALDIR PlRAN que o Declarante seria avalista da operação, tendo 

VALDIR PlRAN respondido que não aceitaria o Declarante como avalista; QUE ante a 
, . :~ 

recusa de VALDIR PIRAN, JOSE RIVA ligou para BLAIRO MAGGI, que estava em sua 

propriedade na cidade de Sapezal, sendo que JOSÉ· RlVA nessa ligação informou o 

ocorrido a BLAIRO MAGGI, dizendo ainda que teria lhe ajudado muito no governo 

passado e garantiu a BLAIRO MAGGI que pagaria esse empréstimo e que precisava do 

aval de BLAIRO na operação com VALDIR PIRAN; QUE após muita insistência BLAIRO 

MAGGI concordou, pedindo para JOSÉ RIVA entrar em contato com VALDIR PIRAN, 

sendo que era para VALDIR PIRAN ligar para BLAIRO para confirmar o aval, o que 

acabou acontecendo, tendo BLAIRO avalizado verbalmente tal dívida de JOSÉ RIVA; 

QUE após as conversas por telefone com BLAIRO MAGGI, VALDIR PlRAN foi até a casa 

de JOSÉ RIVA, e encontrou o Declarante já de s.aída; QUE no local VALDIR PIRAN pediu 

para o Declarante assinar a nota promissória no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de 

reais), pois VALDIR PIRAN disse que havia conversado com BLAIRO e que BLAIRO 

pediu para o Declarante avalizar, pois BLAIRO garantiria o pagamento se não fosse 

honrado por JOSÉ RIVA; QUE o Declarante assinou a nota promissória após muita 

insistência de JOSÉ RIVA para resolver a situação; QUE o Declarante tem conhecimento 

que a nota promissória ven~eu sem que JOSÉ RIVA tivesse quitado tal débito; QUE o 

Declarante se recorda que no final do ano de 2014· VALDIR PIRAN o procurou cobrando 

tal débito não pago p6~ JOSÉ RIVA, tendo o Declarante dito que não pagaria pois quem 

teria garantido o pagamento seria BLAIRO MAGGI; QUE, o Declarante disse a VALDIR 

PlRAN que fosse atrás de JOSÉ RIVA e BLAIRO MAGGI; QUE o Declarante tem 

conhecimento que VALDIR PIRAN cobrou tal débito com BLAIRO MAGGI que acabou 

pagando a dívida, sendo que o Declarante tem ciência do pagament~ em razão do próprio 

BLAIRO MAGGI ter-lhe c~nfidenciado no ano de 2015; QUE o Declarante não tem 9" 
~hOO~"", , ~p.'" d, 'o,m, d. P,g:m~d' P"' "AIRO MAG;UE o J 
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Declarante esclarece que CELSON BEZERRA é amigo. de JOSÉ RIVA. Nada mais a 

declarar, encerro o presente termo às 19h20min do dia 15/05/2017 e segue assinado por 

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

(Procuradora d epública, matrkula 1142, PortariaPGJVMI'F nO 193, de 07 de março de .. 
2017) ___ --"-"--"''--''--=''--________ que ·digitei o presente termo . 

aJ;;nteL ~ 
Delio Lins e Silva Junior 

Advogado - OAB/DF nO 16.649 

Wilson Rodrigues de SÓuza Filho 
Delegado de Policia .. Federal 

3 
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No dia 15 de maio de 2017, às 19h21min, 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 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 48 - "AJUDA 

DE CAMPANHA ELEITORAL PARA JANETE RlVA (ESPOSA DO EX-DEPUTADO 

ESTADUAL JOSÉ RlVA)": QUE o Declarante se recorda que no ano de 2014 foi procurado 

pelo então Deputado Estadual JOSÉ RIVA pedindo ajuda financeira para pagamento de 

material gráfico para a campanha eleitoral de sua esposa JANETE RIVA, que concorria ao 

cargo de Governadora do Estado de Mato Grosso; QUE o Declarante concordou com o 

pedido de JOSÉ RIVA e feito a doação através de caixa não oficial de R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais); QUE o Declarante pagou parte desse recurso em favor das gráficas 

MILLENJUM e PRINT por meio da Secretaria de Comunicação (SECOM) e parte em 

dinheiro; QUE além do auxílio financeiro, o Declarante se recorda de ter encaminhado 

para JOSÉ RIVA para a mesma campanha eleitoral de 2014 a quantidade de 300.000 

(trezentos mil) litros de óleo diesel; QUE tal combustível é oriundo de depósitos judiciais 

efetuados pela empresa PETI~OBRÁS S/A, em razão de execuções fiscais sofridas em face 

do Governo do Estado de Mato Gr sso; QUE o óleo diesel foi desviado da SINFRA f(' 
lí()~ ~ 

~.~ 
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(Secretária de Infra Estrutura do Estado de Mato Grosso) executado pelo Secretário 

Adjunto da SINFRA VALDISIO VIRIATO a pedido do Declarante; QUE o Declarante não 

tem conhecimento de como os 300.000 litros de combustível foram repassados a JANETE e 

JOSÉ RIVA, pois quem fazia o controle, a pedido do Declarante, era o Secretário-Adjunto 

da SINFRA VALDÍSIO VIRIATO. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 

19h28min do dia 15/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa 

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

portar~ (\ PGR!MlF _ rfº 
__ -'-'~,--'jjZ~J:_lbJ:ffi~~~r:=::::=:::==qqilliue digitei o presente termo . 

193, de 07 de março de 2017) 

Delio Lins e Silva Junior 
o 0- OAB/DF nº 16.649 

2 
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No dia 15 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 1.00.000.01 0999/2016-15, em trâmite perante a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 49 -

"FAZENDA COLNlZA n: QUE o Declarante se recorda que no ano 2012 foi procurado pelo 

então Deputado Estadual JOSÉ RIVA, com a proposta de adquirir em sociedade de partes 

iguais com o Declarante uma fazenda no município de COLNIZA, denominada 

FAZENDA BAURU, com aproximadamente 46.000,00 hectares de terras rurais pelo valor 

de R$ 18.600.000,00 (dezoito milhões e seiscentos mil reais); QUE com a concordância do 

Declarante foi fechado o negóci com a pessoa jurídica AGROPECUÁRIA BAURU LIDA, 

i'~ 

r{) S??~ ~ 
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através de sua administradora MAGALI PEREIRA LEITE; QUE o contrato foi assinado no 

dia 03/04/2012, constando como vendedora a pessoa jurídica AGROPECUÁRIA BAURU 

LIDA e comprador de 50% a empresa FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E 

TERRAPLANAGEM LIDA, sendo que os outros 50 % foram comprados em nome de 

EDUARDO PACHECO, que é primo da cunhada do Declarante (primo da esposa de seu 

irmão ANTONIO DA CUNHA BARBOSA I'ILHO); QUE EDUARDO PACHECO seria a 

pessoa que figuraria corno proprietário em nome do Declarante, pois o Declarante pediu 

para EDUARDO colocar a fazenda em seu nome, pois futuramente com a venda, o 

Declarante iria lhe dar uma comissão, tendo EDUARDO concordado; QUE passado 

algum tempo EDUARDO se arrependeu e, sem noticiar previamente o Declarante, 

EDUARDO foi até um Cartório no Paraná (provavelmente em Umuarama) e fez uma 

declaração perante o Cartório retirando o seu nome do negócio; QUE em razão disso, o 

Declarante combinou com JOSÉ RIVA que a fazenda ficaria em sua totalidade no nome da 

empresa de JOSÉ RIVA (FLORESTA VIVA), mas a fazenda acabou não sendo transferida 

para a empresa FLORESTA VIVA em razão da fazenda não ter sido quitada em sua 

integralidade; QUE o Declarante se recorda que o pagamento da propriedade rural seria 

executado em uma entrada no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) dividida 

em 04 (quatro) vezes e mais R$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais) 

divididos em 03 (três) anos; QUE o Declarante e JOSÉ RIVA adimpliram o valor de R$ 

10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais) no percentual de 50 % cada, tendo ainda 

efetuados gastos visando desocupar os posseiros da área; QUE o Declarante fez o 

pagamento de sua parte com dinheiro oriundo dos 'retornos' dos incentivos fiscais 

concedidos aos frigoríficos JBS e MARFRIG; QUE o Declarante não tem conhecimento da 

origem do dinheiro utilizado por JOSÉ RIVA na aquisição da fazenda; QUE até o 

momento o Declarante e JOSÉ RIVA ainda estão devendo a quantia aproximada de R$ 

9.000.000,00 (nove milhões de reais) em valores da época da aquisição. Nada mais a 

declarar, encerro o presente termo às 19h42min do dia 12/05/2017 e segue assinado por 

todos, inclusive por mim, anessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani 
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(Procuradora da República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF nQ 193, de 07 de março de 

2017) '\Q)lbl~""- ~ que digitei o presente termo. 

flL
te 

L 
Delio Lins e Silva Junior 

Advogado - O BIDF nQ 16.649 

~lOvana i 
Escrivã de Polícia 

lJ'V'\L lt."v-ei~ 

J 
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R. Araújo Leite, 35-27, Aeroporto 
Cep 17012-432, Bauru-SP 

F 551438793600·38793601 
(on tato@lbolsonarlo.adv.br 

www.bolsonarlo.adv.br 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RURAL 

PROMITENTE VENDEDORA: AGROPECUÁRIA BAURU LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.357.102/0001-
08, formalizada na Junta Comercial sob o nQ• 51.2.0093792-0, sediada na 
rua Cerejeira, nº 83, em Colniza (MT), neste ato representada por sua 
sócia administradora MAGALI PEREIRA LEITE, brasileira, solteira, 
proprietária rural, titular do RG nQ• 80.49265-4 SSP/SP e do CPF/MF sob 
o nº. 709.041.898-72, residente e domiciliada na Rua Rio Branco, nº. 10-
41, centro em Bauru (SP); 

PROMISSARIOS COMPRADORES: FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE 
MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 14.425.106/0001-41, formalizada na Junta 
Comercial sob o nQ 51201274045, sediada na avenida'Ayrton Senna, nQ• 

384 da cidade de Juara (MT), representada por seu sócio administrador 
JANETF'C,OMFS RIVA. brasileira, casada, empresária, titular do RG nº. . .. -.. ). ~. 
~Ef SSPjt.H'Q doCPF/MF sob o nº. 364.096.001-78 residente e-

,.... .... "'''-~~bt~~1I'doini~iliado na ru~ Sinjão'CMo'~º"'ib"j'~BliirTo S<ÍÍiWRos;i'; Cu,abá(MT} 

e EDUARDO PACHECO, brasileiro, casado, advogado, portador do 
CPF/MF sob o nl!. 642.953.549-53 e RG nQ• 4459985-6 SSP/PR, end. Av. 
São Paulo, nº. 1347, Cianorte (PR); 

INTERVENIENHS ANUENTES/GARANTIDORES: JOSÉ JORGE, brasileiro, 
solteiro, em;.résãrio, portador da Cédula ·de Identidade RG nQ • 

24.490.002..fSSP!SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 251.727.458·40, com 
end~reço ~ 'Cidade de Bauru (SP); 'na Rua Bandeirantes, nº. 10-45, 
Centro l CEP ·:;17tn.5-012; AOÉLlA JosÉ JORGE1 brasileira

l 
divorciada, 

empresária,; ÍJOrbdora da Cédula de Identidade RG nº. 24.490.153·3 . . 
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n9. 251.218.758-60, com endereço na 
cidade de Bauru (SP), na rua Oswaldo Maiolo, n°. 1-75, Residencial Lago 
Sul; FOZl llíI5É 'JORGE SEGUNDO, brasileiro, solteiro, empresário, 
portador da Cédula de Identidade RG n9 . 24.489.997-6 SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF,.iI~. 213.719.128-82 com endereço na cidade de Bauru 
(SP), na Rua ~eirantes, nº. 10,45, Centro, DENRICK CABRAL JOSE 

AIi- .' . 

