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Termos de Declarações. 

MINIST~RIO PÚBLICO FEDERAL 

,. ~ 

------~--



• • 

• • 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DOCUMENTAL E PROCESSUAL 
DIVISÃO DE CONTROLE EXTRA.JUDICIAL 

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/CHEFlAGABIPGR, procedi à abertura do 

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

914. 

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

Técnico Administrativo 

Termo de Abertura e Encerramento de Volume 06812017. Versão 2. de 30/07/2015. 
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MinistéFio;Público Federal 
. :.~ 

GAB/PGrl 

Fil. O O O 9 1 ~J 

, 

No dia] 8 de maio de 20171 às ] 4h17min, 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-Govemad~r do 

Estado. de Mato Grosso (gestão 20Ü/2014), nascido em 26/04/1961, natural de . . , 

Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunhá 'Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador 
• I 

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

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

235, apto 190], Bairro Jardim das Américas, CuiabálM[, 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 

Procurador.ia-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo. 79 -
, 

"IRREGULARIDADES CONSTRUTORA DELTA": QUE no ano de 2010, o deputado 

federa) WELINGTON FAGUNDES, em uma reunião no gabinete do Declarante, em data 

que não se recorda, apresentou CLÁUQJO ABREU e ACÁCIO FALCÃO, representantes 

da Construtora DELTA; QUE CLÁUDIO foi apresentado como diretor responsáv~l pela 

região Centro-Oeste (com residência em Goiânia) e o Sr. ACÁCIO era o representante da 

empresa em Mato Grosso (COnl residência em Rondonópolis); QUE na ocasião, CLÁUDIO 

informou que a empresa DELTA já estava trabalhando em Mato Grosso na construção da 

BR 364 na duplicação Serra de São Vicente com recursos do Governo Federal e' que a 

empresa já atendia o Estado de Mato Grosso através de uma licitação realizada ainda na 

gestão do Governo BLAIRO MAGGI! com a locação d.e veículos nas áreas de Segurança 
, 

Pública; QUE CLÁUDIO falou ao Declarante que teria interesse em ampliar a atuação da 

empresa no Estado em outras áreas, sendo deixado claro na ocasião que a DELTA.' tinha & 
interesses em concessões de e adas em Mato 9-!OSSO; QUE após essa reunião ( 

, 

, . 
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• • 

GAB/PGR 
i 

FII. O O O 9 1 I 
Ministério Público Federal 

aconteceram outras reuniões nas cidades de Cuiabá, Brasília, Rio de Janeiro sempre com a 

participação de CLÁUDIO, ACÁCIO e WELINGTON FAGUNDES, estando sempre o 
, I . , 

Declarante presente; QUE em duas oportunidades nessas reuniões houve a presença do 

Sr. FERNANDO CAVENDISH - Diretor Presidente da Delta (uma em Brasília e outra no 
I 

Rio de Janeiro), sendo a concess~o das estradas sempre o objeto dos encontros; QUE após 

essas reuniões, o Declarante, deterIr]inou qúe a SINFRA realizasse um levantamento a tim 

de identificar quais eram as estracl!ls com o maior número de trafegabilidade de veículos e 

com maiores problemas de recuperação; QUE após tal estudo foram identificadas de' 10 

ou 12 estradas com possibilidades de concessão ou parceria pública privada - PPP; QPE 

em seguida, foi marcada urna outra reunião com os representantes da DELTA pf!ra 

apresentação das estradas viáveis, sendo que nessa reunião ficou decidido que a DELTA 
. '-: ' ' ' I 

financiaria os estudos de trafegabilidade e a contagem de veículos a fim de se ganhar 

tempo, eis que o Estado tinha que realizar uma Iic1.tação a fim de ser contratada uma 

empresa especializada na realiza<;ã'~ des~e estudo; QUE se lembra que os estudos forAm 

realizados, sendo que a empre.sa que fealizou os estudos (sediada em São Paulo-SP), cOjo 

diretor acredita se chamar VOLNEI MONTEIRO, fez uma apresentação do resultado para 

o Declarante e outras pessoas em seu gabinete; QUE não obstante a realização desse 

estudo por conta da Construtora DELTA, o Declarante afirma que o trecho de algumas 
, 

estradas para privatização foram licitadas, contudo tais processos licitatórios fora,m 

cancelados, sendo que a empresa DELTA, por conta de problemas financeiros, nem 

chegou a participar de tais licitações;' QUE por conta dessas reuniões e contato do 

Declarante com os representantes da Construtora DELTA, quanto ao interesse da empr~sa 

nas concessões de, determinadas estradas do Estado, o Declarante não obteve nenhuma 

vantagem indevida;' QUE contudo, diante do relacionamento que passou a ter com Os 

representantes.da Construtpra DEL'rA solicitou auxílio financeiro para sua campanha 

eleitoral em 2010, acreditando ter recebido da empresa o montante entre R$ 500.000,00 
" I 

(Quinhentos mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE o Declarante se 

recorda que a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) foi repassada ao Declaran~e r 
'cu ~~ 
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• • 

Ministério Público Federal 

GAB/PGR 

Fis. 00091 ti 

por meio de ACÁCIO mediante dinheiro em espécie; QUE o Declarante recebeu o 

dinheiro no comitê central de campanha, localizado no Bairro Jardim das Américas, tendo 

o Declarante utiLizado imediatamente o dinheiro recebido; QUE CLAUDIO e ACÂCIO 

comentaram na época com o Decla~ante que haviam realizado doações de camp~a a 

WELINGTON FAGUNDES, contudo não disseram o valor. Nada mais a declarar, encerro , 

o presente termo às 14h32miii do dia 18/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por 

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

matríc~la\) 1142, Portaria 

___ ~ v..~~,fLD!iT:1.~~.!...11':.&::::====::::::::~ que digitei o presente termo . 

PGR/MPF nQ 193, de 07 de março de 2017) 

