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No dia 22 de maio de 2017, às 13h59min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

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

Ribeiro Sca rmagnani (Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 2017), compareceu a 

Sra. ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA, brasileira, casada, ex-Secretária de Estado 

de Trabalho e Assistência Social (gestão 2010/2014), nascida em 23/10/1966, filha de Vilma 

Bonomo Meira, portadora da cédula de identidade nº. 38758764, expedida pela SSP/PR, 

inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o nO. 632.757.401-72, residente na Avenida 

Brasília, nº 235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78060-601, 

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 01 

- "OPERAÇÃO ARQUEIRO - OURO DE TOLO": QUE em março de 2010 a Declarante 

assumiu o cargo de Secretária de Estado da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência 

Social - SETAS; QUE no ano de 2010 já havia um planejamento do governo de BLAIRO 

MAGGI e que somente a partir de 2011 a Declarante trocou ordenador de despesa e 

passou a fazer um novo planejamento; QUE no ano de 2011 a Declarante contratou 

RODRIGO DE MAI~CHI e este passou a trabalhar com a Declarante no cargo de Assessor 

Especial; QUE a Declarante ao assumir a SETAS, trouxe consigo urna demanda já existente 

desde o período que a Declarante trabalhava na Sala da Mulher na ALMT; QUE em 

meados de 2011, a SETAS passou a fazer o chamamento para algumas empresas para 

prestarem o serviço de qualificação profissional em todo Estado de Mato Grosso; QUE as 

primeiras-damas municipais começaram a cobrar da Dec tuação mais intensa 
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na qualificação profissional, sendo os cursos sugeridos pelos Municípios solicitantes; QUE 

por meio do chamamento das empresas, as empresas de propriedade de PAULO CÉSAR 

LEMES foram contratadas pelo Estado de MT, sendo elas, INSTITUTO CONCLUIR e 

IDH; QUE a Declarante não conhecia o empresário PAULO CÉSAR antes de assumir a 

SETAS, tendo seu primeiro contato com ele no ano de 2010, no lançamento da SECOPA; 

QUE a SECOPA montou um programa de qualificação profissional e PAULO CESAR, na 

ocasião, destinou 1000 vagas gratuitas a SETAS para cursos na MICROLlNS; QUE após 

essa destinação de vagas de capacitação, PAULO CESAR procurou a Declarante para 

prestar serviços na SETAS e passou a prestar serviços após o cadastramento de suas 

empresas; QUE a Declarante não sabe dizer a razão pela qual PAULO CESAR utilizava 

das empresas INSTITUTO CONCLUIR e IDH para prestação de serviços perante a 

SETAS; QUE a Declarante esclarece que antes do INSTITUTO CONCLUIR e IDH quem 

prestava o serviço de qualificação profissional ao Estado era o SENAC e SENAI; QUE a 

Declarante esclarece, ainda, que a prestação de serviço foi de fato efetivada por PAULO 

CESAR; QUE as demandas da SETAS eram infinitas, a exemplo de pedido de destinação 

de caixões, mas que não se tinha previsão orçamentária à época; QUE RODRIGO DE 

MARCHI propôs à Declarante que, por meio do direcionamento às empresas de PAULO 

CESAR, estas repassariam um "retorno" de 4% a 5% sobre os pagamentos realizados; 

QUE o valor do "retorno" seria destinado às ações políticas do governo de MT, uma vez 

que o governador SILVAL BARBOSA é esposo da Declarante; QUE a Declarante foi 

apresentada a PAULO CESAR no evento institucional da SECOPA em parceria com a 

SETAS, que previa a qualificação profissional no interesse de serviços da Copa do Mundo 

de 2014, tais como hotelaria, camareira, curso de inglês; QUE a Declarante nunca tratou 

com PAULO CESAR diretamente sobre "retorno"; QUE RODRlGO DE MARCHI foi o 

responsável por agendar uma reunião entre a Declarante e PAULO CÉSAR, no .início de 

2011, na SETAS; QUE a Declarante não sabe dizer se RODRlGO DE MARCHI conhecia 

PAULO CESAR antes de assumir a SETAS com a Declarante; QUE a Declarante era amiga 

da esposa de RODRlGO DE MARCHI, poi 
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Administração; QUE como a Declarante já conhecia RODRIGO DE MARCHI e sabia que 

ele trabalhava na Secretaria de Saúde, convidou RODRIGO DE MARCHI para ser seu 

Assessor Especial na SETAS, cabendo a ele a função de ordenador de despesa e contratos; 