JORGE, bl '.- I, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 
30.318.600.&Sz;p!SP, inscrito no CPF/MF sob nº 223.314.728-66, com 
endereço de Bauru (SP); JOSÉ GERALDO RIVA JÚNIOR, 

~~~,medico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 
L"uo.n,i: inscrito no CPF/MF sob n9. 981.946.661-04, com 

de Cuiabá (MT), na Rua Sinjão Curvo, nº. 207, 
.IIIVA MOREIRA LIMA, brasileira, casada, empresária, 

de Identidade RG nº. 1190853-0 SSP/MT, inscrito 

1 
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no CPF/MF sob n9 . 026.485.971-58, residente cidade de Cuiabá (MT), na 
Rua Sinjão Curvo, n9 , 207, e JÉSSICA GIOVANNA RIVA BARBOSA, 
brasileira, casada, empresária, portador da Cédula de Identidade RG n9. 

1191117-4 55P/MT, inscrito no CPF/MF sob n9 . 040.066.021-03, 
residente cidade de Cuiabá (MT), na Rua Sinjão Curvo, n9 . 207. 

As partes acima Identificadas têm, entre si, ju~to e acertado o presente Instrumento 
Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Rural, que se regerá pelas 
seguintes cláusulas e condições, cujas as portes que se obrigam a respeitar, cumprir e 
seguir, a saber: 

1- Do Objeto 

Cláusula 1ª. A PROMIITNTE VENDEDORA é senhora e legítima proprietana do imóvel 
rural denominado FAZENDA BAURU, com todas as benfeitorias ali existentes, localizada 
no Município de COLNIZA (MT), com área total de 80.000 ha (oitenta mil hectares), 
inscrita no Registro de Imóveis da Comarca de Colniza sob a matrícula nO. 576, bem como 
cadastrada no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) sob o nº 
950.068.083.135-7, com oSseguintes limites, confrontações e características: 

.~ _~_ ' !~_~~,de _ (J()' ê.. ",..,.,..., 67.500 -.n.;... ..... ~--:--:1 

a;~.ãi TJ'i:ilSus.iIroslJ~-~, de ~M"'i L.IIIL~ti!?!UV>Pí':.~~~~ :] 
Aripuona; ao's~ôr uma linho sea:r a. o rumo de 90~,; medindo 65.886 metros, com terrt1s"da glebo'" 
Choparra/; a oéstê p~; 'uma I/nhÔ seéoc.-o rumo de' OO!! 00' N., medindo 11.935 metros, com quem de direito, 
começando o primeiro em um ~ ~,aovodo no margem esquerda do Rio Aripuonã; daí sob rio ae/mo par 
uma distôncia em linho reto, de ll~ ~s, até o marco MP-III, cravado no margem esquerda do mesmo 
Rio, de onde segue em linho seco (IDI"~ metros até o marco MP·IV, daí segue, em linho seca, pOt 11.935 
metros até o morco MP·I e dalefJl""';.nJ por 67.500 metros até o marco MP-li, onde teve origem cO(Jforme 

, - .... 
memorial descritivo." I 

. .J!._~~J ..... 
Referido gleba foi adquirido peJMP $ Vendedores da Empresa Organização de TerraS Brosil Norte Udo, 
pessoa jurldica de direito pr~~~-,no CNPJ sob o n.o 03,113.313/0001-44, por Escrituro Publica ~e 
Compromisso de Compro e velXfll..-liiiliiiiasfls. 112/114 do.Llvro p,o 87, em 02,12.1982, nas natas do Cartó(Jo 

do 69 Ofício e Registro de '~ff!I te S (Mn esc~itura' esra q.~e ial overbaeto na m~trlcu/~ origi~6(ia n, 
14.130 (imóvel orlglndrio com_dRI!It"'_* 392.000 no), sob o·Av.4 - 14.130, dondo ongem o matnculo n . 
14.556, conforme R-l -14.556, b-'- ... 03 de dezembro de 1,982, do Cartório Imobi/iório mencionado, "'-, ;f't ,-.r~_ 

,/ , . . " 
Cláusula 2ª. A PROMI1I 'ENITE'!~D,ÉOORA, pelo presente Instrumento Particular de 
Promessa de Venda e Rural, promete vender aos PROMISSÁRIOS 
COMPRADORES o hectares de terras rurais do imóvel descrito 

.:na cláusula lO" descrita e georeferenciada, onde os 
rumos, medidas e m-se descritos em memoria I descritivo 
elaborado pelo PAULO BERTOLO, CREA/RN nº 2302492870-
CREA/RO 3211 -Visto/MT n~ Código Credenciamento CB7, ART: 1275729, a 
saber: 

"Inicio-se a descriçõo deste. 
239.515,65m situado no 
margem esquerda do Rio 
seguintes ozimutes e distÕl,l<Iii 
B.987.SS2,20m e E 23ll.3l5 ..... !! 

llértice CB7-M-3280 de coordenadas N 8,988.052,lOm e E 
Piranha (Lote 35-A), código INCRA 901.016.222.372-0, e 

pela margem esquerda do referido Rio, o montante, com os 
e 518,18m, oté o vértice CB7-P-OSOO de coordenados N 
e 231,96m, Qt~ o vertiCe CB1-P-OSOl de coordenados N 

2 
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8.987.320,35m e E 239.388,92m; 149-33'49" e 1.883A6m, até o vértice C87·P-OS02 de coordenadas N 

8.98S.69õ,45m e E 240.343,04m; 171'SZ'OO" e S93,OSm, oré o vértice C87-P-0503 de coordenados N 
8.985.10g,36m e E 240.426,94m; 149"25103" e 449,44m, até o vértIce CB7-P-OS04 de coordenados N 
8.984.7221 44m e E 240.6SS,61m; 209 630'06" e 474,Slm, até o vértice C87·p-oSOS de coordenados N 
8.984.309,46m e E 240.421.,94m; 17r17'45- e 836,34m, até o vértice CB7-P-OSOó de coordenados N 
8.983.474,OSm e E 24O.4ól,39m; 16r23'55· e 913,4Sm, até o vértice CB7-P.()5(J7 de coordenados N 
8.982.582,60m e E 240.I;6(J,67m; 193"14'29'" e L1.13,B5m, até o vértice CBl-p-oS08 de coordenadas N 
8.981.498,36m e E 24(}.405,54m; 216"01'32" f! 2.~25J7m, até o v~rtjce CB7-P-0509 de coordenadas N 

8.979.779,14m e E 239.15S,28m; 22rOO'Sr e 1.145,29m, oté o vértice CB7-P-OSI0 de coordenadas N 
8.978.91~,9.9m ie" E Z38,4CJ3,67m; 225~52'59- e 250;Slm, \ até' o vértice C87-P.QS11 de coordenadas N 
8.978.740,36m e E 238.223,56m; 197"38'53- e 754,62m, até o vértice CB7-P-oS12 de coordenadas N 
8.978.021J 25m e E 237.994,79m; 19r12'39- e 694,63m, até a vértice CB7~P~OS13 de coordenados N 
8.977.357173m e E 237.7B9,26m; 225"44'39- e 914,B7m, até o vértice CB7·P-OS14 de coordenadas N 
8.916..719'2?~: f?rE, 2V'.l34,OO!"; 175*12'55- e ~02.3'92m" até, '? ~~rticê C87-M-3283. de coordenados N 
8. 975. 698;9?m" e E 237.2l9,40m, Situada 00 mr:IJ])em esquerdo do IVo Ar/pUMa e diviso do Fazenda Lote 18, 
código INCRA 901.016.031.704'1; deste, segue ronfrontondo com a Fazenda Lote 18. com 05 seguintes azimutes 
e distâncias: 268 645'34- e B17,91m, ate o tlértice CB.7-M-3282 de coordenados N B.975.68J,21m e E 
236.401,68';',' 269·S3'g e 2.037,Slm, até o vértice CB7-M-5291 de coordenadas N 8.97S.677,46m e E 
234.364,l1m: 269·39'3r e S.341,14m, até o vértice CB7·M·S385, de coordenados N 8.975.645,79m e E 
229.023,07m; situado no limite da Fazenda Lote 18 e diviso do Fazendo Lotes 15.16 e 17; deste, segue 
confrontando com a Fazenda Lotes 15,16 e 17, código INCRA 901.016.031.755-6, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 269°0g'4r t! 9.703,04m, atê o vértice CB7~M-S29S de coordenados 'N 8.97S.S04J 07m e E 
219.321,06m; 269-32'OS- e 30B,43m, até o tlértice CB7-M·5386, de coordenadas N 8.975.501,57m e E 
2J9.012,6Sm; situado no imite da Fazendo l.otes 15,16 e 17 e diviso da Fazenda Late 12,13 e 14; deste, segue 
com o azimute de 259~6'32· e tiistõncia de 9.979,05m, confrontando neste trecho com o Fazendo Lote 12,13 e 
14. cMigo meRA 901.016.066.001-3, att: o vértic~ CB7-M~S366 de coordenadas N 8.97.5.433,oUm e E 

da Fmendts Lotes 12,.l3 ~ 14 e div:sc do' Fozu:d.J iDfIe il; .... ~~ 

~..,Ilt!MIJ. l1t M."'t 3lA~,mmm.J5. n.~-J~;:~.f!.tL€j h~ 
.otél!'·_ 0!7.M-2I)?~~~Je!!e,~; •. -. 

e3.00B,31m, até.o Iétfre.fD.M..S365/· de coordenadas N 8.97S.42S,43in e E 205. 633,4Bm, situodo 
no limite do Fazenda Lote 11 'e .dMsa" Fazenda Lotes 09 e 10; deste, segue com azimute de 269650'41" e 
d;sróncia de 6. 625,13m, confront:r1lW. Deste trecho com a Fazenda Lotes 09 e lO, código /NCRA 
901.202.104.477-7, até o vértice ~ de coordenados N 8.975.407,48m e E 199.00B,38m, situado no 
limite do Fazendo Lotes 09 e.10e dirll!ittttBl.Fozenda Lote 08; deste, segue com azimute de 269'17'05" e distância 
3.328,64m, confrontando nest.e.~_ a fozenda Lote 08, código INCRA 901.202.104.388-6, até o vértice 
CB7.V.lODO de coordenados e E 195.680,00m, sItuado no limite do fazendo Lote 08 e diviso do 
Fazenda Pérola Fino (Lote com azimute de 269-16'55 e distâncio 4.039,32m, confrontando 
neste trecho com a 07), código INeRA 901.202.104.531-5, até o vértice AYU-M-2291 
de coordenados N situado no divisa.:.da FAZENDA P'ÉRqLA FINA (LOTE 07) e 
limite do segue con/rontandç com o FAZ.ENDA ANDRAbÉ LOTE 05-8, 
código /NCRA de 269 a35'37" e distância 3.147,87m, ac~ o vértice AYU·M· 
0570 de coordenados N . situado no"limite da 'FAZENDA LOTE=06-B e diviSO do 
"'.lENDA ESPERANÇA (LOTE oonfrantando cam o FAZENDA ESPERANÇA (LOTE 5-B). códiga 
INCRA 901.202.104.566·8, 269°48'45" e distância 2.l81,34m, até o vértice CB7·M~5296 de 
coordenados N situado no limite da Fazenda Esperança (Lote 5-8) e margem 
direito do Igarapé .sem segue pela margem díreito do referido Igofapé~ a jusante, com os 
seguintes azimutes e e 186,31m, até o vértlce CB7-P·0515 de coordenadas N 
8.97S.4:lS,93m e E e 2.074,09m, até o vértice CB7·P-0517 de 
B.976.530,55m e E e 3.835,43m, até o vértice CB7-P·0522 de 
8.977.223,88m e E ' e 3.31,87m, até o vértice CB7·P·0521 de 

..;.~ 8.977.430,8Sm e E 
8.978.256,66m e E 
8.978.328,3Sm e E 
8.978.43S,06m e E 
8.978.486,49m e E 
S.978.647,93m e E 
8.978.689,87m e E 
8.979.219,61m • E 
8.979.o47,47m • E 
8.979.78J,41m e E 

8.980.083,39m e E 

e 90S,BOm, até o vértice CB7-M-5297 de 
e 81,17m, até o vértice C87-P·0523 de 
e lS6,14m, até o vértice CB7-P-0524 de 
e 79,63m, até a vértice CB7-P·0525 de 
e 169.22m, até o vértice CB7·P-0526 de 
e 99,BOm, até o v~rtice CB7·P-OS27 de 
e 581,97m, até o vértice CB7-P-0528 de 
e 427,97m, até o vértice CB7-P-D529 de 

e J63,70m, até o vértice CB1-P-0530 dl1 
e 401,34m, até a vértice CB7·P·OS31 de 
e 229,OOm, até o vertlce CB7·P·0532 de 

coordenados N 

coordenados N 

coordenados N 
coordenados N 

coordenadas N 

coordenadas N 

coordenados N 

coordenados N 

coordenados N 

coordenados N 
coordenados N 

coordenados N 

coordenodos N 

coordenados N 
8.980.301,81m e E e 436,03m, até o vértiçe CB7~P-0533 de coordenadas N 
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8,980.736~91m e E 192.706,Olm; 355°51'01" e 693,33mi até o vertice CB7-P·OS34 de coordenados N 

8.981.428,42m e E 191.655,84m; 353'17'09" e 114,32m, até o vértice CB7·P·0535 de coordenadas N 
8.981.541,96m e E 192.642r47m; 331"S4'Qr e 369,61m, até o vértice CB7·P.fJ536 de coordenadas N 

8.981.868,01rn e E 192Aó8,39m; 308~Ol'03· e 54,67m, até o vértice CB7·P..oS37 de coordenadas N 
8.981.9Dl,68m e E J92.425,32m; O~S3'08· e 902,24m, até o vértice CB7-P-0538 de coordenadas N 

8.98Z.803,82m e E 192A39,Z7m; 24"33'3r e 491,58m, até o vértjce CS7·P-DS39 de coordenados N 
8.983.250,9~m e E 192.643,59m; 0·56'29· e 998,3Qm, até o vé(tice CB7-P-0540 de coordenadas N 
8.984.249;08m e f ~660~OOm; 350·48'14" e 691,82m, até o vértice CB7·P..(}541 ·de coordenados N 
8.984.932,Olm e E 192549,43m; 340·5O'4~ e 794,64m, até o vértice C87·P-oS42 de coordenados N 

8.985,6~2,,<6ftJ1~ e ~E 192.2.88,,72m; 353·ZT2fj e 998,~6m, roté o vértice CB7-P-oS43 de coordenadas N 
8.986.674J 63m e E l.92174~5m; 357"24'41- e 354,45m, oté o vértjce CB7-M·5298 de coordenados N 

8.987.02B,72m e E 192158J 94m, sItuado no morgem direiro do Igarapé sem denominaçôo e diviso da Fazenda 
Garço; deste, com azimute de 87-59'34" e distiindo de l.744,lOm, confronrando neste rrecho com a Fazenda 

·Ggrça, código ·INCflA. 9fl2;098.118.161·3, até o 1Iértice;C87-~-5$6C oe coordenados N 8.987.089,81m e E 
193.901,97";', s'ifuddo:n6 iimite' do Fazendo 'GorÇ4J e diJiro dd poise de Gar6n Ribeiro Moraes Filho e outros 
(Fazendo Gleba Conqui5tl1); deste, segue confrontando com o posse de Goron Ribeiro Moraes Filho e outros 
(Fazendo Gleba Conquisto), CPF n!2 282.688.998-14, co,!, os seguintes ozlmures e disr6ncias: 88"57'12" e 
11.941,97m, até o !Iénice CB7-M-3276 de coordenadas N 8.987.307,98m e E 20S.841,95m; 89~14'41" e 
6.101,63m, até a \Iértice CB7-M-3277 de coordenadas N 8.987.388,48m e f 211.949~05m; 88"21'45" e 

8.364,47m, até o vert:ia CB7-M-5387, de coordenadas N 8.987. 627,5Dm e E 220.310,11m, situado no limite da 

posse de Garon Ribeiro Moraes Filho e Outros (Fazendo Gfeba Conquista) e divisa'da Fazendo Gleba PirQnha 
(Lote 35-A); deste" sêgue confrontando rom a Fazenda Gleba Piranha (Lote 35-A), código INCRA 
901.016.222.372-0, com os'seguintes azimutes e distôncios: 88°49'52" e 11.220,09m, até O vértice CB7-M-3278 
de coordenados N 8.987..1l56~40m e E 231.5Z7~6m; 88·31'30" e 4.928,72mJ ate o vértice CBI-M-3279 de 
coordenados N 8.987.98"i",.zJm e E 236.4S\,95m; 88"42'02" e 3.061,49m, até o vértice C87·M·3280, de 

~~~~~~:e~E:239§~5'1~s.~6::smrr': jP~o~nito~;n~icia, do d'JSCrlç/jo deste peri~r.rn. Tca::m- lZ 00 5.isUmo Geodêsito Bra:iiA::iii4 e', TT ~ 
co Ms

ES GemuI.- 57"-';".m.ífb ~~",'''':.o!:~;~.!!!I 
áreoepett~~·~r!PI~dei;;'~·iJru-. :'"'11";'" 

; ~ .... .: .. -.... . ' .. -....... r _. .- , .• -..,.~ . ..,. '.- r-4!~"~ . 

