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No dia 03 de maio de 2017, às 10h08min, 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, 

inscr.ito 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 12 - "A VANTAGEM INDEVIDA PAGA PELA EMPRESA INTEGRAÇÃO 

TRANSPORTES": QUE além dos pagamentos de propinas efetuados por ALEXSANDRO 

NEVES BOTELHO à pessoa do Declarante por conta dos contratos de sua empresa SAL 

LOCADORA DE VEÍCULOS com o governo, o Declarante participou de situações de 

desvio de dinheiro público do Estado de Mato Grosso através de empresas indicadas por 

ALEXSANDRO NEVES BOTELHO; QUE uma dessas situações se trata do contrato de 

adesão firmado entre a SAD e a INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LIDA, de propriedade 

de RÓMULO BOTELHO, primo de ALEXSANDRO NEVES BOTELHO, que visava a 

locação de micro-ônibus para atender as necessidades da SAD; QUE se lembra que no ano 

de 2013 o Declarante foi procurado por ALEXSANDRO NEVES BOTELHO, o qual 

afirmou que tinha uma solução para ganhar um dinheiro para o Declarante, bem como 

para ele - ALEXSANDRO NEVES BOTELHO, por meio da empresa INTEGRAÇÃO 

TRANSPOJUES, de propriedade de RÓMULO BOTELHO; QUE o próprio 

ALEXSANDRO NEVES BOTELHO afirmou ao Declarante na ocasião que já tinha tud 

pronto, eis que havia uma ata de registro de preços com esse objeto onde a SAD pode . a 

j 
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solicitar a adesão e que ele, ALEXSANDRO, cuidaria de toda essa parte procedimental 

referente ao contrato, se referindo aos procedimentos necessários à respectiva adesão e 

contratação da empresa INTEGRAÇÃO TRANSPORTES; QUE o Declarante não sabe 

dizer quem participou desse esquema no tocante aos procedimentos do processo 

licita tório na SAD, eis que tudo ficou a cargo de ALEXSANDRO o qual manteve contato 

diretamente com tais pessoas, todas desconhecidas do Declarante; QUE o Declarante 

afirma que na ocasião em que ALEXSANDRO lhe apresentou tal proposta de desvio de 

dinheiro público por meio desse contrato entre a SAD e a INTEGRAÇÃO 

TRANSPORTES, ele já detalhou ao Declarante que poderia haver um grande retomo de 

propina por conta desse contrato; QUE desse valor ALEXSANDRO afirmou que teria que 

abater o montante de 30% por conta das notas fiscais, além de tirar a parte dele 

(ALEXSANDRO) e a parte de RÓMULO BOTELHO (despesas da nota fiscal), valores 

esses que não se lembra no momento; QUE, ao final, sobrou ao Declarante o valor de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de retorno, os quais utilizou em sua grande 

parte para pagamento de contas do grupo político, tendo se beneficiado em proveito 

próprio de pequena parte, acreditando que de aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais); QUE o Declarante acabou concordando com tal proposta apresentada por 

ALEXSANDRO, o qual se incumbiu como já mencionou, de resolver toda a parte 

administrativa na SAD referente a adesão a ata de registro de preço e a efetivação do 

contrato; QUE o Declarante nada falou sobre essa fraude com SILVAL BARBOSA, eis que 

em alguns casos agia por conta própria visando levantar dinheiro a fim de quitar contas 

do grupo político; QUE desta feita, com a concordância do Declarante, ALEXSANDRO 

NEVES BOTELHO conseguiu materializar a contratação da INTEGRAÇÃO 

TRANSPORTES com a SAD, sendo que todo em todos os pagamentos que o Estado fazia 

à empresa relativo a esse contrato, ALEXSANDRO NEVES BOTELHO entregava a parte 

da propina que cabia ao Declarante conforme anteriormente combinado, sendo a maior 

parte em dinheiro, contudo recebia também um pouco de cheque, não se recordand 

quem era o emitente, na maioria das vezes em seu gabinete no palácio do governo; QUE 
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Declarante desconhece se o secretário da SAD à época obteve alguma vantagem indevida 

referente a esse contrato, contudo ALEXSANDRO BOTELHO comentou com o 

Declarante que o servidor da SAD SERGIO BRUNO MENDES CURVO GUGELMIN, além 

tratar diretamente com ALEXSANDRO NEVES BOTELHO, também recebia propina de 

ALEXSANDRO por conta desse contrato; QUE ALEXSANDRO BOTELHO também 

comentou ao Declarante que SÉRGIO BRUNO recebia propinas decorrentes de outros 

contratos celebrados entre o Estado e as demais empresas de ALEXSANDRO; QUE 

confirma que ALEXSANDRO NEVES BOTELHO tinha muita influência em várias 

secretarias, inclusive na SAD e assim tinha contato com vários servidores, notadamente 

com secretários e adjuntos, o que acabava viabilizando suas práticas ilícitas, contudo o 

Declarante não sabe dizer quem seriam tais pessoais com as quais ALEXSANDRO 

mantinha contato, nem a extensão de todos os atos ilícitos que ele esteve envolvido; QUE 

o Declarante se recorda que o Secretário de Estado da SAD na época do contrato 

FRANCISCO FAlA0; QUE o Declarante esclarece que embora não tenha praticado 

nenhum ato na SAD para a formalização do contrato de adesão, o empresário 

ALEXSANDRO BOTELHO procurou o Declarante na condição de representante do então 

governador SILVAL BARBOSA. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 

10h32min do dia 03/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa 

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

PGRjMPF nº 193, de 07 de março 

--~~~Q!,,~~~~~=====;t==== que digitei o presente tenmo . 

~j.V 
ea Araújo 

Declarante 

;:;:o.orr.;"n Azevedo Borges 
Advogado - OAB/MT 13975/0 
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de 2017) 
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No dia 03 de maio de 2017, às 10h34min, 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 1.00.000.01 0999/2016-15, em 

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

Anexo 13 - "VANTAGEM iNDEVIDA RECEBIDA DA EMPRESA WEBTECH"; QUE o 

Declarante se lembra que no início do governo SILVA L BARBOSA, no ano de 2011, 

PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELO levou o empresário JULIO até o gabinete do 

Declarante para que o conhecesse formalmente, oportunidade em que PEDRO ELIAS 

afirmou que JÚLIO era proprietário da empresa WEBTECH, que trabalhava com algo 

relativo à previdência e que já mantinha contrato com o governo do Estado; QUE nessa 

reunião o empresário JULIO afirmou ao Declarante que sua empresa já possuía contrato 

com o governo anter.ior e que gostaria de manter seu contrato com o governo SILVAL 

BARBOSA; QUE o Declarante respondeu ao empresário JULIO que deveria tratar 

diretamente com PEDRO ELIAS; QUE a ida do empresário juntamente com PEDRO 

ELIAS até o gabinete do Declarante tinha por finalidade dar a JULIO a segurança de que o 

que fosse acertado com PEDRO ELIAS tinha o aval do governador SILVA L BARBOSA; 
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QUE o Declarante entendeu tal oferta e apenas afirmou a JULIO MINOR! que ele deveria 

discutir os termos de seu contrato com PEDRO ELIAS; QUE depois dessa reunião não 

teve mais contato com JULIO, mas no mesmo dia PEDRO ELIAS relatou ao Declarante 

que foi acertado com JULIO o retorno a título de pagamento de propina da empresa 

WEBTECH, que seria divido entre PEDRO ELIAS e RODRIGO BARBOSA, não sabendo 

especificar o valor dessa propina nem a parte cabível a cada um. Nada mais a declarar, 

encerro o presente termo às 10h40min do dia 03/05/2017 e segue assinado por todos, 

inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da 

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

__ ~2.J:1h!ti.~liMc:::::,,===:::: __ que digitei o presente termo . 

a\jff. -"i L' :I: E ]tg@s 
Advogado - OAB/MT 13975/0 

e ou o 
elegado de Polícia Feder 
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No dia 03 de maio de 2017, às 10h41min, 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 14 - "RECEBIMENTO DE PROPINAS NA SECOPA (IREGULARIDADES NAS 

OBRAS DA COPA)": QUE no ano de 2012 o Declarante tomou ciência através de SILVAL 

DA CUNHA BARBOSA que no tocante às obras da Copa que seriam realizadas no Estado, 

ele, SILVAL BARBOSA já havia acertado com MAURÍCIO GUIMARÃES, pessoa de sua 

extrema confiança, acerca dos retornos de propinas das empresas contratadas para 

execução de obras; QUE embora tenha tomado tal ciência o Declarante não participou de 

nenhuma dessas tratativas que acredita terem sido realizadas tão-somente entre SILVAL 

BARBOSA e o secretário MAURÍCIO GUIMARÃES; QUE ficou determinado pelo ex

governador SILVAL BARBOSA que o Declarante ficaria incumbido de pegar, em algumas 

ocasiões, propinas pagas por empresas que mantinham contratos 

.~ 
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SECOPA diretamente com MAURÍCIO GUIMARÃES, visando efetuar, principalmente, os 

pagamentos necessários de dívidas do grupo político; QUE dessa forma, durante os anos 

de 2013 e 2014, por cerca de quatro a cinco ocasiões, todas por determinação do ex

govemador SILVAL BARBOSA, o Declarante foi até o gabinete de MAURÍCIO 

GUIMARÃES na SECOPA, onde recebeu das mãos do secretário MAURÍCIO 

GUIMARÃES valores em espécie oriundos do pagamento de propinas naquela secretaria; 

