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No dia 02 de maio de 2017, às 13h14min, 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. SÍLVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, brasileiro, nascido em 22/03/1969, natural de 

Santarém/pA, filho de Sérgia Maria da Conceição Rego Correa e Astésio Bernardo Araújo, 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO. 324.439.512-00, atualmente recolhido no 

Centro de Custódia da Capital (MT), residente e domiciliado na Rua dos Canários, nO 22, 

quadra 07, unidade 201, Condomínio Belvedere, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, 

acompanhado por seu advogado Victor Alipio Azevedo Borges, inscrito na OAB/MT 

13975/0, 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 - "Tema - Histórico Profissional": QUE no ano de 2001 ou 2002 o Declarante 

residia na cidade de Matupá-MT onde trabalhava como piloto de avião de forma 

autônoma; QUE na época foi contratado por SILVAL DA CUNHA BARBOSA, que exercia 

o mandato de deputado estadual, para fazer vários voos para ele, oportunidade em que se 

iniciou uma amizade entre o Declarante e SILVAL BARBOSA; QUE passado um tempo, 

após SILVAL BARBOSA ser reeleito ao cargo de deputado estadual SILVA L e convidou o 

Declarante para trabalhar como seu assessor na Assembléia Legislativa, nesta capital, 

tendo na ocasião o Declarante aceitado e se mudado com sua família para Cuiabá, 

passando a trabalhar diretamente com SILVAL BARBOSA em seu gabinete; QUE quando 

SILVAL BARBOSA ganhou a primeira eleição como vice-governador de BLAIRO MAGGI, 

SILVAL BARBOSA convidou o Declarante para ser seu assessor de gabinete, tendo 

novamente aceitado o convite; QUE em maio de 2010, estando o Declarante como chefe d 
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gabinete de SILVAL BARBOSA houve uma operação da polícia federal chamada 

JURUPARI, quando o Declarante acabou sendo preso e por tal motivo SILVAL BARBOSA 

o demitiu, ficando então até o final do ano de 2010 fora do governo; QUE no início do ano 

de 2011 o Declarante foi novamente contratado por SILVAL BARBOSA como assessor do 

agora governador do estado de Mato Grosso, eis que SILVAL BARBOSA foi reeleito; QUE 

afirma que trabalhou para SILVA L BARBOSA durante as duas campanhas eleitorais, tanto 

para vice-governador como para governador; QUE afirma que na campanha de SILVAL 

BARBOSA para vice-governador o Declarante trabalhou mais como piloto de avião, ao 

passo que na campanha ao governo o Declarante trabalhou diretamente no comitê de 

logística, sendo responsável por receber todos os materiais de campanha como santinhos, 

bandeiras, banners, água, etc, e encaminhá-los para o bairros da capital e também para 

interior do Estado, além de ter recebido pessoalmente algumas doações extraoficiais em 

dinheiro de empresas para a campanha eleitoral, os quais irá descriminar em oitivas 

específicas. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 13h27min do dia 02/05/2017 

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

Scarmagnani (Procurador{ciijRepública, matrícula 1142, P~rtaria PGR/MPF nº 193, de 07 

de março de 2017) ~ que digitei o presente 

termo . 

1~~Mq1I~ 
SílviOi Cezar Correa Araújo 

~ Declarante 

(<7fiZ tti0#8A:j[rges 
Advogado - OAB/MT 13975/0 
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No dia 02 de maio de 2017, às 13h29min, 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. SÍLVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, brasileiro, nascido em 22/03/1969, natural de 

Santarém/PA, filho de Sérgia Maria da Conceição Rego Correa e Astésio Bernardo Araújo, 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO. 324.439.512-00, atualmente recolhido no 

Centro de Custódia da Capital (MT), residente e domiciliado na Rua dos Canários, nO 22, 

quadra 07, unidade 201, Condomínio Belvedere, bairro Jardim lmperial, Cuiabá/MT, 

acompanhado por seu advogado Victor Alipio Azevedo Borges, ínscrito na OAB/MT 

13975/0, 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 - "Tema - DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA"; QUE conforme dito 

anteriormente, o declarante havia trabalhado na campanha de SILVAL pra governador de 

2010, atuando no comitê de logística, onde era responsável por receber material de 

campanha como santinhos, bandeiras, banners, água, etc, e encaminhá-los para os bairros 

da capital e também para interior do Estado; QUE além disso, o declarante recebeu 

pessoalmente algumas doações extra-oficiais de empresas para campanha eleitoral, mas 

como também estava engajado na parte logística da campanha, o Declarante não teve 

acesso a todos os valores que foram doados para o financiamento da campanha, tendo 

acesso somente a algumas doações não oficiais; QUE a função precípua do Declarante 

como assessor de gabinete de SILVAL BARBOSA era de cuidar de sua agenda, de suas 

viagens, contudo, o Declarante, por conta da grande amizade e confiança que possuía com 

SILVAL BARBOSA assumiu várias outras funções, a maior parte delas por determinação 
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de seu chefe SILVAL BARBOSA, ressaltando que, em alguns casos, chegou a atuar por 

iniciativa própria, recolhendo dinheiro oriundo de pagamento de propinas diretamente 

com empresários que pagavam o governo, em outras oportunidades, arrecadando 

dinheiro diretamente com secretários de estado, que tinham igualmente essa função de 

arrecadarem propinas, levando esses valores tanto para o chefe SILVAL BARBOSA ou 

para pessoas por ele indicadas; QUE o declarante também levou dinheiro arrecadado na 

forma acima para empresários do ramo de factoring indicados por SILVA L BARBOSA; 

QUE na maior.ia dessas situações o Declarante tinha ciência do que estava ocorrendo, ou 

seja, qual o motivo e valores que a empresa estava entregando para SILVA L BARBOSA a 

título de propina, contudo havia situações que fugiam ao conhecimento do Declarante, eis 

que na maioria das vezes cumpria estritamente as ordens que eram emanadas por SILVAL 

BARBOSA; QUE o Declarante também se reunia com empresários que mantinham 

contratos com o governo e pagavam propinas regulares para manutenção de seus 

contratos, que os pagamentos de propina não eram necessariamente mensais, mas que 

ocorriam na maioria das vezes em que o Estado de Mato Grosso realizava pagamentos em 

favor da empresa; QUE o declarante também se reunia com empresários que gostariam de 

vir a contratar com o Estado, e que em todos os casos esses empresários ofereciam 

pagamento de propinas, sendo que o declarante recebia apenas aqueles empresários 

indicados por deputados, prefeitos, grupo político, amigos, vereadores etc; QUE uma das 

situações principais que contou com a participação do Declarante foi a de ficar 

responsável pelos pagamentos de valores ajustados entre SILVAL BARBOSA e os 

integrantes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e que tal ajuste tinha origem no 

PROGRAMA MT INTEGRADO, no valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 

divididos em doze parcelas de R$ 50.000.000 (cinquenta mil reais) para cada parlamentar; 

QUE para tanto durante o ano de 2012 a 2013 o Declarante ficou incumbido de efetuar 

regularmente os pagamentos aos deputados estaduais, sendo que os pagamentos se 

deram em doze parcelas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada 

deputado, exceto um deles que não recebia esse montante (o deputado ZECA VIANA, o 
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qual não recebeu os tais pagamentos); QUE esses valores eram entregues em sua maioria 

em dinheiro e também mediante cheques de empreiteiras; QUE além dos pagamentos do 

MT Integrado, o Declarante também tinha a função de fazer a troca para SILVAL 

BARBOSA de cheques oriundos dos pagamentos de propinas junto a instituições de 

fomento de confiança do ex-governador, bem como fazer pagamentos de empréstimos e 

dívidas adquiridas por SILVAL BARBOSA ou por ele avalizadas; QUE pode exemplificar 

os empresários perante os quais trocava cheques e efetuava pagamentos como ]URANDIR 

da SOLUÇÃO COSMÉTICOS, MARILENA RIBEIRO da CONSTRUMÓVEIS, ROMULO 

BOTELHO, proprietário da Integração Transportes, DAVI DE TAL, advogado de JANIO 

VIEGAS, proprietário de uma factoring, VALDIR PlRAN e AVILMAR; QUE afirma ainda 

que participava do CONDES, um conselho onde participavam a maior parte dos 

secretários, como o da Casa Civil, Secretaria de Administração, AGE, PGE, SEPLAN, 

COMUNICAÇÃO, GOVERNADORIA, dentre outras que não se recorda, as quais tinham 

a incumbência de discutir de forma genérica o que estava ocorrendo no Estado, bem como 

as secretarias que estavam com falta de orçamento a fim de deliberarem acerca de qual 

seria a melhor estratégia para atender aquela demanda, ou seja, se havia orçamento ou se 

poderia fazer remanejamento de outra secretaria; QUE no tocante às demais pessoas 

envolvidas no esquema montado de recebimentos de propina, o Declarante afirma que: a

CESAR J~OBERTO ZILIO - QUE este foi secretário da SAD desde o início do governo 

SlLVAL BARBOSA. tendo antes sido coordenador financeiro da campanha de BLAIRO 

MAGGI e posteriormente da campanha de SILVA L BARBOSA; QUE CESAR ZILIO era 

pessoa de extrema confiança de SILVAL BAHBOSA e responsável por angariar dinheiro de 

empresas que mantinham contratos com o governo a fim de pagar dívidas existentes, 

como restos de campanhas, contas herdadas do governo anterior, bem como demais 

débitos que surgiam, como por exemplo da Assembleia Legislativa, segundo ouviu falar; 

QUE também se recorda que CESAR ZILIO participou do recebimento de propinas das 

empresas CONSIGNUM, MARMELEIRO AUTO POSTO, SAL LOCADORA, não 

possuindo conhecimento de outras situações; b- FRANCISCO ANIS FAIAD - QUE foi 

3 
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secretário da SAD durante o ano de 2013, sendo colocado no cargo por SILVAL BARBOSA 

devido a um acordo partidário; QUE tem conhecimento que FRANCISCO FAIAO recebeu 

pagamento de propina oriunda da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO, enquanto 

figurou como secretário titular da SAD, bem como que se utilizou de fraude na SINFRA 

para quitar restos de dívida de campanha em que foi candidato a vice prefeito de LUDIO 

CABRAL no ano de 2012; QUE ainda tem ciência que FRANCISCO FAIAD, no final de 

sua gestão como secretár.io da SAD, insistiu bastante com SILVAL BARBOSA no 

pagamento de aposentadoria do servidor GABRIEL CESAR NEVES, mas que não tem 

conhecimento se chegou a haver pagamento de propina nesse caso; c- PEDRO ELIAS 

DOMINGOS DE MELLO - QUE PEDRO ELIAS trabalhou na campanha de SILVAL 

BARBOSA em 2010, eis que era amigo de RODRlGO BARBOSA; QUE após exercer suas 

funções na casa civil, trabalhou como adjunto na SAD e, por fim, como secretário titular 

da SAD; QUE tem ciência que PEDRO ELIAS participou do recebimento de propinas das 

empresas CONSIGNUM, MARMELEIRO, SAL LOCADORA, WEBTECH, não tendo 

ciência de eventuais outras situações que PEDRO ELIAS tenha se beneficiado de forma 

ilícita; d- PEDRO JAMIL NADAF - QUE PEDRO NADA F já era secretário de cultura do 

BLAIRO, QUE também foi secretário no governo SILVAL, ocupando o cargo de secretário 

da SICME e depois de chefe da Casa Civil; QUE pode afirmar que PEDRO NADAF era 

pessoa de extrema confiança de SILVAL BARBOSA e que, assim como o Declarante, 

PEDRO NADAF arrecadava dinheiro de propinas junto a empresários; QUE acredita que 

o fato de PEDRO NADAF ser presidente da FECOMÉRCIO facilitava esse contato com os 

empresários; QUE PEDRO NADAF possuía também incumbência de pagar contas do 

grupo político; QUE não sabe de nenhwna situação específica que PEDRO NADAF tenha 

praticado a não ser as veiculadas posteriormente em razão das deflagrações das fases da 

OPERAÇÃO SODOMA; e- CHICO LIMA - QUE o Declarante conheceu CHICO LIMA, 

procurador do Estado, quando já se encontrava na Casa Civil, não sabendo ao certo como 

foi a lotação de CHICO LIMA na Casa Civil, mas que ele atendia aos interesses diretos de 

SILVAL BARBOSA no tocante às tratativas relativas a assuntos de maior repercussão 

4}ij{ 
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financeira e política, o que não era afeto ao Declarante, que essas situações decorriam 

muitas vezes da necessidade de "ajuste" dos pareceres a cargo de CHICO LIMA para 

atender aos interesses de SILVAL BARBOSA; QUE afirma que foi CHICO LIMA quem 

levou para o Declarante no in.ício do ano de 2014 o processo de desapropriação do Bairro 

Jardim Liberdade dizendo que era de interesse do governador e que era para o Declarante 

assinar um ofício visando encaminhar o processo para CHICO LIMA emitir parecer, 

contudo CHICO LIMA não forneceu detalhes dos fatos na ocasião; QUE na ocasião o 

Declarante pediu para CHICO LIMA confeccionar o ofício e trazer para sua pessoa 

pronto, o que foi feito e, após o declarante assinou o ofício; f- ARNALDO ALVES - QUE 

ARNALDO ALVES era pessoa de confiança tanto de BLAIRO MAGGI como de SILVAL 

BARBOSA, tendo ocupado diversos cargos no governo, desde secretário da SINFRA, 

como de secretário da SEPLAN; QUE ARNALDO, como secretário de planejamento e 

ciente de contas que o grupo político possuia, cumprindo determinações de SILVAL 

BARBOSA, remanejava orçamento a fim de atender aos interesses do governador nos 

pagamentos que iriam proporcionar retorno financeiro ao grupo; QUE tomou ciência por 

meio da mídia, quando de uma das fases da deflagração da Operação SODOMA, que 

ARNALDO participou do esquema de desvio de dinheiro público do pagamento da 

desapropriação do Bairro Jardim Liberdade e que teria se beneficiado indevidamente do 

montante de aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); g- MARCEL DE 