QUE a Declarante era responsável pelo atendimento da sociedade civil, Deputados e 

demais associações e Municípios de MT; QUE na primeira reunião realizada na SETAS 

estavam presentes a Declarante, PAULO CESAR e provavelmente uma terceira pessoa que 

a Declarante não se recorda; QUE questionada sobre a participação de DALVA, a 

Declarante esclarece que DALVA era sua assessora e pode ser que ela tenha participado da 

reunião mencionada acima com PAULO CESAR; QUE a Declarante sabe dizer que havia 

uma comissão para realizar o cadastramento das empresas que prestariam o serviço de 

qualificação profissional, esclarecendo a Declarante que não participou desta etapa; QUE 

ao ser apresentada as empresas de PAULO CESAR, com a possibilidade do "retorno" 

variável entre 4% a 5% sobre o valor de cada pagamento, tendo por destinação a execução 

de despesas sem cobertura orçamentária, o dinheiro do "retomo" era administrado pela 

Declarante e por RODRIGO DE MARCHI, mas não havia um controle formal; QUE o 

"retomo" repassado pelo empresário PAULO CESAR era por meio de dinheiro em 

espécie, sendo sempre por meio de RODRIGO DE MARCHI; QUE o "retorno" em espécie 

recebido pela Declarante, por meio de RODRIGO DE MARCHI, ficava guardado no 

gabinete da Declarante na SETAS; QUE a Declarante entendia que esse "retorno" 

devolvido por PAULO CESAR era no intuito de que os contratos fossem mantidos, bem 

como o pagamento fosse realizado em dia pela SETAS; QUE a Declarante utilizou parte 

do "retomo" para pagamento de algumas contas pessoais, mas não sabe especificar quais; 

QUE a Declarante esclarece que o "retomo" era destinado para despesas de 

assistencialismo e também para despesas pessoais; QUE apresentado o documento 

constante às fls. 9779 e 9782, dos autos nO 1157-74.2015.811.0042 (código 387134), perante a 

7' Vara Criminal da Capital, a Declarante esclarece que a anotação de R$ 10.000,00 era 

destinada ao patrocínio do Projeto Ciranda, enquanto que a anotação de R$ 40.000,00 a 

Declarante não sabe se era o valor referente ao retorno" ; ante não sabe 
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dizer da participação de outro funcionário público além de RODRIGO DE MARCHI; QUE 

a Declarante afirma que SILVAL BARBOSA, seu esposo e à época governador de MT, não 

tinha conhecimento do "retomo"; QUE a Declarante saiu da SETAS em fevereiro de 2014 

porque não conseguia mais lidar com a pressão diária da SETAS, bem como estava 

estafada; QUE a Declarante não tinha conhecimento da investigação denominada 

Operação Arqueiro/Ouro de Tolo ao tempo que estava na SETAS; QUE a Declarante não 

tem conhecimento e não praticou qualquer ato para que pudesse ser favorecida quanto a 

sua soltura; QUE a Declarante sabe dizer que seu esposo SILVAL BARBOSA atuou com 

advogados no intuito de soltar a Declarante, mas não sabe dizer que SILVAL BARBOSA 

tenha praticado eventual ato ou pleiteado algum favorecimento especial para que a 

Declarante fosse solta; QUE a Declarante esclarece que PAULO CESAR mentiu ao alegar 

no seu termo de declaração que SILVIO CESAR CORREA ARAUJO, então chefe de 

gabinete de SILVAL BARBOSA, teria solicitado um "retomo" para fins de tratamento de 

saúde e que a Declarante teria concordado; QUE a Declarante nunca autorizou e não 

tomou conhecimento que PAULO CESAR tenha repassado dinheiro do "retomo" a 

SILVIO CESAR CORREA ARAÚJO; QUE a Declarante esclarece que nunca ajustou com 

PAULO CESAR superfaturamento na contratação das empresas destes; QUE a Declarante 

não aplicou o "retomo" recebido para pagamento de despesas de campanha eleitoral; 

QUE a Declarante não sabe dizer como o dinheiro em espécie chegava até às mãos de 

RODRIGO DE MARCHI, se diretamente por PAULO CESAR ou por meio de 

intermediário; QUE a Declarante não sabe dizer se a má qualidade das apostilas entregues 

por PAULO CESAR era para que pudesse honrar o "retomo", pois o material que PAULO 