QUE no total o Declarante pegou com MAURÍCIO GUIMARÃES o montante entre R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), não se 

recordando o valor exato, tendo utilizado parte do dinheiro para o pagamento do acerto 

que SILVAL BARBOSA possuía junto aos Deputados Estaduais por conta do PROGRAMA 

MT INTEGRADO, também entregou o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

para SILVAL BARBOSA, e o restante não se recorda da destinação dada, mas foi para 

pagar dívidas do grupo político; QUE o Declarante não se beneficiou com nenhum 

montante desse valor; QUE não sabe dizer se MAURÍCIO GUIMARÃES recebia das 

empresas que prestavam serviços na SECOPA algum tipo de vantagem, podendo afirmar 

que MAURÍCIO GUIMARÃES era o agente arrecadador de propinas naquela secretaria, 

não sabendo também afirmar para quais outros membros do grupo político MAURÍCIO 

GUIMARÃES fazia entrega da propina que ele arrecadava; QUE não sabe também 

esclarecer quais eram as empresas que pagavam propinas para o grupo político na 

SECOPA, eis que como afirmou ficaram as tratativas a cargo de SILVAL BARBOSA e 

MAURÍCIO GUIMARÃES; QUE afirma que no tocante ao recebimento das propinas 

oriundas da SECOPA o Declarante ficou encarregado de buscá-las de forma subsidiária, 

ou seja, não era o encarregado principal de repassar os valores pagos por empresas 

naquela secretaria ao grupo pol.ítico, por isso o Declarante recebeu somente o montante 

acima especificado; QUE tem ciência que os contratos da SECOPA envolviam valores 

muito altos, mas como era algo macro, o assunto era tratado diretamente tratado entre 

SILVAL BARBOSA e MAURÍCIO GUIMARÃES; QUE também não sabe dizer se existiam 

outros servidores na SECOPA que participavam dos recebimentos das propinas. 
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mais a declarar, encerro o presente termo às 10h52min do dia 03/05/2017 e segue assinado 

por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago l~ibeiro Scarmagnani 

2017) 

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

~ que digitei o presente termo. 

",~~rb,~~ 
eclarante 

B/MT 13975/0 

Agente de Polícia Federal - mal. 18.659 
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No dia 03 de maio de 2017, às 10h54min, 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 COJ~REA 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, nQ 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 n2 1.00.000.010999/2016-15, em 

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

Anexo 15 - "DINHEIRO DE CAMPANHA NÃO DECLARADO - PAGAMENTO DE 

PROPINAS - CONTRATOS COM A SES E SAD - PAULO CESAR LEMES": QUE o 

Declarante foi procurado por EDER DE MORAES no ano de 2012, acreditando que EDER 

nessa época não estava ocupando nenhum cargo no governo, pois era período de eleições 

municipais e ÉDER DE MORAES estava na coordenação da campanha de LÚDIO 

CABRAL; QUE ÉDER DE MORAES pediu para que o Declarante procurasse uma pessoa 

chamada PAULO CESAR LEMES, conhecido por ser o proprietário do Instituto Concluir, 

sob alegação de que tal pessoa ajudaria na campanha de LUDIO CABRAL para Prefeito 

de Cuiabá e SILVAL BARBOSA apoiava LUDIO CABRAL; QUE o Declarante então foi 

pessoalmente até o referido instituto e se apresentou a PAULO CESAR dizendo que er 
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chefe de gabinete de SILVAL BARBOSA e que tinha tomado ciência, através de EDER DE 

MORAES, que o empresário estaria disposto a prestar auxílio na campanha política, tendo 

então PAULO CÉSAR lhe repassado um envelope contendo a quantia de R$ 40.000.00 

(quarenta mil reais) em espécie; QUE o Declarante naquele mesmo dia entregou referido 

envelope para EDER DE MORAS, responsável financeiro da campanha; QUE após a 

conclusão da campanha PAULO CÉSAR procurou o Declarante pedindo auxílio no 

recebimento de valores em atraso referente aos contratos que suas empresas possuíam 

com o governo em algumas secretarias; QUE não se recorda com exatidão quais eram as 

secretarias que as empresas de PAULO CESAR possuíam contratos, mas se recorda que 

havia contratos com a SETAS e com a SECITEC; QUE o Declarante nesse início de 

relacionamento com PAULO CESAI{ passou a auxiliá-lo no recebimento de seus contratos, 

eis que PAULO CESAR havia auxiliado o partido de coligação da campanha para a 

prefeitura municipal de LUDIO CABRAL e FRANCISCO FAIAD conforme acima 

detalhado; QUE o Declarante chegou a ligar em algumas secretarias que as empresas de 

PAULO CESAR possuía contratos, determinando a realização dos pagamentos devidos ao 

empresário, contudo não chegou a intervir na SETAS, eis que por ser a Sra. ROSELI 

BARBOSA responsável por tal secretaria e que tinha RODRIGO DE MARCHI gerenciando 

seus assuntos, achou por bem lá não interferir; QUE com o passar do tempo PAULO 

CESAR passou a procurar constantemente o Declarante a fim de intermediar contratações 

de outras empresas com o governo, atuando como 'lobista' (representando empresa de 

terceiros), sendo que para tanto PAULO CESAR ofereceu propina ao Declarante caso as 

empresas que ele estava representando conseguisse firmar os contratos almejados; QUE o 

Declarante aceitou tal proposta de PAULO CESAR sendo que para viabilizar tal situação, 

ligava para alguns secretários dizendo que PAULO CESAR representava algumas 

empresas já cadastradas em Ata de Registro de Preços e que era para tal secretário 

conversar com PAULO a fim de viabilizar a contratação dessas empresas; QUE se lembra 

que entrou em contato com o secretário-adjunto da Secretaria de Saúde, na época 

MARCOS ROGÉRIO, dizendo que PAULO CESAR iria procurá-lo a fim de resolvere 
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sobre a contratação de suas empresas com aquela secretaria; QUE também entrou em 

contato com o secretário na SAD encaminhando PAULO CESAR para tratar do mesmo 

assunto, ou seja, adesão a ata de registro de preço das empresas que ele representava com 

aquela secretaria, contudo não se recorda quem era o secretário na época, acreditando que 

seja a pessoa de FRANCISCO FAIAD; QUE afirma que acabou dando certo algumas 

contratações, se lembrando especificamente de uma relacionada à área de 

segurança/portaria (salvo engano na Secretaria de Saúde), e outra de manutenção de ar

condicionado (salvo engano com a SAD), não se lembrando contudo o nome de tais 

empresas; QUE se lembra de PAULO CESAR ter solicitado ao Declarante a adesão a uma 

ata de registro de preços, no ano de 2014, que previa a contratação de vários serviços, 

dentre eles o de PortarIa, contudo não se recorda qual secretaria o Declarante determinou 

que fosse feita adesão a essa ata; QUE afirma não ter tido qualquer contato com os 

representantes das empresas ECOLOGICA, CORECO TERCEIRIZAÇÃO e FORTSUL, 

embora conhecesse o proprietário da empresa CORECO de nome HELNY PAULA 

CAMPOS, eis que foi PAULO CESAR LEMES quem cuidou de toda a contratação; QUE 

inclusive no tocante a essa contratação específica dessa ata, PAULO CESAR afirmou ao 

Declarante que o deputado CARLOS BEZERRA seria um dos beneficiados com 

recebimento de propina, não sabendo, contudo dizer o Declarante qual seria o valor; QUE 

por conta de ter auxiliado PAULO CESAR nessas contratações o Declarante recebeu de 

PAULO CESAR o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no total, pagos sempre em 

dinheiro, em diversas vezes, direto para o Declarante em seu gabinete; QUE não havia 

sido combinado com PAULO CESAR o repasse de propina em um valor específico, em 

porcentagem, assim na maioria das vezes que as empresas recebiam seus pagamentos, 

PAULO CESAR lhe entregava quantias que variavam entre R$ 5,000.000 (cinco mil reais) a 

R$ 15.000.00 (quinze mil reais); QUE o Declarante tinha ciência que PAULO CESAR 

pagava propina na SETAS a RODRIGO DE MARCHI, sendo que o próprio PAULO 

CESAR chegou de falar em uma ocasião tal situação ao Declarante, contudo não deu 

detalhes de valores e nem a qual contrato se referia. Nada mais a declarar, encerro o 
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presente termo às llh16min do dia 03/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por 

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

matrícula (i142, Portaria PGR/MPf nº 193, de 07 de março 

~~--------"'-~q'ue digitei o presente termo . 