I ~claranteL 
(/~. -
Delio Lins e Silva Junior , 

Advogado - AB/DF nO 16.649 

Escrivã de Políc 

~~~ 
Agente de Polícia Federal - mal. 18.659 

. 3 
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Ministério Público Federal 

GAB/P~R 

Fls. o o o 9 21 

No dia 18 de maio de 2017, às 14h34min, 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 mº. 

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 80 - "DAS 

VANTAGENS ORIUNDAS DA CONSTRUTORA APUÍ VIA PAGAMENTOS COAUT": QUE 

no ano de 2012 o Declarante foi procurado pelo seu chefe de gabinete SILVIO CESAR 

CORREA ARAÚJO, o qual informou na ocasião ter sido procurado pelo proprietário da 

Construtora APUÍ, LEONIR ROMANO BAGGIO ("PAMPA"), o qual afirmou ter créditos 

a receber da Cooperativa COAUT, que por sua vez tinha créditos a receber do Governd do 

Estado; QUE dessa forma, se o governo pagasse a COAUT a Construtora APUÍ 

conseguiria receber seu crédito; QUE SILVIO informou ao Declarante sobre tal situação, 
, 

momento em que o Declarante sinalizou de forma positiva aos pagamentos da COAUT 

desde que a Construtora fizesse um retorno em cima de cada pagamento que o Estado 

efetuasse; QUE o Declarante determinou que SILVIO assumisse tanto as tratativas desses 

pagamentos, bem como os recebimentos das propinas recebidas pela APDI; QUE acredita 

que o Estado tenha pago em torno de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) li R$ 
I 

20.000.000,00 (vinte milhoes de reais) para a COAUT, em quatro pagamentos ao longo dos 

anos de 2012 e 2013, sendo que, de "retornos", a Construtora APUÍ repassou para SILVIO 

CORREA o montante aproximado de R$ 4.500.000,00 ~quatro milhões e qUinhento~ mil r 
o ~t(j 
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Ministério Público Federal 

GAB/PG,R 

Fis. o o o 9 2L 

reais); QUE os valores foram repassados pela CONTRUTORA APUÍ por meio de diverso~ 

cheques da própria construtora, que foram entregues gradativamente na medida em que 

eram feitos os pagamentos, pelo Estado, em favor da COAUT; QUE se recorda que desse 

montante, o Declarante pagou parte da dívida que tinha com VALDIR PIRAN, no valor d~ 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo, provavelmente, repassado a ele parte dos 

cheques recebidos da construtora; QUE o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais) o Declarante pediu para PAMPA entregar diretamente para o deputado estadua,l 

PEDRO SATÉLITE, não sabendo o Declarante a forma corno foi entregue esse montante; 
, 

QUE o Declarante acredita que o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) tenham 

sido entregues para o empresário AVILMAR ARAÚJO; QUE não se recorda, contudo, s,e 

foi o próprio Declarante quem fez a entrega, ou se pediu a alguém que o fizesse; QUE 

também não se recorda por qual meio foi feito o repasse, sendo possível que tenha sido 

feito também por meio de cheques da construtora APUÍ; QUE se recorda que o valor de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foram entregues a SILVIO mediante vários chequés 

da construtora APUÍ, os quais foram usados para pagamentos de débitos diversos, não 

sabendo o Declarante precisar quais débitos foram quitados com esse montante. Nada 

mais a declarar, encerro o presente termo às 15h13min do dia 18/05/2017 e segue assinado , 
por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani 

(Procuradora da República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março ile 

201~ '\,3-~ :~'''' o P'ffi'"" ""mo 

~sa 
cLnteL~. 
Delio Lins e Silva Junior 

Advo ado - OAB/DF nO 16.649 

2 
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Ministério Público Federal 

r;p~, ~. 
Giovan Silva Arruda 

Escrivã de POlíCl ederal- mat. 19.383 

. -. 

GAB/PG:rl 

Fil. O O O .9 2 ~J 
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24/0412017 .. : Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPlAN : 

Soverno do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

, 
"=-=I~"~L~.!!'. N 

t'D 60 FIP 005 • Extrato de Empenho 

30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SE FAZ 

DATA: 10/05/2012 PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.12.002106-2 

, Credor: 1999.06286-0 , 
Nome: COAUT - Cooperativa Condomihial Autônoma Ltda 

EMPENHO: 30102.0001.12.002026-2 
, 

Endereço: Bairro: GAB/PG1 
Fís. O O O 9 i4 . . Complemento: 

,Cuiabá - MT 

,Fone: , 
'Identificação: CNPJ - 00.124.371/0001-85 

CEPo 

'" -~. .oi 

'Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33900000.100.1.1 

;Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

N° do Pedido de Adiantamento: 

Tipo de Empenho: Ordinário Data Umite Prestação de Contas: 

Histórico: Empenho do PED N0 30102.0001.12.002106-2 

Çontroles Financeiros: 

yalor do Empenho: 

Total Uquidado: 

A:lo a Liquidar: 

'Wa, Recolhido: 

! OCORRÊNCIA 

r,0/05/2012 I Uquidação 

11/05/2012 ,Nota de Ordem Bancária (NOB) 
I 

• • 

6.291.095,28 Total Estornado: 

6.291.095,28 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR! DOCUMENTO , 

6.291.095,28130102.0001.12.002370-6 

6.291.095,28130102.0001.12.002406-3 

httpJ/web.fil>an.mt.gov.brlhlmlnistaProcessosDelalhada.php?numeroEmpenho=301020001120020262 

0,00 

6.291.og'~,28 

0,00 

0,00 

HISTÓRICO 

Refere-se a pagto da pare. 02/02 relativo a 
Indenização (pare. de 38%) de Serviços ' 
realizados no bairro Morada do Ouro 11 -
Cuiabá/MT tendo como contratante à 
empresa COHAUT, e contratada a COHAB" 
conf. Contrato de 05/08/1994 e registrado 

I sob nO 151.305 no Cart6rio de 10 Oficio da 
Comarca de Cuiabá, conforme Processo N°. 

·1597/2010 e apenso Processo nO 
173022/2012. 

Pagamento do Empenho 
'301020001120020262 e Uquidação 
301020001120023706 

1/1 
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24I04I2017 .. : Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPLAN : .. 

Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

DATA: 26/12/2013 

Credor: 1999,06286-0 

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.13.004108-3 

Nome: COAUT - Cooperativa Condominial Autônoma Ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPl - 00,124,371/0001-85 

Dotação Orçamentária: 25101,0001,26.451,338,1819,0600.445000000,131,6,1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Global 

Histórico: Empenho do PEO NO 25101.0001.13.004108-3 

Controles Financeiros: 

EMPENHO:2:~~~~~~ 
GAB 

Bairro: 
Fil·000925 

CEP: 

Tipo de Despesa: 8 - Transferências 

N° do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

Total Uquidado: 

C O a Liquidar: 

, Recolhido: 

6.000.000,00 Total Estornado: 

6,000.000,00 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

0,00 

6,000.000,00 

i 0,00 

0,00 

'.A 
.12/2013 

I OCORRêNCIA 

, liquidação 

27/12/2013 I Nota de Ordem Bancária (NOB) 

, 
VALOR DOCUMENTO 

6,000.000,001 25101.0001.13,003645-3 

6.000,000,00

1

25101.0001.13.004772-9 

httpJlweb,fiplan,mt.g<1'J,brIh1mIRistaProcessosDetalhadaphp?numeroEmpenh<r251010001130028313 

I HISTÓRICO 

I 
Pagamento do convênio 013/11, proceJso 
713460/13 da 4a parcela. 

I Pagamento do Empenho 
1251010001130028313 e liquidação 
;251010001130036453 , 

1/1 



2oW412017 .. : Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPlAN : .. 

fi . Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA IDO TESOURO ESTADUAL - SATEjSEFAZ 

FIIP 005 - Extrato de Empenho 

l0102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 

DATA: 19/04/2012 PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.12.001391-4 

Credor: 1999.06286-0 

I 

EMPENHO: 30102.0001.12.001320-7 

Nome: COAUT - Cooperativa Condominial Autônoma Lida 

Endereço: Bairro: 
GA6/PGR 

Fls. O O O 9 2 ti Complemento: 

CLiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 00.124.371/0001-85 

CEP: 

D6tação Drçamentárla: 30102.0001.28.846.996.8011. 9900.33900000.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 
Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Ucitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Tipo de Empenho: Ordinário Data Umite Prestação de Contas: 

Histórico: Empenho do PED NO 30102.0001.12.001391-4 

Controles Financeiros: 

Valor do Empenho: 

Total Liquidado: 

•

ldO a liquidar: 

tal Recolhido: 

.TA 

19/04/2012 

I OCORRêNCIA 

i Nota de Ordem Bancária (NOB) 

i 

, 
19/04/2012 

I 
liquidação 

• 

6.291.095.29 

6.291.095,29 

Total Estornado: 

Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total "C'à-ncelado RP: 

VALORiDOCUMENTO \ 

6.291.095.29130102.0001.12.001594-3 

I 
I 

I 
6.291.095,29: 30102.0001.12.001554-1 

http://web.fiplan.mt.gov.brlhtmMistaProcessosDetalhada.php?numeroEmpenho:301020001120013207 

HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 

0,00 

6.291.095,29 

0;00 

0;00 

301020001120013207 e Liquidação 1.1--
,301020001120015541 ~ 

Refere-se a pagto da pare.Ol/02 ref. 
Indenização (pare. de 38%) de Serviços 
realizados no B. Morada do Ouro 11 -

,Cuiabá/MT - contratante a empresa 
Cooperativa Habitacional e Condominal 
Autônoma LTDA - COHAUT, e contratada a 

"COHAB, conf. o Contrato ass.em 05/08/1994, 
! registrado sob nO 151.305 no Cartório de 10" 
Ofício da Comarca de Cuiabá - Proc.1597/1Ó 

I apenso Processo nO 173022/2012 . 



24104/2017 

:. 
.. : Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças· FIPLAN : .. 

Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA-SETPU 

DATA: 27/12/2012 

Credor: 1999.06286-0 

PEDIDO ~DE EMPENHO: 25101.0001.12.003149-8 EMPENHO: 2S101.D001.12.002493~O 

Nome: COAUT - Cooperativa Condominial Autônoma Ltda 

Endereço: Bairro: GA8/PGR 

Fls. O O O 9 2"1 Complemento: 

Cuiabá - MT 

Forie: 

Id~ntificação: CNPJ - 00.124.371/0001-85 

CEPo 

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.451.338.1819.0600.44500000.131.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

TipO de Despesa: 8 - Transferências 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Tipo de Empenho: Global Data Limite Prestação de Contas: 

Histórico: Empenho do PEO NO 25101.0001.12.003149-8 

co1ntroles Financeiros: 

Valor do Empenho: 2.000.000,00 Total Estornado: 

Total liquIdado: 2.000.000,00 Total Pago: 

~o a Liquidar: 

.al Recolhido: , 
! OCORRÊNCIA 

Liquidação 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR! DOCUMENTO 

2.000.000,001 25101.0001.12.003754-1 

I 

28/03/2013 , Nota de Ordem Bancária (NOB) I 2.000.000,00 1 25101.0001.13.000790-5 