CESAR apresentou previamente à Declarante era um material muito bom, com boa 

qualidade; QUE a Declarante estranhou a qualidade das apostilas distribuídas, pois na 

SETAS havia um setor de revisão, com pessoas contratadas para isso; QUE a Declarante 

não se recorda de nenhum bem adquirido especificamente com o dinheiro do "retomo", 

mas apenas a destinação de gastos pessoais, como por exemplo o eventual pagamento da 

fatura do cartão de crédito; QUE a Declarante 
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pois sabia que esse "retorno" não era correto, mas sabia que RODRlGO DE MARCHI 

fazia e o autorizou que o fizesse; QUE a Declarante foi presa preventivamente na cidade 

de São Paulo, não sabendo previamente da expedição do mandado de prisão; QUE os 

responsáveis pelos projetos patrocinados com o "retorno" não sabiam da origem do 

dinheiro. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 15h14min do dia 22/05/2017 e 

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

Scarmagnani (Procuradora da República, matrícula 1142, Portaria PGRjMPF nO 193, de 07 

de março de 2017) \~~~ • que digitei o presente 

termo. 

Roseli de Fátima Meira Barbosa 
Declarante 

Delio Lins e Silva Junior 
Advogado - OABIDF nO 16.649 

Antonio Sergio Cordeiro Piedade 
Promotor de Justiça 
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No dia 29 de maio de 2017, às 17h41min, 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 a 

Sra. ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA, brasileira, casada, ex-Secretária de Estado 

de Trabalho e Assistência Social (gestão 2011/2014), nascida em 23/10/1966, filha de Vilma 

Banamo Meira, portadora da cédula de identidade nº. 38758764, expedida pela SSP/PR, 

inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. 632.757.401-72, residente na Avenida 

Brasília, nO 235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78060-601, 

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 02 

- "EMPRESAS CONTRATADAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS": QUE a Declarante foi Secretária titular da Secretaria de 

Estado de Trabalho e Assistência Social no período de 2010 a 2014; QUE nesse período a 

Declarante conciliou o cargo com as funções inerentes a condição de primeira-dama, que 

tomavam a maioria de seu tempo, motivo pelo qual RODRIGO DE MARCHI era 

praticamente quem geria a SETAS, inclusive era o ordenador de despesas em alguns 

pedodos; QUE afirma que conheceu RODRIGO DE MARCHI através da esposa dele de 

nome FABRÍCIA, eis que ela foi sua colega de faculdade quando cursou um semestre na 

faculdade de Administraçâo da UNIC, acreditando que entre os anos 2004 e 2005, vindo 

posteriormente a conhecer o esposo de FABRÍCIA, RODRIGO DE MARCHI; QUE ambos 

eram servidores públicos, trabalhavam na Secretaria de Saúde, sendo que com o tempo e 
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com o vinculo de amizade e confiança que possuíam, a Declarante convidou RODRIGO 

DE MARCHI para auxiliar na gestão da SETAS; QUE RODRIGO DE MARCHI ocupava o 

cargo de assessor especial, sendo que a função dele era de cuidar de todas contratações 

para atender as demandas da SETAS, sendo inclusive o ordenador de despesas da 

secretaria por determinado período; QUE a Declarante era encarregada mais da função 

social e de assistenciaJismo da secretaria, tendo atendido muitas instituições das mais 

variadas espécies (ex: obras de caridade, clínicas de recuperações, ajuda a lar de crianças e 

idosos, festas culturais e etc); QUE embora RODRIGO DE MARCHI ficasse com a 

incumbência de praticamente gerir a SETAS, ele sempre comunicava a Declarante quando 

das contratações que tinha interesse/necessidade em realizar, contudo somente agia 

quando da concordância da Declarante; QUE afirma que essas demandas de natureza 

social e política que a Declarante atendia eram várias, bem como que não possuía no 

início de sua gestão conhecimento aprofundado acerca do funcionamento da SETAS e dos 

contratos; QUE em meados do ano de 2011, RODRIGO DE MARCHI comunicou a 

Declarante que algumas empresas repassavam valores a título de propinas para ajudar 

nessas demandas extras da secretaria, visando, contudo a garantia da manutenção de seus 

contratos, bem como os seus respectivos pagamentos em dia; QUE afirma que RODRIGO 

DE MARCHI era a pessoa incumbida de receber esses valores pagos por essas empresas, 

arcar com algumas despesas extras da secretaria, e repassar parte para a Declarante; QUE 

assim, as situações em que possui conhecimento de que tais empresas repassaram valores 

a SETAS com tais finalidades são: 1. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELZA SOARES -ME 