. ~ '" A-l1,oj-"..Hl 
Cezar orrea Araújo 

Declarante 

,---~"",un Ro r g es de Souza F lho 
Delegado de Polícia Fede I 

G~~ 
Escrivã de Polícia Federal- mat. 19.383 

4 

de 2017) 
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No dia 03 de maio de 2017, às llh16min, 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, inscr.ito na OAB/MT 

13975/0, no interesse e com fundamento na Noticia de Fato n2 1.00.000.010999/2016-15, em 

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

Anexo 16 - "DEPÓSiTO FEITO NA CONTA DO COLABORADOR PELA FACTORING 

GARANTIA ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA - ME - SODOMA 1 ": QUE no ano de 

2013 o Declarante necessitou do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o 

pagamento de uma cirurgia de câncer de próstata, a qual foi realizada no Hospital Sírio 

Libanês em São Paulo, sendo que para tanto solicitou auxílio a SILVAL DA CUNHA 

BARBOSA para obtenção de tal valor; QUE diante do pedido do Declarante, SILVAL 

BARBOSA determinou que CHICO LIMA resolvesse tal questão, o qual por sua vez 

passou o número- da conta-corrente do Declarante para a factoring GARANTIA 

ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, de propriedade de FREDERICO MULLER e 

FILINTO MULLER; QUE o Declarante afirma que passados alguns dias do pedido a 

SILVAL BARBOSA recebeu um depósito desse valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais) em sua conta bancária no Banco Bradesco, no dia 22 de março de 2013, 
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desconhecendo que havia sido feito através dessa empresa de fomento mercantil; QUE 

referido depósito foi detectado pela policia civil quando da OPERAÇÃO SODOMA I que 

apurou as fraudes relativas aos incentivos fiscais das empresas do GRUPO TRACTOR 

PARTS do Sr. JOÃO ROSA, não sabendo o Declarante explicar a relação entre o depósito, 

a empresa de fomento GARANTIA e as empresas do GRUPO TRACTOR PARTES; QUE 

afirma que todos os assuntos afetos a incentivos fiscais eram tratados por SILVAL 

BARBOSA com PEDRO NADAF que era o secretário da pasta responsável, não possuindo 

assim o Declarante conhecimento de tais situações. Nada mais a declarar, encerro o 

presente termo às llh19min do dia 03/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por 

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

matrícult\ 1142, Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março 

"\:Y~fu)Jv~-------que digitei o presente termo. 

~ !l '" e-- 141'.<Tv~ ~2~ Correa Araújo 
Declarante 

Advogado - OAB/MT 13975/0 

~'btJo.J.jJ. j~'cI j 
'éi;v-;~'de Ar~d;? 

Escrivã de Polícia Federal- mal. 19.383 

Agente de Polícia Federal- mato 18.659 

2 

de 2017) 
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No dia 03 de maio de 2017, às 11h20min, 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, 

inscr.ito 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 17 - "PAGAMENTOS INDEVIDOS DO POSTO MARMELElRO À SAD e FRAUDE 

NA SINFRA ": QUE o Declarante tinha ciência que a empresa MARMELEIRO AUTO 

POSTO LIDA pagava propinas para o grupo político, a qual era recebida pelo secretário 

da SAD CESAR ROBERTO ZÍUO, pessoa que cuidava pessoalmente de tal contrato, não 

sabendo dizer se essa propina era usada para pagamento de restos da campanha eleitoral 

de SILVAL ou se era destinada a CESAR ZILIO e SILVAL BARBOSA; QUE afirma que 

nessa época, em que CESAR ZILIO gerenciava a propina da MARMELEIRO, o Declarante 

não se beneficiou de nenhum valor, não se recordando, contudo, se chegou a receber de 

CESAR ZIUO propinas destinadas a SILVAL BARBOSA; QUE o Declarante tinha ciência 

que o proprietário de fato da empresa MARMELEIRO, JUUANO VOLPATO, junto com O 

proprietário da empresa SAGA NEWS de nome EDEZIO (que tem um irmão chamado 

EUO), que gerenciava o abastecimento da frota pública através de cartões de 

abastecimentos, vinham realizando fraudes na SINFRA visando O desvio de dinheiro 

~., 
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público destinado a princípio para pagamento de restos de campanha de LUDIO 

CABRAL e FRANCISCO FAIAD (eleições municipais de 2012); QUE embora tivesse 

ciência que havia alguma fraude na Secretaria, o Declarante não estava diretamente ligado 

a elas, sabendo que era o secretário da SAD, junto com VALDISIO VIRIATO na SINFRA, 

que possibilitaram a execução desses desvios; QUE além de VALDISIO, o Declarante não 

tem ciência de outro servidor na SINFRA que tivesse envolvido nesse esquema; QUE se 

lembra que após a quitação dessa dívida, no segundo semestre de 2013, o Declarante 

pediu para que PEDRO ELIAS, então secretário adjunto na SAD, agendasse uma reunião 

com o proprietário da MARMELEIRO, }ULIANO VOLPATO, a qual ocorreu no gabinete 

do Declarante, estando presentes somente o Declarante, PEDRO ELIAS e JULIANO; QUE 

nessa reunião o Declarante ponderou que como a dívida de LUDIO CABRAL e 

FRANCISCO FAIAD já havia sido quitada com a fraude que ele vinha executando junto a 

SINFRA, O Declarante concordou com a sugestão dada por JULIANO, no sentido de que 

continuasse com a fraude na SINFRA, a fim de serem arrecadados créditos de 

combustíveis para serem usados na próxima campanha política (eleições de 2014); QUE 

acordou nessa reunião que JULIANO VOLPATO deveria efetuar mensalmente o desvio de 

combustível no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser repassado ao 

grupo político (o desvio consisitia na simulação de venda ao Estado, sem a efetiva entrega 

do produto, gerando um crédito a ser utilizado na campanha seguinte perante o posto); 

QUE o Declarante não se lembra, contudo, se foi nessa reunião que ficou acertado que 

JULIANO, em vez de repassar dinheiro para o grupo político, deveria repassar cartas de 

crédito (tipo uma promissória) para serem trocadas por combustíveis quando houvesse 

necessidade; QUE o Declarante nãos e recorda se esse ajuste se deu nessa reunião ou 

ocorreu posteriormente, confirmando, porém que incumbiu PEDRO ELIAS de gerenciar o 

recebimento dessas cartas de crédito junto a JULIANO VOLPATO; QUE confirma que 

PEDRO ELIAS sempre que pegava as cartas de crédito com JULIANO entregava em mãos 

ao Declarante na govemadoria; QUE afirma que chegou a determinar posteriormente que 

PEDRO ELIAS efetuasse junto a JULIANO VOLPATO a troca dessas cartas de crédito por 
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dinheiro, o que era feito por PEDRO ELIAS e entregue o valor ao Declarante; QUE se 

lembra de ter emprestado seu veículo PAJERO a PEDRO ELIAS para que em algumas 

ocasiões ele fosse buscar o dinheiro referente a troca das cartas de crédito com JULIANO 

VOLPATO; QUE o Declarante não sabe afirmar o período que perdurou essa nova fraude 

na SINFRA a fim de gerar crédito de combustível e posterior dinheiro para o grupo, mas 

que iniciou no final do ano de 2013 e se manteve por alguns meses no ano de 2014, 

acreditando que não tenha durado muito tempo; QUE não sabe dizer a quantia que essa 

fraude gerou de benefício em cartas de crédito e em dinheiro, eis que não tinha nenhum 

controle do que efetivamente recebeu; QUE afinna que provavelmente todo o montante 

recebido em essa nova fraude na SINFRA foi utilizado pelo Declarante para pagamento de 

contas do grupo político, notadamente aos empresários com os quais SILVAL BARBOSA e 

o Declarante possuíam débitos; QUE afirma que no transcorrer do ano de 2014, não se 

lembrando o mês exato, PEDRO ELIAS chegou de falar para o Declarante que não queria 

mais continuar com essa fraude, que achava perigoso, tendo o Declarante com ele 

concordado; QUE o Declarante não tinha ciência se JULIANO fazia inserções fictícias a 

mais do que o Declarante havia determinado de retomo para o grupo político; QUE assim 

que assumiu a SAD como secretário titular da pasta no início do ano de 2014, PEDRO 

ELIAS procurou o Declarante dizendo que estava cuidando do contrato de combustível 

com o posto Marmeleiro e que passaria a receber a propina que o empresário pagava todo 

mês ao secretário da pasta; QUE o Declarante autorizou PEDRO ELIAS a receber essa 

propina, a qual deveria ser dividida entre ele (PEDRO ELIAS) e o Declarante; QUE o 

Declarante não participou de quaisquer tratativas acerca do acerto da propina da empresa 

MARMELEIRO, ficando tal assunto a cargo de PEDRO ELIAS, o qual afirmou que o valor 

da propina era de R$ 70,000,00 (setenta mil reais) mensais, sendo certo que PEDRO ELIAS 

chegou a repassar ao Declarante de quatro a cinco vezes o valor de R$ 35,000,00 (trinta e 

cinco mil reais) cada, sempre em espécie, em seu gabinete, valores esses que foram 

destinados ao pagamento de contas pessoais do Declarante; QUE indagado se o 

Declarante teve ciência se JOSÉ NUNES CORDEIRO (secretário-adjunto da SAD) receb u 