f' I 

• • 

http://web.fiplan.mt.gov.brlhlmlnistaProcessosOetalhada.php?numeroEmpentID;2510100011=4930 

0,00 

2.000.000;00 
, 

0,00 

0,00 

"HISTÓRICO 

I
' Pagamento do processo 705158/11, conv. 
013/11. ! 

Pagamento do Empenho 
251010001120024930 e Uquidação 

·251010001120037541 

! 1/1 
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ANEXO 81 

GAB/P?,~ 
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• • 

•• 
• 

GAB/P:r~ 
FII.0009:J 

Ministério Público Federal . .. ! 

L.[ _______ ._TERMO DE DEét~_ÇÃº n"·8~1 ____ . __ ,::::J I 

".r: .. 

No dia 18 de maio de 2017, às 15h14min, na sede da Procuradoria da República em Mato I 

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

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

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

Estado de Mato Grosso:. (gestãá~ 2011/2014t nascido em 26/04/1961, natural de 
.", " 

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

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 19.01, Bairro Jardim das Américas, 'Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado I 

por seu advogado Delio Lin~ 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 81 -' 

"PAGAMENTO DE PRopiNA A DEPUTADOS ESTADUAIS PARA APROVAÇÃO DE 
• 

CONTAS DO GOVERNO NO ANO DE 2015": QUE após sua prisão na Operação I 

SODOMA, em setembro de 2015, o Declarante foi .informado por seu filho, RODRIGO . 

BARBOSA, que ele, RODRIGO, havia sido procUrado, no mês de dezembro de 2015, pelos' 

deputados estaduais SILVA NO AMARAL, WAGNER. RAMOS e JOSÉ DOMINGOS' 
• ". I 

FRAGA, os quais compunham a con;tissão de constituição e justiça responsáveis por emitir 
, 

um pr.imeiro parecer sobre as contas; Q1,JE paI:a emitirem um parecer favorável sobre as 
lO • I 

contas de governo do Declarante referentes ao exercício de 2014, tais deputados estaduais 

exigiram a seu filho! RODRIGO, os pagamentos de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para i 
, . 

SILVANO AMARAL, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para WAGNER 
• ,},' ~ I 

RAMOS e R$ 200.000,00 (duzentos~il reais) para JOSE DOMINGOS FRAGA; QUE' 

RODRIGO BARBOSA le~';~ tal proposta ao Declarante, o qual se viu pressionado a ceder 
• I 

a tais extorsões, eis que em função d~· situação em que o Declarante se encontrava, o 

'C§> ->?~r .' "',~ :!r, 
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. parecer favorável da A.ss~inbleia de suas contas de governo iriam auxiliá-lo em sua . ' \ 

defesa; QUE o Declaral!te: ~.curribiu seu filho ,RODRIGO BARBOSA de encontrar uma 
J ••.. ". í.. ." 

forma de re~li~ar referído$-·~agamento.s, que ele~;~~tasse com o irmão do Declarante 

'TONINHeY e juntos tesolvessem tal situação efetiv.ando oS pagamentos exigidos; QUE .. 
tomou ciência, >,posteriormente, qúe RODRIGo' conseguiu fazer os pagamentos aos 

deputados, bem como' que ele chegou a gravar algumas conversas que teve com os 
. . . . 

parlarr'tentares sobre o assunto, contudo não possui o Declarante maiores detalhes, sendo 

que seu filho e seu irmão é quem poderão J:I1elhor esclarecer o ocorrido. Nada mais a 

declarar, encerro o presente termo às 15h26min do dia ·18/05/2017 e segue assinado por 
• 

todos, inclusive. por miin, Vanessa Cristhina Marcqni Zago Ribeiro Scarmagnani 
. , , 

(Procuradorawca, ~atríc1Jla 1142~ :~rtaria:PGR/MPF nQ 193, de 07 de março de 

2017) '\ HJJ\y"- que digitei o presente termo. 

'. 
'1 Jeclarante I.~ A.... 

V~L:-
Delio Lins e Silva junior 

lI"":»I<!do - B/DF nQ 16.649 

~~V.'"e"'-'lrviv ira Omote 

Agente de Polícia Fedeiàl- mal. 18.659 
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No dia 18 de maio de 2017, às 15h29min, 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 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 82 -

"PROGRAMA MT PREPARATÓRIO - SECITEC": QUE o Declarante afirma que foi: 

lançado pela SECITEC - Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso, no ' 

ano de 2011, um curso preparatório destinado a transmissão de aulas para estudantes da : 

rede de ensino pública, via satélite, visando atingir a maioria dos municípios do Estado de, 

Mato Grosso; QUE tal projeto foi idealizado por EUENE UMA enquanto secretário da' 

SECITEC e teve um custo de aproximadamente R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de, 

reais); QUE em data que não se recorda, o Declarante foi procurado em seu gabinete pelo 

então Deputado Estadual JOSÉ RIVA que cobrava a execução do orçamento que estava ern 

atraso, especialmente cobrava os rapasses orçamentários que deveriam ser feitos ~ 

SECITEC; QUE na ocasião; JOSÉ RIVA mencionou que no programa MT PREPARATÓRIO 

haveria "retomo" por parte da empresa contratada para gerir o referido programa, po~ 
, 

isso a necessidade de evitar atrasos nos repasses que çleveriam ser feitos à SEC1TEC; QUj': 

RIVA afirmou que EUENE era o responsável por .receber esses "retornos"; QUE RIVA 

tinha conhecimento dos "retornos" e cobrava os repasses à SECITEC, pois EUENE 
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RIVA; QUE o Declarante não se lembra qual era a empresa contratada para execução 

desses serviços do PROGRAMA MT PREPARATÓRIO; QUE RIVA não contou ao' 

Declarante se houve fraude no processo licitatório visando ser referida empresa I 

contratada, nem informou ao Declarante de quanto era o valor da propina; QUE afirma' 

que nunca recebeu nenhuma vantagem por conta dos pagamentos dessas propinas' 

efetuadas a ELIENE LIMA e JOSÉ RIVA; QUE afirma não ter ciência se havia outras' 

pessoas que também recebiam propinas dessa empresa por conta do PROGRAMA MT: 
PREPARATÓRIO; QUE o Declarante se lembra que, com o passar do tempo, após a 

realização de pesquisas e identificação de que o programa não estava atingindo sua 

finalidade, eis que os alunos não estavam frequentando as aulas, determinou que ele fosse 
, 

suspenso. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 15h41min do dia 18/05/2017 e 
, 

segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Ma rcon i Zago Ribeirç 

Scarmagnani (Procuradora a República,. matrícula_1142, Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 

de março de 2017) _-"'='--"~=='-"""""'---_________ que digitei o present~ 

termo. 

Delio Lins e Silva Junior 
A.d~~do - ABIDF n Q 16.649 

ig s 
Delegado'de Polícia Feder. I 

6~a' rru 0-1' 
Escrivã de PoIí . eral- ma!. 19.383 

~ e~liv mote 
Agente de Polícia Federal - ma!. 18.659 
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No dia J 8 de maio de 2017, às 15h52min, na sede da Procuradoria da República em Matei 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zag0 

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

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, portadqr 

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, n" 
, 

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

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

com fundamento na Notícia de Fato nO 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante I a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 83'

"PAGAMENTOS DECORRENTES DE EXTORSÃO PRATICADA POR ANTONIO CARLOS 

MILAS ": QUE a partir do ano de 2013 o Declarante passou a ser extorquido pelo 

proprietário do jornal CENTRO OESTE POPULAR de nome ANTONIO CARLOS 
, 

MILLAS; QUE referido jornalista procurava o amigo do Declarante WANDERLEY 
I 

FACHETTI TORRES onde passou a exigir tanto de WANDERLEY como do Declarante 

pagamento de dinheiro para que ele não publicasse matéria referente a compra de u~a 

fazenda que o Declarante e WANDERLEY adquiriram do conselheiro do Tribunal 'de 

Contas ANTONIO JOAQUIM; QUE diante da não aceitação dessa extorsão na época, 

ANTONIO CARLOS M1LLAS acabou publicando matéria em seu jornal referente a ,tal 

assunto, bem como continuou a chantagear o Declarante ameaçando dar publicidade, de 

outras situações irregulares em seu governo que ele, ANTONIO CARLOS MILLAS, tinha 

conhecimento; QUE de início o Declarante não aceitou ceder às chantagens de ANTONIO 

CARLOS, contudo JOSÉ R1VA em certa ocasião levou o.jOrnalista até seu gabinete, ondey 

,(Q~ ~J 
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RIVA insistiu que o Declarante fizesse um acordo com ANTONIO CARLOS consistente 
I 

em pagar ao jornalista determinado valor, em várias parcelas, para que ele deixasse de 

importunar o Declarante; QUE na ocasião, O jornalista cobrou do Declarante o valor de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), contudo acabou fazendo um acordo com ANTONIO 
I 

CARLOS no valor aproximado de R$ 700.000.00 (setecentos mil reais) a R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais), para que o jornalista não mais o chantageasse nem publicasse 

qualquer matéria em seu desfavor; QUE com o passar do tempo o Declarante ia pagando 
I 

o jornalista com parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$ 100.000,00 (cem tnil 

reais); QUE o Declarante incumbiu o então Secretário PEDRO NADAF de realizar tais 

pagamentos; QUE acredita que pagou todo o valor exigido por ANTONIO CARLOS, 

mediante valores oriundos de propinas que o Declarante recebia no governo de MT. Nada 

mais a declarar, encerro o presente termo às 16h01 min do dia 18/05/2017 e segue assinado 

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

(Procuradora a República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de març<) de 

2017) __ !:.,:J,m~~~U)J},~::=~~~~~~~~e digitei o presente termo. 

aLte L 
Delio Lins e Silva Junior 

Advogado - OAB/DF nO 16.649 
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No dia 18 de maio de 2017, às 16h02min, 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 
I 

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

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

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

do Registro Geral nº. 2020025 SS/PR. inscrito no Cadastro de Pessoa Física so~ 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 inte~esse 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 84 -
- I 

"VENDA DE AVIA0 A MAURO SAVI": QUE no ano de 2008, o Declarante vendelf para 

MAURO SAVI, então Deputado Estadual, um avião prefixo PT ECI, pelo: valor 

aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); QUE a forma de pagamento se deu por 

