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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

GAB I PGRl 
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PR-MT-OOOl1493/2017 

RECIBO DE PROTOCOLO 

No dia 03/05/17, o advogado Délio Lins, no interesse de seu cliente Rodrigo 

• da Cunha Barbosa, protocolou: 1 folha contendo o telefone de "Jurandir", 065-5642-6020; 1 pen 

drive SanDisk de 8GB, contendo fotos de viagem ao exterior com Pedro Elias; prints da tela de 

• aparelho celular, demonstrando ligações e mensagens do Deputado Wagner Ramos (5 fls.); extratos 

bancários de transferências da Nove Imobiliária, nos valores de R$ 55.000,00 (13/08/2015), R$ 

• 

70.000,00 (29/10/2015), R$ 70.000,00 (03/12/2015), R$ 55.000,00 (30/12/2015); 4 contratos de compra 

dos apartamentos: 1706, do Edifício Via Ipiranga, 1106, do Edifício Via Ipiranga, 1301, Edifício 

Torre Rio Coxipó, e 1101, Edifício Torre Rio Coxipó, bem como a declaração de quitação dos 

referidos apartamentos. 

Os referidos documentos geraram o número de protocolo/documento PR-MT-

00011491/2017 . 

CuiabáfMT, 03 de maio de 2017. 

• V'o,= ~'M"OOni 'go R<be;m ""=~~o; 
Procuradora da República 

Rua Estevão de Mendonça, nU 830, Ed'ifício Green Tower, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, Telefone 65 3612-5000 
I 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MA TO GROSSO 

PR-MT-OOOl1269/2017 

RECIBO DE PROTOCOLO 

No dia 27/04/17, o advogado Délio Lins, no interesse de seu cliente Rodrigo 

• da Cunha Barbosa, protocolou: 1 bilhete, 1 cheque da empresa Nove Investimentos (CNPJ 

20.536.198/0001-30), do Banco Itaú, Ag. 0288, Conta 24700-0, no valor de R$ 195.000,00 (cento e 

.noventa e cinco mil reais) à Rodrigo da Cunha Barbosa, com data de 13/08/2015; 1 "Contrato 

Particular de Arrendamento Imóvel Rural", entre o proprietário Trimec Construções e 

Terraplanagem LTDA, e o arrendatário Rodrigo da Cunha Barbosa, quanto ao imóvel denominado 

"Rancho T PO", localizado em Nossa Senhora do Livramento/MT, inscrito na Secretaria de Receita 

• 

Federal do Brasil sob na 4.642.816-0, matrículas na 3.256 e 30.501 do 10 Serviço Notarial e de 

Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, documento de 16/10/2012; 1 notícia do site da 

Prefeitura de Sinop, de 11/02/2011, noticiando que o prefeito Juarez Costa recebeu o "V Premio 

JBGV 2010" . 

Os referidos documentos geraram o número de protocolo/documento PR-MT-

00011268/2017 . 

• 
Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmanani 

Procuradora da República 

Rua Estevão de Mendonça, nº 830, Edifício Green Tower, Bairro Quilombo, Cuiabâ/MT, Telefone 65 3612-5000 
1 
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GAB/PGR 

Fla·ODODOS 

(---------~.,-~'---====.= - -- --.",..-.,-~---------. :. TERMQD~DEÇLARA.ÇA9LQL ______ -' 

No dia 27 de abril de 2017, às 13h28min, na sede da Frocuradoria da República em Mato 

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

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 201 7), compareceu o 

Sr. RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, médico e empresário, nascido 

em 04/05/1984, natural de Cascavel- PR, filho de Roseli de Fátima Meira Barbosa e Silval 

da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral nº 11900342/MT SI. inscrito no Cadastro de 

Pessoa Física sob o nO 007.451.521-71, com grau de instrução Superior Completo, residente 

e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nO 135, Bairro Popular, apartamento 

802, Cuiabá- MT, acompanhado por seu advogado Oelio 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 01 - "HISTÓRICO PROFISSIONAL": QUE o 

Declarante tem como atividade profissional médico e empresário no ramo de 

comunicação; QUE o Declarante tem registrado no seu nome a Radio Educadora Nova 

Geração Ltda (com outorga de rádio em Paranatinga e Nova Brasilândia) e 

Telecomunicações Araguaia (com outorga de rádio em Peixoto de Azevedo/MT); QUE o 

• Declarante é adminisb'ador da Tupi Comunicações, que encontra-se registrada em nome 

de sua mãe (ROSELI BARBOSA) e sua irmã (CARLA CRISTINA BARBOSA); QUE o 

Declarante é sócio de fato da Continental Comunicações (outorga de rádio em São José do 