)1l0 .~ 
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a última parcela do mensaJinho pago pela MARMELEIRO no mês de dezembro de 2014, 

respondeu que não; QUE o Declarante também não teve qualquer participação em 

eventual direcionamento para que a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO viesse a se 

sagrar vencedora nas licitações que concorreu durante os anos de 2011 a 2014, nem 

determinou que JOSÉ NUNES CORDEIRO procedesse de alguma forma visando 

possibilitar que a empresa se sagrasse vencedora, não possuindo assim qualquer 

conhecimento sobre tal fato; QUE o Declarante também, na renovação do contrato do 

posto, no ano de 2014, pediu combustível para ser utilizado na campanha de LÚDIO 

CABRAL, não lembrando se pediu cem mil litros de combustível ou R$ 100.000,00 (cem 

mil reais), porém, como o contrato do posto ainda não havia sido renovado, JULIANO 

exigiu que o Declarante desse um cheque caução em garantia; QUE o Declarante, 

atendendo a exigência do empresário, entregou a JULIANO um cheque seu pessoal, não 

sabendo dizer o valor, justamente por não lembrar se seria R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

ou o equivalente a cem mil litros de combustível; QUE o Declarante não sabe dizer onde 

referido cheque se encontra, eis que até hoje não foi ele compensado, nem cobrado do 

Declarante, tendo, contudo, recebido efetivamente o auxílio solicitado ao empresário, o 

qual foi revertido em benefício da campanha eleitoral; QUE sobre os três cheques 

apresentados por jULlANO VOLPATO, da empresa MATHICE de propriedade de 

PAULO CESAR LEMES, no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

sendo dois deles endossados pelo Declarante, tem a esclarecer que no segundo semestre 

do ano de 2014 (no período eleitoral), PAULO CESAR LEMES comprou o equivalente a R$ 

150.000,00 em combustível da empresa MARMELElRO AUTO POSTO, contudo como 

JULIANO não tinhd um bom relacionamento com PAULO CESAR (não confiava nele), 

exigiu que o Declarante endossasse os cheques de PAULO CESAR para somente assim 

poder realizar a venda do combustível a ele; QUE o Declarante, então, fez o endosso em 

tais cheques, confirmando assim serem suas assinaturas as acostadas nos cheques de 

números 000243 e 000244 da empresa MATHICE - Caixa Econômica Federal (exibidos ao 

Declarante), a fim de possibilitar a compra de combustível de PAULO CESAR da e / presa 

/ 

4 



• 
• 

• 
• 

GAB/PGR 

Fls·OOOllS 

Ministério Público Federal 

MARMELEIRO; QUE da compra desse combustível PAULO CESAR cedeu ao Declarante 

metade do valor em tÍquetes de combustível, ou seja, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais), eis que o Declarante havia solicitado a PAULO CESAR urna ajuda em combustível 

para ser usada na campanha eleitoral do LUDIO para governador (eleições de 2014), 

tendo PAULO CESAR dito ao Declarante que ajudaria JOSÉ GERALDO RIVA na 

campanha eleitoral com a outra metade do combustível que ele havia comprado; QUE 

afirma que foi PAULO CESAR quem ficou responsável por pagar tais cheques e não 

Declarante, inclusive, quando o Declarante foi cobrado por JULIANO, O Declarante 

mandou JULIANO procurar PAULO CESAR; QUE o Declarante somente se beneficiou 

com a doação do valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em combustível; QUE o 

Declarante não pode afirmar com certeza, mas acredita que no ano de 2014 o Declarante 

tenha dado entrada numa caminhonete SW4 - Hilux, Toyota, e está em vias de quitar O 

automóvel; QUE para pagar as parcelas, o Declarante utilizou-se de parte do dinheiro de 

sua esposa (Pet Shop) e parte de uma reserva que guardava em sua casa. Nada mais a 

declarar, encerro o presente termo às llh57min do dia 03/05/2017 e segue assinado por 

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

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

2017) __ ~~tíl!)!'iD'ttlu.~t========='tfl.le digitei o presente termo . 