(SELIGEL); QUE a empresa ELZA FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS possuía um 

contrato com a SETAS de limpeza do prédio, contrato esse que existia desde o ano de 2009 

e vinha ao longo dos anos sendo aditivado; QUE a Declarante não sabe dizer se a empresa 

ELZA FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS prestava outros serviços ou fornecia produtos 

à SETAS; QUE a Declarante tomou ciência através de RODRIGO DE MARCHI, 

acreditando que por volta do ano de 2011, que o proprietário da empresa ELZA 

FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS vinha efetuando um repasse de propina no valor de 
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R$ 10.000,00 (dez mil reais) desde a gestão anterior a fim de auxiliar nas despesas extras 

do gabinete; QUE diante dessa ciência a Declarante autorizou que RODRIGO DE 

MARCHI continuasse a receber tais valores entregues pela empresa, valor esse que era 

recebido pessoalmente por RODRIGO DE MARCHI o qual pagava alguma demanda 

necessária e repassava o remanescente para a Declarante; QUE além de custear 

igualmente algumas despesas extras da secretaria, como pedidos de vendas de convites, 

rifas, auxílio na compra de passagens solicitadas, pagamento do papai noel mensal, 

mesmo fora do período de natal, a Declarante também usou parte de tal montante para 

custear despesas pessoais, porém não sabe especifiar quais; QUE a Declarante afirma que 

não conhece o proprietário dessa empresa eis que nunca manteve com ele qualquer 

contato; QUE a Declarante tem ciência que a empresa ELZA FERREIRA DOS SANTOS 

SERVIÇOS-EPP efetuou esses repasses para RODRIGO DE MARCHI desde meados do 

ano de 2011 até quando a Declarante deixou a secretaria no mês de fevereiro de 2014, não 

sabendo, contudo se os repasses continuaram mesmo após a saída da Declarante da pasta; 

QUE os "retornos" da empresa não tinha regularidade, maS os "retornos" ocorriam 

sempre que a SETAS efetuava pagamento decorrente do contrato; QUE a Declarante 

também não sabe mensurar o valor total que foi entregue a RODRIGO DE MARCHI pelo 

proprietário da empresa ELZA FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS, porquanto os 

repasses ocorriam somente quando a empresa recebia o pagamento do governo por conta 

do seu contrato, sendo que tais valores eram utilizados com prioridade para atender as 

despesas da secretaria e eventualmente utilizados para pagamentos de despesas pessoais 

da Declarante, não ficando na posse de RODRIGO DE MARCHI; QUE a Declarante não 

tem ciência se além de RODRIGO DE MARCHI havia outro servidor na SETAS que 

também recebia propina da empresa ELZA FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS; QUE a 

Declarante no ano de 2013 solicitou ao então Secretário da SAD, FRANCISCO ANIS 

FAlA0, a contratação de empresa destinada a suprir as necessidades de mão de obra no 

LAR DA CRIANÇA, eis que no local havia aumentado significativamente o número de 

crianças e a empresa que até então prestava serviços, acreditando que o Instituto 

3 
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CONCLUIR de PAULO CESAR LEMES, não possuía estrutura para continuar atendendo 

a demanda que o LAR DA CRIANÇA necessitava; QUE se lembra que apenas passou a 

demanda para FAlA0 sendo que foi a SAD quem resolveu a forma como a contratação da 

empresa seria feita, o que ocorreu através de uma dispensa de licitação com a contratação 

da empresa ELZA FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS - SELIGEL; QUE como a 

Declarante não conhece o proprietário desta empresa, não sabe dizer se o proprietário da 

SELIGEL manteve algum contato com RODRIGO DE MARCHI ou com outra pessoa na 

SAD, visando obter vantagem entre as demais empresas para conseguir referida 

contratação; QUE a Declarante não tem conhecimento se sobre esse contrato de dispensa 

de licitação em que a empresa ELZA FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS - SELIGEL 

teve algum direcionamento visando favorecer referida empresa, não sabendo igualmente 

se por conta desse contrato a empresa efetuou algum pagamento para RODRlGO DE 

MARCHI ou qualquer outro servidor na SETAS ou, ainda, na própria SAD onde foi 

efetivada sua contratação; 2 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NÉIA DE ARAÚJO 