Xingu, Confresa, Mirassol D'Oeste, Pontes e Lacerda, Carlinda); QUE inicialmente a 

empresa foi constituída em nome de TEGIVAN LUIS MORAES e sua esposa 

ROSÂNGELA; QUE com a separação de TEGIVAN LUIS MORAES e ROSÂNGELA, o tio 

do Declarante (ANTONIO BARBOSA) adquiriu a cota parte (50%) de ROSANGELA e 

passou a figurar no quadro societário; QUE embora a empresa continue registrada em 

nome de TEGIVAL LUIS MORAES na cota de 50%, de fato, esse 50% das cotas é do 

r 



r------------------------------------------------------- - -

• 
• 

• 
• 

Ministério Público Federal 

GAB/PGR 

Fls. 000005 

Declarante, mas já está em processo de registro perante o Ministério das 

Telecomunicações em nome do Declarante; QUE a sede das empresas é na cidade de 

Cuiabá, mas em cada Município tem a sua filial; QUE o rendimento das rádios é 

basicamente publicidade; QUE as rádios indicadas acima nunca foram utilizadas para 

justificar receita ilícita; QUE o Declarante não se recorda de ter circulado na conta

corrente das rádios indicadas acima recurso de origem ilícita; o Declarante auxilia o irmão 

RICARDO BARBOSA na administração do site O INDEPENDENTE. 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 

(Procurad9,"("ê\a República, ~íc~a 1142,. Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 

2017) v~fu que digitei o presente termo. 

~·c.~ 
fIgO a ,ilha Barbosa 

Decl ante 

f2~L~ 
Delio Lins e Silva Junior 

Advo 0- OAB/DF nº 16.649 

ederal- mato 19.383 

Agente de Polícia Federa - mato 18.659 

2 
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No dia 27 de abril de 2017, às ]3h45min, 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. RODRlGO DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, médico e empresário, nascido 

em 04/05/1984, natural de Cascavel- PR, filho de Roseli de Fátima Meira Barbosa e Silval 

da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral nO ] 1900342/MT SI, inscrito no Cadastro de 

Pessoa Física sob o n" 007.451.521-71, com grau de instrução Superior Completo, residente 

e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 135, Bairro Popular, apartamento 

802, Cuiabá- MT, acompanhado por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscr.ito 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 02 - "APROVAÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO -

2014": QUE o pai do Declarante (SILVAL BARBOSA) já estava preso e no final do ano de 

2015 (dezembro de 2015), próximo da aprovação das contas do ano de 20]4 do governo de 

seu pai (SILVAL BARBOSA), uma pessoa chamada GOlS (66 99995-]275) representante do 

grupo político do SILVA NO AMARAL - região de Sinop/MT, foi até o escritório do 

Declarante (Avenida do ePA, n Q 173], Ed. Centro Empresarial Paiagiás, 5" andar, sala 510, 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT) e lá agendou com o Declarante uma reunião no mesmo dia, 

às 19hOOmin, no Edifício Caravelas (atrás do antigo Posto 10 da Avenida do CPA), pois o 

Deputado Estadual SILVANO AMARAL queria falar com o Declarante; QUE ao chegar no 

apartamento, o Deputado Estadual SILVANO AMARAL já estava lá, tendo GOlS deixado 

o Declarante sozinho com SILVANO AMARAL; QUE SILVANO AMARAL começou a 

reclamar ao Declarante que SILVA L BARBOSA não o ajudou com a campanha do ano de 

2014 e que agora estava com as contas do ano de 2014 para aprovar, tendo SILVA NO 

AMARAL solicitado a quantia de R 200.000,00 (duzentos mil reais) ao Declarante para 
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GAB/PGRl 
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conceder voto favorável na comissão; QUE o Declarante se recorda alguns dos integrantes 

da comissão JOSÉ DOMINGOS FRAGA, SILVANO AMARAL e WAGNER RAMOS, 

sendo o Relator WAGNER RAMOS; QUE o Declarante respondou que precisava pensar e 

por isso não deu uma resposta imediata, ficando GOlS como intermediador dessa 

conversa; QUE no dia seguinte, no escritório do Declarante, o Declarante disse a GOlS que 

queria conversar com os demais Deputados, em especial, o WAGNER RAMOS porque ele 

era o Relator da comissão; QUE o parecer favorável da comissão era muito importante; 