11 - Da Forma de P~gamento 

., 
Cláusula 3ª. Por este instrum S. e na melhor forma de direito a PROMITENTE 

VENDEDORA resolve ::~=I~~~}'i: dos sócios garantidores, como de fato e na 
verdade vendido tem, aos COMPRADORES o imóvel descrito na cláusula 
2'., a ser desmembrado, hectares de terras rurais, pelo preço certo e 
previamente ajustado de (dezoito milhões e seiscentos mil de reais), 

(3.1) R$ S.OOO.OOO,OO 
pagamento, . a ser 
VENDEDORA da seguinte f";,";:"OI"I!II:!!'! 

a.) R$ 1.500.000,00 (um 
por deposito 
corrente no. 1210~lO(XJ~ 
abril de 2012, <"r·vin ..... ' 
parcela; 

b.) R$ 1.500.000,00 
junho de 2012; 

c.) R$ 1.000.000,00 
2012; 

de reais), a titulo de sinal e 
MISSÁRIOS COMPRADORES a 

princípiO de 
PROMITENTE 

quinhentos mil reais), que deverão ser creditados 
PROMITENTE VENDEDORA diretamente na conta 
no. 4408, do Banco Santander, até o dia 04 de 
comprovante de depósito como quitação desta 

hentos mil reais), a serem pagos no dia 01 de 

reaiS), a serem pagos no dia 01 de agosto de 

4 



.. ~/ . ' " c.,·,,,', ' 

.:: ,'~~,'i,A ,í;j 
~ ~ 

• 
• 
I 

• 

-

, . 

R. Araújo leire" 3S-n. Aet'oporto 
Cep 17012-432. Bauru-5P 

f 55 14 3I!793600- 3879 3601 
contato@bolsonario.adv.br 

www.botsónario.adv.br 

GAB/PGR 

Fil. o o o 7 3 ij 

d.} R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a serem pagos no dia 01 de outubro de 
2012; 

(3.2) R$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais), que correspondem a 
282.157,6763 (duzentos e oitenta e dois mil centos e cinquenta e sete) sacas de soja a 
titulo.de sal~oid~ p~, a seripago pelOsPRÓMi5SÁRlb5 COMPRADORES da seguinte 
forma: 

a.)R$S'~p~.p~O,6!i J~nco milhões e.4uze"!'t;(,s ini:_ :rÍéais); à serem pagos no dia 01 de 
abril de 2013,~ue correspondem' a 107.883,81 (cento e sete mil oitocentos e 
oitenta e três) sacas de soja a serem 

'.' ! 
, . 

b.) R$ 4.200.000,OO·(quatro milhões e duzentos mil reais), a serem pagos no dia 01 
de abril de 2014,'que correspondem a 87.136,92 (oitenta e sete mil, cento e trinta 
e seis)'sacas de::lôja; 

c.) R$ 4.2pO.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), a serem pagos no dia 01 
, . 

de abríl de 2015, qui! correspondem a 87.136,92 (oitenta e sete mil, cento e trinta 

.."._ ........ ê seis) ... ~. ;~ 
e .qtiatq~ ·COMI'R'À:OORES .-

deverá ser feito diretamente a PRt:8SSÁRIA VENDEDORA, na cidade de Cuiabá (MTL na 
rua da Primaveras, nº. 286, Bo~ da Saúde, em horário comercial, ou a quem eles 
indicarem, com poderes de QU~ Se o pagamento for feito através de depósito 
bancário, a quitação se dará conoaJli",.ação do depósito ou crédito na conta corrente da 
PROMITENTE VENDEDORA. .,: r, 

.{ 

Parágrafo Segundo: O val~,r~, ~~iE~, de pagamento constantes da clá usula 3ª., item 
(3.1) letras IIb" e IICI! e item "ali a IIC" sofrerão reajuste em sacas de soja, com 
60 (sessenta) quilos, fixan inicial de conformidade com a cotação da cidade 
de Rondonópolis (MT), no corresponde a R$ 48,20 (quarenta e oito reais, 
vinte centavos) e que Ilo'p'reço dê'merca'do no dia do pagamento de 
cada parcela, ficando esre'Clen .. 1ii!~1loio 

(" Parágrafo Terceiro: Para tnrfll'\; .• 

do preço, melhor descritas 
contratuais, as parcelas relativas ao sinal e saldo 

3i!., itens (3.1) e (3.2), doravante são denominadas J- "saldo devedor" . 

. ~ ~ '~I - Das Condições do Imóvel 

___ Cláusula 4~. Os PROMIIS~J~RIIl1' 
~ pessoalmente que conh 

vistoria procedida "in 
empregados da PRo·,,-ro.,"", 
direitos trabalhistas e 

W)OIRES declaram, por seu representante legal, e 
o imóvel adquirido, mediante visitação e 

que a posse está sendo mantida por 
com todos os impostos e regularidade dos 

da lei, declarando também ter pleno 
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conhecimento das condições e situação físka do imóvel objeto desta venda, com relação 
às melhorias úteis e necessárias existentes até a presente data, localização, 
confrontações, domínio legitimo, medidas, construção, defeitos, situação topográfica e 
geográfica, 

Parágrafo Primeiro: OS PROMISSÁRIOS COMPRADORES declaram, por seu SOCIO 

pf0pdetáriolq'~~it~IllI11t"~!ciência de quelo imqyel!jáfoi palco de inúmeras invasões e 
conflitos agrários, bem como ciência da existência das Ações de Manutenção de Posse, 
Interdito Proibitório e Reintegração de Posse, Processos o', 134/2008, 145/2008 e 5/2009 

,: .. :, em;~trâft]lte ,p~I,;j' ,v:ara \Ei'Jlecializ,ada de Oireito, Agrárip, ~m ;Cuiabá (MT) e Ação de 
'Indeni~~ção"p'1M~Js~o il~,'39~i'20Ó8, em trãinite blelaiV~~' Única de Coloiz~ (MT), e ainda 

a ciência da existência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração junto aos 
Órgãos Públic'oS'Estaduois e Federais em ndme de Fozi'iosé Jor~e e Magali Pereira Leite, 
portanto, a aquisição está sendo feita mediante o conhecimento da existência de ação de 
posse, sendo que a PROMISSARIA VENDEDORA tem em seu favor decisão judicial lhe 
garantindo a pQsse e o~nio, 

, 

Parágrafo Segundo: OS PROMISSÁRIOS COMPRADORES confessam que tem 
conhecimento de que a ã;ea objeto do presente negócio, já se encontra medida pelo 

atual Sistema fins de g"orr'ef.,(enCJ""'_tto.,,,=!!~ 

I :"'''!,..,~1:.~m 
Licenciamento Ambiental ÚniCO-UIlJ. também já protocolizado junto a SEMA/iVIT sob nº 
587694/2008 e pendente de regul Íi ião de seu Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

(CClR), 

IV - Da Posse 

entrega de fato e de direito a posse precária do 
dess~' instrumento aos PROMISSÁRIOS 

exercê-Ia em função do presente contrato, 
na mesma, sendo que o domínio, ou seja, a 

_eit()s decorrentes dela somente será outorgado 
do preço e desmembramento da área junto a 

Cláusula S', A PROMITENTE 
imóvel objeto no ato 
COMPRADORES, que pod 
inclusive, fazer uso do direito 
propriedade definitiva com 
mediante escritura pública, 
matrícula originária, 

,Parágrafo Único: A partir da 
exclusiva dos PROM l~óAKllJ~"( 1\~ 

tv 
fiscais de qualquer natureza 
deverá ser pago na época 

~inaltur'a do presente contrato, correrão por conta 
IIIIJIOIIES todos os impostos, taxas e contribuições 

sobre o imóvel objeto deste contrato e por esta 
5~1'D;"ticõl's competentes, inclusive despesas com 

a manutenção de posse e 
-, 
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Clausula 6~. OS PROMISSÁRIOS COMPRADORES cedem, desde já, a PROMITENTE 
VENDEDORA servidão de passagem a~ das estradas internas existentes no imóvel 
alienado para acesso a área remanes~do imóvel (n~o alienada), servidão essa cedida 
por prazo indeterminado, fazendo cont;ar da escritura de compra e venda a ser lavrada 

,,}U!U~~t%e~~~l'i~w,ce~; :: .~' <I . i I~' q,'; i ,! 

. -

VI- Da Inadirriplêndá i:-
r :i , , ~ -: 

Cláusula 7', ~aso os p,ROMISSÁRIOS ~OMPRADORfS não' efetuem o pagamento de 
qualquer uma das p~las do "saldo devedor", arcará com o pagamento do principal 
acrescido da multa de_,2% (dois por cento), atualização monetária e juros a razão de 1% 
(um por cento) ao mês. , 

VII - D~ Tolerância 

~4i:~~t;;t:.~"::~~, I uma tOllerâ9(iiJ,~~~~jr:~~~' 
vencimento -de qualquer pariRa em atraso, para efetuar a regularização do pagamento. 
O recebimento de parcelas,em abz;o acrescida dos encargos contratuais, como acima 
mencionado, configura mera , da PROMITENTE VENDEDORA, oU seja, não tem 
o condão de' modificar ou de realizar novação . 

VIII - Do Vencimento An",,,. 

Cláusula 9~. Passado o p~"ODlN 
realizado o pagamento da' 

todas as demais parcelas 

Parágrafo único: Na 
PROMISSARIOS COM 
pendentes. 

IX - Da Rescisão Antecipada 

poderá considerar 
PROMISSÁRIOS CO,MPRAIXlla 
condições deste contrato, 

c. \. 

a que alude a cláusula 8., e não sendo 
ac,metara R'O vencimento antecipado de 

ficou ajustado entre as partes, que 05 

quitar antecipadamente qualquer das parcelas 

_Jru~, independentemente de aviso ou notificação, 
instrumento, de pleno direito, se os 

ao cumprimento de qualquer das cláusulas e 
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www.bolsonarlo.adv.br 
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(a) se deixar de efetuar o pagamento de qualquer parcela do "saldo devedor", 

após o prazo de tolerância; 

(b) se deixar de proteger a posse sem tomar medidas judiciais contra turbações e 
. esbulho. de,terceitosrou vendê-Ia, cedê-Ia ou onerá-Ia; 

(c) sé' çed~r, prometer à venda 6u' on!.rar no todo ou em parte o imóvel 
negociado, enquanto não quitado o "saldo devedor"; 

,I '!" ,. .' ~ I 

(dl,s~:ore:r;é~ ~~~;óvel para fins dEi obt~~çãb de empréstimos, financiamentos e 
ou custeios, penhora, hipoteca, alienação fiduciária; 

Parágrafo Primeira: Fica ajustado entre as partes que, se a PROMISSÁRIOS 
COMPRADORES na vigência desse contrato deixarem de recolher os impostos incidentes 
sobre o imóvel, após, notificação ou interpelação; regular, pode a PROMITENTE 

VENDEDORA r~qu~rer a rescisão antecipada do contrato, 

Parágrafo Segunda: A PROMITENTE VENDEDORA fica responsável pelas multas aplicadas 
pela Secretaria Estadual Meio Ambiente (SEMA) sobre o imóvel objeto, ate a presenre 

data, sendo - " ,fOMPRADO. RES assumem toda a li 
~êf;:vic,lação ã legj'S'lrção , ,.' 

x - Dos Títulos Ex1:ra Jiudici'lf>, 

Cláusula 11~, Em ga 
PROMISSÁRIOS COMPRI\QI;II 
Notas Promissórias que 

XII - Da Retomada do 

Cláusula 12ª, Constituída 
idôneo, a PROMITENTE" 
PROMISSÁRIOS COMP 
Posse do Bem Imóvel. 
VENDEDORA com 

1· .. ";.:jI • 

das parcelas do "saldo devedor", aos 
neste ato, a favor da PROMITENTE VENDEDORA 

as no valor das parcelas do "saldo devedor" do 
de soja, conforme parágrafo segundo da cláusula 3~" 
seus represeniâ'ntes legais' da PROMISSÁRIOS 

a este 'contrato, emitidas em caráter "pro 
assumidas neste instrumento,' n'a conformidade do 

!i6lIIIC)S COMPRADORES em mora, por qualquer meio 
requererá, liminarmente e sem anuência da 
Declaratória de Rescisão c,c, Reintegração na 

o e pagamento a critério da PROMITENTE 
linadimplência, PROMISSÁRIOS COMPRADORES 
iiI s;aldlo devedor. 
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Cláusula 13·. OS PROMISSÁRIOS COMPRADORES e a PROMITENTE VENDEDORA por esse 
instrumento, e na melhor forma do direito, estabelecem, neste ato, a multa rescisória a 
ser paga pela parte ififi'atora à parte inocente na 'importância de 10% (dei por cento) 
sobre o v~I~:/dJ cC>ntt'àto a título de dát=la'penal;que deverá ser corrigido ao tempo da 
rescisão., I'" 'i"!"I""" i! li' I t!.í:, '1 . "nl,<.<r-s,·J1íWI!1 1~1! '" , " , 

:.~. ~I',~~~,~~,;·~f.'~ff~tfl,:~;it. 'i "~ 
; . . 