ç Q." f2-- ~~j.A> 
Cezar Carrea Araújo 

Declarante 

~~~~~~~~2~~~:~~§~~~~~_ ~rry2 .? ~ 
~ ~i2-AhpioAzevedo Borges __ 

Advogado - OAB/MT 13975/0 
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No dia 03 de maio de 2017, às 13h37min, 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, ínscrito na OABjMT 

13975/0, no ínteresse 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 18 - "PAGAMENTO INDEVIDO FEITO PELA CONSTRUTORA APUl": QUE 

acredita que no final do ano de 2011 e início de 2012, a pessoa conhecida por PAMPA, 

proprietário da Construtora Apuí, procurou o Declarante em seu gabinete no palácio do 

governo, estando na ocasião acompanhado do Senhor DIRCEU SOSSAI, vizinho do 

Declarante a época (moravam no mesmo prédio), o qual levou o Sr. PAMPA para falar 

com sua pessoa justamente por ser seu conhecido; QUE nessa reunião, o Sr. PAMPA 

soHcitou ao Declarante auxílio para o recebimento de valores atrasados que a empresa 

tinha de crédito junto à COAUT, Cooperativa Condominial Autônoma Ltda, eis que tal 

cooperativa tinha créditos a receber do Estado de Mato Grosso; QUE o Declarante afirmou 

que iria levar o assunto ao governador SILVAL DA CUNHA BARBOSA, tendo combinado 

de se encontrar posteriormente com O Sr. PAMPA a fim de lhe fornecer uma resposta 

sobre o assunto; QUE o Declarante então conversou com SILVAL BARBOSA, tendo 
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governador sugerido que o Declarante cobrasse propina da construtora APUI, para que o 

governo pudesse liberar o pagamento da COA UT e assim a construtora receber seu 

pagamento da cooperativa; QUE inicialmente, o valor da propina sugerido por SILVAL 

BARBOSA foi de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE no encontro seguinte em que 

teve com o Sr. PAMPA, no gabinete do Declarante, onde também se encontrava presente 

seu vizinho o Sr. DIRCEU SOSSAI, o Declarante solicitou ao empresário o retomo de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) a fim de auxiliá-lo no recebimento do seu contrato junto 

a COAUT, tendo o empresário ao final do encontro dito que iria pensar; QUE contudo, 

nesse mesmo dia, mais tarde, PAMPA retornou no palácio do governo e afirmou ao 

Declarante que concordava com a proposta que lhe havia sido ofertada, qual seja, 

pagamento de propina no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para que o 

governo efetuasse o pagamento do débito da COAUT, não tendo ficado combinado, na 

ocasião, como se daria o pagamento dos R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pela 

construtora APUÍ; QUE como o crédito que a COAUT tinha a receber se tratava de obras, 

o pagamento do governo para tal empresa se deu através da SINFRA; QUE o declarante 

não sabe qual a natureza e origem do crédito que a COAUT tinha perante o Estado de 

Mato Grosso, nem se se tratava de uma dívida recente ou antiga; QUE o Declarante 

lembra que em todos os pagamentos efetuados pelo governo a COAUT, o Declarante 

entrou em contato, à época, com o secretário adjunto VALDISIO VIRIATO, solicitando que 

ele liberasse o pagamento da COAUT, o que foi atendido por VALDISIO; QUE VALDISIO 

tinha ciência que se tratava de pagamento que iria dar retorno financeiro ao grupo 

político, pois o Declarante comentou com ele sobre o acerto feito com PAMPA, e, ainda, 

SILVAL BARBOSA também havia comentado com VALDISIO sobre o assunto; QUE se 

lembra que, no primeiro pagamento ocorrido no ano de 2012, o Declarante recebeu das 

mãos do Sr. PAMPA, em seu gabinete no palácio do governo, o montante de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo a quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) 

em cheque, acreditando serem da própria construtora, e a quantia de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) em espécie; QUE em 2013, o Declarante foi novamente procur 
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pelo Senhor PAMPA informando que a COAUT ainda possuía créditos perante o Estado e 

que a APUÍ ainda tinha créditos perante a COAUT, e, mais uma vez, solicitou ao 

Declarante auxílio para agilizar o pagamento junto à SINFRA; QUE mais uma vez, foi 

acertado com PAMPA, o retorno de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE se lembra 

que o segundo pagamento realizado pelo governo à COAUT ocorreu entre o final do ano 

de 2013 e o início do ano de 2014, onde novamente o Declarante recebeu do Sr. PAMPA a 

quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por meio de um único cheque da 

construtora APUí, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE esse cheque, no 

valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o Declarante repassou para o então 

Governador SILVAL BARBOSA que disse ao Declarante que iria repassar o cheque para 

VALDIR PIRAN, para pagamento de urna conta antiga que vinha desde o governo 

anterior; QUE o Declarante participou somente da negociação e do recebimento de dois 

pagamentos feitos pela Construtora APUÍ, no valor de um milhão de reais cada, conforme 

afirmado acima; QUE em todas as ocasiões que o Declarante recebeu essas propinas do Sr. 

PAMPA, dono da Construtora Apuí, o Declarante utilizava para pagar contas do grupo 

político, seguindo determinação e orientação de SILVAL BARBOSA, contudo não sabe 

especificar quais contas foram pagas com esses valores; QUE desses valores recebidos, 

além de pagar as contas mencionadas, o Declarante se apossou do valor aproximado de 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acreditando que não repassou nenhum valor para SILVAL 

BARBOSA se apoderar pessoalmente; QUE em sua quase totalidade, tirando o que ficou 

com o Declarante, os recursos que o Declarante recebeu do dono da empresa APUÍ, foram 

usados em benefício do grupo político para pagamento das dívidas do grupo; QUE no 

que diz respeito às propinas pagas pelo responsável pela empresa APUÍ, o Declarante só 

teve participação nos dois acima narrados, não sabendo de outros acertos ou pagamento 

feitos pela construtora em favor do grupo do qual fazia parte; QUE se lembra que, em 

uma dessas reuniões que teve com o Sr. PAMPA em seu gabinete, SILVAL BARBOSA, ao 

saber que O empresário estava na companhia do Declarante foi até sua sala e pediu 

diretamente ao Sr. PAMPA que efetuasse uma ajuda de campanha com pagamento de R$ 
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500.000,00 (quinhentos mil reais) para a reeleição do então Deputado PEDRO SATÉLITE, 

não sabendo dizer o Declarante se tal valor foi realmente pago. Nada mais a declarar, 

encerro o presente termo às 14h19min do dia 03/05/2017 e segue assinado por todos, 

inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da 

PGR/MPF n" 193, de 07 de março de 2017) 

__ ---.:~ilmJJt.~U,MJ1=========qq~uie";e digitei o presente termo . 

Advogado - OAB/MT 13975/0 

~vana ilv 
Escrivã de Polícia 

eira Omote 
Agente de Polícia Federal - mat. 18.659 
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No dia 03 de maio de 2017, às 14h23min, 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 19 - "PAGAMENTOS INDEVIDOS A CONSELHEIROS DO TCE": QUE o 

Declarante não se lembra a data exata, se em 2012 ou 2013, mas foi na época das grandes 

obras da Copa de 2014, momento em que havia urna tensão entre o TCE, a ALMT e o 

governo, tendo em vista o grande volume de recurso envolvido nas obras da Copa; QUE 

• SILVAL BARBOSA determinou que o Declarante confeccionasse 36 (trinta e seis) notas 

promissórias, sendo dezoito notas promissórias no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e 

oitocentos mil reais) e dezoito notas promissórias no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, 

cento e cinquenta mil reais), totalizando o montante de R$ 53.100.000,00 (cinquenta e três 

milhões e cem mil reais); QUE o declarante não se recorda das datas de vencimento das 

promissórias, mas acredita que tinham vencimento mensal; QUE o Declarante cumpriu o 

determinado por SILVAL BARBOSA, confeccionou as notas promissórias, não s 

lembrando se as digitou ou se escreveu de próprio punho, e, em seguida, levou 
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promissórias para SILVAL BARBOSA, que as assinou; QUE o Declarante não se recorda se 

preencheu o campo das notas promissórias destinado ao sacado, sendo provável que 

tenha ficado em branco; QUE no mesmo dia, no fim da tarde, SILVAL BARBOSA chamou 

o Declarante e mandou que levasse as notas promissórias preenchidas ao TCE, que foram 

acondicionadas em um envelope, para entregá-las em mãos ao Conselheiro JOSÉ 

CARLOS NOVELI; QUE o Declarante cumpriu a ordem de SILVAL BARBOSA e entregou 

o envelope diretamente, em mãos, ao conselheiro JOSÉ CARLOS NOVELI, em seu 

gabinete, no TCE; QUE o Declarante acredita ter sido essa a única vez que foi ao Tribunal 

de Contas, sendo que foi recebido por uma ajudante de ordem, uma major, cujo nome não 

sabe dizer, porquanto o Declarante não passou pela portaria do Tribunal e, sim, por uma 

• entrada privativa, sendo posteriormente acompanhado pela major até a sala do 

conselheiro; QUE na presença do conselheiro NOVELI, o Declarante se apresentou como 

• 
• 

chefe de gabinete de SILVAL BARBOSA, tendo o Conselheiro recebido o Declarante sem 

surpresa, pois, segundo SILVA L BARBOSA, este já teria avisado ao conselheiro que o 

Declarante levaria para ele as notas promissórias; QUE o Declarante somente entregou 

envelope contendo as notas promissórias e logo foi embora do local; QUE o Declarante na 

ocasião em que confeccionou as notas promissórias por determinação de SILVAL 

BARBOSA não tinha ciência do acordo envolvendo o governador e o Tribunal de Contas 

que originou o pagamento de tais valores; QUE o Declarante não sabe dizer a origem e 

quem efetuou os pagamentos das notas promissórias, mas SILVAL BARBOSA relatou ao 

Declarante que realizou o pagamento de parte das notas promissórias; QUE somente no 

ano 2014 o Declarante veio a tomar ciência, nos bastidores do governo, não se lembrando 

de qual forma, que essa dívida existente entre SILVAL BARBOSA e conselheiros do TCE 

ocorreu por conta de uma exigência dos conselheiros do Tribunal de Contas do valor de 

R$ 53.100.000,00 (cinquenta e três milhões e cem mil reais) para que fossem por eles 

viabilizadas as obras da copa, ou seja, para que o Tribunal de Contas de Mato Grosso não 

criasse empecilho no tocante a realização dessas obras; QUE mesmo tendo ciência de tal 

fato, não obteve conhecimento de detalhes, assim não sabe dizer quem eram 
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conselheiros que exigiram esses pagamentos, bem como a forma que tais pagamentos 

foram efetuados, com quais recursos e quem os efetuou; QUE o Declarante somente 

confeccionou as notas promissórias da dívida e as entregou ao conselheiro NOVEL! como 

já afirmou, não tendo sido o responsável pelo pagamento das parcelas e resgate das notas 

promissórias. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 14h52min do dia 

03/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi 

Zago Ribeiro Scarmagnani (Procurad ra da República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF 
; 

nO 193, de 07 de março de 2017) _~~&:!~~\;:j,)J"fJl~=:::======que digitei o 

presente termo. 

:s ,ae-e-v~ 
Sílv o Cezar Corre a Araújo 

Declarante 

--- ~i$i@A!5à, Be::s 
Advo ado - OAB/MT 13975/0 

eira Omole 
Agente de Polícia Federal - mal. 18.659 
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No dia 03 de maio de 2017, às 14h53min, 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 

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

• inscr.ito 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, CuiabáfMT, 

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 20 - "IRREGULARIDADES NO DETRAN": QUE em certa ocasião acreditando que 

no final do ano de 2012, início de 2013 o Declarante foi procurado por AILTON JUNIOR, 

que trabalhava em seu gabinete, exercendo o cargo de assessor, o qual informou ao 

Declarante que havia um processo em trâmite no DETRAN cujo objeto era a confecção de 

placas veicu lares, de uma empresa de fora de Mato Grosso, cujo nome não se recorda no 

momento; QUE AILTON alegou ao Declarante que tal processo estava parado na 

autarquia e que ele (AILTON) havia sido procurado pelo proprietário de tal empresa 

solicitando auxílio; QUE acredita que essa empresa de fora terceirizava a execução das 

placas através da Associação Nova Chance, que utilizava mão-de-obra de detentos na 

confecção das placas; QUE diante dessa solicitação de AILTON, o Declarante 

confeccionou um ofício para o DETRAN, diretamente ao presidente, não se lembrando 

quem era na época, determinando que fosse dado andamento a referido procediment 
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ressaltando que o processo estava regular só faltando a efetiva contratação; QUE o 

Declarante somente reiterou uma determinação de SILVAL BARBOSA, acreditando que já 

estava autorizada a contratação; QUE conforme reiteração do Declarante foi contratada 

essa empresa "de fora" para a confecção de placas de veículos, que terceirizou para a 

Associação Nova Chance; QUE diante do auxílio do Declarante, ao determinar ao 

• 
presidente do DETRAN que resolvesse a situação desse contrato, AILTON lhe comunicou 

que o proprietário da empresa se dispôs a pagar a título de propina O valor aproximado 

de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) no total; QUE AILTON foi quem lhe comunicou tal 

• 

oferta da empresa, que foi feito após o Declarante ter confeccionado o aludido ofício, 

tendo na ocasião manifestado seu aceite no recebimento dessa propina; QUE AILTON 

• passou a gerenciar esse contrato junto ao DETRAN, ou seja, era quem mantinha contato 

direto com o proprietário da empresa, recebia o dinheiro da propina e repassava ao 

• 

Declarante; QUE desses R$ 800.000,00 (oitocentos mil erais) o Declarante utilizou R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) para efetuar o pagamento da dívida que o grupo político 

tinha com os deputados estaduais, conforme já explicitado, valor esse entregue por 

ArLTON ao Declarante na maior parte em dinheiro; QUE se lembra que chegou a passar a 

AILTON contas bancárias de alguns deputados estaduais cujos nomes não se recorda, mas 

que haviam sido pelos próprios deputados repassadas ao Declarante, não sabendo dizer 

se tais contas eram dos próprios deputados ou de terceiros, acreditando serem de terceiros 

a fim de ser dificultada a identificação; QUE tirando o valor de R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais) acima mencionado o remanescente foi dividido na proporção de 60% (sessenta 

por cento) para o Declarante e 40% (quarenta por cento) para AILTON, sendo certo que os 

valores foram recebidos por AILTON na conta de uma pessoa jurídica de sua 

propriedade, cujo nome niio sabe dizer, sendo posteriormente repassado por AILTON 

pessoalmente ao Declarante, acreditando ter sido em dinheiro; QUE afirma o Declarante 

não ter repassado para o presidente do DETRAN ou qualquer outro servidor, qualquer 

valor da propina recebida oriunda dessa empresa, bem como que SILVAL BARBOSA 

também não teve conhecimento de tais recebimentos, nem mesmo do pagamento dos 
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deputados estaduais, eis que a pressão que SILVAL BARBOSA sofria era tanta que o 

Declarante acabava por resolver certos problemas do grupo político, como no caso o 

pagamento da dívida com os deputados, sem comunicá-lo quanto a origem do dinheiro 

que utilizava para parte do respectivo desse pagamento, Nada mais a declarar, encerro o 

presente termo às 15h06min do dia 03/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por 

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

PGR/MPF nO 193, de 07 de março matrículr: 1142,Portaria 

__ ~\~:h::t.l~m~~:&J~=::::::=====~ que digitei o presente termo, 

.:5 L4 t71-4:.u 
Sílv o Cezar Correa Araújo 

Declarante 

Wils rigues de Souza F lho 
Delegado de Polícia Fede I 

a Omote 
Agente de Policia Federal- mat, 18.659 

3 

de 2017) 
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No dia 03 de maio de 2017, às 15h07min, 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 OABjMT 

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 21 - "PAGAMENTO DE PROPINA NO DETRAN PARA CAMPANHA DE SILVAL 

BARBOSA": QUE afirma que o no segundo semestre do ano de 2010, o Diretor Presidente 

do DETRAN, TEODORO LOPES, conhecido por DÓIA, entregou ao Declarante, por 

determinação de SILVAL BARBOSA, a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais 

em dinheiro) para ser usado na campanha de reeleição de SILVAL (eleições 2010); QUE o 

Declarante não sabe esclarecer de que forma que o presidente do DETRAN angariou esses 

recursos; QUE afirma que a mando de SILVAL BARBOSA, o Declarante acredita ter 

• buscado o valor no DETRAN, onde recebeu diretamente das mãos do DÓIA a quantia de 

R$ 400.000,00 (quatTocentos mil reais), acreditando que somente em dinheiro, 

acondicionados em uma sacola; QUE na posse desse montante, por ordem de SILVAL 

BARBOSA, o Declarante levou referido valor até o comitê da campanha, tendo entregue 

diretamente para a pessoa de CESAR ROBERTO ZILIO, que era o coordenador financeiro 

da campanha eleitoral de SILVAL BARBOSA; QUE ao entregar o dinheiro nas mãos de 

CESAR ZILIO, o Declarante não informou a origem do dinheiro e também não' foi 

questionado por CESAR ZILIO; QUE essa foi a única vez que o Declarante r ebeu 

·11 
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dinheiro das mãos do presidente do DETRAN, não sabendo dizer se SILVAL BARBOSA 

recebeu algum repasse do DETRAN em outra oportunidade; QUE o Declarante afirma 

que quem "tomava conta" (tinha o controle político) do DETRAN era o deputado 

MAURO SAVI, tanto é que o presidente TEODORO LOPES, DÓIA, era pessoa de sua 

confiança, e portanto pessoa por ele indiciada a ocupar o cargo, sendo que mesmo com a 

saída de TEODORO da autarquia MAURO SAVI continuou a ser o responsável 

politicamente pelo local. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 14h25min do 

dia 03/05/201 7 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi 

Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradorria República, matrícula 1142, ~ortaria PGR/MPF 

nº 193, de 07 de março de 2017) \JvOl'w't\Qv~ que digitei o 

presente termo . 

:S . -n 12-~ A-P-fW~ 
Sílvi Ce~orrea Araújo 

Declarante 

? 

~O~i:d;~~aoq . 
Escrivã de Políc~:al- mato 19.383 