CURSI - QUE o Declarante conheceu MARCEL DE CURSI quando ele já estava como 

secretário de fazenda do governo SILVAL BARBOSA, sabendo dizer apenas que MARCEL 

cumpria determinações de SILVAL BARBOSA, contudo não tem conhecimento específico 

de alguma conduta ilícita praticada por MARCEL; h- MARCOS ROGÉRIO LIMA PINTO 

E SILVA (SAD - SEFAZ e SAÚDE) - QUE MARCOS ROGÉRIO era pessoa de confiança de 

SILVAL BARBOSA, trabalhou com SILVAL desde a época em que SILVAL BARBOSA era 

deputado estadual, tendo o acompanhado ao governo quando SILVAL BARBOSA ocupou 

o cargo de vice-governador e posteriormente como governador do Estado 

de Mato Grosso; QUE MARCOS ROGÉRIO atuou durante o governo SILVAL nas 
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Secretaria de Administração, na Secretaria de Fazenda e por último na Secretaria de 

Saúde, sempre como secretário adjunto; QUE MARCOS ROGÉRIO atuava no interesse do 

grupo político, como pessoa que arrecadava propinas, cumprindo determinações, na 

maioria das vezes emanadas pelo Declarante; QUE tem ciência que MARCOS ROGÉRIO 

arrecadou propinas recebidas na SES (Saúde) pagas pelas empresas SAL LOCADORA, 

COOVMAT e as empresas que PAULO CESAR LEMES representava (Operação Arqueiro), 

bem como que se beneficiou de parte desse valores; QUE contudo não sabe o Declarante 

afirmar se MARCOS ROGÉRIO recebeu propinas de outras empresas enquanto secretário 

da Secretaria de Saúde; QUE MARCOS ROGÉRIO também atendia aos interesses pessoais 

do deputado ROMOALDO JUNIOR, arrecadando propina para ROMOALDO, 

notadamente nos pagamentos da empresa COOVMAT e que ROMOALDO disse ao 

declarante que trataria diretamente com MARCOS ROGÉRIO acerca do contrato da SES 

de lavanderia; i- VALDISIO VIRlATO - QUE VALDISIO VIRIATO também era pessoa de 

extrema confiança de SILVAL BARBOSA, sendo que o acompanha desde o período em 

que SILVAL era deputado Estadual; QUE já no governo SILVAL BARBOSA afirma que 

VALDISIO atuou como secretário adjunto na SEPLAN e depois como secretário adjunto 

na SINFRA; QUE VALDISIO VIRIATO igualmente era responsável por arrecadar 

propinas em benefício do grupo político, sempre cumprindo determinações emanadas do 

próprio governador SILVA L BARBOSA, com quem tratava de "questões macro", e que ao 

Declarante cabia o recebimento dos recursos levantados por VALDISIO e posterior 

pagamento das dívidas previamente indicadas por SILVAL BARBOSA, principalmente 

MT Integrado com integrantes da Assembleia Legislativa; QUE não sabe dizer de forma 

específica sobre as situações em que VALDISIO VIRIATO se beneficiou pessoalmente dos 

pagamentos das propinas que recebeu; j- CINESIO NUNES DE OLIVEIRA - QUE 

conheceu CINESIO quando ele já estava como secretário titular da SINFRA, sabendo dizer 

que ele era pessoa de confiança de WELLINGTON FAGUNDES; QUE sabe que CINÉSIO 

tinha ciência de todas as irregularidades como pagamentos de propinas e desvios de 

dinheiro público ocorridos na SINFRA, pois como secretário da SINFRA tinha papel 
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fundamental no tocante aos pagamentos efetuados no âmbito do MT Integrado, mas não 

sabe dizer, contudo, se CINESIO recebeu alguma vantagem indevida referente a essas 

irregularidades; k- MAURICIO GUIMARÃES (SECOPA) - QUE tem ciência que 

MAURÍCIO GUIMARÃES tinha maior contato com EDER DE MORAES, sendo indicação 

de EDER para ocupar o cargo de secretário adjunto na Casa Civil e, posteriormente, para 

secretário adjunto da SECOPA e, finalmente, secretário titular da SECOPA; QUE 

MAURÍCIO também era pessoa de confiança de SILVA L BARBOSA, atuava arrecadando 

propinas na SECOPA, visando atender aos interesses do grupo poHtico, sendo que em sua 

grande maioria atendia diretamente aos comandos de SILVAL BARBOSA; QUE sabe que 

MAURICIO arrecadava propina, pois por quatro ou cinco vezes, também por 

determinação de SILVAL BARBOSA, o Declarante pegou das mãos de MAURÍCIO 

GUIMARÃES valores em espécie por este recebidos das empresas que tinham contratos 

naquela secretaria, a fim de pagar dívidas do grupo; 1- JOSE :--JUNES DE JESUS 

CORDEIRO - QUE o Declarante conheceu CORDEIRO quando este ocupava o cargo de 

secretário adjunto na SAD, no governo de SILVAL BARBOSA 2010-2014; QUE o 

Declarnate acredita que CORDEIRO tenha sido indicado ao cargo da SAD por CESAR 

ZILIO, pois era pessoa de sua confiança; QUE afirma que passou a ter mais proximidade 

de CORDEIRO com a saída de CESAR ZILIO da pasta (SAD), sendo que o Declarante 

tinha como rotina entrar em contato com CORDEIRO para pedir prioridade em 

determinados processos Iicitatórios de todas as Secretarias, sendo sempre o Declarante 

provocado por alguém; QUE além da rotina de solicitar agilidade, o Declarante também 

mantinha contato com CORDEIRO para solicitar o direcionamento de determinado 

processo licita tório em favor de determinada empresa, vez que o Declarante já tinha o 

prévio conhecimento de que já contribuía ou contribuiria com o pagamento de propina; 

QUE o Declarante apenas indicava o processo licitatóTÍo a CORDEIRO, não tomando 

conhecimento do que CORDEIRO fazia para alcançar o direcionamento; QUE afirma que 

nunca entregou a CORDEIRO nenhuma vantagem indevida por conta de sua atuação em 

beneficio do grupo político, mas CORDEIRO permaneceu no cargo de secretário adjun!o 
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da SAD na gestão de três secretários (CÉSAR ZÍLIO, FRANCISCO FAlA0 e PEDRO 

ELIAS). Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 15h43min do dia 02/05/2017 e 

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

Scarmagnani (Procuradora a República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 

de março de 2017) _~:"":boctLWl;1W.~~=::::=====~ que digitei o presente 

termo. 

-0 (&0 A-~ ce~or~újo 
Declarante 

~ de ~l velfa Omote 
Agente de Polícia Federal- mat. 18.659 
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No dia 02 de maio de 2017, às 15h44min, 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. SÍLVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, brasileiro, nascido em 22/03/1969, natural de 

Santarém/PA, filho de Sérgia Maria da Conceição Rego Correa e Astésio Bernardo Araújo, 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nQ. 324.439.512-00, atualmente recolhido no 

Centro de Custódia da Capital (MT), residente e domiciliado na Rua dos Canários, nO 22, 

quadra 07, unidade 201, Condomínio Belvedere, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, 

acompanhado por seu advogado Victor Alipio Azevedo Borges, inscrito na OAB/MT 

13975/0, 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 - "PAGAMENTO DE PROPINA A DEPUTADOS ESTADUAIS RELATIVO A 

ACORDO FIMADO ENTRE SILVAL BARBOSA E OS DEPUTADOS DE RETORNOS DE 

EMPREITEIRAS REFERENTE ÀS OBRAS DO PROGRAMA MT INTEGRADO": QUE no 

ano de 2012 ou 2013, não se recorda exatamente SILVAL BARBOSA chamou o Declarante 

em seu gabinete onde lhe confirmou que ele havia feito um acordo com os deputados 

estaduais no tocante ao programa MT INTEGRADO, não sabendo dizer se por conta de 

alguma aprovação de lei referente a referido programa, mas que se tratava de urna 

exigência dos deputados estaduais para viabilizarem as obras; QUE SILVA L BARBOSA 

disse na ocasião que por conta desse acordo teria que pagar a cada deputado, o valor total 

de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), os quais seriam pagos em doze parcelas de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) cada; QUE SILVA L BARBOSA ainda afirmou que o 

Declarante ficaria responsável por recolher com VALDISIO JULlANO VIRIATO, 

secretário adjunto na SINFRA e amigo pessoal de SILVAL BARBOSA, os valores de 

propinas a ele entregues pelas empreiteiras que pagavam propinas na SINFRA e 

posteriormente fazer os respectivos pagamentos aos deputados estaduais; QUE a maioria 

J 
I 
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desses pagamentos foram feitos diretamente aos deputados estaduais, que iam 

pessoalmente ao gabinete do Declarante na governadoria, sendo que se recorda que 

somente o deputado SEBASTIÃO REZENDE em algumas vezes encaminhou sua irmã 

para receber seu pagamento, bem como o deputado AIRTON PORTUGUES, que em uma 

ocasião também determinou que sua irmã de nome VANICE DE TAL, fosse buscar seu 

pagamento junto ao Declarante no palácio do governo; QUE a maioria dos pagamentos 

foram realizados em espécie aos deputados estaduais; QUE também houve ocasiões em 

que o Declarante foi pessoalmente até a Assembleia Legislativa entregar tais pagamentos, 

ocasiões em que entregava em mãos a cada deputado estadual o valor que lhe cabia, R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo a maior parte em dinheiro e às vezes em cheques; 

QUE embora o Declarante quisesse um documento que comprovasse o pagamento a fim 

de se resguardar, não foi assinado nenhum recibo acerca de tais pagamentos pejos 

deputados estaduais, eis que em uma conversa que teve com o deputado ROMOALDO 

JUNIOR este se negou dizendo que não assinariam, ficando tudo acordado no âmbito da 

palavra; QUE se lembra que quando chegava na Assembleia Legislativa o Declarante se 

dirigia ao gabinete do deputado MAURO SAVI, que possuía liderança entre os demais 

deputados, eis que ocupava o cargo de primeiro secretário da casa, oporrunidade em que 

MAURO SAVI chamava um por um dos deputados que lá se encontravam para receber 

seu respectivo pagamento que era efetuado pelo Declarante aos demais deputados no 

gabinete de MAURO SAVI; QUE se lembra que em apenas duas ocasiões o Declarante 

deixou o pagamento daquele mês para MAURO SAVI o qual se prontificou a fazer a 

entrega a alguns deputados; QUE afirma que nem sempre possuía o valor total para pagar 

todos os deputados estaduais, razão pela qual em um mesmo mês fazia mais de um 

pagamento a fim de contemplar todos os deputados que faziam parte desse esquema; 

QUE além de fazer tais pagamentos em seu gabinete na governadoria e na AssembJeia 

Legislativa, houve urna ocasião em que efetuou o pagamento diretamente na residência 

da deputada LUCIANE BEZERRA, quando a pedido dela o Declarante se dirigiu até o 

condomínio FLORAIS e na moradia da deputada estadual efetuou o pagame 
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correspondente a sua parte em mãos, sendo todo o dinheiro acondicionado em um 

enve.lope; QUE o Declarante gravou cinco vídeos em que os deputados foram até seu 

gabinete receber os pagamentos do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que lhes 

cabiam, sendo que gravou o recebimento ou a tratativa dessas entregas para as pessoas de 

BAIANO FILHO, J. BARRETO, LUIZ MARINHO, EMANUEL PINHEIRO (atual Prefeito 

de Cuiabá), LUCIANE BEZERRA (atual prefeita de Juara), ALEXANDRE CESAR, 

GILMAR FABRIS, ANTONIO AZAMBUJA, EZEQUIEL FONSECA (atual Deputado 

Federal), ZÉ DOMINGOS e AIRTON RANDINO (AIRTON PORTUGUÊS) os quais já 

foram entregues espontaneamente pelo Declarante ao MPF; QUE há gravação somente de 

tais deputados, contu.do os outros que receberam não foram pelo Declarante gravados, 

excetuando-se somente ZECA VIANA e GUILHERME MALOUF; QUE ZECA VIANA não 

recebeu os pagamentos do MT Integrado, não sabendo o Declarante as razões pelas quais 

ele não constava na lista elaborada por ROMOALDO JUNIOR, porém em uma ocasião na 

ALMT, ZECA VIANA encontrou o Declarante na sala dos Deputados (local de refeição) e 

questionou se ele não iria receber, tendo o Declarante dito que não, pois ZECA VIANA 

não constava na relação encaminhada por ROMOALDO JUNIOR, que era o líder do 

governo na ALMT; QUE GUILHERME MALUF, segundo SILVA L BARBOSA, não recebia 

das mãos do Declarante, vez que tinha outro tipo de 'acerto' diretamente com SILVAL 

BARBOSA; QUE o deputado estadual NININHO, é proprietário de empresa construtora 

contratada pelo Estado, sendo que recebeu das mãos do Declarante apenas duas parcelas 

de R$ 50.000,00 e o restante recebeu por meio de acerto de contas com o então secretário 

adjunto da SINFRA VALDISIO; QUE o Declarante possui ainda uma planilha com os 

valores e meses desses pagamentos onde controlava o recebimento por cada um dos 

parlamentares sendo eles: PEDRO SATELITE, AIRTON RONDINA (AIRTON 

PORTUGUES), DILMAR DAL BOSCO, EZEQUIEL FONSECA, EMANUEL PINHEIRO, 

HERMINIO BARRETO, WAGNER RAMOS, JOÃO ANTONIO CUIABANO 

MALHEIROS, JOSÉ DOMINGOS, JOSÉ RIVA, BAIANO FILHO, MAURO SAVI, 

ROMOALDO ALUIZIO (ROMOALDO JUNIOR), WALTER RABELO, ALEXANDRE 
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CESAR, ONDANIR BORTOLlNI (NININHO), LUIZ MARINHO BOTELHO, CARLOS 

ANTONIO AZAMBUJA, SEBASTIÃO RESENDE, LUCIANE BORBA BEZERRA, TETÉ 

BEZERRA, ADEMIR ANTONIO BRUNETO e GILMAR FABRIS, os quais efetivamente 

receberam esses pagamentos; QUE o Declarante afirma que era constantemente 

pressionado pelos deputados para que efetuasse o pagamento dentro do mês, sendo que 

quando atrasava um pouco já iam pessoalmente ate o palácio cobrar o Declarante sobre os 

pagamentos ou ligavam pedindo a presença do Declarante na Assembleia, ressaltando 

que os deputados que mais pressionavam o Declarante sobre os pagamentos eram os 

deputados líderes do governo, no caso ROMOALDO JUNIOR e J. BARRETO, sendo que 

os demais também o cobravam, mas de forma mais singela, quando o encontrava 

aleatoriamente; QUE como não conseguia pegar com VALDISIO JULlANO VIRIATO os 

valores na SINFRA na data combinada, eis que as empreiteiras às vezes não pagavam em 

dia a propina ajustada naquela secretaria, o Declarante diante de toda a pressão que sofria 

dos deputados para realização dos pagamentos, por conta própria tentava resolver a 

situação tomando dinheiro emprestado com pessoas de confiança do Declarante, como 