MARQUES; QUE a Declarante afirma que logo no ano de 2011 conheceu a empresária 

NÉIA DE ARAÚJO MARQUES, proprietária das empresas CENTRAL e IMTDH, 

afirmando que uma ou as duas empresas eram cadastradas em uma ata de registro de 

preços da SAD e atendiam várias secretarias, acreditando que desde o governo anterior; 

QUE as empresas de NÉIA prestaram diversos serviços referente a produção de alimentos 

para a secretaria como casamento comunitário, curso profissionalizante no projeto 

mulheres empreendedoras, realização de coquetéis, reuniões, confraternização de 

servidores e etc; QUE a Declarante chegou a atender pessoalmente em algumas situações 

a empresária NÉIA; QUE da mesma forma NÉIA também se reunia com os Secretários

Adjuntos, pois com eles estabelecia a forma da execução dos projetos; QUE NÉIA 

também mantinha contato com RODRlGO DE MARCHI, eis que NÉIA sempre atendia a 

secretaria quando havia a necessidade de ser efetuada alguma compra, bem como a 

prestação de algum serviço urgente, antes de qualquer contrato, ou mesmo processo 

licitatório, gerando assim sempre um crédito da empresária com a secretaria; QUE a 

4 
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Declarante não tem conhecimento que NÉIA realizava seus eventos com custo menor do 

previsto em seus contratos a fim de gerar uma sobra para repassar a servidores da 

secretaria, nem que ela emitia notas fictícias a fim de justificar despesas fictícias, muito 

embora tivesse total conhecimento que NÉIA auxiliava a secretaria atendendo as 

demandas urgentes, sem processo licita tório ou contrato prévio e que posteriormente 

dava um jeito de legalizar tais despesas, entretanto a Declarante não tem conhecimento 

como NÉIA agia no tocante a esse assunto; QUE em nenhum momento NÉIA ofereceu a 

Declarante qualquer tipo de vantagem indevida, nem RODRIGO DE MARCHI chegou a 

falar sobre tal assunto com a Declarante, não sabendo, ainda se NÉIA efetuava pagamento 

de propina a servidores da SETAS ou de outras secretarias; QUE afirma que nos finais de 

ano a Declarante solicitava que NÉIA efetuasse entrega de lembranças para colunistas 

sociais e servidores das secretarias, bem como entrega de presentes de aniversários, cestas 

de natal e panetones, o que era atendido pela empresária e não era pago diretamente pela 

Declarante, acreditando que NÉIA tirava o custo dessas despesas de seus 

contratos/convênios com a secretaria; QUE entre os anos ano de 2012 ou 2013 quando se 

iniciou o projeto mulheres empreendedoras, que foi executado pela empresa de NÉIA, a 

Declarante solicito a NÉIA que efetuasse a contratação de uma conhecida sua de nome 

CIBELE BUSSIKI, a fim de auxiliar na coordenação dos cursos, o que foi feito por NÉIA, 

sendo pela empresa de NÉIA arcado o custo da contratação dessa pessoa; QUE acredita 

que a contratação de CIBELE perdurou durante o tempo que foi realizado esse convênio 

com a empresa da NÉIA para a execução do projeto mulheres empreendedoras; QUE no 

ano de 2011 foi aprovado na Assembleia Legislativa a criação de um fundo de receita para 

a SETAS, cujos valores eram repassados mediante necessidade e cobrança da secretaria; 

QUE a Declarante afirma que houve uma grande Ata de Registro de Preços realizada pela 

SECOPA, acreditando que no ano de 2012, onde as empresas não concordavam com a 

forma como o processo licitatório estava sendo conduzido, eis que o processo não previa a 

execução dos serviços em lotes distintos, gerando assim uma grande discussão entre as 

empresas participantes, não possuindo a Declarante conhecimento se houve qualquer tipo 
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de fraude ou direcionamento nessa ata de registro de preço; QUE afirma que todas as 

secretarias acabaram aderindo a essa grande ata de registro de preço a fim de executar 

suas demandas; QUE afirma que as pessoas de DALVA, VANESSA e JEAN ocupavam os 

cargos de secretários adjuntos da SETAS, não possuindo a Declarante conhecimento se 

eles praticavam algum ato ilícito na secretaria ou se recebiam pagamentos de propinas de 

empresas que lá mantinham contratos; 3 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE 

CARLINA JACOB; QUE a Declarante conheceu a empresária CARLINA JACO desde a 

época que a Declarante participava da sala da mulher na Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso e SILVAL BARBOSA ocupava o cargo de deputado estadual; QUE desde essa 