" 
• I • , 

Cláusula 14ij. Toda e 'qualquer benfeitoria, ainda que útil ou necessária, realizada pelos 
; , . . i ~ .• 

PROMJSSAR'OSi<!OM'l'I490R ES no imóvel óbj'éto oeste contrato, enquanto não quitado o 
"saldo devedor", será oonsiderada como incorporada ao imóvel, sem direito a restituição, 
retenção ou indenização, seja a que titulo for. 

i 

xv - Da Irretratabilidade e Irrevogabilidade 
. . '1 

I : :. .' ~ . 

XVI· Da Escritura 

Cláusula 16., As custas 
sob as expensas dos 
PROMITENTE VENuCIJu,,,,,, 

Parágrafo Primeiro: "A 
desembaraçada de 
PROMISSÁRIOS C'OMIPRiW( 
referência a, certificação 
Colonização e Reforma 

Parágrafo Segundo: Fica 
outorgada aos PROMI~~A,HIU 
encontra quitada com 
que regularizada celrtifica,éãQ 
de Colonização' e Hetorm~,'j 
(CCIR) e com O desmembr.iií 

, Parágrafo Terceiro: A 
georreferenciamento do 

escritura, registro e a compra e venda correrão 
COMPR,o;DORES, sem' qualquer participação da 

rompra e venda será outorgada de forma livre e 
pela PROMITENTE VENDEDORA a favor dos 
a quitação total do preço do imóvel e com 
ciamentO' d~ imQvel pelo Instituto Nacional de 

e Certificado de Cadastro de ,Imóvel Rural (CCIR), 

as partes que a escritura publica poderá ser 
PltADOR:ES, parcialmente, na proporção do que já se 
.... eço constante da clausula 3' do presente, desde 

;ml!ferenciamento do imóvel pelo Instituto Nacional 
e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

transferida junto a matrícula competente, 

fica responsável pela certificação do 
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Cláusula 17-. A PROMITENTE VENDEDORA e a PROMiSSÁRIOS COMPRADORES declaram 
. neste ato'é~târlem &>ntes de todas as '!'onn1~ e 'sànções das leis gerais e especiais que 

regu!a,~ ,?, S~~ó,~1 ~?~re, .iróyeis, F""í'tndf' I c~qa p;arte, responsabilidade. por 
'obrigações'!o~s{anteSôas cláusulas deste contrato. Diante disso, tanto os PROMISSARIOS 
COMPRADORES como a PROMITENTE VENDEDORA declaram neste ato estarem cientes 

. ",qu,e ~ p.~;s~r~~ J~Fl'1into Paricular foi elab;Ta~o ~ea,cordo :com a vontade das partes. 
,,,,,\I'.!.,hl. Ili'I~'" I. I li". I , .' ,::,_I·,~).; ~,i',l.' ~ .. ' I ; ',"." 

XVIII- Das ~onçiç~;Gerais 
, , 

Cláusula 18. - Declaram as partes que tratar-se de venda e compra ad mensuriam para 
todas os fins d,e direi~o eque a. PROMITENTE VENDEDORA e 'seusanuentes garantidores 
respondem peià kvicÇlit,\de diréitos a exceção das Ações Possessórias e Indenizatórias, e 
Procedimentos Administrativos que alude,m parágrafo primeiro e segundo da cláusula 4-., 
que são do pjehb'conffé~hfento dos a PROMISSÁRIOS COMPRADORES. 

_.---_ ~ . > ___ -':~~T'-~:....J 
PROMllOOE VE~EOOR1f~;!à6~!.f~~O~~~~,~~<1Co·~p:;:~:~,. 

declaram sob as penaslda'. lei que dfereceram reciprocamente todos os dados, 
documentos e aII1Stantes deste contrato, inclusive declarando a 
autenticidade' didoda 'ác;;_in~~ e documentação inerente a negociação, e que 
eventuais documentos necessários e que deverão ser providenciados para 
a complementação de serão oferecidos pelas partes mediante solicitação, 

Clausula 20', O 
representantes legais 

anuentes, ou seja, de sóciqSí 

Cláusula 21'. Os casos 
Direito Civil, dos costumes 

eleito, neste ato, o foro 
privilegiado que seja, I 

todas as obrigações a5'iUfTlIOi 

Para constar vai o presen~ 
jun.tamente com duas t 

\-

no presente contrato, vai assinado pelos 
que comparecem a maioria de capital social, como 

e respondem no presente instrumento, 

Contrato serão resolvidos pela aplicação da Lei e do 
",ios gerais. 

do presente Instrumento, fica 
com preferência sobre qualquer outro, por mais 

partes, os anuentes garantidores responsáveis por 

em 3 (três) vias de igual teor, pelas partes 
Õl<:I1nonn""tn para que produza os legais efeitos, 

10 



, 
I 

I • 
~ 
1 

• 

.r: 

• I 

::",, ": 

" ':l' 
R. Araújo leite. 3S-27.~ftO 

Cep ,17012-43.t Bauru-SP 
F55143879j600·38793601 

~ ."ti i H I i li'; j \f. ..:. " ~. ~ r 
. .;: ,.I:t;. 1 ' 

. 1;. ,. 

l' L ,.,."GABI PGR 
;- ~.; J" ,,,, ~ ,_ •. " • 

Fis. O O O 7 4 4 

, con~T·' t 
Esta pdgJna é ~~rQnte e ~J do tnstru/J'lE!iI;I&IJrwlltiib «-~ de,Venda e Compro de Imóvel RUfOI firmado 

~ Ei,ti(:~cu1RfÀ~ LTDA e FLORESTA _~« MADtlRA E TERRAP1.ANAGEM LTDA. 
~. ~''''JO: . t"< • r ~~ . 

. :.~ : .J~ t .... 
•. J~~:s ',,. ....... '1 

'\'",1" ',.; 

: ~, 

'I' I!:'!:: [:1' : ;' . 
. j ! 01.( " ~,-_~,_+'-"-' 
I. 'i AG~OPEG.lAR11A 

I ". r 1~ 

.. ,: ,.".1/' ... ... rl-; -, .. ,~:'\.. '''' .. 

...... JtLIAJOsf JORGE, 

DENRICK CABRALJOSE JORGE 

E RIVA MOREIRA JESSICA GIOVANNA RIVA BARBOSA 
• ~.1 ..••• 

!i1012~d ).1: 

'1- -~ 5SJ>! f0T 

11 

'I 
: 
, 



T D Lf J S/LVAl 



• 
• 

I • 

• 

ANEXO 50 



• 

• 
• 

• 
• 

Ministério Público Federal 
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L(~·~':.~ ___________ T~E~RM~O~D~E~D~E=C~_A_RA_. ç~Ã~O~n~·~50~ ______________ -, 

No dia 15 de maio de 2017, às 19h44min, 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 26104/1961, 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 n" 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 50 - "SAL 

LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - CONTRATO SAD": QUE o Declarante tem ciência de 

que seu filho RODRIGO BARBOSA foi o responsável por receber o retomo de 10% de 

cada pagamento que o ESTADO DE MATO GROSSO efetuava em face da empresa SAL 

LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA; QUE tais pagamentos giravam em tomo de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por pagamento; QUE o 

Declarante tem ciência de que a pessoa responsável em receber os valores em nome de 

RODRIGO BARBOSA seria PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO (Secretário de 

Administração do Estado de Mato Grosso no ano de 2014), amigo de RODRIGO 

BARBOSA, sendo que o Declarante não sabe detalhes do fato, mas tem conhecimento de 

que tais pagamentos ocorreram por aproximadamente 06 (seis) vezes, segundo 

informação prestada por RODRIGO ao Declarante, sendo que aproximadamente 30% 

ficava com PEDRO ELIAS e o restante com RODRIGO BARBOSA; QUE o Declarante 

tomou conhecimento em razão d seu filho RODRIGO BARBOSA ter comentado.Nada 

~ r 
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mais a declarar, encerro o presente termo às 19h49min do dia 15(05(2017 e segue assinado 

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

(Procuradora República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF nQ 193, de 07 de março de 
.-n,_---=:...."'-

2017) ___ "-"<>L'-"'=7K.A/= _________ que digitei o presente termo . 

Delio Lins e Silva Junior 
Adv 0- AB/DF nº 16.649 

Rodr g s Sou a . o 
Delegado de Polícia Federal 

~~. S: "''''AJ,rl/J . 
lOV n a/de~a 

Escrivã de P .. a Fed ral- mat. 19.383 

~ de O;i ira Omote 
Agente de Polícia Fe eral- mat. 18.659 
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No dia 15 de maio de 2017, às J9h50min, 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, nQ 

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 51 -

"RODRIGO BARBOSA E CONCESSÕES DE RÁDIOS E TELEVISÕES": QUE o Declarante 

se recorda que no início da década de 1990 adquiriu algumas conCessõeS de rádios e 

televisão no interior do Estado de Mato Grosso, no entanto, há uma proibição de que 

detentores de cargos eletivos sejam concessionários no segmento de comunicação, motivo 

pelo qual a partir do ano de 1999, época em que o Declarante se elegeu Deputado 

Estadual pelo Estado de Mato Grosso, o Declarante transferiu as concessões de sua 

propriedade para a família, a exemplo de ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO 

(irmão), ROSELI BARBOSA (esposa), CARLA BARBOSA (filha); QUE nas concessões 

adquiridas a partir do ano de 2000, o Declarante registrava direto em nome dos familiares; 

QUE seu filho RODRlGO BARBOSA assumiu a gestão de tais concessões depois que se 

formou e retornou a Cuiabá a aproximadamente a partir de 2010/2011; QUE as últimas 

concessões adquiridas, há 3 ou. 4 anos, foram as que o Declarante comprou do ex

Deputado Estadual JOSÉ RIV , sendo 04 (quatro) concessões de rádios no interior do 

ns 
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Estado de Mato Grosso, cujo nome da empresa é "SISTEMA INTEGRADO DE 

COMUNICAÇÕES"; QUE o Declarante esclarece que somente adquiriu as concessões, 

mas estas ainda não estão em funcionamento, estando em fase de transferência para o 

nome de ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO; QUE o Declarante celebrou um 

contrato de compra e venda das aquisições, no entanto, elas ainda não foram transferidas 

no Ministério de Comunicação, cujo valor da compra foi de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais), que foram pagos em 10 (dez) parcelas de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada; QUE o 

contrato foi firmado em nome do irmão do Declarante ANTONIO DA CUNHA BARBOSA 

FILHO ("TONINHO BARBOSA"); QUE para o pagamento o Declarante utilizou parte do 

"retomo" oriundo da empresa CONSIGNUM (crédito consignado) e parte do dinheiro 

que tinha aplicado com JURANDIR (da Solução Cosméticos); QUE além da concessão 

adquirida de JOSÉ RIVA, o Declarante se recorda por volta do ano de 2011 ou 2012, teria 

sido procurado por ARMANDO PERALTA BARBOSA, da cidade de Campo Grande, que 

O Declarante já conhecia do meio de comunicação; QUE ARMANDO ofereceu ao 

Declarante 50% da concessão de uma rádio na cidade de São José do Rio Preto, tendo o 

Declarante fechado negócio com ARMANDO e adquirido 50% da concessão da rádio de 

São José do Rio Preto pelo valor aproximado de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos 

mil reais); QUE o Declarante esclarece que o pagamento deveria ter sido feito no ano de 

2013 com recurso de 'retomo' oriundo da SINFRA, através de propinas recolhidas pelo 

Secretário-Adjunto da SINFRA VALDÍSIO VIRIATO; QUE o Declarante entregou um 

boleto do Ministério das Comunicações, no valor aproximado de R$ 1.800.000,00 (um 

milhão e oitocentos mil reais) correspondente a 50% do valor da concessão da rádio; QUE 

o Declarante pediu a VALDISIO VIRIATO que efetuasse o pagamento; QUE 

posteriormente o Declarante foi procurado por ARMANDO PERALTA e este questionou 

ao Declarante a respeito de um pagamento feito por meio de cheque emitido por PIERRE 

FRANÇOIS AMARAL ou uma empresa em nome deste, não se recordando ao certo; QUE 

ARMANDO ficou preocupado com a situação e disse ao Declarante que precisava 

encontrar o PIERRE para confecc' nar um contrato de mútuo a fim de justificar aquele 
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pagamento; QUE o Declarante não sabe se de fato ARMANDO conseguiu resolver a 

questão com PIERRE; QUE essa rádio ainda se trata apenas de concessão, não estando em 

operação ainda; QUE Declarante tem conhecimento de que a empresa de comunicação 

denominada CONTINENTAL SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LIDA, adquirida pelo 

irmão do Declarante "TONINHO BARBOSA" e o Declarante em sociedade com 

TEGIVAN LUIZ MORAIS há alguns anos, estava registrada em nome de TEGIVAN LUIZ 

MORAIS e respectiva esposa; QUE posteriormente a parte pertencente a TEGIVAN LUIZ 

MORAIS foi adquirida por "TO NINHO BARBOSA" e a parte do Declarante, que ainda se 

encontra registrada em nome da ex-esposa de TEGIVAN, encontra-se em fase de 

transferência também para RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, filho do Declarante. Nada 

mais a declarar, encerro o presente termo às 20h15min do dia 15/05/2017 e segue assinado 

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

(Procuradora da_ ~ública, matrícula 1142, ~ortaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 

2017) 'u que digitei o presente termo. 