MARlLENA - Construmóveis, DR DAVI (advogado de JÃNIO VIEGAS) e RÔMULO 

BOTELHO (proprietário da INTEGRAÇÃO TRANSPORTES e irmão do deputado 

estadual à época LUIZ MARINHO BOTELHO); QUE posteriormente os empréstimos 

tomados eram quitados com os recursos de propina arrecadados por VALDISIO VIRIATO 

das empreiteiras, sendo que após VALDISIO VIRIATO passar ao Declarante a previsão do 

pagamento, o Declarante recebia de VALDISIO, tanto na SINFRA, quanto no gabinete, o 

recurso em espécie ou em cheque; QUE posteriormente o Declarante resgatava o cheque 

de sua propriedade que havia utilizado como garantia da dívida perante as pessoas acima 

citadas; QUE sobre esses pagamentos aOs deputados estaduais o Declarante não obteve 

nenhum beneficio próprio, tratava-se de dinheiro específico para pagamento dos 

parlamentares, sendo que a .função do Declarante nesse caso era a de pegar o dinheiro 

fruto de propina na SINFRA com VALDISIO e fazer os pagamentos a quase todos os 

deputados; QUE não obstante tenha feito a maior parte desses pagamentos com valores 
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de propinas pagas por empreiteiras na SINFRA, em aproximadamente três ocasiões o 

então secretário da SECOPA, MAURICIO GUIMARÃES, efetuou repasses para SILVAL 

BARBOSA, também oriundos de pagamentos de propinas recebidos naquela secretaria, 

no valor aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) no total, os quais também foram utilizados para pagar os 

deputados; QUE inclusive o Declarante possui uma lista contendo os nomes dos 

deputados que receberam esses pagamentos, tendo apresentado espontaneamente ao 

MPF; QUE assim o Declarante não chegou de efetuar todos os pagamentos (doze parcelas 

de R$ 50.000,00) a fim de perfazer o montante total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 

a cada parlamentar, eis que chegou no final do ano de 2013 e não teve mais recebimento 

de propinas para arcar com tal custo, não sabendo dizer se SILVAL BARBOSA chegou a 

quitar essa dívida com outra fonte de propina além dessas que utilizou - oriunda da 

SINFRA e posteriormente da SECOPA; QUE tomou ciência depois de uma das fases da 

OPERAÇÃO SODOMA que a deputada LUCIANE BEZERRA acabou por receber o 

restante do valor que lhe cabia diretamente do secretário PEDRO NADA F; QUE afirma 

que a lista entregue espontaneamente foi elaborada pelo próprio punho do deputado 

ROMOALDO JUNIOR (líder do governo) ou pelo deputado MAURO SAVI (primeiro

secretário da ALMT), não se recordando exatamente qual deles, eis que ambos cobravam 

o Declarante sobre os pagamentos; QUE tal lista foi feita em uma reunião efetuada com o 

Declarante junto com um desses dois deputados, eis que havia deputados que embora já 

tinham recebido o pagamento pelo Declarante afirmavam ao deputado responsável pela 

cobrança que ainda não havia recebido; QUE assim ROMOALDO JUNIOR ou MAURO 

SAVI resolveu elaborar essa lista para identificar quais deputados efetivamente estavam 

recebendo os pagamentos diretamente do Declarante; QUE com as deflagrações da 

OPERAÇÃO SODOMA o Declarante veio a tomar ciência através de SILVAL BARBOSA 

que além desses pagamentos que o Declarante efetuou no ano de 2013 para os deputados 

estaduais, por conta do programa MT INTEGRADO, os deputados também recebiam, 

desde o início do governo, uma espécie de 'mensalinho', também no valor aproximado 
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de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que para tanto SILVAL BARBOSA teve que 

prever suplementação do orçamento repassado para a Assembleia Legislativa a fim de ser 

obtido essa sobra em benefício dos parlamentares; QUE os cinco vídeos entregues pelo 

Declarante ao MPF foram gravados no gabinete do Declarante quando ocupante do cargo 

de Chefe de Gabinete da Govemadoria; QUE o Declarante acredita que os pagamentos 

aos deputados estaduais tenham ocorrido no primeiro semestre de 2013; QUE o 

Declarante espontaneamente decidiu gravar os vídeos, tendo utilizado uma pequena 

câmera adquirida na cidade de São Paulo; QUE para disfarçar a presença da câmera, o 

Declarante fez um pequeno furo em uma antena parabólica que ficava dentro do gabinete 

do Declarante; QUE o Declarante contou com o auxílio de VALDEClR ALMEIDA, 

"Negão", que era segurança do Declarante, para ajustar o enquadramento da câmera; 

QUE VALDECIR ALMEIDA é servidor da ALMT, ocupando a função de segurança de 

plenário da ALMT; QUE VALDECIR ALMEIDA tomou conhecimento do objeto da 

gravação após ter visto a movimentação dos deputados estaduais no gabinete do 

Declarante; QUE o Declarante decidiu gravar a entrega da propina em razão da pressão 

exercida pelo deputados estaduais no Declarante e em SILVAL BARBOSA; QUE a pressão 

a que se refere ao Declarante é a pressão política da ALMT que, por exemplo, não votava 

os projetos ou mensagens do governo enquanto não recebesse a parcela de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 15h09min do dia 

02/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi 

Zago Ribeiro Scarmagnani (Procura o a da República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF 
"-

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

presente telmo. 

Advogado - OAB!MT 13975/0 

6 
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PR-MT-00010953/2017 

RECIBO DE PROTOCOLO 

No dia 25/04/17, às 18:45, o advogado Délio Lins protocolou, no 

interesse de seu cliente Silvio César Corrêa Araújo, 11 (onze) planilhas de supostos 

pagamentos, que gerou o documento PR-MT-00010951/2017. 

Cuiabá/MT, 26 de abril de 2017 . 

Procuradora da República 

Rua Estevão de Mendonça, n2 830, Edifício Green Tower, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, Telefone 65 3612-5000 
I 

1 

.. ::J 



,6) \jJ A-0 )\( ~ e." O L 
@ ~G~~'_ o!::-

@ ~Ev-:Y+'" O~ 
(!j) :L t-- dJJfY1 / h!q o,'). -o (L 

(J "l'Lé-.l\ f>r'tV M- ~. ,- O t:- . 
@ ~ ~~YV1 I'ã\--, Bf-J./tVc-j.o -Oé I 

(JJ 'SOi\V Mrr-/~ '6\.05, -.ot.. 

éi. P~urW 'W6-G / 'IC::-- - O{L-

® /t"P----ro IV PIO ,e..1QE:-~tkS ,- otc-' 

~B~R 
Fls, 000027 

. _ .. =1 

@-rL V 6j 'C...-N E- *Z-8L t4-, - roL .... o~ ~ O~ .... o L 
\ 

(jj) ~~~+/C)s i2fLC-N;)Ç-.- o~ 

@ G-m/.f No G-<- f/>u*1-1-o _ot'-

rt? V;rC--I0L M~LLo, _o 1<:'" 

@ebrLm /f1t.- h e ~,J60 - ot::-

fj) L u /). /l!lAlv/1IJ J/o . . - f) L 

@ b1lVD T ;'t.-fIo. ~ ~'OIC- (l'~ 

Ic!]) J &11'-iU To - OtL 

. - Q~ 



MT 

GOVERIfO 

Em Cuiabã-MT, 07 de ollllJbro de 2013. 

Cinésio Nunes de OIiveill 

Sceretário 00 Estado de T(onsporte e Pavimenta~ lkbana 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

EXTRATO DO CQtITRATO N' \37J2013/SESP 

. " ... " 

DA. ESPt:CIE:Conlra!o que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO. por Intermédio da SECRETARIA DE ESTADO 
DE SEGURANÇA PÚBlICA- SE$P e a Empresa LUASI PAPEIS E LIVROS LIDA. 

DO OBJETO:A aquis~ de materiais de consumo - (materiâ de expediente) - visa'ldo atender a Policia Milita' do Estado 
de Maio Grosso. 

DO VALOR:D valor qIobal deste Centra0 é de R$ 200.981,73 (duzentos 11111, novecentos oitenta e um reais e setenta e 
três Lenta~I)S). 

DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÀ~IA: 19101, Atividade: 4271, Elernentc Despesa: 339D3000, Fonte: 248, Programa: 335. 
DA FlSCAUZAÇÃD DO CONTRATO; A rlScaMzaç~ do Contrato ficarA a cargo do Sr, Ten Ce! PM Marcos Roberto Sovinski 

- Superintendente de Planejwnento, Orçamento e Fina:1ÇaS da PMMT. 
DA vrG~NCIA041101201 J a 0311 012014, 
DA DATA:04I1 0/2013. 
ASSINAM:ALE.XPJIjORE BUSTAMANTE DOS SANTOS - Secrellrio de Estado de Seglll"ança PirblicWCONTRATANTE e o 
s...lUtZ AFONSO DASILVA· Luasi Papeis E Uvros LtdaJCONTRATADA. 

f!IB6.TO po ÇNrIRATO N" 11ll!2Q13/SESP 

DAES~CIE: Contrato que entre si celebramo ESTADO DE MATO GROSSO, por Intmnélfro da SECRETARIA DE ESTADO 
DE SEGURANÇAPUBUCA. SESP e a Erf4lresa ROORIGO DUARTE SILVA-ME, 

00 OBJETO:A aquisi~ de mil\erlaI de consuroo _ (colthão, capa de processo) • visa'loo atender a Policia MiflléI' do 
Estado de Mato Grossa. 

DO VALOR: O ~r glebal des!e Contraio é de R$ 56.440,00 {dnquenta e seis 11111, quatrocentos e quarenta reais). 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:UO: 19tOl; Progra:na: 335; Alividade: 4211; Fonte: 248; NitureZ<l de Despes.a: 

3390300n. 
DA FISC",UZAÇ.1.O 00 CONTRATO: A liscalizaçao do Contrato ficará a cargo do Sr. Ten Cel PM Marcos Roberto Sovinsf\i 

• Superintendente de Planejamento, Orçamento e Finanças da PMMT. 
DA VlG~NCIA:04/1012013 a 0311012014. 
DA OATA:04Il 012013. 
ASSINAM:ALEXANCRE BUSTAMANTE DOS SANTOS· Seeretá10 de Estado de Segurança PliblicaICONTRATANTE e o 
Sr. AlX3USTO RIBEIROAMORIM· Rodri!;lO Duarte Slva· MEJCONTRATAOA 

EXTRATO DO CONTRAIO tr 13512!!1J!SESP 

I 
::::;\]~~~~~~~~~~:!~~~~~~~~DE MATO GROSSO,!>Cf Intermêáo da SECRETARIA DE ESTADO P,R.P. BORGES COM~RClO- E?P . 

de material da consumo - (cadeadO) • visando atender a PoUda Milita' 00 Estado da Mà!o Gros· 

I ~) VA~~'~?~~gIobal de$1e Contrato é de R$ 2.450.00 (dois niI, quatrocentos e clnquenta mas). 
,._ :,:;CO'" QRÇAMENTÁRIA:UO: 19101; Programa: 335; Atividade: 4211; Fonte: 248; Natureza de DeSIJesa: 

I 
i~i~~~~j~DO~:CO~NT~R~AT:O~-A~'~"~"~zaçao do Contrato ficarfl a cargo do Sr, Ten CeI PM Ma"tOs Roberto Sovin9j Pla~amen\tl. Orçamer,to e Ananças da PMMT. 

0311012014. 

SANTOS· Secrettlio de Estado de Segtrêl'lÇél POblica/CONTRATANTE e o 
. PAULO ROGERIO PEREIRA BORGES· PRP. SO({leS Coolércio EPPJCONTRATADA. • 

EXTRATO DO CONTRATO W 129/2013/SESf' 

DA ESPl!aE: Contrato que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO.IXI' intermélio da SECRETARIA DE ESTADO 
DE SEGURANÇA PúBUCA- SESP e a Empresa GRAFlCA PRINT INDUsTRIAE EDITORA LTDA-ME. 

DO OBJETQ:Fomecimento de Impressos gráfICOS congêneres, para atender as necessidades da Policia Mil1§ do Estado 
de Mato Grosso. 

'D<D VI\LORO ,,",globâ deste Contrato é de RS 24.248,86 (vinte e quatro mil duzentos e quétetlta e oito reais e oitenta 
e seis centavos) 

DA DOTAÇÃO ORçmENTARIA: uo: 19\01IProlJama: 3351AtMdade: 4211; Fonte: 248; Niltureza de Despesa" 
33903000. 

DAFISCAUZAÇÃO DO CONTRATO: Será responsável pela fiscilizaçao do Contrato - Sara Cristina da Silva 8orges-Cap 
PM - Coordenadora deAquisições e Contratos da PMMT - COPAL 

DA VlGOOA.:04I1 MOI 3 a 0311 012014. 
DA OATA:04I1OJ2013 
ASSINAM:ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS· Secretério de Estado de Segurança Púb~caICONTRATANTE e o 
Sr, ALESSANORO F. TEIXEIRA tIDGU8RA· Gr;t.)ca Pt!rrt lnd E Elfrtora LTOAICONTRATADA. 

, 

EXTRATO DO CONTRATO N' 13?!2{)13iSESP 

OAEsp~aE:Contrato que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, per InterJMOIo da SECRETARIA DE ESTADO 
DE SEGURANÇAPÚBUCA- SESP e a Empresa RENAUlT DO BRASIL S/A 

00 OBJET(}.Aq~Ao de Velculos trll'lsfonnados em am~Mcla pil"8 atender ao Corpo de Bombeiros M~itar 00 Estado 
de Mato Qosso. 