época a Declarante passou a participar de eventos sociais e assim conheceu e passou a 

manter maior contato com CARLINA por conta de ser ela empresária do ramo artístico; 

QUE já como secretária da SETAS a Declarante, por já ser amiga de CARLINA e conhecer 

seu trabalho a chamou para realizar os maiores eventos da secretaria, como o auto da 

paixão, natal da família e casamento comunitário; QUE afirma que para a execução de tais 

serviços a Declarante se utilizou de convênios firmados entre a empresa de CARLINA e a 

própria SETAS, e que para outras demandas a Declarante acredita ter feito adesão da 

secretaria a ata de registro de preços que CARLINA JACOB foi cadastrada previamente; 

QUE no início da execução dos serviços por CARLINA não houve nenhuma tratativa 

quanto ao pagamento de propina da empresária para a Declarante; QUE a empresa de 

CARLINA prestou os serviços de eventos normalmente sem qualquer contraprestação; 

QUE com o segundo ou terceiro contrato, tendo em vista CARLINA tomar conhecimento 

das várias assistências sociais que a Declarante realizava, a Declarante acabou por solicitar 

a CARLINA o repasse de um valor dos pagamentos de seus contratos executados com a 

secretaria a fim de auxiliar nessas demandas, o que foi concordado por CARLINA; QUE 

. CARLINA chegou a dizer para a Declarante que poderia ajudá-Ia com valor do lucro que 

receberia, contudo não ficou combinado nenhum valor específico; QUE por evento 

realizado por CARLINA, esta repassava a Declarante valores variados entre R$ 100.000,00 

(cem mil reais) e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); QUE para o recebimento 
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desses valores de CARLINA a Declarante indicou seu assessor RODRIGO DE MARCHI, o 

qual era responsável por receber os valores repassados para pagamentos de várias 

demandas do gabinete, recebidos tanto de CARLINA como de outras empresas; QUE 

dessa forma, somente CARLINA e RODRIGO DE MARCHI poderão esclarecer como 

eram efetuados esses pagamentos de propinas e como foi utilizado esse dinheiro no 

pagamento das demandas da SETAS; QUE a empresa de CARLINA JACOB prestou 

serviços na SETAS por aproximadamente três anos, acreditando a Declarante que os 

valores das propinas por ela pagas durante esse período tenha girado em tomo de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), confirmando que 

parte desse valor, o qual não sabe precisar, também foi usado pela Declarante para 

pagamento de contas pessoais; QUE sobre os depósitos efetuados nas contas das 

empresas de PAULO CESAR LEMES - MEGA PONTO, TRÊS AMÉRICAS, MATHICE e 

SÃO BENEDITO, efetuados por CARLINA JACOB, ocorridos no final de 2013 e início de 

2014, afirma que não teve conhecimento à época, eis que RODRIGO DE MARCHI nada 

lhe mencionou sobre tal assunto; QUE ficou sabendo que CARLINA havia feito depósitos 

nas contas das empresas de PAULO CESAR das propinas que pagava para a Declarante 

através da própria CARLINA, depois da prisão da Declarante quando da deflagração da 

Operação Arqueiro pelo GAECO em 2014, eis que em um encontro com CARLINA esta a 

indagou se o PAULO CESAR em sua colaboração premiada naquela operação havia 

falado sobre ela - CARLINA, alegando que estava preocupada; QUE a Declarante afirmou 

para CARLINA que constava no depoimento de PAULO CESAR que havia depósitos 

feitos nas contas dele, e que ele explicaria posteriormente, nada mencionando na ocasião 

sobre a empresária CARLINA; QUE nesse momento foi que CARLINA JACOB afirmou a 

Declarante que RODRIGO DE MARCHI passou para ela números de contas bancárias das 

empresas de PAULO CESAR, a fim de que ela pudesse depositar os valores das propinas 

que entregava para a Declarante; QUE na ocasião a Declarante disse a CARLINA que não 

possuía conhecimento de tais fatos, porquanto RODRIGO DE MARCHI nada havia 

comentado com a Declarante sobre tal assunto. Nada mais a declarar, encerro o presente 
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termo às 18h24min do dia 29/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, 

Vanessa Cristhina Marconi Zaga Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, 

matrícu1; Qj42, Portaria ~GR/MPF -nº 193, de 07 de março 

V ~ quédigitei o presente termo. 

Roseli de Fátima Meira Barbosa 
Declarante 

OLLL 
Delio Lins e Silva Junior 

Advogado - OAB/OF nº 16.649 
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