~~~ve ra Omote 
Agente de Polícia Federal- mal. 18.659 
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No dia 03 de maio de 2017, às 15h13min, 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 22 - "IRREGULARIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE": QUE em relação às 

irregularidades ocorridas na Secretaria de Saúde o Declarante chegou a ser procurado no 

segundo semestre de 2013 por representantes da COOVIMAT - Cooperativa dos 

Vigilantes do Estado de Mato Grosso, cujos representantes (dois sócios que não se recorda 

• agora o nome), foram levados para conversar com O Declarante, em seu gabinete, pelo 

deputado estadual ROMOALDO JÚNIOR; QUE na ocasião os empresários foram pedir 

ajuda ao Declarante para que os contratos que a empresa tinha com o governo, em 

especial com a Secretaria de Saúde fossem adimplidos, eis que estavam com atrasos nos 

pagamentos, que a empresa estava passando por necessidades, tendo inclusive bloqueio 

judicial de suas contas em virtude de ações trabalhistas; QUE nessa mesma reunião ficou 

combinado entre os empresários, o Declarante e ROMOALDO JUNIOR que quando a 

empresa viesse a receber do Estado, pagaria o percentual de 4% do valor recebido no total 
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a ser dividido entre ROMOALDO e o Declarante, sendo que o deputado ROMOALDO 

JUNIOR era quem ficaria responsável diretamente para receber essa propina dos 

proprietários da COOVMAT; QUE o Declarante averiguou a situação da empresa junto 

ao secretário-adjunto de saúde MARCOS ROGÉRIO, pessoa de confiança do Declarante e 

de SILVAL BARBOSA, pedindo ao referido secretário para que ele analisasse a situação da 

COOVMAT e desse prioridade nos pagamentos que a empresa tinha a receber do Estado; 

QUE MARCOS ROGERIO atendeu prontamente a solicitação do Declarante e passou a 

pagar a empresa COOVIMAT, sendo que essa, em razão do pagamento, passou a pagar a 

propina acertada para o então deputado estadual ROMOALDO JUNIOR, eis que foi ele o 

responsável por acompanhar os pagamentos feitos pelo Estado em favor da empresa; 

QUE o Declarante não sabe dizer ao total quanto ROMOALDO JUNIOR recebeu de 

propina da empresa COOVMAT, contudo afirma que o Declarante não recebia propinas 

da COOVMAT todas as vezes que ela recebia os pagamentos do governo; QUE somente 

em uma ocasião o Declarante chegou a pedir diretamente a ROMOALDO JUNIOR o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fruto dessa propina, eis que estava precisando desse 

montante; QUE o Declarante nunca repassou qualquer valor a MARCOS ROGERIO 

referente a essa propina, sendo que era ROMOALDO JUNIOR quem efetuava o 

pagamento diretamente a MARCOS ROGÉRIO; QUE o Declarante ouviu de ROMOALDO 

JUNIOR que tinha uma empresa de lavanderia já contratada pelo Estado e que este 

auxiliaria essa empresa a receber o montante devido pelo Estado; QUE ROMOALDO 

JUNIOR mencionou a empresa de lavanderia no mesmo contexto da empresa COOVMAT, 

narrado acima; QUE o Declarante não sabe esclarecer detalhes desse contrato, sobre suas 

eventuais irregularidades, sobre eventuais propinas repassadas pela empresa ao 

deputado, bem como sobre outros agentes políticos eventualmente envolvidos, eis que 

ROMOALDO chegou a comentar ao Declarante sobre tal assunto, contudo não forneceu 

nenhum detalhe adicional; QUE esclarece ter mencionado em seu anexo que o retorno da 

propina oriunda dos contratos firmados pela Secretaria de Estado de Saúde, a exemplo 

d~ ~P"M; e ~p~ári" ALEXSANDRO BOTELHO -;CA~~ÃO .~ 
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DE VEÍCULOS, PAULO CESAR LEMES - CONWATO DE AR CONDICIONADO e 

PORTARIANIGILÂNCIA, girou em tomo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo 

divididos por igual entre o Declarante e MARCOS ROGÉRIO; QUE MARCOS ROGÉRIO 

tinha a missão de receber e repassar o dinheiro para o Declarante; QUE quanto ao 

contrato específico da Cooperativa de Segurança - COOVMAT ratifica O Declarante ter 

recebido das mãos de ROMOALDO JUNIOR tão-somente a quantia de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) em dinheiro; QUE SILVAL BARBOSA, no início das tratativas e pagamentos de 

propina pela empresa não tinha ciência dessa situação, contudo com o passar do tempo 

veio a ficar ciente de que a COOVMAT pagava propina decorrente do contrato celebrado 

com a Secretaria de Estado de Saúde, sendo o responsável por tal recebimento o deputado 

• ROMOALDO JUNIOR, contudo SILVAL BARBOSA nunca recebeu nenhum tipo de 

pagamento de propina oriundo da COOVMAT; QUE o Declarante não tem ciência sobre 

posteriores aditamentos dos contratos da COOVMAT com a Secretaria de Saúde, não 

sabendo informar se ela também tinha contratos com outras secretarias, afirmando que 

todas as tratativas referentes a essa empresa COOVMAT eram realizadas diretamente com 

• 

ROMOALDO JUNIOR, sendo ele o responsável pelo recebimento do retomo pago pela 

referida empresa. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 15h31min do dia 

03/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi 

Zago Ribeiro Scarmagnani (Procurad ícula 1142, Portaria PGR/MPF 

n" 193, de 07 de março de 2017) _~..;2:ill:b!,i~~-!0:~~::::::::======c<'ftle digitei o 

presente termo . 