meio da compra de uma caminhonete, em favor do Declarante, modelo Hillux ,SW4, 

Toyota, pelo valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) à época, além de m,iis R$ 
, 

140.000,00 (cento e quarenta mil reais) em dinheiro que seria entregue ao Declarante; 'QUE 
I 

a caminhonete foi adquirida em nome do Declarante ou da empresa TUPI 
- , 

COMUNICAÇOES, de propriedade de familiares do Declarante, e MAURO SAVI ficou 

responsável por pagar as 24 parcelas referentes ao automóvel financiado; QUE MAURO 

SAVI ficou responsável por quitar as parcelas med iante entrega pelo Declarante 

diretamente a MAURO SAVI dos boletos do financiamento; QUE o valor de R$ 140.000,00 

(cento e quarenta mil reais) deveria ser pago em dinheiro, devendo ser entregue por 
, 

MAURO SAVI ao Declarante, também de forma parcelada; QUE o Declarante esclarece 

;:-o ~~ 40/ 
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que o avião estava registrado em nome de seu irmão ANTONIO BARBOSA e por essa 

razão ele aparece no contrato de compra e venda como vendedor; QUE MAURO SAVI 
I 

não aparece como comprador no contrato, estando em seu lugar VALDIR DA;I~OIT, à 

época seu cunhado; QUE O Declarante tomou ciência por meio de MAURO SAVI que o 

empresário ULISSES VIGANÓ, da CONSTRUTORA CONSNOP, teria pago duas parcelas 
I 

do financiamento da caminhonete, utilizando cheques do próprio empresário ULISSES, , 

não sabendo o Declarante a origem do recurso utilizado por ULISSES; QUE após a ciência 
I 

de que MAURO SAVI fez tais pagamentos por meio do empresário ULISSES, o Declarante 

procurou MAURO· SAVI e solicitou que os pagamentos remanescentes fossem feitos 

diretos ao Declarante; QUE o Declarante fez esse pedido a MAURO SAVI, pois tinha 
I 

receio de que o empresário ULISSES alegasse eventualmente que tivesse compr~do um 

automóvel em favor do Declarante; QUE passado um tempo, MAURO SAVI sofreu um 

acidente com referi,do avião e acabou por devolvê·lo ao Declarante, deixando assim de 
I 

arcar com parte do valor remanescente de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Nada 

mais a declarar, encerro o presente termo às 16h25min do dia 18/05/2017 e segue assinado 
I 

por todos, inClusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zaga Ribeiro Scarmagnani 

a República, matr.ículâ 1142, Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 
r 

2017) _-.:~:z..m:ili'f:i~:li.20d~========'<tue digitei o presente termo . 

da 

J:;ntL~ 
. Delio Lins e Silva Junior 

Adv ado - O BIDF nº 16.649 

. ! 
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Na dia 18 de maia de 2017, às 16h28min, na sede da Pracuradaria da República em Mata 
" 

Grossa, estando. presente a P~acuradara da República Vanessa Cristhina Marconi Zaga 

Ribeira Scarmagnani (partaria PGR/MPF nº '193, de 07 de março. de 2017), campareceu a 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileira, casada, empresária, ex-Gavernadar da 

Estada de Mata Grossa (gest~a 2011/2014), nascida em 26/04/1961, natural de 

Barrazópalis/PR, filha de Jaana dJ Cunha Barbasa e Antônia da Cunha Barbasa, partadar 

da Registra Geral nO. 2020025 SS/PR, instrita na Cadastro de Pessaa Física sab a nº, 

335.903.119-91, grau de instrução. Superiar Campleta, residente na Avenida Brasília, n" 
" 

235, apta 1901, Bairro. Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhada 

par seu advagada Delia Lins e Silva Juniar, inscrita na OAB/DF nº 16.649, na interesse e 

cam fundamenta na Notícia de fato. nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a 

Pracu,radaria-Geral da República para prestar declaração. referente ao. Anexa 85 

"CERVEJARIA PETRÓPOLIS ": QUE na .ana 'de 2010 enquanto. a Declarante estava em 

campanha para a gaverna entrau' em cantata cam a praprietária da empresa 

, CERVE)ARJA PETRÓPOLIS, VALTER FARJAS, quando. de uma visita dele na palácio. da 

gaverna; QUE a audiência cam a empresárIa fai agendada pela própria gaverna cam a 

intuito. de abter daações de campanha; QUE nesta reunião. a Declarante salicitau ao. 

empresária VALTER FARJAS ajuda fina(lceira para ser usada em sua campanha eleitaral; 

QUE na acasiãa VALTER FARJAS cancordau cam a salicitaçãa da Declarante sem, 

cantuda, ajustar cam a Declarante a vaIar; QUE ao. langa da campanha eleitaral VALTER 

FARIAS ajudau a Declarante, não. se recardanda a mantante repassada durante a períada 

da campanha; QUE na 'inícia da gaverna da Declarante, em data que não. se recarda, 

VALTER FARJAS novamente auxiliou'a' Declar;tnte cam repasses de vaIares, sempre em 

dinheiro., a quitar restas de campanha; QUE se lembra que VALTER também auxiliau a 

Declarante quando. da realização. da da ano. de 2012 que acarreu r 
j st ' 
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durante o governo do Declarante; QUE juntando todos esses auxílios solicitados pelo 
r.' " 

Declarante a VALTER, acredita o Declarante que seja de aproximadamente R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais) os valores repassados; QUE desde o governo BLAIRO MACCI: a 

CERVEJAR1A PETRÓPOLIS recebia incentivos fiscais, sendo que quando já se encontrara 
, 

como governádor,' o Declaran,te recebeu solicitação da empresa CERVEJAR~A 

PETROPOLIS, por meio de VALTER FARIAS, para a renovação do incentivo fiscal; QUE 

pelo fato de a empresa ter auxiliado o Declarante consoante acima especificado, 
. ) 

determinou que PEDRO NADAF 'providenciasse na SICME a renovação do incentivo 

fiscal, o que acabou sendo efetu<;tdo; QUE por conta dessa renovação o Declarante não 

recebeu nenhum outro benefício financeiro da CERVEJARIA PETRÓPOLIS. Nada mais a 
. . ~ 

, declarar, encerro o presente termo às 16h52min do dia 18/05/2017 e segue assinado por 

todos, inclusive por mim, Vanessa CÍ'isthina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnari 

(Procurado~ij. República, matrí~I~'1142" Po~aria PCR/MPF nO 193, de 07 de março de 

2017) V<,5)"rlJ.f'f'l~ , ' que digitei o presente termo. • , , 

Delio Lins e Silva Junior! 
Advogado - O B/DF nO 16.649 

Wilso 

Agente de Polícia 

". 2 " 

• 
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No dia 18 de maio de 2017, às 17h08min, na sede da Procuradoria da República em Mato 
, 

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

Ribe.iro Scarmagnani (Portar.ia PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 
, 

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

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

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, acompanh~do 

por seu advogado DeJio Lins e Siíva Junior, inscrito na OAB/DF nO 16.649, no interes~e e 

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

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 86 -

"CAMPANHA DE 2010 - GOVERNO DE MATO GROSSO": QUE na campanha 'do 

Declarante para governo no ano de 2010 houve custos obrigatórios como marketing' da 

campanha e marketing pessoal, gráficas, combustível, horas de vôos, pesquisas, 

transportes, som, assessorias, palanques, cabos eleitorais, acordos com partidos e 

imprensa, locação de veículos, locação de comitês, mobiliário de comitês, etc.; QUE néssa 

campanha foi firmado acordo com o Partido' Progressista - Pp, com os deputados J0SÉ 
, ' 

RIVA e PEDRO HENRY, onde o Declarante repassou a eles nessa campanha o valor d~ R$ 

8.000.000,00 (oito milhões de reais) .d·estinádos a estrutura das campanhas dos candidatos 
, 

a deputados estadual e federal do PP; 
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PMDB o Declarante repassou pá~p' CARLOS' BEZERRA e os respectivos candidatos o 
,~ I 

montante de R$ 4.000.000,00 (guatro milhões de reais); QUE para a estrutura dos 
, 

" 
candidatos a deputado estadual 'e federal do PR - Partido da República o Declarante 

repassou o valor de R$ 4.0.00;000,00 (quatro milhões de reais), sendo que WELINGTON 
. ." . 

FAGUNDES era quem coordenava a estrutura da campanha; QUE para a estrutura do~ 

candidatos do PT - Partido'dos Trabalhadores o Declarante repassou para as pessoas d~ 

CARLOS ABICALIL, 'candidato ao Senado, o montante aproximado de R$ 1.000.000,00 
, 

(um milhão de reais), além de serViços gráficos e,para SERYS SLHESSARENKO repassou 
, 

o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE afirma que na época fez um acord,o 
, 

com SERYS e com LUIZ ANTONIO PAGOT no sentido de que este repassaria mais R$ 

1.000.000,.00 (um milhão de reais) para a candidata;. QUE o Declarante também contribuiu 

com as candidaturas dos deputados estaduais, contudo não se recorda o valor qÍte 

repassou a eles; QUE para auxiliar n'a campanha da coligação FRENTINHA, o Declarante 

repassou o valor aproximado de R$ 1.500,.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) sendo 
, 

o coordenador dessa coligação .o empresário 6ALTAZAR ULRICH; QUE para o partido 

DEM o Declarante acordou com o ex-gove'rnador JULIO CAMPOS de arcar com' as 

despesas contraídas pela campanha 'no ~alor aproximado de R$ 4.0.00.000,0.0 (quatro 
4 1 . . 

milhões de reais), acrescidos do valor de .R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos inil 

reais) para o candidato a vice-governador DILCEU DALBOSCO da chapa de WILSON 

SANTOS; QUE ainda nessa campanha o Declarante auxiliou o candidato a deputjldo 

estadual GUILHERME MALOUF com o valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais); QUE afirma que todos esses repasses efetuados pelo Declarante foram oriundos 

dos recebimentos de vantagens, indevidas, tais como precatórios com 'retorno', conceSsão 

de incentivos fiscais a empresas com 'retorno', doações de empresários, empréstijnos 

tomados perante factoring e outros empresários, além de empréstimos bancários; QlTE o 

Declarante esclarece que as declarações de doação de campanha e gastos prestadas à 
, 

Justiça Eleitoral representam geralmente 1/3 dos recursos efetivamente empregados. l'IJada 
, , 

, 

mais a declarar, encerro o presente t~rmo às 17h35min do dia 18/05/2.017 e segue assinado r 
' I ~ 

W ~.~ 



" . 

, I 

I I. 
I 

• 

• 
• 

Ministério Público Federal 

GA8/PG~ 

FII. o o o 9 5 5 I 

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

(Procuradora da República, matríc la 1142, Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 

2017) e digitei o presente termo. 

d 

tlJ:;nteL 
. '. Deho Lins e Silva Junior 

Adv" - O BIDF n"16.649 

~e o 