QUE GÓIS agendou um encontro entre WAGNER RAMOS e o Declarante no 

estacionamento na Padaria Moinho; QUE, provavelmente no dia ]5/12/2015, WAGNER 

RAMOS chegou sozinho num automóvel Corolla, cor prata, e o Declarante entrou no 

automóvel; QUE WAGNER .RAMOS exigiu a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais) para votar favorável à aprovação das contas e o Declarante apresentou a 

contraproposta no valor de R$ 250.000,00; QUE WAGNER RAMOS não aceitou a proposta 

feita pelo Declarante; QUE no dia seguinte o Deputado Estadual ROMUALDO JUNIOR 

entrou em contato com ou com o tio do Declarante (ANTONIO BARBOSA) ou com o 

próprio Declarante e disse que queria conversar sobre o voto do WAGNER RAMOS; QUE 

nesse periodo o Deputado Estadual SILVANO AMARAL estava pressão dizendo que 

pediria vistas do processo, que não iria votar e que esse processo iria adiar, nitidamente 

para tumultuar, no intuito de receber a propina exigida; QUE no dia ]6/12/20]5, o 

Declarante, acompanhado de seu tio ANTONIO BARBOSA, foi até o estacionamento da 

ALMT e lá encontraram o Deputado Estadual ROMUALDO JUNIOR; QUE nesse 

encontro ROMUALDO JUNIOR relatou que estava organizando tudo dentro da ALMT e 

que o Declarante deveria acertar apenas com o WAGNER RAMOS; QUE o Declarante 

asseverou a ROMUALDO JUNIOR que não era bem assim, pois SILVANO AMARAL e ZÉ 

DOMINGOS também estavam exigindo propina para votar; QUE nesse período saiu 

algumas matérias em jornais dizendo que WAGNER RAMOS teria votado contrário à 

aprovação das contas, sendo que tudo isso era uma forma de fazer pressão para o & 
pagamento de modo imediato; QUE pastado um tempo, ROMOALDO JUNIOR chama I 
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seu assessor "DICO" e pede que este vá até o interior da ALMT e chame WAGNER 

RAMOS; QUE WAGNER RAMOS entra no o carro do Declarante e ROMUALDO JUNIOR 

falou para que as partes acertassem o valor e as datas; QUE WAGNER RAMOS diz que já 

tinha três meses que o Declarante e seu tio (ANTONIO BARBOSA) sabiam dessa situação 

e não resolveram nada; QUE ROMUALDO JUNIOR sugere ao Declarante que levantasse 

dinheiro em algum lugar ou emitisse cheque, mas o Declarante ponderou que somente 

efetuaria o pagamento depois do parecer favorável da comissão; QUE no dia 18/12/2015 as 

contas foram votadas pela comissão; QUE GÓES e WAGNER RAMOS diziam que 

SILVANO AMARAL e JOSÉ DOMINGOS FRAGA estavam fechados na votação, devendo 

a quantia de R$ 250.000,00 ser destinada a WAGNER RAMOS (Relator), R$ 200.000,00 

destinada a SILVANO AMARAL e R$ 200.000,00 destinada a JOSÉ DOMINGOS FRAGA; 

QUE no dia da votação, mesmo o Declarante nunca tendo conversado com JOSÉ 

DOMINGOS FRAGA e nem encontrado com ele nesse processo, o Deputado Estadual 

JOSÉ DOMINGOS FRAGA se afastou porque não queria se indispor o atual Governo, vez 

que estava fazendo pressão para que votassem contra a aprovação das contas; QUE pelo 

fato de JOSÉ DOMINGOS FRAGA ser da base governista, ele se afastou da Presidência da 

Comissão e no seu lugar assumiu o Deputado Estadual BAIANO FILHO; QUE o 

resultado da votação foi 3X2, tendo WAGNER RAMOS, SILVANO AMARAL e BAIANO 

FILHO votado favorável e EDUARDO BOTELHO e JOSÉ CARLOS DO PÁTIO votado 

desfavorável; QUE a conversa narrada acima, ocorrida no estacionamento da ALMT, entre 

o Declarante, seu tio e os Deputados Estaduais WAGNER RAMOS e ROMUALDO 

JUNIOR foi gravada por meio de um aparelho celular de propriedade de seu tio 

ANTONIO BARBOSA; QUE depois da votação favorável pela Comissão, as contas foram 

a Plenário e o Declarante passou acompanhar o cumprimento do acordo; QUE o 

pagamento a WAGNER RAMOS, SILVANO AMARAL e JOSÉ DOMINGOS FRAGA foi 

realizado em janeiro de 2016; QUE ANTONIO BAlmOSA foi para Matupá e ficou 

responsável pelo levantamento da quantia de R$ 650.000,00; QUE no mês de janeiro de 