J:::teL~~ 
~iO Lins e Silva Junior 

Advo ado - O B/DF nOJ6.649 

Escrivã de Políc",' I-oP<:U 

~: < 

~e 
Agente de Polícia Fe eral- mat. 18.659 

3 
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. TERMO DE DECLARAÇÃO.~ric.:Q 5~2:...o· ... ·· ..;.i..;~ _____ ....I 

No dia 16 de maio de 2017, às 15h45min, 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 

Borrazópo!is/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 52 -

"VANTAGENS RECEBIDAS DO GRUPO IBS EM DECORRÊNCIA DA CONCESSÃO DE 

INCENTIVOS FISCAIS": QUE o Declarante no dia 1º/04/2010 assumiu o Governo do 

Estado de Mato Grosso, após o então Governador BLAIRO MAGGI se 

desincompatibilizar para concorrer ao pleito de Senador da República, sendo que nessa 

época o Declarante já sabia que concorreria à reeleição para o Governo do Estado de Mato 

Grosso no ano de 2010, motivo pelo qual já começou a se preparar para angariar os 

recursos necessários para sua campanha; QUE uma vez passadas as eleições, o Declarante 

tem ciência que ocorreu uma troca na Presidência do GRUPO JBS, assumindo WESLEY 

BATISTA no lugar de seu irmão JOESLEY BATISTA, sendo que a partir desse momento 

até o ano de 2014 passou a tratar sobre a relação da empresa com o Estado de Mato 

Grosso, inclusive sobre os recebimentos das propinas, com WESLEY BATISTA; QUE o 

Declarante se recorda que no ano de 2010 resolveu fazer uma visita ao Presidente do 

GRUPO JBS S/A. JOESLEY BATIS 
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eleitoral do ano de 2010, tendo em vista que o GRUPO JBS S/A tinha várias plantas 

frigoríficas no Estado de Mato Grosso e também por ser urna empresa de grande 

capacidade financeira; QUE o então Secretário PEDRO JAMIL NADAF da Secretária da 

Indústria e Comércio, Minas e Energia (SICME) acompanhou o Declarante nessa visita à 

sede do GRUPO }BS na cidade de São Paulo; QUE o Declarante se recorda que nessa 

conversa com JOESLEY BATISTA, o Declarante pediu' ajuda' para a campanha eleitoral 

do ano de 2010, se comprometendo ainda nessa ocasião com o Presidente do grupo em 

auxiliar a empresa no Estado de Mato Grosso nas questões tributárias em contrapartida ao 

aporte financeiro da campanha eleitoral; QUE JOESLEY concordou com o pedido do 

interrogando, se comprometendo em efetuar doação na campanha eleitoral de 2010 do 

valor aproximado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sabendo que as doações 

foram executadas através de caixa não oficial, no entanto, não se recorda o valor exato; 

QUE no ano de 2011 o Declarante se reuniu com WESLEY BATISTA, tendo ficado 

acertado com esse (WESLEY) que o GRUPO }BS S/A pagaria propinas anuais ao 

Declarante visando auxiliar nos pagamentos de despesas remanescentes da campanha 

eleitoral, bem como outros compromissos politicos assumidos, sendo que em 

contrapartida o GRUPO }BS S/A receberia benefícios fiscais do Estado de Mato Grosso; 

QUE foi pactuado nessa ocasião que todos os anos haveria uma reunião entre o 

Declarante e WESLEY BATISTA para aferir o valor devido dos 'retornos, tendo ciência que 

o valor do 'retorno' era "calibrado" de acordo com o benefício outorgado pelo Estado de 

Mato Grosso em face do GRUPO }BS S/A, participando PEDRO JAMIL NADAF 

(Secretário da SICME - Secretaria da Indústria, Comércio, Minas e Energia) dessas 

negociações e recebimentos das propinas; QUE o Declarante se recorda que designou 

PEDRO NADA F para aferir o valor devido das propinas pagas pelo GRUPO}BS S/A, para 

encontrar as soluções jurídico-fiscais para beneficiar a empresa, bem como de controlar os 

recebimentos dos 'retornos', sendo que PEDRO NADAF estava sempre em contato com os 

Secretários de Fazenda do Estado de Mato Grosso, nos anos 2011 a 2012 EDMILSON JOSÉ 

DOS SANTOS e nos anos de ]2 a 20]4 MARCEL SOUZA DE CURSI acerca do 

r:GJ P-d( , 
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tratamento diferenciado que seria ofertado ao GRUPO JBS S/A; QUE além do grupo ]BS, 

que detinha a grande maioria das plantas de frigorífico do Estado, também foram 

beneficiados outros frigoríficos tais como FRIALTO, MARFRIG, um frigorífico em 

Rondonópolis e REDENTOR; QUE as tratativas com cada frigorífico foram 

individualizadas, sendo todas tratadas por PEDRO NADAF;QUE entre os anos de 2011 e 

2012, o Declarante assumiu uma dívida da Assembleia Legislativa em tomo de R$ 

7.000.000,00 (sete milhões de reais) que existia entre a Assembleia e o empresário 

AVILMAR ARAÚJO; QUE na época JOSÉ RIVA, Presidente da ALMT, solicitou auxílio do 

Declarante para pagamento de AVILMAR, tendo sido sugerido pelo próprio JOSÉ RIVA 

que o Declarante encontrasse uma empresa para realizar um empréstimo junto ao Banco 

Rural, por conta dos juros menores desse banco, visando pagar essa dívida; QUE JOSÉ 

RIVA posteriormente levou ao Declarante o nome do empresário CLEUDEVALDO 

BIRTCHE, conhecido por "TUCURA", proprietário de empresas, entre elas a 

AGROPECUÁRIA CAROLMILA LIDA; QUE o Declarante se reuniu com "TUCURA" e 

solicitou que fosse feito esse empréstimo em nome de urna de suas empresas a fim de 

auxiliar o Declarante e JOSÉ RIVA no pagamento de urna dívida, o que foi aceito pelo 

empresário; QUE o Declarante à época chegou a se reunir com WESLEY BATISTA do 

GRUPO JBS em um restaurante em São Paulo-SP, onde informou a ele sobre a existência 

dessa dívida perante 'TU CURA" e a possibilidade de ela ser quitada diretamente pela 

JBS; QUE essa situação foi o segundo "retorno" que a empresa JBS fez em favor do 

Declarante; QUE WESLEY sinalizou, na ocasião, que era possível realizar esse pagamento 

eis que conhecia "TUCURA" por ser do mesmo segmento de frigorífico, QUE a referida 

dívida no valor aproximado de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) foi paga através dos 

"retomo" do GRUPO ]BS no ano de 2013, tendo WESLEY acertado diretamente com 

"TUCURA" e somente avisou ao Declarante que o empréstimo já estava resolvido; QUE o 

Declarante quitou uma dívida no ano de 2012 de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) 

que tinha com os operadores financeiros FRANCISCO CARLOS FERRES, vulgo "CHICO 

BADOTTI" e VALDECIR PIRAN, vulgo "KUKI" com as propinas recebidas do GRUPO 
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JBS S/A, sendo que tais valores foram passados pela empresa para ambos os empresários, 

tendo PEDRO NADAF efetuado o controle dessa operação; QUE o 'retomo', consistente 

em vários cheques, foi direto para as factorings; QUE entre os anos de 2012 e 2013 foram 

repassados em torno de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) das propinas da JBS S/A e 

Marfrig para a empresa TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, sendo 

que a maior quantia proporcionalmente foi paga pela empresa JBS, não sabendo o 

Declarante precisar exatamente o quanto foi paga por cada urna, pois quem tinha o 

controle era PEDRO NADAF; QUE a empresa TRIMEC CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA pertence a WALDERLEY FACHETTI TORRES; QUE a ideia 

de receber as propinas através da TRIMEC foi de PEDRO NADAF, tornando 

conhecimento o Declarante da operação durante a sua execução; QUE o Declarante se 

recorda também que no ano de 2013 ou 2014, em urna das viagens que o Declarante fez 

para a cidade de São Paulo, o Declarante foi até a sede do GRUPO JBS S/A conversar com 

WESLEY BATISTA para receber parte da propina; QUE o Declarante combinou com 

WESLEY um local na cidade de São Paulo para recebimento da propina, se recordando 

que era no centro da cidade de São Paulo (escritório que dizia ser da JBS próximo ao 

Shopping Iguatemi); QUE WESLEY encaminhou, através de um funcionário do GRUPO 

JBS S/A, a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em dinheiro; QUE o Declarante 

estava acompanhado de um "ajudante de ordem"; QUE o Declarante emprestou a quantia 

de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), referente ao 'retomo' da JBS, ao 

empresário JOÃO "DA ENPA", da ENPA Construtora, responsável pela construção do 

Viaduto do Tijucal (obra do DNIT); QUE o empresário JOÃO "DA ENPA" estava com 

dificuldades financeiras para dar continuidade a obra do Viaduto do Tijucal e pediu ao 

Declarante que apresentasse alguém que pudesse emprestar dinheiro para finalizar a obra 

ou para tocar a obra; QUE o Declarante decidiu emprestar o valor de R$ 1.300.000,00 (um 

milhão e trezentos mil reais) para que o empresário concluísse a obra; QUE até o 

momento, JOÃO "DA ENPA" somente pagou os juros, tendo urna diferença ainda a ser 

acertada com o Declarante; QUE o Declarante tem ciência que no ano de 2014, alguns 

nR~ ~r 
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meses antes da respectiva eleição, havia um crédito de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de 

reais) em face do GRUPO JBS S/A, referentes aos valores devidos de propina dos anos de 

2013 e 2014, sendo que nesse período estavam na pré-campanha para o Governo do 

Estado de Mato Grosso, tendo o Declarante combinado com BLAIRO MAGGI e MAURO 

MENDES (nessa época era o coordenador financeiro da campanha de PEDRO TAQUES) 

que o Declarante auxiliaria financeiramente na campanha eleitoral de PEDRO TAQUES 

de maneira oculta, tendo em vista que oficialmente estava apoiando LOOIO CABRAL, 

pois o Declarante e BLAIRO MAGGI se preocupavam com o fato de PEDRO TAQUES 

começar a vasculhar as irregularidades ocorridas nos governos do Declarante e de 

• BLAIRO MAGGI); QUE o Declarante assumiu o compromisso com MAURO MENDES de 

doar R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para a campanha de PEDRO TAQUES; QUE 

passado alguns dias ocorreu uma alteração no coordenador financeiro da campanha de 

, 

PEDRO TAQUES, assumindo ALAN AYOUB MALOUF no lugar de MAURO MENDES, 

tendo o Declarante combinado com ALAN que honraria o compromisso assumido com 

MAURO MENDES; QUE durante a campanha eleitoral o Declarante decidiu repassar as 

propinas percebidas da JBS S/A para a campanha de PEDRO TAQUES, tendo o 

Declarante, juntamente com PEDRO JAMIL NADAF se reunido com WESLEY BATISTA 

na cidade de São Paulo; QUE nessa conversa o Declarante disse que queria se utilizar de 

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) dos retornos para encaminhar para a campanha 

de PEDRO TAQUES, tendo WESLEY BATISTA dito que já havia ajudado PEDRO 

• TAQUES na campanha ao SENADO com valores através de uma "off-shore" e que 

poderia encaminhar os retornos devidos do Declarante a PEDRO TAQUES, no entanto, 

antes de fazê-lo WESLEY gostaria de conversar com PEDRO TAQUES para que isso 

ficasse bem amarrado; QUE após tal reunião PEDRO NADAF, juntamente com ALAN 

MALOUF (coordenador da campanha de PEDRO TAQUES) foram até a sede do GRUPO 

JBS S/A, em São Paulo, para tratar do assunto com WESLEY BATISTA, restando definido 

na reunião que WESLEY BATISTA viria até a cidade de Cuiabá para conversar 

pessoalmente com PEDRO QUES, tendo PEDRO NADAF informado ao Declarante, 
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posteriormente, que tal encontro teria ocorrido; QUE o Declarante acredita que o valor de 

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) tenha sido pago, pois o crédito do Declarante 

perante WESLEY de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) passou a ser R$ 8.000.000,00 

(oito milhões de reais); QUE no ano de 2015 o Declarante precisava quitar alguns 

compromissos ainda pendentes, sendo um deles uma dívida de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) que o Declarante tinha com DALMI DEFANTI referente a débitos de 

campanha eleitoral do ano de 2014; QUE o Declarante solicitou a PEDRO NADAF que 

conversasse com WESLEY BATISTA para receber parte das propinas que estavam 

pendentes, tendo ficado combinado com WESLEY BATISTA o recebimento de R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em espécie; QUE WESLEY combinou com PEDRO 