DO VALOR:O valor global deste Contrato é de R$I.570,800, 00 (um milMo quinhentos e setenta mil e oilocenm reais). 
DADOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA:UO: 19101; Programa: 334; ProietO: 4254; Fonte: 249; Natureza de Despesa: 44905200 
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: Aca designado como IiScal deste Contraio, o Sr. RaimundoAmarJclo de OfiveU Filho 

- Cap BM - Chefe da Seçao deAhmxarifado da BW4 
DA VlGt:NCIA:01l1 01201 3 a 0310212014. 
DA DATA:01l10i2013. 
ASSINAM~"LEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS: SEM:tetario de Estado de Segurança PfrbicaICONTRATANTE e o 
Sr. PAUlO ALEXANDRE ANTUNES MESQUITA· RenauH do Brasil Ltdli./CONTRATADA 

EXTRATO DO CONTRATO W '4B/?Ol3/SESP 

DA ESPÉClE:Contrato que enltt! si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, !>Cf Intermêdio da SECRETARIA DE ESTADO 
C~ S~G'..!RANÇA!'ÚBlICA-5ESP e a EmDres.a GENOOC SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTUA 

DO OBJETO:Fomecimento de ser.iço especlallzadD na:cenlra/izaçiio da produçào eletrOnica OOS ilCGs 00 Coman(lo G'!ral 
do Corpo de Bombeiros Militar, recuperaçao de informações da vida funcionai das servidores 1I1I1ftares alivOs e consfi· 
tuiç~ de trna base Iig!taI com as magens certifICadas digitalmenle de todos os OOeLlTlentos pessoais dos seNidores 
estaduais para atender o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. 

DO VALOR: O custo lolal pEla a presente contrataçao é da ordem de R$ 348.000.00 (trezentos e quarenta e orte mil reais) 
DA DOTAÇÃO OR~MENTÁRIA"UO:19101; Progrcrna:0J6;Pr~e10 AtMdade:2009; Fonte:111; Natureza de ~spesa: 

3390;900. ~ 

DAFIS(;AUZAÇÃO DO COmRATO: Será responsàve! pela fiscaizaçao do presente contrato o 2'Tem BM Edreano Júl'lior 
Rossi Rlnaldi -Chefe da SeçAo deAlos de Publicidade- 8M 1 do C8M-MT. 

DA V1G~NCIA:0411012013 a 03/1012014-
DA DATA:04I1 012013. 
ASSINAM:ALEXANORE aUsTAMANTE DOS SANTOS· Seaetârio de Estado de Segurança PiIb~cWCONTRATANTE e o 
$(. WALDlSNEI DA CUNHAAMOR!M· GENDOC SISTEMAs E EMPREENDIMENTOS lTDAJCONJRA~AOA' 

fXmATO po CONTRATO ti" 14112{)1 JlSfSP , 
DA ESPeCIE:Contrato Cl'Je entre si celebram o ESTADO DE tJATO GROSSO, por InlermédIo da SECRETARIA DE ESTADO 

DE SEGURANÇAPÚBUCA· SESP e a Empresa E M FIUPPD - ME. 
DO OBJETO:A aquislçao de material de consl.lTlO - (material de expediente)· visando atender a PolIcia Martar do Estado 

de Mato Grosso. ® 
DO VALOR: O valor global deste Contr.rn é de RS 10.100,00 {dez mil e cem reas}. ;,~. 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19101, ,AjMdade.: 4271, Semento DeSIJeia: 33903OOÔ. Forte:248, Programa: . -
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: A flsca~zaçao do Contrato rlCará a cago do Sr. Ten CeI PM MElCos Robel1o Sovins)J 

• Superintendente de Planejamento, Orçamento e Ananças da PMMT. 
DA VlGt:NCIA:04Jl 012013 a 0311012014. 
DA DATA:04I1012013. 
ASSINAM:M.EXANDRE BÚSTAMANTE DOS SANTOS· Secretério de Estado de Seg\ll'"ança Pública/CONTRATANTE e a 
Sra. ÉlAINE M1CHElY FlUPPQ· E M Fillopo MEJCONTRATA[)./I_ 

EXTRATO 00 CONTRATO N" 138J2Q1JrsESP 

DAESP~ciE:Co~trato que entre si celebramo ESTADO DE MATO GROSSO, !>Cflntermllljo daSECRETARIADE ESTADO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA· SESP e a Empresa EQUIMAF S/A. EQUIPAMENr0S MÁQUINAS E FERRAMENTAS, 

DO OBJETO:Aaq~siçâo de maleriais da consumo - (mil\!'rial de se~ança)· visando atender a Polida Mifrtaf do Estaóo 
de Mato Grosso. 

DO VALOR: O valor global desta Contrato é de R$ 110.190,00 (cento o dez mil, setecentos e nOVfHlta reaiS), 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19101, Atividade: 4211, Elemento Despesa: 33903000, Fonte:248. Programa: 335. 
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: A fiSC<lizaç30 do Contrato fua a cargo 00 Sr. Ten CetPM Marcos Roberttl SovIns\:.l 

• Su~rintendente" de Planeiamento, Orçamento e Finimças da PMMT. ; \ • 
DA VI~NCIA:01/10J2013 a 0611012014. 
DA OATA:07/10/2013. 
ASSINAM:ALEXPMJRE BUSTAMA.NTE DOS SANTOS· Secretario de Estado de Segurança Pirblic&'CONTRATANTE a o 
Sr. IVANllDO IVALOO BIANCH1NI· Equimaf $JA- Equipamentos, Méquinas e Ferramentas.lCONTRATADA. o 

EXTRATO DO COmBATO I:f 146J20131SESP 

DA ES~ClE:Contra:o QUe entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, por 1nterrn4!1io da SECRETARIA DE ESTADO 
DE SEGURANÇAPÚBUCA. SESP e a Empresa MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMAnCAlTOA-ME. 

I 
:~:~~~~' ~~~ª~d!·i"~~j"'ª'1(~"j'·~"j·(;·i'~~;"do~"j."~,,~r a Policia Militar do Estado de MiIIo Grosso. 

é de R$ 699,90 (selscentos e novell\a e nove reais e noventa ce~_. 
Atillidade: 4271, Elemento Despesa: 33903000. Fonte: 248, Progra: i-" 

I I do Sr. Ten Cel PM Marcos Robe ~ nsld 
Finanças da PMMT. 

ASS1NAM:ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS • Secretàrio de Estado de Segural'lÇ!l Púb~caICONTRATANTE e (l 
Sr. 'MNICiUS A.. DE MORAES CASTRO BUENO· Melo Equipamertcs de InfonnMca ltda· ME,/CONrnATADA. 

EXTRAIO Do CONIBAm te 13l12!!131$ESP , 
DAESP~CIE:Contrillo que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, porlnterméclio da SECRETARIA DE ESTADO 

DE SEGURANÇAPÚBUCA. SESP e a Eflllres8 E M FIUPPD - ME. 
DO OBJetO: Aqui~ç:lo de material permanente· ve!ctJo de transporte Auvial (barco), para uso nas ativIdades das unidade~ 

operacionais na regiao de fronteira de Mato Grosso. 
DO VALOR: O valor global deste Contrato e de R$ 60.212,0 (sessenta mil duzentos e setenta e dois reais). 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19101, Projelo: 5172, BementO Despesa: 449052000, Fonte: 161. 
DÀ FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: A fiscalizaçllo do Contrato flCal"a a c&'gc do Gestor do Convênio: Major Wanl4ey 

Gorrea Rodrigues. 
DA VlGrnctA:0411012013 a 6JJ04I2014. 
DA OATA:04JHIJ2013. 
ASSINAM:AlEXANORE BUSTAMANTE DOS SANTOS· Seerelár!o de Estado de SegW"ança Públlca/CONTRATANTE e a 
Sra. EI.AINE MICHELY FILIPPO· E M FeRipo ME./CONTRATADA 

EXTRATO DO CONJRATO N' 14212013rsESP 

DAESPÉCIE:Contralo que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, PO'" Inlenrtdlo da SECRETARIA DE ESTADO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA· SESP e a Empresa ORIGINAL PAPElARIA E SERVIÇOS lTDA- EPP. 

DO OBJETO:A aqui:Jçao - (piba)· visanoo atender a PoKcia Miilar do Estado de Mato Grosso, 
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Nome Data - -- -::::=J 

L Ademir Antônio Bruneto - PT • 
• 2. Airton Rondina Luiz - PSD 

3. Carlos Antonio Azarnbuja - PP 
~ 

4. Dilmar Dal'Bosco - DEM 
• 

5. Ezequiel Angelo Fonseca - PP 
• 

• 6. Emanuel Pinheiro - PR 

-'" 
7. Guilherme Antonio Maluf - PSDB .,..) 

• 8. Hermínio J. Barreto - PR 

• 9. Wagner Rarnos - PR , 

" 
lO. João Antônio Cuiabano Malheiros - PR ,J 

• 11. Jose Antônio Gonçalves Viana - PDT 

• 
12. Jose Domingos Fraga Filho - PSD 

13. Jose Geraldo Riva - PSD 
'" 

~ 
14. Jose Joaquim de Souza Filho - PMDB 

15. Luciene Borba Bezerra- PSB 
" 

16. Luiz Marinho de Souza Botelho - PTB 
~ 

• • 17. Mauro Luiz Sávi - PR 

~ 
18. Teté Bezerra - PMDB 

19. Ondanir Bortolini - PR • ~ 

· • 20. Pedro Satélite - PSD 

• 21. Romoaldo Aluizio Júnior - PMDB 

22. Sebastião Machado Rezende - PR , 

., 23. Walter Machado Rabello Junior - PSD 

24. Alexandre César - PT 
~ 
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• 
• 
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• 
• 

• 
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MAIO/2013 

Nome 

Pedro Satélite - PSD 

Airton Rondina Luiz - PSD 

Dilmar Dal'Bosco - DEM 

Ezequiel Angelo Fonseca - PP 

Emanuel Pinheiro - PR 

Hermínio J. Barreto - PR 

Wagner Ramos - PR 

João Antonio Cuiabano Malheiros - PR 

Jose Domingos Fraga Filho - PSD 

Jose Geraldo Riva - PSD 

José Joaquim de Souza Filho - PMDB (Baiano Filho) 

Mâuro Luiz Sávi - PR 

Romoaldo Aluizio Júnior - PMDB 

Walter Machado Rabello Junior - PSD 

Alexandre César - PI 

Ondanir Bortolini - PR 

Luiz Marinho de Souza Botelho - PIB 

Carlos Antonio Azambuja - PP 

Sebastião Rezende - PR 

Luciene Borba Bezerra - PSB 

Ademir Antonio Bruneto - PI 

Data 

21.oí·J'3 

V. oro I) 

~(,.. O~. 13 

2.1. OI'. J.3 

2A.l>s-.J.') 

~~. oS·J. 3 

2 ,:\-. oS'· J. ~ 

2. +. oS'. J. ~ 

e,.tVl' •. d 

I9i-O'.J.~ 

Z.Z-. Ol'. J. 3 

2.l. os. J ~ 

~ I. Ol' • j 3 

~ 4. o.· 1 :3 

O~. O,· J. 3 

~l!>. oS'. J.3 

lJ.. oc. .. n 

~ (n. J.;I 

lo. o~. H 

z..c. H •. .! ~ 

.!. b. () l. .!.3 

GAB1PGR 

Fls. 000029 
, 
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JUNHO/2013 

Nome 

Pedro Satélite - PSD 

Airton Rondina Luiz - PSD 

Dilmru' DaI'Bosco - DEM 

Ezequiel Angelo Fonseca PP 

Emanuel Pinheiro PR 

Hermínio J. Barreto PR 

• Wagner Ramos - PR 

João Antonio Cuiabano Malheiros PR 

• Jose Domingos Fraga Filho PSD 

Jose Geraldo Riva PSD 

José Joaquim de Souza Filho PMDB (Baiano Filho) 

Mauro Luiz Sávi - PR 

Romoaldo Aluizio Júnior PMDB 

Walter Machado Rabello Junior PSD 

• Alexandre César PT 

Ondanir Bortolini - PR 

• Luiz Marinho de Souza Botelho PTB 

Carlos Antonio Azambuja PP 

Sebastião Rezende - PR 

Luciene Borba Bezerra PSB 

Ademir Antonio Bruneto PT 

Data 

.!.o. o:J. J 3 

Lo. ()~. II 

io. 0+ .. U 

10. ol. j.l 

2.+ oG. J 3 

11 ?I. o l. J 3 

lQ.Ob.J'i 

(!) ;. O~ • .t 1 

JO. o~ 13 

6 o. Q+- J ~ 

• O. 0\. j. ~ 

2.c.. 0(, .• P 

\\1. oCo J.? 

z.'\.C~·J.; 

10. o~. J.; 

).o.o'l,.H 

\ \ . 0\. J. ~ 

10.0,;\·j.1 

1.0. O \.j ') 

01.0"·).; 

!O.O4-.~ '3 

( s. O I, 

GAB/PGR 

Fls. 000030 
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Fls. 000031 

JULHO/20l3 
L-:---==~-= 

Nome Data 

Pedro Satélite - PSD l4-. oi.J. ~ 
Airton Rondina Luiz PSD 14,eg,J? 
Dilmar Dal'Bosco - DEM 

14.o~·r? 
Ezequiel Angelo Fonseca PP 

I t (9g.). ; 
Emanuel Pinheiro - PR 

I t oi. j.; 
Hermínio J. Barreto PR 

'~.of. J. 3 • Wagner Ramos - PR 
1?·o~.J. ; 

João Antonio Cuiabano Malheiros PR 
~ f." l S".I> .". • Jose Domingos Fraga Filho PSD 

\~. O~· J,) 
Jose Geraldo Riva - PSD 

\~. ui ·r') 
José Joaquim de Souza Filho PMDB (Baiano Filho) 

l4.o~. j.~ 
Mauro Luiz Sávi - PR 

\~.ol?J,~ 
Romoaldo Aluizio Júnior - PMDB 

() t. O~ . .! 3 
Walter Machado Rabello Junior PSD 

, '!>. "9. J,.?I 

• Alexandre César - PT \ ~. 01 .• 1 
Ondanir Bortolini - PR \l ro~.),' 

• Luiz Marinho de Souza Botelho PTB 
~~. e.ILJ' 