2016 as cobranças sobre o pagame ro voltaram por meio de visitas ao Declarante 

3 
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realizadas por GÓES; QUE inicialmente foram repassados três automóveis: a) L200 Triton, 

placa NPK 3644, b) Hilux SW4, placa NTY 0015, c) Audi Q3, placa FSI 3815; QUE o 

Declarante entregou todos os automóveis pessoalmente a GOlS, na residência deste; QUE 

a entrega foi realizada em dias diferentes; QUE o Declarante não sabe dizer como se deu a 

divisão dos automóveis entre os Deputados Estaduais; QUE os Deputados Estaduais 

WAGNER RAMOS, SILVA NO AMARAL e JOSÉ DOMINGOS FRAGA permaneceram na 

posse dos automóveis, mas ao final devolveram os automóveis Hilux SW4, placa NTY 

0015 e Audi Q3, placa FSI 3815, recebendo em seu lugar o equivalente em dinheiro; QUE a 

diferença para completar a quantia de R$ 650.000,00 foi paga em dinheiro em espécie; 

QUE ANTONIO BARBOSA levantou a quantia provavelmente em Matupá enviou ao 

Declarante em espécie; QUE o Declarante não se recorda se recebeu o dinheiro em espécie 

de sua tia TÂNIA ou de seu primo ANTONIO DA CUNHA BARBOSA NETO; QUE o 

Declarante foi até a residência de GOlS (em frente ao prédio) e lá entregou toda a quantia 

em espécie; QUE apresentada uma reportagem denominada "Sinop: prefeito recebeu 

premiação do IBGV em São Paulo", de 11/02/2011, o Declarante afirma reconhecer GOlS 

como ANTONIO GOlS, citado como "Secretário Adjunto de Governo" na reportagem. 

Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 14h34min do dia 27/04/2017 e segue 

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

Scarmagnani (Procurador la ]]42, Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 

de março de 2017) __ ~:;;t,t!!..~~ºdJ~~~=====:-q[l1e digitei o presente 

termo. 

~f C.~~ odrigo d . unha Barbosa 
Dec arante 

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

4 
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Escrivã de Polícia e 1- mato 19.383 
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.0000 VIVO 4G 13:26 

< Recentes 

Dep. Vagner Ramos 

19 de julho de 2016 

11:02 ligação Perdida 

11:01 Ligação Perdida 

casa 

(065) 99622-0888 

Enviar Mensagem 

Compartilhar Contato 

Adicionar a Favoritos 

Bloquear este Chamador 

• (j) 
Favoritos Recentes Contatos 

000 
000 
000 

.u 

Editar 

QO 

11) cl; 
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."ooVIVO 3G 

< Recentes 

í '\ 
(; Dep. Vagner Ramos " .. / 

26 de julho de 2016 

14:05 Ligação Perdida 

14:02 Ligação Perdida 

casa 
(065) 99622-0888 

Enviar Mensagem 

Compartilhar Contato 

Adicionar a Favoritos 

Bloquear este Chamador 

o 
Fa'toritos Recentes 

000 
000 
000 

feclad • 

lU 

Editar 

QD 

GAB/PGRl 
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•• 000 VIVO 4G 10:20 ® * 82%":> 

< 2 ., Oep. VagnerRamos 

sábado 

Olá boa tarde estão com 
comentário que seu tio teria uma 
gravação minha que foi entregue no 
mp , sabe me dizer doque é ? 

Romualdo e maluf que vieram me 
falar! 

Boa tarde Vagner 

Nao sei nao 

.'w· 

Acredito que é mais uma fofoca 
plantada 

Afftomara 
lb 4;;;: 

Isso é mais um boato! 

Dos tantos que ja sairam 

Disseram que foi na assembleia 
qu~ estava eu vc Toninho é 
Romualdo i!! 

+ 

8 
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•• 000 VIVO 4G 10:20 @ t. 82% ~ 

< 2 • Dep. Vagner Ramos Da \\:::, 

Fofoca! 

Ahhh ·tomara foi Romualdo mesmo 
que saiu com isso no início! 