NADAF que a quantia seria paga na cidade do Rio de Janeiro, em um local definido por 

WESLEY BATISTA; QUE após WESLEY BATISTA definir o local de entrega na cidade do 

Rio de Janeiro, o Declarante foi para a cidade do Rio de Janeiro, chegando no local ligou 

, 
para FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO ("CHICO LIMA"), procurador 

do Estado de Mato Grosso aposentado, tendo o Declarante pedido para "CHICO LIMA" 

ir até o ponto definido de recebimento de propina; QUE "CHICO LIMA" aceitou e 

executou o pedido do Declarante, motivo pelo qual foi-lhe repassado o montante 

aproximado de R$ 200.000.00 (duzentos mil reais) a titulo de gratificação; QUE o 

Declarante pedido ainda para "CHICO LIMA" que efetuasse um depósito no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) para um Posto de Combustivel do irmão do Declarante, 

• referente a uma dívida de óleo diesel consumido na fazenda do Declarante; QUE com o 

'retomo' recebido o Declarante também pagou a dívida de R$ 800.000,00 (oitocentos mil 

reais) que o Declarante tinha perante DALMI DEFANTI; QUE o Declarante se recorda de 

ter utilizado R$ 70.000,00 (setenta mil reais) do tal valor para pagar parte de honorários 

advocatícios a seu advogado, Dr. RICARDO (do Rio de Janeiro), que advoga para o 

Declarante na ação civil pública do caso JBS, tendo o restante do valor o Declarante 

pedido para "CHICO LIMA" repassar a PEDRO NADAF; QUE PEDRO NAFAD recebeu 

uma 'gratificação' sobre valor dos incentivos, uma média de 15%, e 
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aproximadamente, de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) ficou com PEDRO NADAF 

para pagar compromissos do Declarante durante o ano de 2015; QUE o Declarante 

informa que PEDRO NADAF ficou para si com um percentual de 15% das propinas 

recebidas pela JBS S/A, sendo que nas oportunidades em que conversava com WESLEY 

BATISTA sobre os pagamentos de propina, WESLEY tinha controle de tudo que foi pago 

para o Declarante, não se recordando se fez mais algum pagamento de dívidas através da 

JBS S/A, mas que PEDRO NADAF pode ter operados os recebimentos; QUE o Declarante 

tem ciência que sobre os benefícios fiscais concedidos ao GRUPO JBS S/A, no ano de no 

ano de 20]2, foi por meio de decreto, cujo número o Declarante não se recorda e que a 

empresa JBS foi favorecida com créditos e incentivos, cujos os detalhes foram tratados por 

PEDRO NADAF, que era quem tinha a atribuição, inclusive, de encontrar os meios legais 

para a concessão; QUE embora tenha sido editado um decreto, houve uma autuação em 

desfavor da empresa JBS pela Secretaria de Fazenda, porque a equipe de fiscalização 

discordava da forma da compensação dos créditos, motivo pelo qual o Declarante cobrou 

PEDRO JAM1L NADAF, que por sua vez informou ao Declarante que cobrou de MARCEL 

CURSI providências acerca dessa autuação; QUE, segundo PEDRO NADAF, MARCEL 

CURSI informou que tentaria resolver a situação, dizendo posteriormente que os 

responsáveis pela autuação tinham autonomia e que não conseguiu reverter; QUE essa 

autuação fiscal gerou uma ação civil pública no ano de 2014 constando do seu pólo 

passivo o Declarante, PEDRO NADAF, MARCEL CURSI, EDMILSON JOSÉ DOS 

SANTOS e representantes do GRUPO jBS S/A, tendo sido bloqueado o montante de R$ 

73.000.000,00 (setenta e três milhões de reais) do GRUPO JBS S/A e dos demais 

demandados; QUE após a propositura da ação civil pública no ano de 20]4, o Declarante 

foi procurado por WESLEY BATISTA no Palácio Paiaguás, tendo ocorrido uma reunião 

entre WESLEY BATISTA, o Declarante e PEDRO NADAF, percebendo o Declarante que 

WESLEY BATISTA estava irado com a ação civil pública, tendo tecido duras críticas ao 

Declarante e secretários, haja vista que estava quitando as propinas e estava tendo 

entreveros no Estado de Mato Grosso, oportunidade em que foi definido nessa reunião 
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com o presidente do GRUPO JBS S/A que PEDRO NADAF solucionaria o problema 

juntamente com o jurídico da empresa; QUE PEDRO NADAF, ainda no ano de 2014, 

levou um documento para o Declarante assinar dizendo ser a solução para a ação civil 

pública do caso da JBS S/A, tendo o Declarante subscrito tal documento; QUE o 

Declarante sabe que esse documento inseriu a JBS dentro do PRODEIC e que essa era a 

solução apresentada por PEDRO NADAF; QUE o Declarante não sabe maiores detalhes, 

pois quem tinha conhecimento desses fatos era PEDRO NADAF. Nada mais a declarar, 

encerro o presente termo às 17h13min do dia 16/05/2017 e segue assinado por todos, 

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

RepÚblic?, C'fatrícu}}/142, porta~a PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017) 

____ -""'~~--b.~~~~f:L=======__que digitei o presente termo. 

, . 

. da G a Bar osa () 

ê~cl:e~~~ 
Delio Lins e Silva Junior 

Ad ado - OAB/DF nº 16.649 

~ e ~liV ira Omote 
Agente de Polícia Fe eral - mat. 18.659 
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No dia 16 de maio de 2017, às 17h14min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

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

Ribeiro Scarmagna~:ü (Portaria PGRjMPF 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 D~lio Lins e Silva Jimior; 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 Repúbiica para prestar de~laração referente ao Anexo 53 - "DAS 

VANTAGENS PAGA.'? PELA EMPRESA FRIALTO (SINOP) EM DECORRÊNCIA DE 
_, tI ~ 

SOLUÇA0 DE UMA DNIDA PERANTE O FISCO B'CONCESSAO DE UM NOVO 

INCENTNO FISCA~ ": QUE O Declarante foi procurado no ano de 2014 pelo proprietário 

do frigorífico FRIALTO, sediado no município de SINOP~MT, MILTON BELINCANTA, 

que era seu 'amigo, oportunidade em que tomou éiência' que a' empresa, além de estar 

passando por recuperação judicial e exercendo suas ahvidades através de liminar, possuía 

um débito junto ao Estado de Mato Grosso de aproximadamente R$ 30.000.000,00 (trinta 

milhões de reais); QUE diante de tais situações, MILTON BELINCANTA solicitou auxílio . " 

do Declarante para resolver esse débito junto ao Estado, bem como gostaria de obter 

incenhvos fiscais para :que uma outra empresa de sua,propriedade pudesse operar; QUE o 

Declarante concordou em auxiliar MILTON BELINCANTA por meio da concessão de 
. 

incentivos fiscais, mas .solicitou ,'retorno' ao empresário, restando ao final acordado que 

MILTON pagaria o montante e R$ 6.000.000,OO(seis tnilhões de reais) ao Declarante e a 
• 
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PEDRO NADAF, este ú1timor1esp'onsável por coordenitr, no sentido de encontrar uma 
;.', 

solução em relação à dívida' perante o Fisco, em 'relação ao incentivo fiscal e à forma de 

recebimento do 'retorno'; QUE o Declarante, na ocasião, pediu para que MILTON 

BELICANTA tratasse de seu '~ssuÍlto diretamente com PEDRO NADAF, então Secretário 

da Casa Civil; QUE o Declarante determinou a PEDRO NADAF que resolvesse a questão 

do débito fiscal beIT) corno dos incentivos da empresa FRIALTO perante a SEFAZ, não .. ' 
" , 

sabendo, contudo;como tais.9,uestões acabaram sendo resolvidas; QUE tem ciência que 
.,-', 

MJLTON BELICANTÀ efetuó':; o pagamento no total de aproximadamente R$ 2.300.000,00 

(dois milhões e', trezentos mil reais) de forma' parcelada, sendo que R$ 400.000,00 

(quatrocentos mi,l n;ais) desse valor foram pagos para o irmão do Declarante ANTONIO 

DA CUNHA BARBOSA FILHO, por meio de urna simulação de venda de gado com , 
emissão de nota fiscal; QUE' afirma que o restante desse valor foi recebido por PEDRO . . 
NADAF, não se re~ordando quai~' dívidas do grupo PEDRO NADAF pagou com tais 

valores; QUE, aind~, PEDRO NADAF ficou com o montante aproximado de R$ 900.000,00 

(novecentos mil reais) comosua cota por sua participação no esquema; QUE o Declarante 

se beneficiou da quantiaaproxirriada de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil 

reais), sendo R$ 400,000,00 (quatrocentos mil reais) pagos na conta de seu irmão e R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) utilizados por PEDRO NADAF para pagar dívidas do 

Declarante e de seu grupo político; QUE, o Declàrante não tem ciência se outros 

integrantes do grupo político participaram dessa situação referente a isenção da dívida de 

MILTON 13ELICANTA junto ao governo; QUE ratÚica que MILTON BELICANTA ficou 

devendo o restante do v'alor combinado de propina que'retornaria ao Declarante, mesmo . ' 
tendo sido beneficiado pelo governo, razão pela ,,qual no ano de 2015 o Declarante chegou .' 
a cobrar tais valores de MILTON, contudo não obteve ó p1lgamento do valor remanescente 

que havia sido acordado; QUE, inclusive, o Declarante sugeriu a MILTON que pagasse a 

conta dos empresários ROBÉRIO GARCIA ("BERINHG") e CARLOS AVALONE perante 

o empresário JURANDIR (Da Solução Cosméticos), tendo o Declarante marcado urna 

reunião com JURANDIR para a qual MILTON mandou seu filho PEDRO em seu lugar; 

, ,'I 
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QUE embora tenha ocorrido. a'"reunião entre 'PEDRO e JURANDIR, não houve o 

pagamento acert.~do. Nada ~ais a declarar, encerro o presente termo às 17h33min do dia 
. . 

16/05/2017 e segl'e assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi 
" . 

Zaga Ribeiro Scaqrú:tgnani (Procurador .a República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF 

nº 193, de 07 de ma~ço de 2017) .~ 'que digitei o 

. presente termQ ... -

.,'()J[;nteL ~ 
Delio Lins e Silva Junior 

B/DF nº 16.649 

" Escrivã áe Polícia 

~Oli\ ira Omote 
Agente de Polícia Fe eral - ma!. 18.659 
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.. 
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No dia 16 de maio de 2017, às 17h35min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

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

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 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.ü1.0999/2016-15, em trâmite perante a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 54 - "DAS 

VANTAGENS RECEBIDAS PELO DECLARANTE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE 

INCENTNOS FISCAIS AO FRIGORÍFICO MATA BOI": QUE o Declarante sabe que houve 

um frigorífico sediado em Rondonópolis-MT, denominado MATA BOI, que recebeu 

incentivos fiscais coordenados por PEDRO NADAF no ano de 2014; QUE em decorrência 

dos incentivos fiscais acertou-se um 'retorno' com o responsável pelo Frigorífico; QUE o 

Declarante não sabe os detalhes, pois todas as trativas foram realizadas por PEDRO 

NADAF; QUE por isso, O Declarante não sabe o valor do "retorno", mas sabe que o que 

foi pago a título de "retorno" foi usado para pagar uma dívida perante RICARDO 

PADILLA DE BORBON NEVES ("RICARDO NOVIS NEVES"), assumida pelo Declarante 

perante o empresário; QUE a origem da dívida decorre de um pedido da Mesa Diretora. 

da ALMT - 2010 (JOSÉ RIVA e SÉRGIO RICARDO) referente ao "130 aos Deputados 

Estaduais", bem como de uma dívida do vice-governador CHICO DALTRO perante o 
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às 17h53min do dia 16/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa 

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

nº 193, de 07 de março Portaria~ (I PGR/MPF 

__ ~~~::1:.Q!:~~~J!..~=======gqmue digitei o presente termo. 

Á-DIIlna Barbosa 

OJ?:: L 
Delio Lins e Silva Junior 

Ad - O !DF nO 16.649 

odrigues Souza 1 

~:~~depOlici~o . 