Carlos Antonio Azambuja - PP 
\l~~.J.~ 

Sebastião Rezende - PR 
'2." . cf . J. \ 

Luciene Borba Bezerra - PSB 
OY.()~. 13 

Ademir Antonio Bruneto - PT 
I .,. O~. (l 
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MAIO/2013 

Nome 

Pedro Satélite - PSD 

Airton Rondina Luiz - PSD 

Dilmar Dal'Bosco - DEM 

Ezequiel Angelo Fonseca PP 

Emanuel Pinheiro - PR 

Hermínio J, Barreto - PR 

• Wagner Ramos - PR 

João Antonio Cuiabano Malheiros PR 

• Jose Domingos Fraga Filho PSD 

Jose Geraldo Riva PSD 

José Joaquim de Souza Filho PMDB (Baiano Filho) 

Mauro Luiz Sávi - PR 

Romoaldo AJuizio Júnior PMDB 

Walter Machado Rabello Junior PSD 

• AJexandre César - PT 

Ondanir Bortolini - PR 

• Luiz Marinho de Souza Botelho PTB 

Carlos Antonio Azambuja PP 

Sebastião Rezende - PR 

Data 

ZJ.. OS, J. '1 

2.J... O~.j. ~ 

2 b. os". j.} 

2.1. O.r-. J. 3 

2-t .Ol"· I ~ 

z..Z. o~.J3 

G+. ()~. "-; 
z., 1.. \:) S. J. '!» 

z..G. Ol"'.j. 3 

0+.06.,,-3 

2.~. OS.).3 

2.2.. O,r-· J. 3 

2A.os·J3 

l~. O.s-.J,'i5 

,,~ &lb .L~ 

2.~. O.r· J.3 

". Qb. j. '!> 

i4. 03". J, ~ 

J,o. 01', • ..13 

GAB/PGRl 
Fls, 000032' 
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Nome 

Pedro Satélite - PSD 

Airton Rondina Luiz PSD 

Dilmar Dal'Bosco - DEM 

• Ezequiel Angelo Fonseca PP 

Emanuel Pinheiro PR , 
Herrnínio J. Barreto - PR 

• • Wagner Ramos - PR 

JUNHO/2013 

João Antonio Cuiabano Malheiros PR 

• Jose Domingos Fraga Filho PSD 

Jose Geraldo Riva - PSD 

Data 

10 .o'Jr. l'>J 

10.0 +"J3 
José Joaquim de Souza Filho PMDB (Baiano Filho) ~ 10. O;}.).'? 

Mauro Luiz Sávi PR Zoe.. Ot;.. j' 

Romoaldo Aluizio Júnior PMDB 

Walter Machado Rabello Junior PSD 

• Alexandre César - PT 
10 . o~.}..? 

Ondanir Bortolini PR 

GAB/PGR 

Fls. 000033 

• LL:U=iz~M~a~ri=nh~o~d~e~s=o=uz~a~B~o=teplh~O __ P_TB ____________ -tILll~.~b~~.~J~'~ __________ __ 
Carlos Antonio Azambuja PP J.o, Q 1- . J,.. '7 
Sebastião Rezende - PR 

~ 10.0':+.)'3 

,,'" . 2.~.ot. j ~ 
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JUNHO/2013 

Nome 

Pedro Satélite - PSD 

Airton Rondina Luiz - PSD 

Dilmar Dal'Bosco - DEM 

Ezequiel Angelo Fonseca - PP 

Emanuel Pinheiro - PR 

Hennínio J. Barreto - PR 

• Wagner Ramos - PR 

João Antonio Cuiabano Malheiros - PR 

• Jose Domingos Fraga Filho - PSD 

Jose Geraldo Riva - PSD 

José Joaquim de Souza Filho - PMDB (Baiano Filho) 

Mauro Luiz Sávi - PR 

Romoaldo Aluizio Júnior - PMDB 

Walter Machado Rabello Junior - PSD 

• Alexandre César - PT 

Ondanir Bortolini - PR 

• Luiz Marinho de Souza Botelho - PTB 

Carlos Antonio Azambuja - PP 

Sebastião Rezende - PR 

Luciane Borba Bezerra - PSB 

Ademir Antonio Bruneto - PT 

Gilmar Fabris -

Data 

10.07.2013 

10.07.2013 

10.07.2013 

10.07.2013 

27.06.2013 

03.07.2013 

19.06.2013 

03.07.2013 

10.07.2013 

10.07.2013 

10.07.2013 

26.06.2013 

18.06.2013 

27.06.2013 

10.07.2013 

10.07.2013 

11.07.2013 

10.07.2013 

10.07.2013 

01.08.2013 

10.07.2013 

15.08.2013 

GAB/PGR 

Fls. 000034 
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MAIO/2013 

Nome 

Pedro Satélite - PSD 

Airton Rondina Luiz - PSD 

Dilmar Dal 'Bosco - DEM 

Ezequiel Angelo Fonseca - PP 

Emanuel Pinheiro - PR 

Hennínio 1. Barreto - PR 

• Wagner Ramos - PR 

João Antonio Cuiabano Malheiros - PR 

• Jose Domingos Fraga Filho - PSD 

Jose Geraldo Riva - PSD 

José Joaquim de Souza Filho - PMDB (Baiano Filh0) 

Mauro Luiz Sávi - PR 

Romoaldo Aluizio Júnior - PMDB 

Walter Machado Rabello Junior - PSD 

• Alexandre César - PT 

Ondanir Bortolini - PR 

• Luiz Marinho de Souza Botelho - PTB 

Carlos Antonio Azambuja - PP 

Sebastião Rezende - PR 

Lucianc Borba Bezerra - PSB 

Ademir Antonio Bruneto - PT 

Gilmar F abris -

Data 

21.05.2013 

21.05.2013 

26.05.2013 

21.05.2013 

21.05.2013 

22.05.2013 

27.05.2013 

27.05.2013 

24.05.2013 

07.06.2013 

22.05.2013 

22.05.2013 

21.05.2013 

14.05.2013 

05.06.2013 

23.05.2013 

11.06.2013 

J 4.05.2013 

10.06.2013 

26.06.2013 

10.07.2013 

15.08.2013 

.GAB/PGR 

Fls. 000035 : 
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AGOSTO/2013 

Nome 

Pedro Satélite - PSD 

Hennínio J. Barreto - PR 

Wagner Ramos - PR 

João Antonio Cuiabano Malheiros - PR 

Jose Geraldo Riva - PSD 

José Joaquim de Souza Filho - PMDB (Baiano Filho) 

• Mauro Luiz Sávi - PR 

Romoaldo Aluizio Júnior - PMDB 

• Walter Machado Rabello Junior - PSD 

Luciane Borba Bezerra - PSB 

Aparecida Maria Borges Bezerra - PMDB 

• 
• 

Data 

18.09.2013 

18.09.2013 

18.09.2013 

18.09.2013 

18.09.2013 

18.09.2013 

18.09.2013 

18.09.2013 

18.09.2013 

18.09.2013 

18.09.201;1 

GABI PGR 
Fls. 000036 
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JULHO/2013 

Nome 

Pedro Satélite - PSD 

Airton Rondina Luiz - PSD 

Dilmar Dal'Bosco - DEM 

Ezequiel Angelo Fonseca - PP 

Emanuel Pinheiro - PR 

Hermínio J. Barreto - PR 

• Wagner Ramos - PR 

João Antonio Cuiabano Malheiros - PR 

• Jose Domingos Fraga Filho - PSD 

Jose Geraldo Riva - PSD 

José Joaquim de Souza Filho - PMDB (Baiano Filho) 

Mauro Luiz Sávi - PR 

Romoaldo Aluizio Júnior - PMDB 

Waller Machado Rabello Junior - PSD 

• Alexandre César - PT 

Ondanir Bortolini - PR 

• Luiz Marinho de Souza Botelho - PTB 

Carlos Antonio Azambuja - PP 

Sebastião Rezende - PR 

Luciane Borba Bezerra - PSB 

Ademir Antonio Bruneto - PT 

Gilmar Fabris-

Data 

14.08.2013 

14.08.2013 

14.08.2013 

14.08.2013 

14.08.2013 

13.08.2013 

13.08.2013 

15.08.2013 

14.08.2013 

14.08.2013 

14.08.2013 

14.08.2013 

07.08.2013 

13.08.2013 

14.08.2013 

14.08.2013 

22.08.2013 

14.08.2013 

23.08.2013 

08.08.2013 

13.08.2013 

15.08.2013 

GAB/PGR 

Fls. 000037 
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ANEXO 04 

GAB/PGR 

Fls. 000038 . 
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Ministério Público Federal 

,._._--.~ 

No dia 02 de maio de 2017, às 17hJOmin, na sede da Procuradoria da Repúb./ica em Mato 

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

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 20J 7), compareceu o 

Sr. SÍLVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, brasileiro, nascido em 22/03/1969, natural de 

SantarémlPA, filho de Sérgia Maria da Conceição Rego Correa e Astésio Bernardo Araújo, 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. 324.439.512-00, atualmente recolhido no 

Centro de Custódia da Capital (MT), residente e domiciliado na Rua dos Canários, nº 22, 

quadra 07, unidade 201, Condomínio Belvedere, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, 

acompanhado por seu advogado Victor Alipio Azevedo Borges, inscrito na OAB/MT 

13975/0, 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 "RELAÇÃO DO DECLARANTE COM ALGUNS OPERADORES 

FINANCEIROS DO GRUPO": QUE o Declarante, espontaneamente ou cumprindo ordens 

de SILVAL BARBOSA, costumava ir ao encontro de alguns operadores financeiros que 

atendiam às necessidades do grupo, oportunidades em que levava e buscava valores em 

dinheiro ou cheques, estes tanto pessoais como fruto de recebimento de propinas a 

depender das situações específicas; QUE esclarece que na maioria das vezes quando ia ao 

encontro dos referidos operadores financeiros os valores a serem recolhidos ou entregues 

estava previamente ajustados entre SILVAL BARBOSA e o respectivo operador, não 

cabendo ao Declarante realizar qualquer negociação, mas tão-somente o cumprimento da 

ordem, excetuando-se as situações em que o Declarante agia por conta própria a fim de 

tomar empréstimos para uso pessoal como também para pagamentos de dívidas do 

grupo; QUE sobre referidos operadores financeiros o Declarante pode destacar: A-

VALDIR PIRAN, proprietário do GRUPO PIRAN, afirma que esteve com ele por 

aproximadamente três ocasiões, onde o Declarante foi pessoalmente na sede do GRUPO 
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PIRAN, localizado no Bairro Santa Rosa, Cuiabá!MT, a fim de efetuar pagamentos 

referentes a uma dívida existente entre VALDm PIRAN e SILVAL BARBOSA; QUE 

SILVAL BARBOSA entregava ao Declarante envelopes fechados, contendo cheques no seu 

interior, que eram destinados a VALDIR PIRAN; QUE o Declarante entregava os 

envelopes diretamente nas mãos de VALDIR pmAN; QUE o Declarante se recorda que 

em uma das oportunidades, após entregar o envelope contendo cheques, VALDIR PIRAN 

devolveu ao Declarante uma nota promissória no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais) emitida por SILVAL BAI~BOSA; QUE no hnal do governo de SILVAL BARBOSA 

(2014) o Declarante tomou conhecimento, através deste, que se tratava de uma dívida 

oriunda do governo de BLAIRO MAGGI que SILVAL BARBOSA havia herdado, bem 

como de dívida existente entre VALDIR PIRAN e Assembleia Legislativa de Mato Grosso 

que acabou sendo também assumida por SILVAL BARBOSA, não sabendo o Declarante 

fornecer detalhes sobre tais situações por desconhecê-las; B- MARILENA RIBEIRO, 

proprietária da empresa CONSTRUMÓVEIS, afirma que esteve com ela por diversas 

vezes, sempre a fim de pagar um empréstimo que ela tinha feito ao deputado CARLOS 

BEZERRA, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), mas que por 

conta dos juros o grupo político acabou pagando R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 

QUE por conta dessa dívida era comum CARLOS BEZERRA ser cobrado por parte de 

MARILENA e com isso, ele se fazia presente de forma constante no gabinete do 

Declarante a fim de pressionar para que fosse providenciado respectivo pagamento; QUE 

tais pagamentos foram feitos tanto em cheques como em dinheiro; QUE quando feitos em 

cheques, geralmente SILVAL BARBOSA os entregava ao Declarante, assim como também 

entregava quantias em dinheiro, porém, quando era somente em dinheiro o Declarante 

buscava tais valores junto a pessoa de VALDISIO VIRIATO na SINFRA, fruto de propinas 

pagas por empreiteiras ao grupo político naquela secretaria; QUE afirma também ter 

efetuado pequenos empréstimos pessoais com MARILENA, tendo para tanto trocado 

alguns cheques de sua propriedade com a empresária, além de ter realizado um 

empréstimo maior no total aproximado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a R$ 
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700.000,00 (setecentos mil reais) visando o investimento com a aquisição de LTN - Letra 

do Tesouro Nacional. que foi realizado através de vários empréstimos distintos que ao 

final totalizaram referido valor; QUE para a aquisição desse empréstimo pessoal o 

Declarante assinou uma nota promissória, ao que se recorda em branco, a qual até o 

momento não foi paga pelo Declarante junto a MARILENA; QUE afirma ter tomado 

também com MARILENA algumas vezes empréstimos a fim de pagar os repasses que 

SILVAL BARBOSA tinha que fazer mensalmente aos deputados estaduais referente ao 

PROGRAMA MT INTEGRADO, sem que MARILENA soubesse a finalidade desses 

empréstimos do qua I tinha o Declarante que se va ler, tendo em vista os constantes atrasos 

de pagamentos de propinas dos empreiteiros na SINFRA e a grande pressão que sofria 

por parte dos deputados; QUE afirma ter apresentado a MARILENA, a pedido de SILVA L 

BARBOSA, o Sr. JOÃO DA CONSTIL (proprietário da Construtora CONSTIL), 

MAURÍCIO GUIMARÃES (secretário da SECOPA), RODRIGUES PALMA (pessoa ligada 

a Engeglobal) e PEDRO DE TAL (financeiro da Engeglobal), não sabendo, contudo 

especificar os negócios realizados entre tais pessoas e a operadora financeira MARILENA; 