Advogado - OAB/MT 13975/0 
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Wilson Rodrigues de Souza Filho 
Delegado de Polícia Federal 
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Escrivã de POlíc~~ - mat. 19.383 
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No dia 03 de maio de 2017, às 15h32min, 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 

SI. 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, Condominio 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 nQ 1.00.000.010999/2016-15, em 

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

Anexo 23 - "CONTRIBUIÇÃO IRREGULAR PARA A CAMPANHA DE 2010 PELA 

CONSTRUTORA SANTA BARBARA": QUE o Declarante afirma que no segundo semestre 

do ano de 2010, provavelmente próximo do período eleitoral (reeleição SILVAL 

BARBOSA), SILVAL BARBOSA e o Deputado HOMERO PEREIRA combinaram com um 

representante da construtora SANTA BARBARA, cujo nome não sabe dizer, que a 

empresa repassaria o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para auxiliar na 

campanha eleitoral de ambos para o pleito de 2010, quantia que seria repassada em duas 

parcelas de quinhentos mil reais, sendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada um 

deles; QUE o Declarante tem convicção de que nessa doação não contabilizada estava 
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envolvido alguém da empresa SANTA BARBARA; QUE o Declarante tomou 

conhecimento do acerto, uma vez que SILVAL BARBOSA contou para o Declarante; QUE 

SILVAL BARBOSA avisou ao Declarante que ele seria procurado pela pessoa de DIRCEU 

• 

SOSSAI, que na época atuava como se correspondente fosse da Construtora SANTA 

BARBARA, para efetuar o respectivo pagamento, o que veio a acontecer em data que não 

se recorda ao certo, mas provavelmente em agosto ou setembro de 2010; QUE na ocasião 

DIRCEU SOSSAI ligou para o Declarante e combinaram de se encontrar em uma casa 

localizada no Bairro Jardim Cuiabá, nesta capital, próximo ao Círculo Militar, local este 

indicado por DIRCEU SOSSAI; QUE afirma que se encontrou com DIRCEU SOSSAI nas 

imediações do círculo militar, tendo DIRCEU pedido para que o Declarante o seguisse, 

sendo que então se dirigiram a uma residência no Bairro Jardim Cuiabá; QUE na 

• 

• 
residência se encontrava o proprietário da moradia, cujo nome não sabe dizer, um 

representante do Deputado HOMERO PEREIRA, o Declarante, DIRCEU SOSSAI, bem 

como o representante da empresa e portador do dinheiro, o qual chegou ao local 

posteriormente; QUE o Declarante esclarece que foi ao encontro com o intuito de pegar 

parte que cabia a SILVAL BARBOSA, ou seja, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais); QUE, no entanto, o representante do deputado HOMERO, alegando dificuldades 

financeiras, afirmou ao Declarante que aquela primeira parcela de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) que seria paga naquele momento ficaria inteiramente com ele, ao 

passo que o segundo pagamento ficaria integral para SILVAL BARBOSA; QUE após o 

• representante de HOMERO ter alegado a dificuldade financeira, imediatamente pegou os 

dois envelopes e saiu da casa; QUE o Declarante não teve outra opção a não ser concordar 

com tal situação; QUE o Declarante presenciou o representante da Construtora SANTA 

BARBARA repassar o valor combinado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em 

dinheiro para o representante do deputado HOMERO, acondicionados em uma mochila 

que no seu interior continha dois envelopes; QUE o representante do deputado HOMERO 

saiu da casa com os dois envelopes, levando todo o dinheiro; QUE aproximadamente 

trinta dias depois, houve um novo encontro, nessa mesma casa localizada no Bairro 
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Jardim Cuiabá, estando presentes as mesmas pessoas da primeira reunião, quando o 

Declarante recebeu o pagamento da segunda parcela que a empresa Construtora SANTA 

BARBARA tinha se comprometido a repassar para a campanha de SILVAL BARBOSA; 

QUE assim o Declarante recebeu diretamente das mãos do representante da empresa 

Construtora SANTA BARBARA o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 

espécie, que estavam em dois envelopes acondicionados em uma mochila; QUE se recorda 

que nessa ocasião o representante do Deputado HOMERO insistiu em receber metade 

• desse valor, alegando necessitar do dinheiro para ser usado na campanha do deputado 

HOMERO, contudo o Declarante não o escutou, pegou o dinheiro e foi logo embora do 

local; QUE nesse mesmo dia mais tarde, como o Declarante não dividiu os R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) com o representante do Deputado HOMERO, o Declarante acredita 

que alguém comunicou o ocorrido ao deputado HOMERO, pois este ligou para SILVAL 

BARBOSA, questionando-o sobre a divisão do dinheiro; QUE posteriormente SILVAL 

• 

• 
BARBOSA entrou em contato com o Declarante e o instruiu que levasse a ele todo o 

dinheiro recebido, ou seja, os R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o que foi feito pelo 

Declarante, que entregou diretamente nas mãos de SILVAL BARBOSA todo o montante 

recebido do representante da empresa Construtora SANTA BARBARA; QUE o Declarante 

não sabe o desfecho da conversa entre HOMERO e SILVAL BARBOSA; QUE também 

nesse mesmo dia DIRCEU SOSSAI ligou para o Declarante se desculpando pelo ocorrido, 

ocasião que o Declarante o indagou quem seria o representante do Deputado HOMERO, 

• sendo-lhe informado por DIRCEU que se tratava de um tal de HUENDEL; QUE afirma 

que passado um tempo, após a primeira fase da Operação Sodoma, diante das notícias 

jornalísticas, o Declarante viu a foto do advogado do colaborador JOÃO ROSA, tendo-o 

reconhecido como O aquele que se apresentou como representante do Deputado 

HOMERO PEREIRA, nas reuniões citadas acima; QUE o Declarante esclarece que o 

reconhecimento se deu com base na fisionomia e também pelo nome do advogado, mas o 

Declarante, em razão do tempo decorrido, não pode afirmar com absoluta certeza que se 

trata da mesma pessoa. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 16h22min do 
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dia 03/05/201 7 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi 

Zago Ribeiro Scarmagnani (Procurador 

nº 193, de 07 de março de 2017) 

presente termo. 

'cuia 114~ Portaria PGR/MPF 

que digitei o 

~Q~-.jJ 
Sílvio Cezar Correa Araújo 

eclarante 

Ad - OAB/MT 13975/0 

J& e \L Y'-"<-' 

Agente de Polícia Fe 
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No dia 03 de maio de 2017, às 16h23min, 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 1.00.000.0:10999/2016-15, em 

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

Anexo 24 - "DEPÓSITOS IRREGULARES FEITOS NA CONTA DO COLABORADOR": 

QUE com a quebra de sigilo fiscal e bancário do Declarante foram encontrados depósitos 

em dinheiro, transferências e vários cheques oriundos tanto de pessoas jur.ídicas como 

físicas, que não foram compensados, os quais passa a explicar; QUE o Declarante era 

pessoa de confiança de SILVAL BARBOSA tanto para pegar pagamentos oriundo de 

propinas (tanto em dinheiro como em cheque) como para levar tais valores para 

empresários que emprestavam recurso ao grupo político; QUE além disso, sua principal 

• missão era fazer os pagamentos mensais dos Deputados Estaduais, o que tornava ainda 

mais urgente sua necessidade de buscar recursos em diversas oportunidades; QUE diante 

desse quadro, o Declarante, em várias situações teve que deixar em garantia cheques 

pessoais de suas contas tanto do Banco do Bradesco como do Banco do Brasil, a fim de 

pegar empréstimos com os empresários que atendiam o grupo político; QUE os títulos do 

Declarante deixados em garantia seriam resgatados em momento posterior quando do 

pagamento da dívida; QUE o Declarante procurava tais empresários principalment 

quando VALDISIO VIRIATO - Secretário Adjunto da SINFRA, atrasava nos repasses do 
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pagamentos das propinas recebidas naquela secretaria ao Declarante, notadamente 

quanto ao PROGRAMA MT INTEGRADO, e o Declarante era pressionado pelos 

Deputados a adimplir com os pagamentos que deveria a eles entregar, conforme exigência 

da Assembleia e acordo efetuado com SILVAL BARBOSA; QUE assim, diante da constante 

pressão que sofria dos deputados, o Declarante se via na obrigação de conseguir o 

dinheiro de outras formas a fim de efetuar os pagamentos mencionados, até que 

VALDISIO VIRIATO viabilizasse o repasse das propinas para sua pessoa; QUE nesse 

contexto, o Declarante também pegou o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

emprestados com WANDERLEY FACHETTI, proprietário do Grupo TRIMEC, a fim de 

pagar os Deputados sem, no entanto, explicar a WANDERLEY para que seria destinado 