Gio~a~~ silya e Arruda:f 
Escrivã de Polí' deral- mato 19.383 

~ tle • eira Omote 

Agente de Polícia Fe eral - mat. 18.659 
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de 2017) 
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No dia 16 de maio de 2017, às 17h55min, 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, Cuiàbá/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 55 - "DAS 

VANTAGENS RECEBIDAS PELO DECLARANTE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE 

INCENTNOS FISCAIS AO FRIGORÍFICO MARFRIG"; QUE o Declarante se lembra que 

durante sua campanha eleitoral no ano de 201 O, o Declarante juntamente com JOSÉ 

APARECIDO DOS SANTOS ("CIDINHO"), bem como PEDRO NADAF, solicitaram 

auxílio para as despesas de campanha junto ao representante do GRUPO MARFRIG 

chamado MARCOS MOLINA; QUE, ainda no ano de 2010 marcaram uma reunião em São 

Paulo, na sede do GRUPO MARFRIG, estando presentes o Declarante, "CIDINHO", 

PEDRO NADAF e MARCOS MOLINA, ocasião em que tanto Declarante quanto 

CIDINHO solicitaram ajuda financeira para ambas as campanhas políticas, do Declarante 

ao governo e de BLAIRO MAGGI ao Senado; QUE esclarece que "CIDINHO" foi quem 

intermediou o encontro, porquanto possuía ele amizade com o empresário; QUE nessa 

reunião o Declarante argumentou ao empresário que por conta de a empresa possuir 

investimentos nO Estado, caso viesse a vencer a eleição, iria retribuí-la auxiliando nas 

COI 
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questões tributárias, tendo tal proposta sido aceita por MARCOS MOLINA; QUE se 

lembra que para auxílio em sua campanha eleitoral, o Declarante acredita ter recebido da 

MARFRlG o valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), de forma não 

oficial, eis que não foi devidamente declarado, não, se recordando, contudo a forma como 

esse valor lhe foi entregue; QUE o Declarante acredita que o 'retorno' foi recebido pela 

coordenação da campanha do Declarante, pois o 'retomo' não foi repassado diretamente 

ao Declarante; QUE no ano de 2011 ficou combinado entre o Declarante, PEDRO NADAF 

e MARCOS MOLINA, do GRUPO MARFRIG, qtle a empresa MARFRlG continuaria a 

pagar um valor de propina anual no montante aproximado de R$ 1.200.000,00 (um milhão 

e duzentos mil reais), se lembrando que tal valor re~tou acertado em uma nova reunião 

que tiveram na sede do GRUPO em São Paulo; QUE nessa reunião estavam presentes o 

Declarante, PEDRO NADAF e MARCOS MOLINA; QUE o recebimento de tais valores 
, . 

eram gerenciados por PEDRO NADAF, os quais entregava o que recebia ao Declarante; 

QUE PEDRO NADAF ao receber o 'retorno' retirava o percentual de sua cota 

correspondente a 20% do valor que lhe era entregue, repassando o restante ao Declarante; 

Q],JE no ano de 2012, o Declarante também recebeu pagamento de propina do GRUPO 

MARFRIG, acreditando que no mesmo montanté de R$ 1.200.000,00 (um milhão e 

duzentos mil reais) e tal como no ano anterior foi recebido por PEDRO NADAF e 

repassado ao Declarante; QUE no ano de 20130 Declarante continuou recebendo 

pagamentos de propinas do GRUPO MARFRIG, contudo nesse ano teve um aumento, 

recebendo o valor aproximado de R$ 1.500.000,00~(um milhão e quinhentos mil reais); 

QUE da mesma forma foram recebidos e repassados'.ao Declarante pelo secretário PEDRO 
• 

NADAF; QUE no ano de 2014 fic~)U combinado com ,o' GRUPO MARFRlG para continuar 

com os pagamentos das propinas, contudo a empresa acabou não cumprindo com o 

acordo, tendo em vista o GRUPO ter sofrido urna a~tuação fiscal da SEFAZ e querer 

primeiro resolver tal pendência, motivo pelo qual acabou não pagando o 'retorno'; QUE 

afirma que em troca do recebimento dessas propinas, o GRUPO MARFRlG foi beneficiado 

com redução de tributos, sendo PEDRO NADAF o.re.sponsável por tais tratativas com o 

. 0, -"'l ft- f 
.:.-. 
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GRUPO MARFRlG; QUE toda a operacionalização do pagamento de propina do GRUPO 

MARFRIG foi realizada por PEDRO NADAF a pedido do Declarante, acreditando que o 

GRUPO tenha pago o valor aproximado de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos 

mil reais), somando-se todos os valores de propinas recebidos durante seu mandato, bem 

como a doação de campanha; QUE a maior parte do 'retorno' foi repassada para a conta 

da empresa TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LIDA, de propriedade de 

WANDERLEY FACHETTI TORRES; QUE ratifica não ter ciência de como o pagamento foi 

realizado a PEDRO NADAF, sabendo que a empresa ficou devendo o 'retorno' do valor 

aproximado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), por conta de não ter 

efetuado o pagamento das propinas do ano de 2014. Nada mais a declarar, encerro o 

presente termo às 18h19min do dia ]6/05/20]7 e segue assinado por todos, inclusive por 

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

matrícul~~42, . ~Dt~r,i: __ P_G_R/M--~-F--n-Q_ 193, de 07 de março 

----~_'_.':i.AJ-~"_'_''''-!.==::...::... _______ que digitei o presente termo. 

a Barbosa 

atanteL A-

Delio Lins e Silva Junior 
0- OA /DF n" 16.649 

3 

de 2017) 
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TERM() DE DECLARAÇ~Ã~O~,n!.;·~56~ _______ ....J·1 

No dia 16 de maio de 2017, às 18h22min, 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 OABIDF n" 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 56 - "DAS 

VANTAGENS RECEBIDAS PELO DECLARANTE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE 

INCENTIVOS FISCAIS AO FRIGORÍFICO REDENTOR": QUE o Declarante se recorda que 

o Frigorífico REDENTOR, em troca de incentivos fiscais, ajudou financeiramente na 

campanha eleitoral de 2010, campanha em que o Declarante foi candidato à reeleição ao 

governo de MT; QUE a aju 
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caixa 2; QUE o Declarante não se recorda do valor recebido, mas que tratou diretamente 

com o proprietário "B1L". Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 18h30min do 

dia 12/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi 

Zago Ribeiro Scarmagnani (Procurad?r~ Repú~a, ma?\ícula 1142, Portaria PGR/MPF 

nO 193, de 07 de março de 2017) rV ~ que digitei o 

presente termo . 

. aI d 

• C/hnte 

L Á ~'-'"-
Delio Lins e Silva Junior 

A do - OAB/DF nº 16.649 

Delega 

Gt~ 
Giova ''-':=' -

Escrivã de Polícia Federal- mat. 19.383 , 
WD., ' 
~ eV

"''''''-'' mote 

• Agente de Polícia Federal- mal. 18.659 
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No dia 16 de maio de 2017, às 18h31 min, 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 ad vogado 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 57 -

"TERMOELÉTRICA PANTANAL ENERGIA": QUE entre os anos de 2011 e 2012, 

• 
aproximadamente, foi assinado um convênio entre a PETROBRAS S/A e a empresa 

TERMOELÉTRICA PANTANAL ENERGIA tendo corno objeto o arrendamento das 

instalações da termoelétrica pela PETROBRÁS; QUE o estoque de óleo diesel armazenado 

na termoelétrica, contudo, não estava incluído no arrendamento; QUE FÁBIO GARCIA, à 

época representante da termoelétrica, era muito amigo de PEDRO NADAF e, de comum 

acordo, decidiram vender o óleo diesel mantido na termoelétrica, mas para justificar a 

retirada do combustível das dependências da termoelétrica à diretoria da empresa, FABIO 

GARCIA e PEDRO NADAF resolveram simular urna doação do combustível ao Estado de 

Mato Grosso; QUE o Declarante não se recorda, no entanto, se a doação foi de 900.000 

(novecentos mil) litros de óleo diesel ou R$ 900,000,00 (novecentos mil reais) em óleo 

diesel, mas esta informação se encontra no termo de doação feito pela empresa em favor 

do Estado de Mato Gros o; QUE esse termo de doação não passou de urna simulação, 

.--.. 
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uma vez que o óleo diesel não foi doado de fato ao Estado, mas vendido por FABIO 

GARCIA e PEDRO NADA F; QUE o Declarante, no entanto, não sabe para quem eles 

venderam o combustível; QUE esse termo de doação, possivelmente, se encontra 

arquivado na Casa Civil do Estado; QUE o Declarante não se recorda se assinou O referido 

termo de doação na condição de Governador do Estado, ou se o termo foi assinado por 

PEDRO NADAF, à época Secretário da Casa Civil; QUE o valor da venda do combustível 

foi dividido em 03 (três) partes, tendo uma sido entregue ao Declarante por PEDRO 

NADAF, tendo as outras 02 (duas) sido divididas entre PEDRO NADAF e FÁBIO 

GARCIA; QUE o Declarante não se recorda dos valores recebidos por cada um; QUE: o 

• termo de doação efetuado em face do Estado de Mato Grosso foi a forma encontrada por 

FÁBIO GAI~CIA de fundamentar a retirada do óleo diesel da TERMOELÉTRICA 

• 

PANTANAL, sabendo o Declarante que FÁBIO chegou, inclusive, a fazer um 

requerimento em face da diretoria para autorizar tal termo de doação, sendo que uma vez 

autorizado, foi vendido conforme dito acima. Nada mais a declarar, encerro o presente 

termo às 19h03min do dia 12/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, 

Vanessa Cristhina Marconi Zaga Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, 

matrícub 1142, Portaria PGRjMPF nQ 193, de 07 de março 

__ \~,::-)z..\.L~IT:i.,m~).i:JJJv----J..JJ\t::::::::=====(jiie U.Il'>!.f".1 o presente termo. 

a;t:;te L 
Delio Lins e Silva Junior 
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TERMO DE DECLARAÇÃÕ nº 58 . _ .. _ .. ___ o __ ] 

No dia 16 de maio de 2017, às 13h45min, 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 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 58 - "DAS 

VANTAGENS RECEBIDAS EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS NA ARENA PANTANAL": 

QUE no ano de 2012 EDER DE MORAES, então secretário da SECOPA, mediante 

determinação do Declarante, procurou os representantes da empresa MENDES JUNIOR 

(vencedora da licitação para a construção da ARENA PANTANAL) a fim de solicitar 

'retorno' em decorrência dos pagamentos que o governo faria para a empresa quando da 

realização das medições das obras; QUE O 'retorno' pelo consócio MENDES 

• JUNIOR/SANTA BÁRBARA foi inicialmente tratado pela empresa SANTA BÁRBARA, 

por meio de um representante que o Declarante não se recorda o nome; QUE o Declarante 

esclarece que esse representante veio de fora, mas era o responsável pela obra da Arena 

Pantanal e por isso ficava na cidade de Cuiabá/MT; QUE diante dos problemas financeiros 

e trabalhistas da empresa SANTA BÁRBARA (ao que parece entrou em recuperação 

judicial) a conta-corrente desta era objeto de constante ordem judicial de bloqueio 

inviabilizando a obra e o 'retorno'; QUE diante da situação, a empresa MENDES JÚNIOR 

passou ser a empresa líder do consórcio e as trativas do 'ret6rno' foram finalizadas com o 
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diretor de Negócios da região Centro Norte de nome AMARO GUATIMOSIM; QUE 

foram agendadas algumas reuniões entre AMARO, EDER e o Declarante, momento em 

que se ajustou o 'retorno' aproximado a 3% sobre cada medição da obra; QUE também 

ficou combinado que os 'retorno' seriam devolvidos por meio das empresas pertencentes 

a JOÃO CARLOS SIMONI, da CONSTRUTORA CONSTIL, embora o Declarante não 

possa afirmar qual tenha sido a empresa de JOÃO CARLOS SIMONI que tenha sido 

subcontratada pelo Consórcio; QUE o serviço subcontratado de JOÃO CARLOS SIMONI 

era locação de máquinas e terraplanagem; QUE para isso o Declarante solicitou a AMARO 

contratar as empresas de JOÃO CARLOS SIMONI, a fim de viabilizar o pagamento do 

'retorno' previamente ajustado; QUE além da MENDES JUNIOR pagar os serviços 

executados pelas empresas de JOAO CARLOS SIMONI, pagava a maior o valor referente 

ao 'retorno' no montante aproximado de 3% das medições, sendo que JOAO SIMONI 

apresenta va nota fiscal com valor correspondente aos serviços executados mais o 

equivalente ao 'retomo' ajustado; QUE além do 'retomo' pago por meio das empresas de 

JOÃO CARLOS SIMONI, também houve 'retorno: pelo Consórcio para fins de 'ajuda' na 

campanha eleitoral de 2010, a exemplo das campanhas do Declarante e do então 

Deputado Estadual HOMERO PEREIRA (falecido) no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais) no ano de 2010; QUE a doação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) tem 

origem no 'retorno' da SANTA BÁRBARA em razão dos pagamentos recebidos 

decorrentes das medições das obras da Arena Pantanal; QUE o Declarante destinou para o 

• auxílio na 'campanha do ex-deputado federal HOMERO PEREIRA, no ano de 2010, por 

. meio de DIRCEU SOSSAI, situação essa informada ao Declarante através de seu chefe de 

gabinete SILVIO CORREA; QUE as obras da Arena Pantanal iniciaram ainda no ano de 

2010, em razão da necessidade de demolição do antigo Estádio Verdão; QUE no início da 

Arena Pantanal EDER DE MORAES ti.nha contato direto com AMARO GUATIMOS1M, 

representante da Construtora MENDES JÚNIOR; QUE grande parte do valor recebido 

através das empresas de JOÃO CARLOS SIMONI foram utilizados para pagar um 

EDER DE r 
------ ~~ 

empréstimo contraído perante o BANCO RURAL; QUE com a saída de 
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MORAES da SECOPA em 2012, coube ao novo secretário MAURÍCIO GUIMARÃES 

coordenar e cobrar os valores devidos de 'retorno' da MENDES JUNIOR; QUE do valor 

que foi pago na obra da ARENA PANTANAL para MENDES JUNIOR, o valor 

aproximado de 3% sobre cada medição retornou como propina; QUE foram utilizados 

também valores oriundos de pagamentos de propinas da MENDES JUNIOR para quitar 

outras dívidas de governo do Declarante, bem corno dívidas herdadas do governo 

anterior, cabendo a MAURÍCIO GUIMARÃES o acompanhamento e pagamento dessas 

despesas a pedido do Declarante; QUE o Declarante não sabe dizer o valor exato do que 

recebeu de propina da MENDES JUNIOR, mas pode afirmar que de todas as medições 

pagas 'retornou' o percentual aproximado de 3% sobre cada medição de obras, sendo a 