C- RÔMULO BOTELHO, QUE o Declarante afirma ter trocado alguns cheques pessoais 

com o empresário ROMULO BOTELHO a fim de realizar pagamentos que SILVAL 

BARBOSA devia aos deputados estaduais referente ao PROGRAMA MT INTEGRADO; 

QUE o Declarante esteve com RÔMULO BOTELHO por aproximadamente três vezes, 

ocasiões em que esteve pessoalmente com RÔMULO na sede da SMTU, nas proximidades 

da Câmara Municipal. local onde pegou pessoalmente com RÔMULO valores que 

somados chegam a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor esse usado em sua 

totalidade no pagamento da dívida com os deputados, situação essa de ciência de 

RÔMULO BOTELHO, o qual na época tinha o irmão LUIZ MARINHO BOTELHO como 

deputado, que também foi beneficiado no recebimento desses pagamentos; QUE afirma 

que no tocante a esses empréstimos reaLizados pelo Declarante SILVAL BARBOSA não 

possuía conhecimento, era o Declarante, que diante da pressão exercida pelos deputados 

tinha que se valer desses empréstimos para cumprir a missão demandada por SILVAL de 
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efetuar os pagamentos da dívida do grupo aos deputados; D- AVILMAR DE ARAÚJO 

COSTA, QUE afirma ter efetuado alguns pagamentos diretamente para a pessoa de 

AVILMAR, não se recordando o ano específico, sendo sempre a mando de SILVAL 

BARBOSA, o qual afirmou na época ao Declarante ter dado em garantia a AVILMAR, em 

razão de uma dívida oriunda da Assembleia Legislativa (deputados estaduais) com 

AVILMAR a quantia de doze cheques pessoais, do próprio SILVAL BARBOSA, no valor 

de R$ J .500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) cada um; QUE para o pagamento 

dessa dívida o Declarante se encontrou por cerca de três a cinco vezes com AVILMAR, ora 

no gabinete do Declarante, ora na rua, nas proximidades do Centro Político 

Administrativo, oportunidades em que fazia os pagamentos determinados por SILVAL 

BARBOSA; QUE para efetuar tais pagamentos a AVILMAR, o Declarante se valia de 

valores que lhes eram entregues em sua maioria em dinheiro, não se recordando de ter 

pago AVILMAR com cheques, os quais eram entregues diretamente ao Declarante por 

SILVAL BARBOSA ou VALDISIO VIRIATO, acondicionados em envelopes; QUE acredita 

que os valores entregues pelo Declarante a AVTLMAR totalizaram o valor de R$ 

1.500.000,00 (um milhão de reais), conseguindo assim efetuar o resgate de somente um 

dos chegues entregues a AVILMAR por SILVA L BARBOSA; QUE esclarece gue SILVAL 

BARBOSA havia combinado com AVILMAR pagamentos dos valores totais dos cheques, 

contudo o Declarante não conseguiu efetuar tais pagamentos, conseguindo quitar apenas 

um dos chegues dado por SILVAL BARBOSA em garantia a AVILMAR; QUE em uma das 

oportunidades que o Declarante foi cobrado por AVILMAR, o Declarante afirmou que o 

pagamento seria realizado em determinada data e para garantir o pagamento, AVILMAR 

exigiu do Declarante um chegue pessoal no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 

equivalente aos juros até a data do pagamento daquela parcela; QUE na data aprazada, a 

parcela devida não foi paga e o Declarante não conseguiu resgatar seu chegue; E

JURANDIR - proprietário da Solução Cosméticos, QUE o Declarante afirma que 

JURANDIR era um dos empresários de maior confiança de SILVAL BARBOSA, sendo 

assim o Declarante esteve com ele em diversas ocasiões, sempre no escritório de 

4 



• 

• 
• 

• 
• 

Ministério Público Federal 

GAB/PGR 
Fls. 000043 

I=-==-.. - .. =.i 

JURANDIR localizado na Avenida Barão de Melgaço em frente a UNIMED, a mando de 

SILVAL BARBOSA a Fim de entregar cheques e dinheiro ao empresár.io por conta de 

dívidas que o ex-governador possuía com JURANDIR; QUE o relacionamento de SILVAL 

BARBOSA com JURANDIR era antigo, desde a época que SILVAL BARBOSA era 

deputado estadual; QUE o Declarante tem ciência que SILVAL BARBOSA também foi 

avalista em dois empréstimos junto a JURANDIR, um realizado pela construtora 

ENGEGLOBAL de propriedade de ROBÉRIO GARCIA e outro feito por CARLOS 

AVALONE, proprietário da construtora TRÊS IRMÃOS; QUE sobre essas duas situações o 

Declarante não sabe dizer o valor dos respectivos empréstimos, nem a forma como os 

pagamentos ocorreram, conhldo, segundo SILVAL BARBOSA lhe confidenciou, coube ao 

próprio SILVAL BARBOSA, no ano de 2015, pagar o restante das dívidas que assumiu 

como avalista; QUE o Declarante não sabe, contudo, qual a origem e nem a quantia do 

dinheiro empregado para pagamento; QUE afirma que SILVAL mantinha contato direto 

com JURANDIR, razão pela qual o Declarante às vezes recebia de SILVAL valores em 

cheques e em dinheiro em envelopes lacrados e os entregava a JURANDIR, não sabendo 

assim mensurar o quanto efetivamente entregou a JURANDIR a mando de SILVA L 

BARBOSA, não se recordando também se houve pedido de SILVAL para o Declarante 

realizar alguma transferência bancária para JURANDIR ou se este fez alguma 

transferência bancária para SILVA L BARBOSA. Nada mais a declarar, encerro o presente 

termo às 17h45min do dia 02/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, 

Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, 

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

__ ~..2~b.lro~'l::L'::::::===~;Z+:=+~que digitei o presente termo. 

~ ",f} 4~ 
Cez, Cor~újO 

Declarante 

~ ~4é; 
=5i:!r Alipio ~zevedo Borges 

Advogado - OAB/MT 13975/0 
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No dia 02 de maio de 2017, às 17h46mín, 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. SÍLVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, brasileiro, nascido em 22/03/1969, natural de 

Santarém/PA. filho de Sérgia Maria da Conceição Rego Correa e Astésio Bernardo Araújo, 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO. 324.439.512-00, atualmente recolhido no 

Centro de Custódia da Capital (MT), residente e domiciliado na Rua dos Canários, n" 22, 

quadra 07, unidade 201, Condomínio Belvedere, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, 

acompanhado por seu advogado Victor Alipio Azevedo Borges, inscrito na OAB/MT 

13975/0, 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 05 - "RECEBIMENTO DE IMÓVEL DO EMPRESÁRIO FlLADELFO DIAS": QUE 

FILADELFO DIAS era amigo pessoal de SILVAL BARBOSA com o qual possuía sociedade 

em mineradoras, contudo não sabe especificar detalhes; QUE FILADELFO era 

proprietário de várias empresas, sendo uma delas especializada na intermediação entre o 

governo e empresas localizadas no exterior, notadamente da CHINA. para a construção 

de ferrovias no Estado de Mato Grosso; QUE FILADELFO tinha a intenção de conseguir 

fazer essa intermediação junto com o Governo do Estado, por isso a empresa do 

FILADELFO (que não era o Grupo Dias) solicitou ao Declarante auxílio institucional no 

intuito de viabilizar uma viagem do então governador SILVAL BARBOSA para a CHINA, 

bem como iniciar as providências de hotel, visto, transporte, contato com as Embaixadas; 

QUE o Estado de MT tinha escritório de representação em BrasílialDF e essa demanda foi 
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repassada para lá; QUE a atuação do Declarante no evento narrado o aproximou do 

empresário FILADELFO DIAS, razão pela qual, posteriormente, solicitou a FILADELFO 

um imóvel em um condomínio no Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, que este havia 

construído recentemente; QUE o Declarante tratou com FILADELFO DIAS, no final de 

2013, que pagaria pelo imóvel a quantia aproximada de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa 

mil reais); QUE FILADELFO DIAS entregou e registrou o imóvel a pedido do Declarante, 

mas não em seu nome; QUE o Declarante não pagou e nem repassou garantias para 

pagamento do imóvel; QUE essa viagem a CHINA, com o intuito de ser realizada a 

tratativa sobre a ferrovia, contou com a participação de SILVAL BARBOSA, do Declarante, 

de PEDRO NADA F, ANDRÉ de tal, intérprete, mais quatro pessoas da empresa de 

FILADELFO, os quais não se recorda o nome, ao passo que FILADELFO se encontrou 

com o grupo já na CHINA; QUE não obstante tenha ocorrido a viagem e as tratativas, ao 

final o negócio acabou não sendo concretizado. Nada mais a declarar, encerro o presente 

termo às 18h07min do dia 02(05(2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, 

Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, 

matríc:~1142, Portanan PGRf!'APF 

__ ~~~:Z.4Jn[1_ mCü!!1'crro.~~CQUl !L!~m~======-_ que digitei o presente termo . 

nº 193, de 07 de março de 2017) 

~~52Eedo:fgeS 
-

Advogado - OAB/MT 13975/0 

'---l~iso1!lRodri 

Delegado de Polícia Feder 
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No dia 02 de maio de 2017, às 18h17min, 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. SÍLVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, brasileiro, nascido em 22/03/1969, natural de 

Santarém/PA. filho de Sérgia Maria da Conceição Rego Correa e Astésio Bernardo Araújo, 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO. 324.439.512-00, atualmente recolhido no 

Centro de Custódia da Capital (MT), residente e domiciliado na Rua dos Canários, nO 22, 

quadra 07, unidade 201, Condomínio Belvedere, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT. 

acompanhado por seu advogado Victor Alipio Azevedo Borges, inscrito na OAB/MT 

13975/0, 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 06 - "RETORNO DE PROPINA RELATIVO ÀS OBRAS DO MT INTEGRADO -

EMPRESÁRIOS": QUE o Declarante afirma ter sido informado por SILVAL DA CUNHA 

BARBOSA, no ano de 2012 ou 2013, não se lembra exatamente, que o então secretário 

adjunto VALDISIO V1RIATO seria a pessoa responsável por negociar os valores das 

propinas relacionadas ao PROGRAl\1A MT INTEGI~ADO - pavimentação de rodovias no 

interior do Estado de Mato Grosso, figurando, portanto como o principal elo entre a 

SINFRA e SILVAL BARBOSA; QUE o então governador determinou que o Declarante 

mantivesse contato direto com VALDISIO a fim de fazer o recebimento de tais valores 

diretamente com o secretário adjunto da SINFRA, VALDISIO V1RIATO, pessoa que 

mantinha relação de amizade e confiança com SILVAL DA CUNHA BARBOSA há muito 

tempo; QUE SILVAL BARBOSA deliberava diretamente com VALDISIO JULIAN 

VIRIATO acerca dos valores dos repasses das empreiteiras para o governo, acreditan o 
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que perfazia o montante de 3% a 4% dos valores que as empresas recebiam do governo 

quando do pagamento de cada medição das obras efetuadas; QUE afirma que era 

somente o Declarante o incumbido de pegar os valores dessas propinas referentes ao MT 

INTEGRADO com VALDISIO e dar destino a esses valores, os quais em sua grande 

maioria foram usados no pagamento de dívidas do grupo político, notadamente no 

pagamento do acerto que SILVAL BARBOSA tinha com os deputados estaduais; QUE 

Declarante não sabe precisar o valor total que efetivamente pegou com VALDISIO 

VIRIATO, eis que não conseguiu efetivamente pagar todos os deputados consoante 

acordo firmado com eles e SILVAL BARBOSA; QUE assim, consoante determinação de 

SILVAL BARBOSA, conforme as empreiteiras iam recebendo os pagamentos do governo 

por conta das obras realizadas, elas faziam os repasses da propina já pré-ajustada a 

VALDISIO VIRIATO, que por sua vez fazia a entrega dos valores ao Declarante, que ora 

pegava com VALDISIO na SINFRA e ora recebida do secretário adjunto em seu gabinete 

na governadoria, sendo em sua grande maioria em dinheiro, corno também em cheques 

das próprias empreiteiras; QUE o Declarante não sabe dizer quais eram as empresas que 

faziam os pagamentos das propinas a VALDISIO VIRIATO, mas acredita que sejam todas 

que compunham o PROGRAMA MT INTEGRADO; QUE o Declarante não sabe dizer se 

houve fraude nos processos licitatórios com direcionamento para que essas empresas se 

sagrassem vencedoras no certame; QUE VALDISIO VIRIATO por várias vezes atrasava os 

repasses das propinas ao Declarante, situação que fazia com que o Declarante fosse 

obrigado a pegar dinheiro com diversos empresários a fim de arcar com os pagamentos 

que tinha que fazer com os recursos obtidos na SJNFRA; QUE inclusive em certa ocasião, 

acreditando que no primeiro semestre do ano de 2014, em uma oportunidade em que 

VALDISIO estava viajando, VALDISIO indicou ao Declarante o proprietário da 

Construtora DÍNAMO, não se recordando se indicou o Sr. MIGUEL GUIZARDI ou seu 

filho GIOVANI GUIZARDI, para fazer o repasse de propina diretamente à sua pessoa; 

QUE o Declarante entrou em contato com uma das pessoas supracitadas, sendo que 

ambos, tanto o Sr. MIGUEL como GIOVANI foram até a governadoria e entregaram a 
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Declarante, no interior de uma mochila, a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

em dinheiro; QUE o Declarante acredita que esse valor de R$ 300.000,00 se referia ao 

pagamento de uma medição correspondente a obra executada pela construtora; QUE 

afirma que esse pagamento específico de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) o Declarante 

repassou em sua totalidade, a mando de SILVAL DA CUNHA BARBOSA, para a pessoa 

de AVILMAR, com quem SILVAL tinha avalisado uma dívida de alguns parlamentares da 

ALMT, tendo portanto entregue tais valores em dinheiro e resgatado junto a AVILMAR 

cheque pessoal no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) de SILVAL 