• tal valor, tendo para tanto deixado em garantia com WANDERLEY dois cheques pessoais, 

ambos no valor de R$ 150.0011,00 (cento e cinquenta mil reais) cada; QUE como o 

Declarante não pagou tais cheques WANDERLEY acabou por depositá-los em sua 

empresa Cathedral Empreendimentos e Participações, sendo, contudo, devolvidos pelo 

banco por insuficiência de fundos; QUE o Declarante não sabe dizer se tais cheques foram 

pagos a WANDERLEY por SILVAL BARBOSA, eis que nunca foram cobrados do 

Declarante por WANDERLEY FACHETTI; QUE WANDEI{LEY era muito próximo de 

SILVAL BARBOSA, mas que o Declarante também tinha boa relação com WANDERLEY, 

pois este frequentava esporadicamente o gabinete de SILVAL BARBOSA; QUE no tocante 

ao cheque devolvido, sem fundos, no valor de R$ 1.056.658,00 (um milhão, cinqüenta e 

• seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais) afirma ser ele fruto de dois empréstimos 

tomados perante a ANTENOR JUNIOR, proprietário da empresa LENDA TURISMO e 

também perante a DAVI DE TAL, advogado que trabalhava na factoring de JANIO 

VIEGAS; QUE afirma que desses valores pegou com ANTENOR JUNIOR um empréstimo 

pessoal no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a fim de investir na compra de 

LTN - Lelras do Tesouro Nacional (de papel), situação essa que pode ser detalhada pela 

pessoa de DOLLANES HENRIQUE DA SILVA, amigo do Declarante que encabeçou essa 

aquisição de LTN que foi feita em sociedade com O Declarante; QUE afirma que o restante 
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do valor, a fim de inteirar o montante do cheque supracitado de R$ 1.056.658,00, o 

Declarante pegou emprestado com a pessoa de DAVI DE TAL, advogado que trabalha na 

factoring de JANIO VIEGAS, ou seja, o montante de R$ 450.000,00 (quatrocentos e 

cinquenta mil reais), no ano de 2013, a fim de realizar os pagamentos devido por SILVAL 

BARBOSA aos deputados estaduais por conta do PROGRAMA MT INTEGRADO; QUE o 

Declarante tornou ciência que ANTENOR JUNIOI~ acabou comprando o cheque do 

Declarante que estava com DAVI como garantia de seu empréstimo, eis que até então não 

havia pagado nenhum dos empréstimos, contudo vinha pagando mensalmente os juros 

de ambas as dívidas; QUE, então, o Declarante passou a pagar juros dos dois empréstimos 

para ANTENOR JUNIOl~, até que, não obstante a cobrança insistente no recebimento das 

• dívidas, o Declarante determinou que seu amigo DOLLANES fosse até ANTENOR 

JUNIOR e resolvesse a questão da dívida, tendo para tanto entregue a DOLLANES um 

cheque seu pessoal em branco a fim de que ele preenchesse; QUE desta forma, 

DOLLANES acabou preenchendo o cheque que o Declarante lhe entregou com a quantia 

dos dois empréstimos, acrescidos dos juros, totalizando assim O montante de R$ 

1.056.658,00; QUE o Declarante afirma que os títulos da LTN nunca foram passados para o 

nome do Declarante, bem como que tais empréstimos também não foram pagos, eis que 

referido cheque não foi pago pelo banco do Declarante, por insuficiência de fundos. Nada 

mais a declarar, encerro o presente termo às 16h40min do dia 03/05/2017 e segue assinado 

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

• (Procuradora~epública, matrícula 1142, POI!aria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 

2017) ~,p'h.!.NX).1]AAAY:: 'file digitei o presente termo. 

,<>PI3V'J-o 
rrea Araújo 

Declarante 
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No dia 03 de maio de 2017, às 16h44min, 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 25 - "APOSENTADORIA DO EX-SERVIDOR GABRIEL CESAR NEVES"; QUE o 

Declarante afirma que quanto ao pagamento da aposentadoria e demais verbas do 

servidor GABRIEL CÉSAR NEVES foi o então secretário da Secretaria de Administração à 

época, FRANCISCO FAlA0, quem levou tal assunto a SILVAL BARBOSA insistindo para 

• que fosse autorizado referido pagamento pelo governador e efetivamente pago pelo 

Estado; QUE o processo administrativo correspondente tramitou por muito tempo na 

SAD, tendo inclusive alguns pareceres contrários aos pagamentos, sendo tais fatos 

alertados ao Declarante também por PEDRO ELIAS; QUE por tais motivos era o 

Declarante contrário a autorizar tal pagamento, contudo diante da insistência de 

FRANCISCO FAlA0 e da determinação posterior de SILVAL BARBOSA, o Declarante 

acabou por concordar com o pagamento, em oito parcelas, consoante despacho exarado 

no processo datado do dia 19/12/2013 da lavra do próprio Declarante, cujo texto foi dita o 
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por FRANCISCO FAlAD; QUE o Declarante confirma a grande insistência de FAlA0 em 

obter esse pagamento, demonstrando um interesse anormal nesse processo, eis que 

cuidava do processo pessoalmente; QUE considera comportamento anormal pois 

FRANCISCO FAlAD nunca havia procurado o Declarante para tratar de processo de 

aposentadoria ou pagamento de direitos a servidores do Estado; QUE FRANCISCO 

FAlA0 pressionava SILVAL BARBOSA constantemente a fim de obter o pagamento; QUE 

o Declarante nada recebeu por conta de ter autorizado esse pagamento, acreditando que 

SILVAL BARBOSA nada tenha recebido também, não sabendo dizer se outras pessoas 

foram beneficiadas. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 16h55min do dia 

03/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi 

• Zago Ribeiro Scarmagnani (Procurador a República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF 

• 

n2 193, de 07 de março de 2017) __ ~.2".rrQ![~UL,~:========::::::_que digitei o 

presente termo. 

::::~~=~~?~+kiik:~~c.~~~~~~ ~ --y,'Etor Alipio Azevedo Borges ----- ---------
Ad 'o ado - OAB/MT 13975/0 

6t~'-~dJ 
Escrivã de políCi~~ - mat. 19.383 

lvei a Omote 
Agente de Polícia Fede ai - mat. 18.659 
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No dia 03 de maio de 2017, às 16h56min, 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 n" 1.00.000.010999/2016-15, em 

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

Anexo 26 - "PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LUCIO SORGE NA CAMPANHA DE 2014 

COM PROPINAS ARRECADADAS PELO GRUPO POLÍTICO": QUE afirma que 

aproximadamente no mês de julho ou agosto do ano de 2014, o Declarante conheceu 

pessoalmente o apresentador LUCIO SORGE (Gazeta), o qual foi apresentado pelo 

servidor do DETRAN CARLOS MIRANDA; QUE CARLOS MIRANDA marcou uma 

reunião entre o Declarante e LUCIO SORGE onde se conheceram e este afirmou que tinha 

tirado uma licença do programa que apresentava na televisão e que gostaria de prestar 

• uma assessoria de marketing para a campanha do LUDIO CABRAL, ao governo de 2014, 

e que para tais serviços cobraria o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); QUE o 

Declarante, depois de toda a explicação de como seria a atuação de LUCIO SORGE, disse 

que conversaria sobre o assunto com SILVA L BARBOSA e com o marqueteiro da 

campanha CARLOS RAEL; QUE após conversar com CARLOS RAEL este afirmou que 

não tinha interesse, tendo tal decisão sido comunicada pelo Declarante a CARLOS 

MIRANDA, que por sua vez a repassou a LÚCIO SORGE; QUE passados alguns dias 

CARLOS MmANDA insistiu para que o Declarante novamente se reunisse com LUCI 

.~ 
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SORGE, onde o apresentador insistiu em sua contratação aduzindo que não poderia ficar 

parado, que não trabalharia para a oposição, tendo diminuído o valor de seu trabalho 

para o montante de R$ 200.000,00; QUE o Declarante levou essa nova proposta para 

CARLOS RAEL, tendo este dito que se o Declarante tivesse como pagar pelos serviços que 

LUCIO SORGE estava oferecendo, aceitaria; QUE diante desse aval de I~AEL, bem como 

da insistência de LUCIO SORGE o Declarante acabou cedendo e contratando LUCIO 

SORGE para trabalhar na campanha de LUDIO CABRAL no segundo semestre de 2014, 

ficando acertado que o pagaria em duas vezes de I~$ 100.000,00 (cem mil reais); QUE o 

Declarante acabou pagando esse valor combinado em três vezes, tendo entregue o 

dinheiro para RAFAEL BASTOS, que também auxiliava na campanha como um dos 

• coordenadores, o qual efetuou as entregas dos pagamentos a LUCIO SORGE; QUE afirma 

que esses R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) são frutos de pagamentos de propina que o 

Declarante recebia em benefício do grupo político e usava para pagar contas do próprio 

grupo, mas que não sabe esclarecer qual origem do dinheiro que foi utilizado para efetuar 

os pagamentos; QUE o Declarante também não sabe dizer se foi feito algum contrato entre 

a coligação e LUCIO SORGE, nem se os serviços por ele prestados e efetivamente pagos 

no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foram declarados. Nada mais a declarar, 

encerro o presente termo às 17h07min do dia 03/05/2017 e segue assinado por todos, 

inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da 

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

___ .:...-~2~D!!.rli~.t:.=========_ que digitei o presente termo . 

. ~L 4Pr?vJÁ> 
io Cezar Correa Araújo 

Declarante 
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