Agente de Polícia 'Fede al- mat. 18.659 
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BANCO RURAL S/A TRAMSfERENC f A DE RECURSOS 
TED i2/lili0 
016.00.011070-8 TODESCHINI CON 

CNPJ: 03.095 528/0001-80 

DESTHlA TARlü: 
CONSTRUTORA ITACOA UVA ME 

CNPJ: 3;j. 707 647/0001-07 
409 i018-00000012017l.5 

VALOR: 99. 000 , 00 
DEB. CONTA HOVIHEfITO 

DIfERENTE TITULARIDADE erA IlIlVIH F'Af~(, CTA HOVIH 

0179 000000 26 0000000 016 .00. 011070-8 • 
Iilllili!! 01612111.0005000 '*********99.000,00 R ::::::: 

•••• -- __ ... __ __ ~ __ _ M_ • ___________ ... _________ " __ " ______ ... _. __ 

GAB/PGR 
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BAnco RURAL S/A TRMiSFERENCIA DE RECURSOS 
TED 121íi/i0 
016. @0.011070-8 TODESCHINI CON 

C:NPJ: 0·3 095.528/0001 -80 

fiES fINA TARIO: 

RAlII Ü CAPITAL DO NORi E LTDA 
CNPJ: 15.952.435/0001-03 
001 4270-0000000081272 

VALOR: 99.500,00 
DEB. CONTA MOVIHENTü 

DIFERENTE T ITULARIllADE erA HUVrH PARA CTA HOVIH 

017900000026 000000e 016 .00. 0f1070-B • 
I:illmil:! 016 121110 005 000 ... ** ..... 99.500,00 R 

. - "'''- ... _-._-----. __ .. . _- ~-------._--

GAB/PGR 

Fil·00095/j 



.1 

'. 

• 
• 

• 
• 

_.--~_=::...-==--==_.--.._--

BANCO RURAL SI A 
TED 

TRAt6fEREHC I A DE RECURSOS 
12/11/10 

016.00.01i070-8 TODESCHWI CO" 
CNPJ: 03.095. 52[3f000i-80 

[IESflNATARIO: 
WOLlGRAH ARAUJO UrlA 

cPf: 674.823.094-20 
001 i 180-,0000000050<:37 

VALOR: 99.500,00 
DEB. CONTA MOVIMENTO 
DIFERENTE TnULARIDADE eTA .OVIM PARA eTA HOVIH 

0179 000000 26 0000000 016 .00. 0i1070-8 * 
[iEilil! 0i6 12il i 0 005 000 ******"*"99. 500,00 R .. 

...... 

GAB/PGR 

Fis·00095Y 
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BANCO RURAL S/A TRAHSfTRENCIA DE RECURSOS 
TED f2/IUle 
016.00. d11070-ij TODESCHINI GO~ 

CNPJ, 03.09552B/0001-'80 

DESTINATARlO 
MARCOS ANTONIO PEREIf(A 

CPF, 346.357181-15 
001 3863-0000000077275 

VALOR, 99.900, 00 
[lEB. CONTA HOVIMENTO 

DIFERENTE TITULARIDADE erA HOVIH PARA eTA HOVIH 

0179 00000026 00@0000016 .00. 0íi070-B * 
1:illJiliIl! 016 1211l.0 005 000 .... * ... u'l9. 900,00 R 

--------------------_ .. -
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BANCO RURAL S/A TRANSFERENCI A DE RECURSOS 
TEfi . i2liUí0 
016,00,011070-8 TODESCHINl CON 

CNf'J: 03 .• 9:;,528/0001-80 

DESTlNATARIO: 
UELAIDE FREIE DE MELO 

CPF: 779,610.051-53 
001 4270-0000009100234 

VALOR; 99.800,,00 
DER. CONTA HOVmENTO 

DIFERENTE fI ruLARLDADE CTA HOVIH PARA crA HQV!H 

0179 00000026 000000e 016 .00.011070-8 • 
Ul!I1IiB 016 121ii.0 005 000 ..... * .... 99, 800,00 F: 
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BANCO RURAL S/A TRAHSFERENCIA DE RECURSOS 
TED' i2lil/10 
016.00.0H070-B TODESCHHn COH 

CHPJ, 03.095.52B/0001-Se 

J)ESfINATARIO, 
EVA APARECIDA DAL BOSCO DADAM 
CPF, 174.720.831-00 
001 i180-0~~0000162370 

VALOR, 49.500,00 
DEB CONTA HOVIHENTO 

DIFERENTE rnULARIDADE eTA HOVIH PARA eTA HOVIH 

01.79 000000 26 000000& 016 .00.011070-8 • 
l1l!lilin 016 121110 005 000 ........ >*49.500,00 R 

... ......... 

GAS/PGR 

Fi!. O O O 9 6 L 
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BANCO RURAL S/A TRANSFERENCIA fiE RECURSOS 

TED 12/11/10 
016. 00. 011070-8 TODESCHINI CON 

CNPJ: 03.095.528/0001_80 

DESTINATARW: 

FIDEL ANTONIO GASPERINI 
CPF: 270.175.401-15 
001 2363-0000000286133 

VALOR: 49. 900,00 
DEB. CONTA HOVIHENTfl 

DIFERENTE TI rulARIDADE crÀ HDVIH PAR" eTA HOVIH 

0179 0.000026 0000000016 .00.011070-8 * 
r:i1!lml! 016 121110005000 *"**"'***>49.900,00 R 

._--------- •. * 

. 
, '1 I 
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BANCO RURAL SiA TRAMSFERENCIA DE RECURSOS 
TED 12/!1i10 
016. 00. 011070-8 TUDESCHINI CON 

CNPJ: 03.09S.528/0001-80 

DEsrINATARlU : 
DANIEL COUTINHO DE PAULA 

CPF:. 024.763.159-07 
748 0812-0000000059854 

VALOR. 49. 800,00 
IIEH. cmnl\ HOVIHENHJ 

DIFERENTE TI rUlARlDADE CTA HOVIH PAR~, CTA HOVIH 

0179 0001000 26 0000000016 .00. 0í1070-8 • 
[~ 016 j2jUe 005 000 ..... * .... 49.800,00 R 

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

GABIPGR 
Rs·O O O 9 6 4 
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BANCO RURAL SNI TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
TtD lE/li/10 
@16. 00.011070-8 TODESCHINI CON 

CNPJ: 03.095.52810001-00 

DESTINATARlO: 
EVA APARECIDA DAL BOSCO DADA~ 

CPF: 174.720.831-00 
399 0770-00000009 í ~;87 4 

VALOR: 49.700,00 
DEB. CONTA MOVIHENTO 

DIFERENTE TITULARIDADE CTA HOVIH PARA CTA HOVIH 

0179 000000 2ó 0000001 016 .00. 0il07@-8 " 
1.â!lililJ016 ielí10 005000 ***"*'''**49.700,00 R 

._----------~ .-._ . . _-~ ---'--- -~------,.- -.' _. ---- ... _-

'. 
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BANca RURAL S/A TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
m 12/11/10 
016. 00. 0i1070-8 TODESCHINI CON 

CNPJ: 03.095.528/000i-8~ 

DESTINAT ARIO: 
CLE~tENTE GASPARINI 

CPF: 174128.971-87 
001 1180-.000000240222 

VALOR: 99. 500. 00 
DH. CONTA HOVIHENTO 

DIFERENTE TITULARIDADE eTA HOVIM PAR~1 eTA HOVIH 

0179 000000 26 000000i 016 .00. 0ií070-8 • 
IlI!llIm 016 121 H 0 005 000 "********99. 500,00 R 

. .. _----- ---------------~ .. -- - _. _ .. __ . 

-':fI 
~G;c;;A:-;:;B:OJ ... PG;:;-'R........, 

Fis. O O O 9 fi ti 
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BIIIICD RURAL S/A TRAHSFERENCIA !:tE RECURSOS 
TED 12/11110 

------. 

016.00.011070-8 TODESCHINI GON 
CHPJ: 03.095.528/0001-80 

DESTINATARIO: 
TATIlA DAVAM 

CPF: 011.388. 46J.-39 
001 4448-0000000381.276 

VALOR: 49.600,00 
DEB. CONTA HOVIHENTO 

DIFERENTE H rUlARIDADE eTA HOVIH PARA Cf A HOVIH 

0179 000000 26 0000000 016 .00.011070-8 • 
1illllliJ] 016121110005000 H .. H .... 49. 600,00 fi 

GAB/PGR 
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- . .,..---~-~-- -- -~ BA~CO RURAL SIA TKAHSFERENCIA DE RECURSOS 

TED i2/H/i0 

016.00. 0i1070-S TGDESCHl~I CO~ 
CNPJ: 03.095.528/0001-80 

DESHNATARIO: 
FI[J[L ANTONIO GASI'ER1NI 
CPF: 270.i75.40i-15 
341 8218-00000~003688€' 
'JAlOR: 49.000,00 

DER. CONTA MGVIHEHTO 
lllfERENTE TlTULARltlADE eTA KOVIK PARr.·\ eTA HOVIH 

0í79 1100000 26 0000000016 .00. 0i.i070-a • 
[[:l!!1Il1] 01.6 leu \. 0 005 000 >***,**> .. 49. 000,00 R 

.. ~-------- --'.' 
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GAB/PGR 

Fil. O O O 9 fi H ' 
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BANCO RURAL S/A TRANSfERENCIA [I( RECURSOf 
TED 12fli110 
016,00,0ii070-8 TODESCHINI CtJN 

CNf'J, 03,095,528/0001-80 

DESTINATARIU: 
VANDERLEIA SOL!60 

. CPF: 960,B04,21ií-S3 
001 1 j 80-0000000168408 

VALOR, 99, 800,00 
OH. CONTA HOVIMENTO 

DIFERENTE TITULARIDADE erA HOVIH F',~RA eTA HOVIH 

0179000000 26 00~0000 016 ,00.011070-8 • 
lillIil'il! 016121110 0C5 000 .. ** .... **99.800,00 R .. ...... . 
:::::.:;:: 

.. ~------ - ------- ---------- - ------ --- _. -.. ----------
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Fls, 000969, 

" 



• 
• 

• 
• 

BANCO RURAL S/A TRANSFEREHCIA DE RECURSO, 
TED i2/H/i0 
016.00.011070-8 TODESCHINI CO~ 
CNPJ, 03.095.528/0001-80 

DESfINATARIO , 
LUCHIETH eYLES EVAI-IGELlSTA 
CPf: 442.325. i91-49 
001 4270-0000000114316 

.... ALOR: 
DEB. CONTA MOVIMENTO 

49.900,00 

DIFERENTE TITULARIDAIlE eTA HOVIH f'ARA eTA MOVIrI 

0í.79 000000 26 0000000016 .00. 011070-8 • 
[i]!lilil! 016 121110005 000 **<*******49.900,00 R 
. , ..... 
::::::::: 

,. ___ ~. _ __ 0_. _______________________ ....•• ______ ". __ _ 
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BANCO RURAL S/A TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
TtD 12/11/10 
016. 00. 011070-8 TODESCHINI CON 

CNPJo 03. 095. 52a/000i-a~ 

DESflWATARIO : 
RODRIGO LONDERO SOIJZA 

CPF: 655.129.950-49 
001 4205-0000000109142 

VALOR: 49.000,00 
DES. CONTA HOVIHENTO 

DIfERENTE TIruLARIDAllE eTA HOVIH PAR?; CTA HOVIH 

0179 000000 26 0000000016 .00.011070-8 • 
lTI!lilll! 016 121ue 005 000 "'***"**49.000,00 R 

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

-GAl:: /,P.GR 
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BANCO RURAL S/A TRI\NSfERH4CIA ÜE RECURSOS 
lU i2l1f/10 

316.00.011070-8 TODESC/UNI CON 
CHf'J, 03.095.5êB/000í-80 

DES'iINATARIO, 
LADIHIR DAL BOSCO 

CPF, 503.095.791-04 
356 1168-0@00080004132 

VALOR, 34. 300, 00 
DU. CONTA HOVJHEHTO 

DIFERENTE TI fULARIDADE eTA HOVIH PAR" eTA HOVIH 

01.79 00000026 000000e 016 .00. 0íf070-B • 
~ 016 121H0 005 000 *****>u**34. 300,00 R 

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

[GAB/PGR 

C. 00097,~ 
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No dia 18 de maio de 2017, às 17h36min, 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 Cunh~ Barbosa e Antônio.da Cunha Barbosa, portador ' 

do Registro Geral ,nº. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO. ' 
• .,t 

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

235, apto 1901, Bairro Jardim da~' Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado 

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

com fundamento na Notícia de Fi'to nO 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a 

Procuradoria-Geral da Repúblic~ para prestar declaração referente ao Anexo 87 -

"CAMPANHA ELEITORAL DE 2012 - PREFEITURA MUNICIPAL n: QUE o Declarante I 

ajudou a coligação de LUDIO 'CABRAL e FRANCISCO FAlA0 com doação de, 

combustível no montante aproximado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), acrescidos 

de material gráfico e marketing cujos valores não se recorda; QUE na ocasião desse auxílio' 
.. , 

de campanha o Declarante conversou' pessoalmente com ambos os candidatos LUDIO' 

CABRAL e FRANCISCO FAlA0 se comprometendo que ajudaria conforme eles, 

solicitassem; QUE o Declarante também concedeu auxílio ao PMDB com material gráfico, 

para alguns candidatos do interior, contudo não se recorda o valor; QUE a campanha de' 

LÚDIO e FAlA0 era coordenada p'or ÉDER QE MORAES DIAS, embora não aparecesse: 

ofjoolmffi~ ,orno '"0;:;r~~" d~~tj" 0'0 foi om;j" r 
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oficiaL Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 17h39min do dia 18/05/2017 e 

segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa C:isthina Marconi Zago Ribeiro 

Scarmagnani (Procuradora d epública, matrícula p42, Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 

de março de 2017) que digitei o presente 

termo . 

a Barbosa 

J:;te a . 
Oelio Uns e' Silva Juniot. ., 

Advo . - OAB/DF nº 16.649 

/' ... 