Vdd 

Romualdo é cheio de sair com 
fofoca 

Manda esse gordo cuidar da vida 
dele 

Igual a vc eu ja fiquei sabendo-nos 
que ele esta fazendo um monte de 
fofoca 

Pode falar pra ele que eu sei disso 
e estou puto 

Mais. Amigo torço muito por VCs ! . 
Não vejo a hora disso tudo acabar! 

" 

'b'Ú 
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< 2 • Dep. Vagner Ramos 

Falo sim 

Se Deus quiser ja ja acaba! 

Uma hora passa 

Sim e vai passar! , . 

Abrcs 

Qualquer coisa estou aqui !!! 

" 
Blz! 

Vlw! 

Nesse meio todo envolvendo 
política e justiça! Não sei Oque 
fazer! Mais ilcide contar comigo! 

Vlw Vagner! 

Vagner 

+ @ 

_.w 

GAB/PGRl 
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. Jurandir telefone 

. -065-5642-6020 
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AV.Hlstorlador Rubens de Mendonça, 1731- Centro Empresarial Palaguás 
Sala 510 - Bosque da Saúde· Cuiab<í· MT -CEP 78050-000 

continentalltda@hotmail.com (65) 3642-3947 
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27/0412017 

(Inicio/) 

. Prefeitura Municipal de Sinop Mato Grosso 

As, 
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Seja Bem Vindo, 27 de Abril de 2017 
Av. das EmbQübas - N<' 1386/ Centro, Sinop - MT 

Telefone: (66) 3517-5200 Atendimento: 07:00 às 13:00 horas 

Digite suo busca o.. 

Notícia) Sinop: prefeito recebeu premiação do lBGV em São Paulo 

Sinop: prefeito recebeu premiação do IBGV em São Paulo 
PUbfIcado em: 11/02/2011 ás 09;02:15 

eutor: Claudio lozarotto 

Fonte: Assecom 

• 
(http://www.sJnop.mt.gov.brllphpThumb/phpThumb.php? 

,src= .. /fotos_bancoimagem/1294.jpg&w=800&zc=T) I 

O prefeito Juarez Costo, foi homenageado ontem (10), em São Paulo. 
Juarez recebeu o premio "V Premio IBGV 2010", concedido pelo Instituto 
Brosileiro de Verificação e Gestãopara 30 prefeitos de 17 estados 
brasileiros. De Mato Grosso, somente o prefeito de Sinop recebeu a 
homenagem. Juarez foi representado na solenidade pelo secretãrio de 
Finanças e Orçamento, Silvano do Amaral e pelo secretário Adjunto de 
Governo, Antonio Gois. 

Para selecionar os homenageados, o Instituto acompanha o ritmo de 
desenvolvimento das cidades e o desempenho dos gestores públicos. 
Um dos itens é a aprovação das contas públicas pelo Tribunal de 

• 
Contas. Os dados são colhidos em agencias de noticias e em pesquisas 

ealizadas por técnicos do próprio Instituto. 

Juarez se mostrou feliz com a premiação e destacou que a mesma reflete o ritmo e crescimento da cidade, 

• 
como todas as ações que vem sendo desenvolvidas visando o desenvolvimento econômico e social de 

p. 

Volto r O 

Notícias relacionadas 

httpjlwww.sinop.mtgov.br/Noticias/Sinop-prefeit~receb9u--premjacao-do-ibgv-em-sao-paulo-I 1/2 
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Avenida Nelson Moggi: Empresa Ret 
(Noticias I Avenida-Nelson -Moggi -Empresa- Retoma-Obras) 

~ 02-06-2016 (Noticias! Avenida-Nelson-Moggi-Empresa-Retoma-Obras) 

Avenida Nelson Moggi: Empresa Retoma Obras 
(Noticias! Avenida-Nelson-Moggi-Empresa-Retoma-Obras) 
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CONTRATO PARCULAR DE ARRENDAMENTO IMOVEL RURAL 

1° - PROPRIETARIO 
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM L TOA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ: 02.470.900/0001-28 IE: 13.182694-8 com sede na 
Rua Paraguaçu nO 413, Bairro: Pico do Amor, Cuiabá/MT representado neste ato por 
Rafael Yamada Torres, brasileiro, solteiro, diretor financeiro, portador do RG nO 
14849674 SSP-MT e CPF: 021.501.441-31 neste ato denominado simplesmente como 
PROPRIETARIO. 