• maioria pago por meio das empresas de JOÃO CARLOS SIMONI; QUE a empresa 

vencedora da licitação de TI responsável pela iluminação da ARENA e automação era 

chamada CANAL LIVRE COMÉRCIO E SERVIÇO LIDA, pertencente a RODRIGO 

SANTIAGO FRISON; QUE RODRIGO pagou 'retornos' para o deputado estadual 

ROMOALDO JUNIOR; QUE o Declarante tomou conhecimentos dessas propinas após o 

término do processo licita tório, através do secretário da SECOPA MAURICIO 

GUIMARAES, oportunidade em que ele afirmou ao Declarante que ROMOALDO 

JUNIOR havia acordado com a empresa um 'retomo' aproximado de 3% sobre o valor do 

contrato; QUE essa situação foi confirmada pessoalmente ao Declarante por 

ROMOALDO que se comprometeu em lhe repassar metade do valor recebido da propina, 

• razão pela qual ROMOALDO pedia para o Declarante prioridade nos pagamentos dessa 

empresa; QUE dessas propinas recebidas por ROMOALDO JUNIOR, este repassou para o 

Declarante em duas etapas: a) montante em espécie ou cheques no valor aproximado de 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), b) o montante 

aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) ROMOALDO JUNIOR pagou para 

o Declarante através de uma reforma em uma pousada no Rio Cristalino, município de 

Novo Mundo, que o Declarante havia adquirido de ROMOALDO JUNIOR há 15 anos; 

QUE ROMOALDO JUNIOR sempre usava essa pousada bem como que ele gastou nessa y , 
, fil,~ 
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reforma o valor aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), segundo 

informação dopróprio ROMOALDO ao Declarante; QUE ROMOALDO se beneficiou da 

quantia aproximada de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) que foi aplicada na 

campanha eleitoral do ano de 2014 de ROMOALDO, LÚDIO CABRAL, CARLOS 

BEZERRA e WELINGTON FAGUNDES na região de Alta Floresta/MT; QUE a quantia de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) também teve origem do "retorno" da empresa 

CANAL LIVRE, de propriedade de RODRIGO; QUE em uma oportunidade o Declarante 

recebeu em seu gabinete ROMOALDO JUNIOR e o empresário RODRIGO, tendo como 

tema de conversa os atrasos dos pagamentos pelo Estado; QUE não sabe dizer se 

MAURICIO GUIMARAES recebeu algum valor de ROMOALDO JUNIOR em razão da 

propina que ele, ROMOALDO recebia da empresa CANAL LIVRE; QUE no que tange aos 

termos aditivos de todos os contratos que foram realizados nas obras da ARENA 

PANTANAL o 'retorno' girava em torno do mesmo percentual de 3% em cada medição; 

QUE o Declarante sabe que a empresa que fiscalizava a obra da ARENA PANTANAL era 

a CONCREMAT (gerenciadora), desconhecendo o Declarante se houve algum pagamento 

dessa empresa a título de propina. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 

14h47min do dia 16/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa 

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

Portaria g,;R/MPF 

\ IJJdA 
nº 193, de 07 de março de 2017) 

a a Barbosa 

~L~ 
Delio Lins e Silva Junior 

Advogado - OAB/DF nº 16.649 
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No dia 16 de maio de 2017, às 19h1lmin, 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 59 - "DAS 

VANTAGENS RECEBIDAS EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS DE MOBILIDADE E 

TRAVESSIA COM RECURSOS DO DNIT": QUE no ano de 2011 foi firmado um Termo de 

Cooperação entre o Estado de Mato Grosso e o DNIT (Departamento Nacional de 

• Infraestrutura e Transporte) no valor aproximado de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta 

milhões de reais) com o fim de se investir em obras de mobilidade e travessia urbana nas 

cidades de Cuiabá e Várzea Grande; QUE tais recursos foram utilizados nas obras do 

Viaduto do Despraiado, Viaduto da trincheira Jurumirim/Trabalhadores, Viaduto do 

Santa Rosa, Viaduto do Verdão, Complexo Viário do Tijucal e o viaduto da Dom Orlando 

Chaves; QUE o Declarante se recorda que nos últimos meses do ano de 2012, o DNIT 

começou a atrasar os repasses dos valores objeto do Termo de Cooperação, sendo que tal 

atraso se perpetuou por quase 01 (um) ano sob a alegação de irregularidades nos projetos; 
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QUE após os atrasos nos repasses, o Declarante se recorda que foi procurado por 

WELlNGTON FAGUNDES, na época dos fatos Deputado Federal, e atualmente Senador 

da República, tendo ele afirmado ao Declarante que o DNIT não estava fazendo os 

repasses em razão do não pagamento de propinas, sendo que se o Declarante quisesse 

receber os repasses do convênio de forma tempestiva teria que pagar propina no valor de 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o LUIZ ANTONIO EHRET GARCIA que, na 

época, era Superintendente do DNIT no Estado de Mato Grosso, e atualmente é Diretor 

Nacional do DNIT; QUE após a conversa com WELLINGTON FAGUNDES, o Declarante, 

tendo em vista a necessidade de conclusão das obras até a data limite da Copa do Mundo 

de 2014, se reuniu com MAURICIO GUIMARÃES, então Secretário da SECOPA 

• (Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo do Estado de Mato Grosso) determinando 

que ele conversasse com LUIZ ANTONIO EHRET GARCIA e pagasse os valores pedidos 

de propina; QUE o Declarante tem conhecimento que MAURICIO GUIMARÃES e LUIZ 

ANTONIO se reuniram em local que o Declarante não sabe informar, tendo ficado 

acertado o pagamento do montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para LUIZ 

ANTONIO; QUE o Declarante foi informado por MAURICIO GUIMARÃES que, logo 

após a conversa, ele efetuou o repasse de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para LUIZ 

ANTONIO, ficando de acertar o restante posteriormente; QUE o Declarante não sabe se 

MAURÍCIO GUIMARÃES conseguiu quitar o débito na sua totalidade, mas tem ciência 

que o DNIT voltou a encaminhar os recursos logo após o início dos pagamentos das 

• propinas a LUIZ ANTONIO; QUE o Declarante não sabe afirmar se WELLlNGTON 

FAGUNDES obteve alguma vantagem nessa operação; QUE os valores que foram 

repassados por MAURICIO GUIMARÃES para LUIZ ANTONIO EHRET GARCIA eram 

oriundos de recebimentos de 'retornos' das empresas que prestavam serviços na SECOPA, 

não sabendo o Declarante de qual empresa saíram os recursos; QUE o Declarante 

esclarece que em relação às obras realizadas no Trevo do Santa Rosa, também obra do 

DNIT, o ajuste de 'retorno' foi realizado entre JOSÉ RIVA e a empresa CAMARGO 

CAMPOS, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Nada mais a 
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declarar, encerro o presente termo às 19h31min do dia 16/05/2017 e segue assinado por 

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

a República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 

2017) _~,-=M.ml.LY:íZ§,1d.,},L)U'::::,,::::::::===,,--_ que digitei o presente termo. 

aC 

fkeL~ 
Delio Lins e Silva Junior 

~J:WOl!Eldo - AB/DF nO 16.649 

ôri ues e Sou 
elegado de Polícia Federa 

GOCM11LlJJ~! ~,.,. I nU . 
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No dia 16 de maio de 2017, às 19h32min, 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 

BorrazópoJis/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 60 -

"GARIMPO jURICABA e BOLICHÃO": QUE o Declarante se recorda que entre os anos de 

• 2012 ou 2013, foi procurado por MAURO MENDES, ex-prefeito de Cuiabá, e VALDINEI 

MAURO DE SOUZA ("NEY"), tendo ambos dito ao Declarante que havia uma área de 

garimpo conhecida como "FAZENDA JURlCABA", situada no município de Nossa 

Senhora do Livramento, com aproximadamente três mil hectares, sendo uma área muito 

cobiçada por empresários do ramo de mineração; QUE nessa conversa com MAURO 

MENDES e "NEY", eles informaram que tal área pertencia à CONSTRUTORA EMSA, 

com sede em Goiânia/GO, e perguntaram se o Declarante não tínha interesse em ser sócio 

dos dois (MAURO MENDES e 'NEY), bem como se o Declarante poderia, na qualidade r 
f()5? ~ J 
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de Governador do Estado de Mato Grosso, conversar com os responsáveis pela 

CONSTRUTORA EMSA para que tal empresa pudesse priorizar a venda para o 

Declarante e seus futuros sócios; QUE o Declarante concordou com o pedido e procurou o 

proprietário da empresa; QUE o Declarante conversa ou na sede da empresa situada na 

cidade de Goiânia com ANIBAL CROSARA JÚNIOR, na presença de um filho desse 

(ANIBAL - acredita que seja Frederico), sendo que na conversa o Declarante informou 

acerca do interesse de seu irmão "TONINHO BARBOSA", MAURO MENDES e outros 

sócios em adquirir tal área; QUE o Declarante pediu para que ANIBAL no momento da 

venda do garimpo JURICABA desse preferência para tais pessoas, em detrimento de 

outros interessados, e que em contrapartida ANIBAL seria bem recebido no Estado e na 

• capital do Estado nas relações negociais; QUE ANIBAL concordou com a proposta do 

Declarante e vendeu a área às pessoas indicadas pelo Declarante; QUE com a aquiescência 

de ANIBAL, os interessados MAURO MENDES, "NEY" e "TONINHO BARBOSA" 

ficaram responsáveis em concretizar a negociação, sendo a área adquirida pelo valor 

aproximado de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em várias parcelas; QUE a 

sociedade foi estabelecida da seguinte forma: 25% para o Declarante e "TON1NHO 

BARBOSA", 20% para WANDERLEY FACHETTI TORRES, 5% para JOSÉ LACERDA e 

50% para MAURO MENDES e "NEY"; QUE a área foi comprada com registro da lavra e 

licença de exploração do subsolo e potencial de garimpo, local onde foi montada toda a 

estrutura para exploração do subsolo, sendo que a área era composta por 02 (duas) ou 03 

• (três) matrículas; QUE logo após a aquisição da fazenda e a montagem do garimpo, foi 

adquirido pelo Declarante, MAURO MENDES e NEY um avião PREMIER, prefixo 

PRVMD; QUE o avião foi adquirido pelo valor aproximado de R$ 4.800.000,00 (quatro 

milhões e oitocentos mil reais); QUE o Declarante pagou a metade desse valor com 

dinheiro oriundo de 'retornos', acreditando que se utilizou parte de recursos ilicitos 

recebidos da empresa CONSTIL; QUE posteriormente, o Declarante, "TONINHO 

BARBOSA", WANDERLEY FACHETTI TORRES, JOSÉ LACERDA, MAURO MENDES e 

2 
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garimpo para uma empresa do segmento de concretos "CONCREMIX S/A", representada 

por RONALDO VIEIRA, por valor superior ao que foi pago pela totalidade da área 

adquirida da EMSA CONSTRUTORA; QUE RONALDO VIEIRA, como parte do 

pagamento, entregou um avião "KING AIR prefixo PR-LLL" no negócio; QUE o restante 

de 50% da área pertencente a todos os sócios sofreu nova alteração, pois "TONINHO 

BARBOSA", o Declarante, JOSÉ LA CERCA e WANDERLEY desfizeram a sociedade, 

vendendo suas quotas para MAURO MENDES e "NEY"; QUE por conta do pagamento 

dessa venda ficaram o Declarante, "TONINHO" e WANDERLEY com aproximadamente 

1.600 hectares do total da área da "FAZENDA JURICABA", além de o avião KING AIR 

prefixo PR-LLL ter ficado com o Declarante e "TONINHO BARBOSA"; QUE esclarece que 

outro avião PREMIE R, Prefixo PRVMD, que tinha em sociedade com MAURO MENDES e 

NEY, permaneceu na posse destes; QUE da quota que restou da sociedade entre o 

Declarante, TONINHO e WANDERLEY, foi alienado para FILADELFO DOS REIS DIAS 

aproximadamente 600 hectares em troca de uma planta de mineração e os registros de 

direitos de lavras da área remanescente de aproximadamente de 1000 hectares, área essa 

em que se originou o "GARIMPO DO BOLICHÃO"; QUE o Declarante e "TONINHO 

BARBOSA" recentemente adquiriram a parte de WANDERLEY FACHETTI TORRES no 

"GARIMPO BOLICHÃO"; QUE o Declarante e seu irmão "TONINHO BARBOSA" nessa 

compra repassou a WANDERLEY FACHETTI TORRES a cota que o Declarante tinha na 

Fazenda AJ, que já era em sociedade com WANDERLEY, ou seja, WANDERLEY ficou com 

• toda a Fazenda A], enquanto que o Declarante e "TONINHO BARBOSA" ficaram com a 

área e com o garimpo da BOLICHÃO; QUE o Declarante esclarece que não obteve 

posteriormente nenhuma vantagem ilícita oriunda da empresa EMSA, que vendeu a área 

ao Declarante e seus sócios, a qual foi responsável pela construção de um trecho da 

Rodovia MT - 100; QUE em razão da empresa EMSA ter dado prioriedade na venda da 

Fazenda ]uricaba em atenção ao pedido do Declarante em detrimento aos demais 

interessados, acabou por não cobrar da EMSA pagamento de propinas por conta da 

execução da obra realizada na Rodov·áMT-lOO. Nada mais a declarar, encerro o presente f 
(()' ~~ ~ 
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GAB/PGR 

Fis.000804 
Ministério Público Federal 

termo às 19h52min do dia 16(05(2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, 

Vanessa Cristhina Marconi Zaga Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, 

Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 2017) 

Wilson e 

Q~~I::~:" 
Escrivã de p~ral- mat. 19.383 

~ de ~li eira Omote 
Agente de Polícia Federal- mat. 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/CHEFIAGABIPGR, procedi ao encerramento do 

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

805. 

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

Técnico Administrativo 

Termo de Abertura e Encerramenio de Volume 068/2017. Versão 2, de 301071201 5. 