~~~vÁi~J 
Escrivã de Po=~al- mal. 19.383 

. ' 

'. 
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• No dia 18 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 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 DeJio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nº 16.649, no intere~pe 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 88 
, 

"CAMPANHA DE 2014 - GOVERNO DO ESTADO": QUE durante a campanha de 2014 o 
I 

Declarante apoiou LUDIO CABRAL para o cargo de Governador do Estado de Mato 
, 

Grosso assumindo a realização de serviços gráficos, marketing e combustível com 

aproximadamente de R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais); QUE o 

Declarante ainda nessa campanha auxiliou cerca de 15 (quinze) deputados estaduais com 

a entrega de dinheiro oriundo de desvios de óleo diesel da Petrobrás em que CINÉSIO ~ra 

O fiel depositário no processo; QUE o Declarante tomou conhecimento que dentro ~o 
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programa de óleo diesel cerca de 15 (quinze) deputados estaduais em campa~a do ano 

de 2014 foram 'auxiliados' pelo Declarante; QUE o Declarante sabe dizer 'que esses 

deputados em campanha recebiam em dinheiro em espécie e que quem possuía o controle 

dos nomes dos deputados que efetivamente receberam era VALDISIO yIRIATO, 

responsável por gerir o repasse desses auxílio aos deputados; QUE o óleo dieseJ' desviado 
I 

foi vendido por VALDISIO, não sabendo o Declarante quanto e nem quem o 'adquiriu, 

mas o dinheiro recebido com a venda parte foi repassado aos 15 deputados; QUE quem 

possuía o controle dos deputados que efetivamente receberam dinheiro fruto desses 

desvios de óleo diesel era VALDISIO VIRIATO, sendo este o responsável por gerir, por , 
determinação do Declarante, o repasse do combustível para os deputados; QUE o 

, 
Declarante ainda auxiliou com tais desvios de combustivel oriundos das execuçõ,es fiscais 

da PETROBRÁS, no total de 300 mil litros, em favor do então candidato ao Governo do 

Estado JOSÉ RIVA, sendo que a pessoa responsável em executar tal entrega, por 

determinação do Declarante, também foi VALDISIO VIRIATO; QUE também destinou o 

valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o candidato a Deputado fstadual 

ROMOALDO JUNIOR, tendo sido combinado com este (ROMOALDO JÚNIOR) que 

utilizaria tal recurso em sua campanha, bem corno nas campanhas dos candidatos ao 
I 

Governo do Estado de Mato Grosso LUDIO CABRAL, candidato ao Senado 

WELLINGTON FAGUNDES e candidato a Deputado Federal CARLOS BEZERRA na 
, 

região Norte do Estado de Mato Grosso, tendo tal valor sido entregue a ROM<DALDO 

diretamente por RODRIGO SANTIAGO FRISON, responsável pela empresa CANAL 

LIVRE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA em razão de retornos de obra na ARENA 

PANTANAL; QUE o Declarante também destinou o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil 

reais) para o candidato a Deputado Estadual BAIANO FILHO, tendo sido combinado com 
, 

este (BAIANO) que utilizaria tal recurso em sua campanha, bem corno nas campanJ:as dos 

candidatos ao Governo do Estado de Mato Grosso LUDIO CABRAL, candidato ao Senado 

WELLINGTON FAGUNDES e candidato a Deputado Federal CARLOS BEZERRA na 

região do ARAGUAIA, sabendo que parte desses recursos saíram de propinas re~,ebidas 

2 



,-

• 
• 

• 
• 

Ministério Público Federal 

de Construtoras da SINFRA que prestavam serviços ao Estado de Mato Grosso. Nada 

mais a declarar, encerro o presente termo às 17h50min do dia 18/05/2017 e segue assinado 

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

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

2017) __ --'-...4J11':4lrn~.lUJ,L\Ll':'::::======"fIJe.digitei o presente termo . 