2° - ARRENDATARIO 
RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, solteiro, portador da carteira de 

Identidade RG nO 11900342 SJ MT e CPF: 007.451.521-71, residente domiciliado na 
AV. Brasflia n° 235 Apto. 1801 ED. Revier da America Bairro: Jd. Das Américas 
Cuiabá/MT, neste ato denominado . 

3°-OBJETO 
Uma área rural de 1,188. 8784 hectares, localizada no município de Nossa Senhora do 
Livramento - MT, local denominado "Rancho, T PO", situada à EST Pirizal, inscrita na 
Secretaria de Receita Federal do Brasil sob nO 4.642.816-0, composta dos seguintes 
imóveis rurais: matricula n° 3.256 e 30.501 do 1° Serviço Notarial e de Registro de 
Várzea Grande - MT com a finalidade de produção pecuária (cria, recria e engorda), 
sendo que o arrendatário se compromete ao termino do presente contrato a devolver 
área sem nenhum ônus ou dividas e ,que· não recebera nenhuma indenização por 
benfeitoria no imóvel. . 

4° - VALOR E PRAZO 
O valor acordado será de 4.000,00 correspondentes a 8,00 por cabeça de gado num 
total de 500 (quinhentos) e será pagom~nsalmente. O Prazo de duração será de 03 
(três) anos iniciando-se em 16/10/2012 à"1imO/2015, podendo ser prorrogado por 
igual periodo de acordo com as partes, sendo que as despesas e demais encargos 
serão de responsabilidade do arrendatário. 

• 5° - CONDIÇÕES GERAIS 
~ E por estarem justos e contratados, assino o presente contrato em duas vias de igual 

~
., forma e teor na presença de duas testemunhas, obrigando-se por si e seus herdeiros 
oS/,- eitar integralmente o presente contrato, elegendo ainda o fórum de Culabá-MT 

o p,~ @) 'rimir qualquer duvida, qualquer outro por mais privilegiado que 

Cuiabá, 16 de Outubro de 2012. 

I 
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Ministério Público Federal 

No dia 27 de abril de 2017, às 14h45min, 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. RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, médico e empresário, nascido 

em 04/05/1984, natural de Cascavel- PR, filho de Roseli de Fátima Meira Barbosa e Silval 

da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral nO J 1900342/MT SJ, inscrito no Cadastro de 

• Pessoa Física sob o nO 007.451.521-71, com grau de instrução Superior Completo, residente 

e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nO 135, Bairro Popular, apartamento 

• 
• 

802, Cuiabá- MT, 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 03 - "SAL LOCADORA": QUE o Declarante formou-

se em Medicina na cidade de Presidente Prudente/SP e retorno no segundo semestre de 

2009 a cidade de Cuiabá/MT; QUE por meio de casais com amizade em comum, o 

Declarante foi apresentado a PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELO; QUE devido à 

proximidade tomaram-se amigos; QUE à época PEDRO ELIAS era Secretário Municipal 

da Prefeitura de Várzea Grande, vez que Murilo Domingos era Prefeito e tio de PEDRO 

ELIAS; QUE PEDRO ELIAS conseguiu para o Declarante o primeiro emprego na 

Prefeitura de Várzea Grande, atuando em uma Policlínica próximo ao Galpão em Várzea 

Grande; QUE após um determinado tempo, antes do encerramento da gestão de MURILO 

DOMINGOS, PEDRO ELIAS pediu exoneração do cargo; QUE a saída de PEDRO ELIAS 

coincidiu com o periodo eleitoral de 2010, ano em que o pai do Declarante (SILVAL 

BARBOSA) candidatou-se à reeleição ao cargo de Governador em MT; QUE o Declarante, 

por saber da experiência de gestão de seu amigo PEDRO ELIAS, o convidou para 

participar da campanha eleitoral de SILVA L BARBOSA; QUE com a vitória de SlLVAL 
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BARBOSA nas eleições gerais de 201 O, no cargo de Governador, o Declarante pediu a 

SILVAL BARBOSA que convidasse PEDRO ELIAS para fazer parte no Governo; QUE o 

primeiro cargo de PEDRO ELIAS foi de Assessor Especial da Casa Civil; QUE PEDRO 

ELIAS deve ter permanecido no cargo mencionado pelo período aproximado de 01 (um) 

ano; QUE começaram a surgir oportunidades por meio de prestadores de serviço que 

tomaram conhecimento no período da campanha, possibilitando ganhar algum dinheiro; 