DA CUNHA BARBOSA; QUE o Declarante afirma que quem tinha ciência dessas 

• propinas pagas pelas empreiteiras na SINFRA por conta do PROGRAMA MT 

INTEGRADO era SILVAL BARBOSA, VALDISIO VIRIATO, o Declarante, CINÉSIO DE 

• 
• 

OLNEIRA (secretário da SINFRA), ALAOR ALVELOS (servidor da SINFRA), não 

sabendo ao certo se outros secretários também possuíam conhecimento; QUE nao 

obstante as pessoas de CINÉSIO DE OLIVEIRO e ALAOR ALVELOS terem conhecimento 

dos pagamentos de propinas pelas empreiteiras ao governo por conta das obras do 

PROGRAMA MT INTEGRADO, o Declarante não pode afirmar se tais pessoas receberam 

algum tipo de beneficio indevido oriundo desses pagamentos, eis que o Declarante nunca 

efetuou nenhum tipo de pagamento a tais pessoas. Nada mais a declarar, encerro o 

presente termo às 18h17min do dia 02/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por 

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

GR/MPF nO 193, de 07 de março de 2017) 

___ ~::iJ.MllimU)J~~======qque digitei o presente termo. 

~il~~o~a~vjo 
Declarante 

Borges 
Advogado - OAB/MT 13975/0 
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No dia 02 de maio de 2017, às 18h19min, na sede da Procurador.ia 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. SÍLVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, brasileiro, nascido em 22/03/1969, natural de 

• Santarém/pA, filho de Sérgia Maria da Conceição Rego Correa e Astésio Bernardo Araújo, 

• 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. 324.439.512-00, atualmente recolhido no 

Centro de Custódia da Capital (MT), residente e domiciliado na Rua dos Canários, nO 22, 

quadra 07, unidade 201, Condomínio Belvedere, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, 

acompanhado por seu advogado Victor Alipio Azevedo Borges, inscrito na OAB/MT 

13975/0, no interesse e com fundamento na Notícia de Fato nº 1.00.000.ü10999/2016-15, em 

trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao 

Anexo 07 - "PAGAMENTO PARA EDER DE MORAES RETIFICAR DEPOIMENTO 

PRESTADO JUNTO AO MP ESTADUAL": QUE ainda no contexto dos valores 

arrecadados por VALDISIO VIRIATO na SINFRA perante as empresas contratadas no 

• âmbito do Programa MT Integrado, SILVAL BARBOSA determinou que o Declarante se 

utilizasse de dinheiro oriundo das propinas recebidas na SINFRA, não sabendo dizer se 

oriundas somente do PROGRAMA MT INTEGRADO, programa em que as empreiteiras 

atuantes pagavam propinas ao grupo político; QUE seguindo determinação de SILVAL 

BARBOSA no ano de 2014, o Declarante pegou valores diretamente com SILVAL 

BARBOSA e VALDISIO VIRIATO, na SINFlV\, e entregou em mãos para EDER DE 

MORAES, em sua moradia no condomínio Florais dos Lagos, onde chegou a ir por três 

ocasiões, pelo menos uma vez na companhia de seu motorista VALDECIR, vulgo "Negão" 

(atualmente funcionário da ALMT - segurança do plenário), a fim de fazer tais 
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pagamentos; QUE também efetuou pagamentos a EDER DE MORAES em locais públicos 

por aproximadamente umas dez vezes (perto do palácio paiaguás, perto da ALMT, posto 

próximo ao condomínio FLorais), vez que combinavam momentos antes da entrega; QUE 

geralmente fazia entrega de valores a EDER DE MORAES, conforme ia recebendo de 

VALDISIO VIRIATO, afirmando que ao final chegou a entregar a EDER DE MORAIS 

aproximadamente o valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil de reais), tanto 

em dinheiro como em cheques da Construtora da Três Irmãos; QUE afirma que além de 

pegar cheques e dinheiro com VALDISIO VIRIATO, o qual tinha ciência dessa dívida de 

SILVAL BARBOSA com EDER DE MORAES, o Declarante recebeu de SILVAL BARBOSA 

vários cheques da Construtora Três Irmãos, no valor total de R$ 800.000,00 (oitocentos mil 

reais) para serem entregues a EDER DE MORAES como pagamento; QUE do montante 

aproximado de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) repassados a EDER 

DE MORAES DIAS, a quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) foi em cheques da 

Construtora Três Irmãos, aproximadamente de oito a dez cheques; QUE passado alguns 

dias, o Declarante foi procurado pessoalmente por CELSON BEZERRA, que dizia ter 

recebido de EDER DE MORAES DIAS os cheques emitidos pela empresa Construtora Três 

Irmãos; QUE CELSON BEZERRA, pessoa que sabe dizer que trabalha com VALDIR 

PIRAN, procurou o Declarante no gabinete da Govemadoria e lá relatou que os cheques 

foram depositados e voltaram sem fundo; QUE nessa mesma ocasião, CELSON BEZERRA 

narrou ao Declarante que recebeu de EDER DE MORAES os cheques mencionados, pois 

EDER DE MORAES tinha uma dívida com CELSON BEZERRA relativa a uma casa em 

que EDER DE MORAES mora no condomínio Florais dos Lagos; QUE em razão de não ter 

conseguido receber os pagamentos desses cheques junto à empresa Construtora Três 

Irmãos, CELSON BEZERRA procurou pelo Declarante solicitando auxílio nessa questão; 

QUE o Declarante repassou a SILVAL BARBOSA a situação do não-adimplemento dos 

cheques e SILVAL BARBOSA manteve contato com MARCELO ou CARLOS AVALONE; 

QUE passado o prazo solicitado de uns dias e novamente diante do não-adimplemento 

desses cheques pela construtora Três Irmãos, CELSON BEZERRA procurou novamente 
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pelo Declarante, no gabinete da Governadoria; QUE o Declarante entrou em contato com 

o proprietário da Construtora Três Irmãos de nome CARLOS AVALONE e este pediu ao 

Declarante que fosse até a empresa; QUE na empresa quem o recebeu foi MARCELO 

AVALONE; QUE nessa ocasião o Declarante foi acompanhado de CELSON BEZERRA até 

a Construtora Três Irmãos, oportunidade em que MARCELO AVALONE acabou 

discutindo com CELSON, momento que chegou às vias de fato, tendo MARCELO não 

devolvido todos os cheques que estavam na posse de CELSON, dizendo no momento que 

não iria mais pagá-los, contudo com o fim do governo o Declarante não sabe dizer se 

houve ou não o pagamento desses cheques; QUE logo depois SILVAL BARBOSA ter 

• chamado o Declarante e dito que deveria fazer um repasse no valor de R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais) a EDER DE MORAES DIAS, o empresário GUSTAVO CAPILÉ, 

• 
• 

proprietário do jornal Diário de Cuiabá, esteve no gabinete do Declarante e queria saber 

quem era o responsável pelo pagamento da parte do SILVAL e que ele (Gustavo Capilé) 

seria o responsável pela parte do BLAIRO MAGGI; QUE na época o declarante não sabia 

o porquê da dívida, apenas sabia, por conta de lhe ter dito SILVAL BARBOSA, que este 

tinha urna dívida a ser paga a EDER, não especificando a que se referia a dívida; QUE a 

tal dívida deveria ser paga na quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões) por SILVAL 

BARBOSA e outros R$ 3.000.000,00 (três milhões) por BLAIRO MAGGI, segundo lhe disse 

SILVAL BARBOSA; QUE corno EDER DE MORAES não comentou nada acerca de 

eventual inadimplência com o Declarante, acredita que a parte cabível a BLAIRO MAGGI 

foi devidamente quitada; QUE inclusive se recorda que em urna das ocasiões em que o 

Declarante esteve na moradia de EDER DE MORAES, no condominio Florais dos Lagos, 

para efetuar o pagamento da parte devida a ele por SILVAL BARBOSA, encontrou com 

GUSTAVO CAPILÉ no interior da residência, o qual já se encontrava no local quando da 

chegada do Declarante; QUE o declarante só ficou sabendo a origem específica dessa 

dívida em final de 2016, no Centro de Custódia da Capital- CCC, pois SILVA L BARBOSA 

disse que era um combinado que havia sido feito entre BLAIRO e SILVAL para que EDER 

se retratasse das declarações que havia prestado junto ao Ministério Público Estadual de 

3 ( ______ - I ~ 
( .y 



• 

Ministério Público Federal 

GAB/PGR 

Fls. 000061 

Mato Grosso; QUE por tal combinado teria que ser paga a quantia de R$ 6.000.000,00 (seis 

milhões de reais) para a pessoa de EDER DE MORAES a fim de que este voltasse atrás no 

depoimento que havia prestado ao Ministério Público, onde incriminava os ex-

governadores; QUE não tem conhecimento acerca de como esse combinado teria sido 

entabulado com EDER DE MORAES.; QUE afirma também que no ano de 20]4, após 

EDER DE MORAES ser encaminhado para Brasília, no presídio da Papuda, foi o 

Declarante procurado pelo deputado GILMAR FABRIS, o qual afirmou que tinha ido 

visitar EDER DE MORAES em Brasília e este o teria autorizado a receber junto ao 

Declarante parte desse dinheiro que ainda não havia sido pago a EDER DE MORAES, em 

• montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil); QUE dessa forma o Declarante, após levar tal 

assunto para ciência de SILVAL BARBOSA, o qual concordou com o pagamento a 

• 
• 

GILMAR FABRIS, entregou a este, em duas ou três ocasiões, não se recorda exatamente, 

no gabinete do Declarante, o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em espécie, 

no total; QUE não sabe, contudo, especificar se pegou esse valor diretamente com SILVAL 

BARBOSA ou VALDISIO VIRIATO; QUE esclarece que o pagamento de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) a GILMAR FABRIS deu-se antes das tratativas com a Construtora três 

Irmãos, não se recordando a data exata. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 

] 9h14min do dia 02/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa 

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

de 07 de março portarir:~:~Y;JJFnº ]93, _ 

__ \.JJ;.~,!,<J.J't;!{~. ~'!!: ,,~~u'_~~0L~!:::.::::====:qqu.ue digitei o presente termo. 

jC\ ,r: C2.-4PAv.kJ 
s~~h~orrea Araújo 

Declarante 
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No dia 02 de maio de 2017, às 19h25min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

• Grosso, estando presente a Procuradora da l~epública Vanessa Cristhina Marconi Zago 

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

Sr. SÍLVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, brasileiro, nascido em 22/03/1969, natural de 

• 

Santarém/pA, filho de Sérgia Maria da Conceição Rego Correa e Astésio Bernardo Araújo, 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO. 324.439.512-00, atualmente recolhido no 

Centro de Custódia da Capital (MT), residente e domiciliado na Rua dos Canários, nº 22, 

quadra 07, unidade 201, Condomínio Belvedere, bairro Jardim Imperial, CuiabájMT, 

acompanhado por seu advogado Victor Alipio Azevedo Borges, inscrito na OAB!MT 

13975/0, 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 08 - "DESAPROPRIAÇAO DO BAIRRO JARDIM LTBERDADE", QUE o Declarante 

foi procurado pelo Procurador do Estado conhecido por "CHICO LIMA" no seu gabinete, 

acreditando que no início do ano de 2014, em data que não se recorda, onde CHICO LIMA 

portava um processo e afirmou ao Declarante que se tratava de um processo de interesse 

do governador SILVA L BARBOSA e que havia a necessidade do Declarante fazer um 

ofício encaminhando o referido processo para ele (CHICO LIMA) emitir parecer; QUE de 

posse de tal informação o Declarante pediu que CHICO LIMA providenciasse esse ofício 

o trouxesse pronto tão-somente para o Declarante assinar; 
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chegou de mostrar o processo ao Declarante, apenas lhe apresentou esse ofício onde o 

Declarante acabou assinando, tendo CHICO LIMA sido enfático em afirmar que se tratava 

de um processo no qual o governador SILVAL BARBOSA possuía grande interesse; QUE o 

Declarante na época não tomou ciência sobre essa situação ilegal de desvio de dinheiro 

público, não podendo assim afirmar quem efetivamente participou desse esquema, nem o 

quantum que cada um acabou se beneficiando; QUE a única participação do Declarante 

nessa situação foi a assinatura desse ofício; QUE tomou ciência somente após a 

deflagração da OPERAÇÃO SODOMA que o tal processo se referia ao pagamento de uma 

desapropriação do Jardim Liberdade que foi autorizada por SILVAL BARBOSA a fim de 

desviar dinheiro público em benefício do grupo político, sendo que quando já se 

encontrava preso junto com SILVAL BARBOSA, este lhe confidenciou que os R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais) que recebeu com essa desapropriação do Jardim 

Liberdade foi por ele utilizado para pagar dívida que ele - SILVAL BARBOSA possuía 

com VALDIR PIRAN, não sabendo afirmar ao certo se era dívida proveniente do governo 

anterior - BLAIRO MAGGI ou dívida referente a outros pagamentos também devidos 

pelo grupo político; QUE afirma que CHICO LIMA, logo no início do governo SILVAL 

BARBOSA foi lotado como procurador do Estado a fim de exercer suas funções junto a 

Casa Civil, não sabendo o Declarante, contudo, dizer de quem foi sua indicação, se da 

PGE, da Casa Civil ou do próprio governador, bem como que com o passar do tempo 

CHICO LIMA foi ganhando cada vez mais confiança do governador SILVAL BARBOSA; 

QUE além de CHICO LIMA, havia outra Procuradora de Estado de nome FABÍOLA DE 

TAL também lotada na Casa Civil que atuava juntamente com CHICO LIMA, contudo 

pode afirmar que os processos de interesse de SILVAL BARBOSA, os quais poderiam dar 

grandes retornos financeiros para o grupo político eram tratados pessoalmente por 

CHICO LIMA, fazendo com que a demanda corriqueira, sem interesse do governador 

fosse cuidada pela outra procuradora do Estado. Nada mais a declarar, encerro o presente 

termo às 19h36min do dia 02/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, 

Vanessa Cristhina Marconi Zaga Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, 
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matríT\l 1142, Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março 
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No dia 02 de maio de 2017, às 19h37min, 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. SÍLVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, brasileiro, nascido em 22/03/1969, natural de 

Santarém/PA filho de Sérgia Maria da Conceição Rego Correa e Astésio Bernardo Araújo, 

• inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO. 324.439.512-00, atualmente recolhido no 

Centro de Custódia da Capital (MT), residente e domiciliado na Rua dos Canários, nO 22, 

quadra 07, unidade 201, Condomínio Belvedere, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, 

acompanhado por seu advogado Victor Alipio Azevedo Borges, inscrito na OAB/MT 

13975/0, 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 09 - "EMPRÉSTIMO ILEGAL PARA A CAMPANHA DO DEPUTADO FEDERAL 