~~·l~. 
Escrivã de po~- mat. 19.383 

eira Omote 
Agente de Polícia Fe eral- mat. 18.659 
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[ :: 
No dia 08 de maio de 2017, às 13h25min, 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 26/04/196], 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 Noticia de Fato nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 89 - "MIXTO 

ESPORTE CLUBE": QUE por volta do ano de 2009, ainda durante a gestão de BLAIRO 

MAGGI no governo de MT, o Declarante passou a integrar a Associação dos Amigos do . 

Mixto - AFAM; QUE o Declarante junto com ÉDER DE MORAES, BLAIRO MAGGI, JOSÉ: 

GERALDO RIVA, JOÃO DORILÊO e outros que não se recorda, constituíram uma: 

associação AFAM - Associação dos Amigos do Mixto; QUE o responsável por encabeçar a; 

coordenação com o fim de fortalecer um clube da Capital no intuito de levá-lo até à, 

primeira divisão foi JOÃO DORILÊO LEAL (da Gazeta); QUE o Declarante não se recorda' 

de ter contribuído financeiramente com a associação (AFAM) enquanto participou dos 

quadros; QUE o Declarante e os demais integrantes tinham por intenção se movimentar e 

correr atrás de patrocínio para alavancar o time local (Mixto Esporte Clube de Cuiabá) n(J 

cenário nacional; QUE passado um tempo, o Declarante pediu para se retirar da 

associação, pois se recorda que houve uma ação trabalhista e no bojo da ação foi solicitad,'a 

a extensão do bloqueio patrimonial em desfavor dos membros da associação; QUE ÉDE,R 

DE MORAES também começou a emitir cheques pré-datados e estes começaram a volt~r 

sem provisão de fundos, o que contribuiu para a decisão do Declarante em se retirar 9a 
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associação; QUE o Declarante não sabe dizer sobre a existência ou composição' da 

associação ATAM; QUE o Declarante somente se recorda de ter participado de uma 
I 

reunião, que foi justamente a da fundação da associação, ideia levada até BLAIRO 

MACCI por meio do empresário JOÃO DORILÊO LEAL; QUE o Declarante nã~ se 

recorda de ter participado de reunião com VIVALDO LOPES e nada sabe esclarecer sobre 
I 

a participação da empresa BRISA CONSULTORIA E ASSESSORIA; QUE o Declarante não 
, 

participou de reuniões de captação de patrocínio; QUE o Declarante não conhece as 

pessoas de ROBELIA DA SILVA MENEZES e MARIA INÊS CALVÃO BICUDO; QUE o 
I 

Declarante não sabe dizer se, no periodo em que o Declarante compôs a AFAM, , foi 
I 

concedido algum benefício fiscal pelo governo de MT aos patrocinadores do Mixto 
, 

Esporte Clube. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 13h44min do dia , 
08/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi 

presente termo. 

Declarante 

ob L~ 
Delio Lins e Silva Junior 

Ad 0- OABIDF nº 16.649 

mote 
Agente de Polícia Fede aI - mat. 18.659 
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No dia 08 de maio de 2017, às 14h44min, na sede da Procuradoria da República em ~ato 
Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 2017), comparec~u o 

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

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 
i 

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

335.903.119-91, grau de instrução Super,ior Completo, residente na Avenida Brasílifl' 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 
I 

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

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 90 - "1' FASE 

ARARATH - NOVEMBRO DE 2013": QUE no ano de 2013, após a busca e apreensão 

ocorrida na residência de GÉRCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR (JUNIOR 

MENDONÇA), EUMAR NOVACKI, então assessor de BLAIRO MAGGI no Senad~, foi 

até o Palácio do Governo e se reuniu no gabinete do Declarante; QUE EUMAR NOVACKI 
I 

disse que estava ali, a pedido de BLAIRO MAGGI, com a intenção de apresentar o 

advogado SEBASTIÃO MONTEIRO; QUE EUMAR NOVACKI apresentou SEBASTIÃO 
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MONTEIRO como advogado do BLAIRO MAGGI e que seria o responsável por 
, 

acompanhar a investigação ARARATH; QUE EUMAR NOVACKI sugeriu ao Declar~nte a 

contratação de SEBASTIÃO MONTEIRO para que a defesa fosse uniforme, evitando 

eventual contradição; QUE o Declarante concordou e EUMAR NOVACKI pediu a 

SEBASTIÃO MONTEIRO que entrasse no gabinete; QUE na ocasião, na frente do EUMAR 

NOVACKI, iniciou-se as tratativas sobre os honorários advocatícios cobradoS por 

SEBASTIÃO MONTEIRO; QUE SEBASTIÃO MONTEIRO alegou ao Declarante que teria 

"muita influência dentro do MP e que poderia ter informações privilegiadas para a 
, 

defesa", porém SEBASTIÃO MONTEIRO não indicou nomes; QUE o fato de EUMAR 

NOVACKI ter apresentado o "pedido de contratação" oriundo de BLAIRO MAGGI foi , 
determinante ao Declarante para a contratação do profissional, vez que o Declarante já 

tinha advogados constituídos nas pessoas de VALBER MELLO e ULISSES RABANEDA; 
, 

QUE o Declarante marcou uma reunião com SEBASTIÃO MONTEIRO no escritório 

profissional deste e lá acertou a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mir reais); 
I 

QUE SEBASTIÃO MONTEIRO informou ao Declarante que se tratava de uma ri2união 

secreta e pediu que deixasse o celular com seu ajudante de ordem (do governo); QUE 

durante a reunião SEBASTIÃO MONTEIRO queria saber de muitos fatos além da l;lÍstória 

da compra e venda de cargo do TCE entre ALENCAR SOARES e SÉRGIO RICARDO; 
, 

QUE o Declarante estranhou tais questionamentos e a partir desse encontro o Deslarante 

se afastou; QUE no curso da Operação ARARATH, em maio de 2014, o Declarante' tomou 

conhecimento que SEBASTIÃO MONTEIRO era cunhado ou concunhado do Promotor de 
I 

Justiça MARCOS REGENOLD; QUE após a reunião no escritório de SEBASTIÃO 

MONTEIRO descrita acima, O Declarante somente se encontrou com SEBASTIÃO 

MONTEIRO no momento da lavratura de sua prisão em flagrante, já na Superintendência 

da Polícia Federal, em maio de 2014, na Operação Ararath; QUE o Declarante não chamou 

o advogado SEBASTIÃO MONTEIRO no momento em que ocorreu a busca e apreensão 

na residência do Declarante em 20 de maio de 2014, tendo SEBASTIÃO MONTEIRO 

comparecido apenas na sede a Polícia Federal. Nada mais a declarar, encerro o presente 
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termo às 15h09min do dia 08/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, 

Vanessa Cristhina Marconi Zaga Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da Replíblica, 
I 

matrícula 1142, Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março 
'1\\ ,n. __ 

___ ~,j.",JI.l~m'0...!e:!::""_..:~ ________ que digitei o presente termo. 

a 
lUeclarante 

t2k)Lz 
Delio Lins e Silva Junior 

Adv ado - OAB/DF nO 16.649 

3 

de ; 2017) 
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• No dia 22 de maio de 2017, às 17h20min, 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/OF 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 91 - "IP~ 

234/2014 - ARARATH": QUE entre o final de 2011 e início de 2012, não sabendo o 

Declarante precisar, houve a necessidade do Estado adquirir uma área localizada nó 

Município de Várzea Grande/MT, próxima ao Aeroporto Internacional Marechal Rondo,"" 

que era ocupada por casas funcionais utilizadas pelos servidores da Aeronáutica; QUE a 

necessidade de aquisição da referida área residia no fato de que ficava no trajeto que 

futuramente seria feito pelo VLT e, ainda, parte dela também serviria para ampliação d,b 

estacionamento do aeroporto e também serviria como pátio do centro de manutenção do ~ 

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



• 

• 

Ministério Público Federal 

GAB/PGR 

Fil, o o o 9 9 4 

VLT; QUE inicialmente, pensou-se na desapropriação da área, mas o Comandante da 

Aeronáutica à época, BRIGADEIRO JUNlTI SAITO, com quem o declarante se reuniu, 

umas três vezes em BrasílialDF, não concordava com a desapropriação, pois afirmava que. 

precisava de um local próximo ao aeroporto, onde o pessoal da aeronáutica deveria ser, 

mantido; QUE JUNITI SAlTO dizia que não criaria óbice, se o Governo apresentasse uma, 

alternativa para alocar os servidores da aeronáutica próximos ao aeroporto; QUE o, 

Declarante compartilhou esse problema com o Prefeito de Várzea Grande, que à época era, 

"TIÃO DA ZAELI", e outras pessoas conhecidas, entre elas JOÃO CARLOS SIMONI,' 
I 

dono da CONSTIL, que fica em Várzea Grande/MT; QUE salvo engano, já em 2012, JOÃO' , 
• CARLOS SIMONI levou ao Declarante uma solução, lhe informando que, também, 

próximo ao aeroporto, estava sendo concluído pela Construtora Guaná um conjunto de' 

• 

, 

prédios, com cinco blocos, e que poderiam servir para a residência funcional dos' 

servidores da Aeronáutica, em troca da área por eles ocupada até então; QUE a solução foi 
, 

apresentada ao BRIGADEIRO JUNITI SAlTO que, na sequência, mandou urna comissão 

avaliar os imóveis construídos pela CONSTRUTORA GUANÁ; QUE a comissão ficou 

satisfeita e informou que aceitaria a troca pela área então ocupada pelos servidores; QUE 

a partir de então, houve a necessidade de tratar com o responsável pela CONSTRUTORA 