QUE PEDRO ELIAS começou a procurar empresários que estavam prestando naquele 

momento serviços ao Estado, sendo que um dos primeiros empresário procurado foi 

ALEX BOTELHO, proprietário da empresa SAL locadora de veículos; QUE em meados de 

2011, a empresa SAL LOCADORA venceu uma licitação promovida pela SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO - SAD, cujo objeto era locação de automóveis; QUE com o 

encerramento da licitação, PEDRO ELIAS procurou o empresário ALEX BOTELHO, 

proprietário da empresa SAL; QUE o empresário ALEX BOTELHO no ano de 2010 

prestava serviço ao Governo de Mato Grosso e também prestou serviço na campanha 

eleitoral à reeleição para o cargo de Governador de SILVAL BARBOSA; QUE logo em 

seguida, o empresário ALEX BOTELHO manteve contato com o Declarante e informou 

que PEDRO ELIAS o havia procurado; QUE o Declarante sabia que PEDRO ELIAS 

manteria contato com ALEX BOTELHO e disse a este último que poderia resolver 

diretamente com PEDRO ELIAS e não mais manteve contato com ALEX BOTELHO para 

tratar do assunto; QUE ainda no ano de 2011, a cada pagamento realizado pelo Governo, 

PEDRO ELIAS levava até o Declarante todo o montante da propina; QUE por não ter 

regularidade nos pagamentos, pois às vezes o Governo atrasava, os valores eram variáveis 

de R$ 50.000,00 a R$ 70.000,00; QUE desse montante, o Declarante e PEDRO ELIAS 

rateavam em proporções de 40-60% a 30-70%, sendo que o percentual maior da divisão 

ficava com o Declarante; QUE o dinheiro foi empregado em despesas pessoais; QUE o 

Declarante recebia sua parte em dinheiro em espécie; QUE PEDRO ELIAS entregava o 

dinheiro em espécie diretamente ao Declarante na sua residência; QUE o Declarante não 

comentou com seu pai, SILVAL BARBOSA, do repasse recebido pelo Declarante e PEDRO 
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ELIAS oriundo da empresa SAL LOCADORA; QUE o Declarante e PEDRO ELIAS 

receberam recursos oriundos da SAL LOCADORA, de ALEX BOTELHO, por 

aproximadamente um ano; QUE o Declarante não faz ideia da razão pela qual ALEX 

BOTELHO aceitou realizar os pagamentos, pois o Declarante desconhece 

superfaturamento ou lançamento de serviço não prestado pela empresa SAL 

LOCADORA. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 15h05min do dia 

27/04/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi 

Zago Ribeiro Scarmagnani (Procur:df\a da Re~~lica, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF 

nº 193, de 07 de março de 2017) , ~~ que digitei o 

presente termo . 

C-.~ 
oro" B"boo. r ~ 

Delio Lins e Silva Junior 
Advogado - OABjDF nQ 16.649 

Wilson 10jllli~.i"a. 
egado de Policia Fed 
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No dia 27 de abril de 2017, às 15h09min, 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. RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, médico e empresário, nascido 

em 04/05/1984, natural de Cascavel- PR, filho de Roseli de Fátima Meira Barbosa e Silval 

da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral nº 11900342/MT SI, inscrito no Cadastro de 

• Pessoa Física sob o nº 007.451.521-71, com grau de instrução Superior Completo, residente 

e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 135, Bairro Popular, apartamento 

• 
• 

802, Cuiabá- MT, acompanhado por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na 

OABjDF 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 04 - "QUALITY VEÍCULOS": QUE o Declarante 

formou-se em Medicina na cidade de Presidente Prudente/SI' e retorno no segundo 

semestre de 2009 a cidade de Cuiabá!MT; QUE por meio de casais com amizade em 

comum, o Declarante foi apresentado a PEDRO ELIAS DOM1NGOS DE MELO; QUE 

devido à proximidade tornaram-se amigos; QUE à época PEDRO ELIAS era Secretário 

Municipal da Prefeitura de Várzea Grande, vez que Murilo Domingos era Prefeito e tio de 

PEDRO ELIAS; QUE PEDRO ELIAS conseguiu para o Declarante o primeiro emprego na 

Prefeitura de Várzea Grande, atuando em uma Policlínica próximo ao Galpão em Várzea 

Grande; QUE após um determinado tempo, antes do encerramento da gestão de MURILO 

DOM1NGOS, PEDRO ELIAS pediu exoneração do cargo; QUE a saída de PEDRO ELIAS 

coincidiu com o período eleitoral de 2010, ano em que o pai do Declarante (SILVAL 