• CARLOS BEZERRA ": QUE em data que não se recorda exatamente, mas acredita que no 

primeiro semestre de 2010 quando SILVAL BARBOSA ainda era vice-governador, no 

período de campanha eleitoral SILVAL avalizou um empréstimo ao Deputado Federal 

• CARLOS BEZERRA junto a Senhora MARILENA RIBEIRO, proprietária da 

CONSTRUMÓVEIS, no valor aproximado de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 

mil reais), sendo esta urna empresária de confiança de SILVAL BARBOSA; QUE por 

determinação de SILVAL BARBOSA o Declarante ficou encarregado de entregar a 

MARILENA valores necessários para a efetivação dos pagamentos desse empréstimo que 

SILVAL ava./izou, os quais foram feitos tanto por meio de cheques corno em dinheiro vivo, 

sempre através de propinas que recebia e de forma esporádica, ou seja, não fazia tais 

pagamentos mensalmente; QUE quando os pagamentos eram realizados através de 
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cheques, geralmente SILVAL BARBOSA entregava diretamente ao Declarante, oriundos 

certamente de empresas que mantinham contratos com o governo, eis que não chegava a 

checar quais eram os emitentes de tais cheques; QUE já quando os pagamentos eram 

feitos em dinheiro, o Declarante pegava os valores oriundos de pagamentos de propinas 

• 

diretamente com VALDISIO VIRIATO na SINFRA; QUE afirma que o Declarante chegou a 

quase quitar a dívida com MARILENA, a qual, devida a demora no pagamento chegou ao 

valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), acreditando que no final do ano de 2014 

SILVAL BARBOSA assinou uma promissória no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) sendo esse o valor necessário para quitar por completo tal dívida; 

QUE afirma que o deputado federal CARLOS BEZERRA também não adimpliu com o 

• pagamento dessa dívida que SILVAL BARBOSA avalizou em seu nome perante 

MARlLENA RIBEIRO, tendo assim sido ela custeada pelo grupo; QUE o Declarante não 

sabe dizer, mas acredita que SILVAL não tenha resgatado a nota promissória no valor de 

R$ 250.000,00 emitida no final do ano de 2014 como forma de garantia a MARlLENA. 

Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 19h43min do dia 02/05/2017 e segue 

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

Scarmagnani (Procurador_a c\a\Repúb!ica, matrícula 1142, Portaria !GR/MI'F nº 193, de 07 

de março de 2017) -~~ que algitei o presente 

• termo. 

• 
.-~QA~j.A) 
Cezar Correa Araújo 

Declarante 

<6 %iíij!,hJ. .. ,. tmg& 
Advo ado - OAB/MT 13975/0 
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No dia 03 de maio de 2017, às 09h22min, 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. SÍLVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, brasileiro, nascido em 22/03/1969, natural de 

Santarém/PA, filho de Sérgia Maria da Conceição Rego Correa e Astésio Bernardo Araújo, 

• inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. 324.439.512-00, atualmente recolhido no 

Centro de Custódia da Capital (MT), residente e domiciliado na Rua dos Canários, nº 22, 

quadra 07, unidade 201, Condomínio Belvedere, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, 

acompanhado por seu advogado Victor Alipio Azevedo Borges, inscrito na OAB/MT 

13975/0, 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 10 - "PROPINAS DA EMPRESA CONSIGNUM": QUE o Declarante acredita que no 

ano de 2011 foi procurado por CESAR ROBERTO ZILIO, então secretário de 

administração (SAD) para que participasse de uma reunião com o Senhor WILLIAM 

MISCHUR, proprietário da empresa Consignum; QUE CÉSAR ZILIO tinha carta branca 

de SILVAL BARBOSA para poder honrar as dívidas de campanha remanescentes e assim 

cobrar diretamente de empresários que mantinham contratos com o governo o pagamento 

de propinas; QUE essa agenda com WILLIANS MISCHUR tinha a finalidade de ajustarem 

o valor de retorno referente ao contrato que a empresa Consignum mantinha com o 

governo do Estado; QUE o Declarante participou dessa reunião que ocorreu no gabinete 

de CESAR ZILIO na SAD, local onde conheceu o empresário WILLIANS MISHUR; QUE o 

Declarante foi chamado por CESAR ZILIO nessa reunião para demonstrar que o que 

estava sendo tratado por CESAR ZILIO era de ciência de SILVAL BARBOSA; QUE ness 
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primeira reunião não foi tratado na frente do Declarante sobre os valores que seriam 

repassados; QUE ainda nessa primeira reunião CESAR ZILIO conversava com WILLIANS 

MISCHUR acerca de documentos que estavam em cima da mesa e falando sobre o 

faturamento da empresa CONSICNUM e CESAR ZILIO comentou com WILLIANS 

MISCHUR que em razão daquele faturamento" dava para aumentar", o que o Declarante 

entendeu como o aumento do retomo ao grupo político, embora não tenha sido dito 

expressamente; QUE com base no que entendeu, o Declarante deu seu aval dizendo 

"então tá bom" e saiu da sala de CESAR ZILIO; QUE o Declarante tinha ciência que era 

CESAR ZILIO o responsável pelo recebimento desses pagamentos vindos diretamente de 

WILLIANS MISHUR e pelo repasse da parte que cabia a SILVAL BARBOSA, podendo 

• afirmar que em algumas ocasiões recebeu a parte destinada a SILVA L BARBOSA das 

mãos de CESAR ZILIO e entregou tais valores diretamente a SILVA L BARBOSA, ocasiões 

em que SILVAL BARBOSA já determinava que o Declarante destinasse esse dinheiro por 

meio de pagamentos de dívidas do grupo político; QUE, contudo, na maioria das vezes 

SILVAL BARBOSA recebeu sua parte dessa propina da CONSIGUM diretamente de 

CESAR ZILIO; QUE depois dessa reunião o Declarante apenas recebeu em algwnas 

ocasiões, como já afirmou, os valores cabíveis a SILVAL BARBOSA, não se beneficiando 

• 
em nenhum momento com o pagamento dessa propina; QUE se lembra que no ano de 

2014 foi o Declarante procurado por PEDRO ELIAS quando esse já tinha assumido a SAD 

como secretário da pasta, não sabendo dizer o mês exato, dizendo que iria lhe entregar o 

valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em dinheiro, eis que a empresa estava em 

atraso com o pagamento da propina mensal que devia ao governo, porquanto o deputado 

JOSE RIVA estava tentando colocar outra empresa no lugar da CON5JGNUM, não 

sabendo o Declarante esclarecer detalhes sobre esse assunto; QUE o Declarante entregou 

esses R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a SILVAL BARBOSA o qual determinou que 

fossem utilizados para pagamentos das contas pendentes naquela ocasião, não sabendo 

especificá-las no momento, podendo ter sido usado para pagamento de MARILENA 

RIBEIRO, dos DEPUTADOS ESTADUAIS referente ao programa MT- INTEG O, 
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EDER DE MORAES, a AVILMAR bem como outras dívidas pendentes que no momento 

não se recorda. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 09h34min do dia 

03/05/20] 7 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi 

Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF 

nº 193, de 07 de março de 2017) __ ~~{.QJ~oo.~LL~r\...-:::::========:-qque digitei o 

presente termo. 

ll?<,,,f:"-~ 
Declarante 

- ___ o 

odrg 
Delegado de Polícia Feder I 

~~rruda 
Escrivã de Polícia Federal- mat. 19.383 
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No dia 03 de maio de 2017, às 09h37min, 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. SÍLVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, brasileiro, nascido em 22/03/1969, natural de 

• 

Santarém/PA, filho de Sérgia Maria da Conceição Rego Correa e Astésio Bernardo Araújo, 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. 324.439.512-00, atualmente recolhido no 

Centro de Custódia da Capital (MT), residente e domiciliado na Rua dos Canários, nO 22, 

quadra 07, unidade 201, Condomínio Belvedere, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, 

acompanhado por seu advogado Victor Alipio Azevedo Borges, inscrito na OAB/MT 

13975/0, 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 11 - "VANTAGEM INDEVIDA PAGA PELA SAL LOCADORA DE VEÍCULOS": QUE 

• o Declarante conheceu a pessoa de ALEXSANDRO NEVES BOTELHO durante a 

campanha eleitoral para o governo no ano de 2010, eis que sua empresa SAL LOCADORA 

DE VEÍCULOS foi a responsável por fornecer veículos para a campanha eleitoral de 

SILVAL BARBOSA, passando com O tempo o Declarante a manter uma relação de 

amizade com ALEXSANDRO BOTELHO; QUE passada a campanha eleitoral ficou uma 

dívida de SILVA L BARBOSA com a SAL LOCADORA, não se recordando o Declarante do 

valor real dessa dívida, mas que foi ela liquidada através de contratos que a SAL 

LOCADORA já possuía com O governo do Estado, originários do governo BLAIRO 
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MAGGI; QUE tinha o Declarante conhecimento que ALEXSANDRO NEVES BOTELHO 

pagava propinas para agentes políticos do governo anterior e deu continuidade aos 

pagamentos de propinas a agentes do governo SILVAL BARBOSA; QUE após a campanha 

eleitoral o primeiro contato de ALEXSANDRO BOTELHO foi com CESAR ZILIO, pois 

ALEXSANDRO procurava CESAR ZILIO para cobrar o pagamento dos valores devidos 

em razão do aluguel dos carros da campanha eleitoral, uma vez que CESAR ZILIO atuou 

como o financeiro da campanha de SILVAL BARBOSA no ano de 2010 (reeleição ao 

governo de MT); QUE em razão desse contato, ALEXSANDRO falou com CESAR ZILIO 

que, em razão dos contratos que sua empresa já mantinha com o governo anterior, havia 

um retomo; QUE esse retorno foi mantido no governo de SILVAL BARBOSA e CESAR 

ZILIO foi o primeiro a receber a propina que era destinada ao grupo político; QUE afirma 

que ALEXSANDRO abateve no pagamento dessa propina o valor da dívida de campanha 

que SILVAL BARBOSA devia para a SAL LOCADORA DE VEÍCULOS até que tal dívida 

fosse totalmente quitada; QUE o Declarante não sabe dizer o valor do retomo que 

ALEXSANDRO entregava para CESAR ROBERTO ZILIO após os recebimentos dos 

pagamentos de seus contratos, referentes ao valor da propina remanescente, ou seja, após 

o pagamento da dívida de campanha; QUE em um segundo momento, nos novos 

contratos da SAL LOCADORA com o governo SILVAL BARBOSA, ficou a pessoa de 

RODRIGO BARBOSA o responsável pelo recebimento da propina paga ao governo por 

ALEXSANDRO BOTELHO, através de PEDRO ELIAS que na época era lotado na Casa 

Civil, afirmando, inclusive que SILVAL BARBOSA tinha conhecimento de tal situação, 

contudo não sabe dizer quais os contratos específicos da SAL LOCADORA nem com 

quais secretarias eles eram efetivados; QUE afírma que o Declarante também recebia 

pagamentos indevidos de ALEXSANDRO BOTELHO, contudo não possuía um valor fixo, 

ficando a cargo de ALEXSANDRO, que lhe entregava quantias variadas, sempre em 

dinheiro, entregues no gabinete do Declarante na governadoria, nos valores de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), R$ 10.000.00 (dez mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais); que o 

declarante começou a receber propina de ALEXSANDRO por volta do final de 2011; QU 
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o Declarante recebeu, dessa forma, de ALEXSANDRO por cerca de três anos, entretanto 

os pagamentos não eram mensais, mas sempre que a empresa SAL LOCADORA recebia 

pagamento do Estado; QUE durante o período que RODRIGO BARBOSA recebeu 

propinas de ALEXSANDRO NEVES BOTELHO foi feita uma nova licitação na SAD 

voltada para a locação de veículos, o que diminuiu muito a quantidade de serviços 

prestados pela SAL ao Estado, eis que outra empresa se sagrou vencedora; QUE então o 

Declarante foi novamente procurado por ALEX BOTELHO solicitando auxílio no 

recebimento dos pagamentos dos seus contratos com o governo, pois estavam atrasados e 

a SAL LOCADORA possuía ainda contratos com várias Secretarias de Estado; QUE o 

Declarante, então, ajudou a ALEXSANDRO a receber os pagamentos devidos pelo Estado, 

incumbindo ao Declarante fazer contato com o Secretário da pasta respectiva solicitando 

agilidade no pagamento devido à empresa SAL LOCADORA; QUE devido ao auxílio do 

Declarante na liberação desses pagamentos, em várias ocasiões foi beneficiado por 

ALEXSANDRO com dinheiro, consoante acima mencionado, podendo afirmar que por 

conta desses pagamentos feitos por ALEXSANDRO diretamente ao Declarante se 

beneficiou do valor aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); QUE afirma que 

recebeu propinas de ALEXSANDRO até o final do governo SILVAL BARBOSA, ou seja, 

até o final do ano de 2014, sendo que todas as vezes que a SAL LOCADORA recebia 

pagamento do governo por conta de seus contratos, ALEXSANDRO fazia pagamento de 

propina ao Declarante consoante já declarou; QUE não sabe dizer o quanto que 

RODRIGO BARBOSA recebeu de propina de ALEXSANDRO NEVES BOTELHO, nem o 

período que o pagamento dessas propinas perduraram, eis que era a pessoa de PEDRO 

ELIAS que cuidava desses recebimentos para RODRIGO BARBOSA; QUE após a 

deflagração da Operação Arqueiro, o Declarante se encontrou com ALEX BOTELHO que 

comentou que havia sido gravado por RODRIGO DE MARCHI (pessoa de confiança de 

ROSELI BARBOSA, assessor especial na SETAS) cujo conteúdo da gravação indicava que 

havia um acerto entre ambos. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 10h07min 

do dia 03/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina 
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Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora República, matrícula 1142, Portaria 
, 

PGR/MPF nQ 193, de 07 de março de 2017) _---="J.,m}!&~'M::::::======~ __ 

que digitei o presente termo . 

• 
• 

Giova 
Escrivã de Polícia Federal - mal. 19.383 

• Jk~e 
Agente de Polícia Federal- mat. 18.659 

• 
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