GUANÁ; QUE pelo que se recorda, quem ficou de tratar di.retamente com O representante 

da empresa foi MAURÍCIO GUIMARÃES, então Secretário da SECOPA; QUE foram 

realizadas tratativas com representante da CONSTRUTORA GUANÁ, mas o Declarant~ 

não participou dessas discussões; QUE o representante da empresa aceitou trocar os 

prédios de apartamentos construídos ao lado do aeroporto por uma área de cerca de 1~ 

hectares situada em Cuiabá/MT, no Centro Político Administrativo, próxima ao Hospit~1 

do Câncer; QUE O Declarante não sabe dizer de quem partiu a ideia de envolver aqueia 

área especificamente na permuta; QUE esse processo foi bastante trabalhoso, urna vez q~e 

envolvia três interessados, a AERONÁUTICA, A CONSTRUTORA GUANÁ e O ESTADO, 

tendo havido a necessidade de articular uma triangulação para as permutas dos imóveis; 

QUE ficou definido, então, que a área de 16 hect:res seria permutada por 84 apartamentos ~ 

(U 5P .~ ft 
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da CONSTRUTORA GUANÁ e, posteriormente, os 84 apartamentos seriam permutados 

pela área da aeronáutica que era de interesse que se tomasse servidão do Estado; QUE , 

para viabilizar essa triangulação, foi editada uma lei, em junho de 2012, autorizando a 

troca das áreas acima citadas; QUE quando começaram a serem adotadas as providências 

pela SAD - Secretaria de Administração, com O fim de medir a área a ser permutada, foi 

identificada a existência de um posseiro em parte da área situada no Centro Político 

Administrativo; QUE na ocasião, o Declarante nem sabia de quem se tratava, tendo 

ordenado que a SAD tomasse providência para desocupação; QUE depois disso, o I 

Declarante foi procurado pelo então Deputado Estadual JOSÉ RlVA que, acompanhado 

por CÉZAR ZILIO, então Secretário de Administração, solicitou ao Declarante que 

solucionasse o problema, pois JOSÉ RlVA conhecia as pessoas que eram posseiras de parte 

da área que foi permutada; QUE segundo JOSÉ lUVA, que intercedeu em favor dos 

posseiros, as pessoas que detinham essa posse, cujos nomes não se recorda, eram 

detentoras de um terreno de cerca de quatro hectares que adentrava a área que estava 

sendo permutada pelo ESTADO e que eles ficariam satisfeitos se o Estado ampliasse a 

posse deles para fora da área permutada, desde que essa posse fosse regularizada, isto é, 

titulada pelo INTERMAT; QUE o Declarante concordou com a solução apresentada por 

JOSÉ RIVA e pediu para CÉZAR ZÍLIO resolver o problema, pois precisava dar 

andamento à permuta da área pelos apartamentos que seriam entregues à 

AERONÁUTICA; QUE depois disso o Declarante não mais participou de nenhuma 

tratativa sobre o assunto; QUE somente em 2014, o Declarante ficou sabendo que o 

Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública pedindo a anulação de uma 

venda de uma área ao lado da área permutada com a CONSTRUTORA GUANÁ, que, 

conforme o processo, teria sido vendida a JÂNIO VIEGAS DE PINHO; QUE o Declarante 

não tinha conhecimento que área foi vendida pelo Intermat para TÂNIO, mas sabe dizer I 

que essa área, cuja alienação era questionada, é a mesma área que JOSÉ RIVA solicitou 

que fosse regularizada em favor dos posseiros que alegavam que parte de sua posse 

adentrava o terreno que foi permutado com a CONSTRUTORA GUANÁ. Nada mais a 
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declarar, encerro o presente termo às 18h33min do dia 22/05/2017 e segue assinado por 

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

epública, matrícula 1142, P?rtaria PGR!MPF nQ 193, de 07 de março de 

2017) __ ~1.p:nuti.i:i\.Y1},t::::===:< 

vhrantG~ 
Delio Lins e Silva Junior 

M"V01~do - OAB/DF nº 16.649 

e 
Delegado de Polícia Fede I 

0t 
Giova a ae Arruda ag 

Escrivã de PolícIa Federal- mat. 19.383 

ana de Oliveir Omote 
Agente de Polícia Federàl- mat. 18.659 
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No dia 18 de maio de 2017, às 18h25min, 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 
I 

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, acompanj1ado 

por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OABIDF nº 16.649, no interekse 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 92 - "DO 

PAGAMENTO DE R$ 3.000.000,00 NA CAMPANHA ELEITORAL DE JUAREZ COSTA A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/2008": QUE durante a campanha eleitoral do ano 
i 

de 2008, o candidato JUAREZ COSTA a Prefeitura Municipal de Sinop foi melhorando nas 
I 

pesquisas e passou a ter condições de vencer o pleito, o que gerou a necessidade de lnais 

recursos para investir na campanha; QUE JUAREZ COSTA era candidato pelo PMDB, 

mesmo partido do Declarante e por essa razão o Declarante deveria ajudá-lo; QUE o 

Declarante tomou dinheiro emprestado com GÉRCIO MARCELINO MENDONÇA 

JUNIOR nUNIOI< MENDONÇA"), TEGIVAN LUIZ DE MORAIS e WANDERLEY 
I 

FACHETTI TORRES, totalizando a importância aproximada de R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais); QUE JUAREZ OSTA recebeu a quantia em dinheiro em espécie, 
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cheques e provavelmente material gráfico; QUE esse dinheiro foi emprestado 

exclusivamente para a campanha eleitoral; QUE JUAREZ COSTA foi eleito e assumiu o 

compromisso de quitar essa dívida; QUE com a inadimplência de JUAREZ COSTA, o 

Declarante e TEGIVAN receberam dele uma área rural localizada em Sinop com 54 

hectares; QUE na divisão dessa área rural TEGIVAN ficou com 25% da área e o restante 

ficou com o Declarante (75%), embora a área esteja registrada apenas em nOJ;ne de 

TEGIVAN; QUE a área consiste em 54 hectares, localizada no Município de Sinop, 

matrícula n" 36.815, no valor aproximado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); QUE 

o Declarante tem interesse em registrar sua parte no imóvel (75%) em seu nome ou,de seu 
, 

irmão ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO, pois pretende apresentá-lo com~ forma 

de pagamento no bojo do acordo de colaboração; QUE WANDERLEY, como forma de 

pagamento, recebeu de JUAREZ COSTA uma área no Município de Sinop de 10 h~ctares, 

não sabendo o Declarante detalhar a localização da área; QUE o Declarante acreejita que 

quando JUAREZ COSTA repassou os imóveis rurais mencionados, tenha quitado toda a 
, 

dívida; QUE as demais dívidas contraídas pelo Declarante para auxiliar a campanha de 

JUAREZ COSTA foram quitadas ao final por meio do recurso obtido ou com empréstimo 

tomado perante o BANCO RURAL por JOÃO CARLOS SIMONI, tendo por' avalista 

WANDERLEY FACHETTl TORRES, ou com empréstimo tomado perante o BIC ,BANCO 

por WANDERLEY FACHETTl TORRES; QUE durante o mandato de JUAREZ:COSTA, 

este procurou o Declarante e pediu emprestada a quantia aproximada de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais); QUE o Declarante disse a JUAREZ que não tinha recursos para 

emprestar, mas disse a JUAREZ que o auxiliaria; QUE o Declarante foi até :GÉRCIO 

MARCELINO MENDONÇA JUNIOR ('JUNIOR MENDONÇA') e pediu a: ele que 

emprestasse a JUAREZ; QUE JUNIOR MENDONÇA concordou em emprestara quantia 

desde que JUAREZ emitisse um cheque e o Declarante ficasse como avalista da :operação; 

QUE JUAREZ emitiu o cheque e entregou a JUNIOR MENDONÇA, tendo este o dever de 

repassar o montante ao então Juiz Eleitoral EDUARDO JACOB (falecido); QUE o 

Declarante sabe dizer que a dívida perante 

2 
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JUAREZ; QUE embora o Declarante não saiba dizer o motivo que fez JUAREZ COSTA 

repassar dinheiro a um Juiz Eleitoral, o Declarante somente foi avalista porque JUAREZ 

estava na Prefeitura de Sinop e assumiu o compromisso de quitar o cheque perante 

JUNIOR MENDONÇA. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 18h50min do 
, 

dia 18/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristh~a Marconi 

Zago Ribeiro Scarmagnani (Procurador a República, matrícula 114;2, Portaria PGR/MPF 

nO 193, de 07 de março de 2017) que digitei o 

presente termo . 

/l feclarante 

{J~L~ 
Delio Lins e Silva Junior 

A - AB/DF nº 16.649 

GreW)!,!-J' 
Giovana S va d rruda 

Escrivã de Polícia Federal- mat. 19.383 

Agente de Polícia Fe eral- 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/CHEFIAGAB/PGR, procedi ao encerramento do 

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

1002. 

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

DANIEL~RAN 
Técnico Administrativo 

Tenno de Ahcrtum e Encerrnrnento de Volume 06812017. Versão 2, de 30/0712015. 