BARBOSA) candidatou-se à reeleição ao cargo de Governador em MT; QUE o Declarante, 

por saber da experiência de gestão de seu amigo PEDRO ELIAS, o convidou para 

participar da campanha eleitoral de SILVAL BARBOSA; QUE com a vitória de SILVAL 
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BARBOSA nas eleições gerais de 2010, no cargo de Governador, o Declarante pediu a 

SILVAL BARBOSA que convidasse PEDRO ELIAS para fazer parte no Governo; QUE o 

primeiro cargo de PEDRO ELIAS foi de Assessor Especial da Casa Civil; QUE PEDRO 

ELIAS deve ter permanecido no cargo mencionado pelo período aproximado de 01 (um) 

ano; QUE começaram a surgir oportunidades por meio de prestadores de serviço que 

tomaram conhecimento no período da campanha, possibilitando ganhar algum dinheiro; 

QUE PEDRO ELIAS começou a procurar empresários que estavam prestando naquele 

momento serviços ao Estado; QUE em meados de 2011, no mesmo processo licita tório 

vencido pela empresa SAL LOCADORA, de ALEX BOTELHO, que visava contratar 

locação de automóveis, promovido pela SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD, a 

empresa QUALITY VEÍCULOS sagrou-se uma das vencedoras, já que no certame eram 

envolvidos vários lotes; QUE PEDRO ELIAS procurou algum responsável pela QUALITY 

VEÍCULOS, pois esta empresa era de fora de Mato Grosso, não sabendo dizer com quem 

PEDRO ELIAS manteve contato; QUE PEDRO ELIAS reportou ao Declarante que ajustou 

um "retorno" no percentual de 10% de cada pagamento realizado pelo Governo em prol 

da empresa QUALlTY VEÍCULOS; QUE no primeiro semestre de 2012, PEDRO ELIAS 

manteve contato com o Declarante, narrando que os empresários da QUALITY 

VEÍCULOS estavam insatisfeitos com o atraso de pagamento pelo Governo de MT; QUE 

PEDRO ELIAS levou duas pessoas que se apresentaram como proprietários da QUALlTY 

VEÍCULOS até a casa do Declarante (Edifício Rio Sena, Bairro Popular, CuiabájMT) e na 

reunião o Declarante prometeu aos proprietários da QUALITY VEÍCULOS que verificaria 

a razão do atraso dos pagamentos; QUE embora tenha prometido aos proprietários da 

empresa QUALITY VEÍCULOS que buscaria informações, o Declarante solicitou a PEDRO 

ELIAS que fosse em busca de informações, não sabendo dizer o que foi feito por PEDRO 

ELIAS; QUE o Declarante acredita que os pagamentos efetuados pela empresa QUALlTY 

VEÍCULOS ocorreram por um ano e PEDRO ELIAS levava sempre em espécie até a 

residência do Declarante; QUE desse montante, o Declarante e PEDRO ELIAS rateavam 

em proporções de 40-60% a 30-70%, sendo que o percentual maior da divisão ficava com o 
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Declarante; QUE o dinheiro foi empregado em despesas pessoais do Declarante; QUE o 

Declarante acredita que tenha recebido a quantia aproximada de R$ 350.000,00, podendo 

haver variações, pois os pagamentos não tinham regularidade devido ao atraso por parte 

do Estado; QUE o Declarante sabe dizer que PEDRO ELIAS usufruía de um padrão de 

vida incompatível com o valor da renda lícita que recebia decorrente do cargo de Assessor 

Especial da casa Civil; QUE o Declarante não se recorda de aquisições de bens de alto 

valor por PEDRO ELIAS, mas que quando aparecia com algum artigo de luxo, PEDRO 

ELIAS dizia que era do tio MURILO DOMINGOS. Nada mais a declarar, encerro o 

presente termo às ]5h24min do dia 27/04/20]7 e segue assinado por todos, inclusive por 

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

nº 193, de 07 de março ma:~a 1142, Port't{aPGR/MPF 

__ }l::t'h.fffiY':!:fJ.m![f'!2~~t]u..J!Afi\~ID:~::::::======::::=-'l'EJue digitei o presente termo. 

~~- C·~~ 
drigo da ' nha Barbosa 

f2J:;ranL ~ ~ 
Delio Lins e Silva Junior 

Advogado - OAB/DF nO 16.649 

Escrivã de PolI . 
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