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EXMO. SR. DR. LUÍS ROBERTO BARROSO, M. D. MINISTRO DO EXCELSO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

 

 

 

 

 

PETIÇÃO Nº 7.123 

 

     O Presidente da República, MICHEL MIGUEL 

ELIAS TEMER LULIA, por seus advogados infra-assinados, nos autos em epígrafe, 

vem, à presença de Vossa Excelência, expor o que segue. 

 

     A presente petição tem por escopo expor a Vossa 

Excelência algumas considerações pertinentes aos presentes autos diante de elementos 

de informação extraídos dos autos do Inquérito n° 4483/STF. 

 

 Quando do oferecimento da denúncia em face do Sr. 

Presidente da República e do Sr. Rodrigo Santos da Rocha Loures, o I. Procurador 

Geral da República requereu a instauração de inquérito em relação a fatos recentes 

supostamente descobertos no decorrer das investigações.  
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Conforme depreende-se do item 2.4.2 da manifestação 

ministerial, qual seja “Da promulgação do chamado ‘Decreto dos Portos’” foram 

“interceptadas ligações telefônicas de RODRIGO LOURES que indicam a 

promulgação de, pelo menos, um ato normativo recente que beneficiara diretamente a 

RODRIMAR S.A., empresa na qual atuam RICARDO CONRADO MESQUITA, 

diretor, e ANTÔNIO CELSO GRECCO, sócio e presidente. Foi o chamado ‘decreto 

dos portos’” (fls. 1565 – INQ 4483). 

 

                          Nas palavras, ainda, do I. PGR, têm-se “elementos de 

prova no sentido de que (i) o denunciado RODRIGO LOURES, homem de total 

confiança do também denunciado MICHEL TEMER, não apenas mencionou 

diversas pessoas que poderiam ser intermediárias de repasses financeiros ilícitos (...) 

para TEMER, como também (ii) atuou para produção de ato normativo que 

beneficiara justamente a sociedade empresária possivelmente ligada às figuras de 

‘Ricardo’ e ‘Celso’, no caso RODRIMAR S.A., nas pessoas de RICARDO CONRADO 

MESQUITA, diretor, e ANTÔNIO CELSO GRECCO, sócio e presidente” (fls. 

1575/1576 – INQ 4483).  

 

Cumpre inicialmente esclarecer que tal verificação é 

equivocada em relação ao Sr. Presidente da República, pois da conversa telefônica 

entre ele e o Sr. Rodrigo Santos da Rocha Loures extrai-se: 

 

“Presidente – Não. Vai ser assinado na quarta-feira à tarde. Vai ser numa 

solenidade até, viu? 

Rodrigo – Mas então, os termos já estão ajustados, é isso? 

Presidente – Aí já não sei RODRIGO, precisa falar com o Padilha.  
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Rodrigo – É, eu falei com ele e talvez seja isso, porque o WELLINGTON 

ficou com a impressão que ainda haveria uma nova conversa, mas talvez, 

talvez não. 

Presidente – Não sei. Aquela coisa dos setenta anos lá para todo mundo 

parece que está acertado aquilo lá... 

Rodrigo – Não. Isso equacionou, isso equacionou. Aí tinha uma 

interpretação dos ‘pré-93’ que ainda havia dúvida... 

Presidente – Ah, bom. Essa daí que eu não sei. Eu não sei como ficou 

viu? 

Rodrigo – É, mas eu vou... 

Presidente – Dá uma olhada lá com o GUSTAVO, com o pessoal lá.” 

(fls. 1570 – INQ 4483).  

 

Esclarece-se, Excelência, que esse foi o único contato 

entre o Presidente da República e o Sr. Rodrigo Rocha Loures acerca do chamado 

“Decreto dos Portos” e que, se alguma informação sobre o teor do diálogo foi 

repassada a outrem, o Presidente da República não possui conhecimento algum, já 

que, por óbvio, não reúne habilidades que o permitam ter ciência do teor de conversas 

entre terceiros, não estando fisicamente presente.  

 

Além disso, a respeito do Decreto n° 9.048/17, 

publicado em maio do corrente ano e popularmente nomeado “Decreto dos Portos”, 

infere-se que este foi o responsável por alterar o Decreto n° 8.033/13 e regulamentar o 

texto disposto na Lei n° 12.815 de 05 de junho de 2013, regulando a exploração de 

portos organizados e de instalações portuárias.  
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Cabe o esclarecimento de que o decreto presidencial 

estendeu as concessões portuárias de 35 (trinta e cinco) para 70 (setenta) anos. 

Entretanto a medida apenas conferiu validade às concessões iniciadas após o ano de 

1993, as quais foram realizadas mediante licitação. 

 

Ora Excelência, antes da publicação do referido 

decreto houve amplo debate com o setor portuário e todos os dados são públicos e 

notórios, não comportando qualquer sigilo ou informação privilegiada no que tange às 

negociações.   

 

Vale ressaltar que para a execução do texto do Decreto 

n° 9.048/17 foi criado um Grupo de Trabalho do qual fizeram parte o Ministério dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA) – na coordenação, a ANTAQ e as 

entidades que congregaram os investidores do setor privado, a Associação Brasileira 

dos Terminais Portuários (ABTP), a Associação Brasileira dos Terminais de 

Contêiners de Uso Público (ABRATEC), a Associação Brasileira de Terminais 

Líquidos (ABTL), a Associação Brasileira de Recintos Anfandegados (ABTRA) e a 

Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), sendo a proposta amplamente 

debatida por 03 (três) meses ininterruptos, durante mais de 30 (trinta) reuniões.  

 

Repita-se Excelência: o debate era público e notório, 

veiculado a todo momento pela imprensa nacional, tendo sido permanentemente 

acompanhado pela Advocacia Geral da União (AGU) e pela Controladoria Interna do 

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA).  
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Para a surpresa do Sr. Presidente, seu nome foi, mais 

uma vez, envolvido em alegações falaciosas e descabidas. É absolutamente 

impertinente a conclusão de que informações foram veiculadas à terceiros, objetivando 

a captação de recursos ilícitos para seu proveito por parte de funcionários de seu 

próprio governo.  

 

O Presidente, assim como toda a população brasileira, 

soube que seu diálogo, assim como o de Gustavo do Vale Rocha, com Rodrigo Rocha 

Loures fora transmitido para Ricardo Conrado Mesquita, diretor da RODRIMAR S.A. 

por meio da imprensa nacional, não acreditando, novamente, que as informações 

veiculadas por ambos fossem dotadas de confidencialidade ou ilicitude.  

 

Segundo o I. Procurador Geral da República, as 

informações veiculadas pelo Sr. Presidente e Gustavo do Vale Rocha, Subchefe para 

assuntos jurídicos da Casa Civil, teriam beneficiado “(...) justamente a sociedade 

empresária possivelmente ligada às figuras de ‘Ricardo’ e ‘Celso’, no caso 

RODRIMAR S.A., nas pessoas de RICARDO CONRADO MESQUITA, diretor, e 

ANTÔNIO CELSO GRECCO, sócio e presidente” (fls. 1575/1576 – INQ 4483). 

 

Todavia, tal acusação não merece prosperar pelo 

simples fato de que o Decreto n° 9.048/17 não beneficiou, em qualquer escala, a 

empresa RODRIMAR S.A. 

 

Isso porque, conforme matéria intitulada “Grampo 

usado pela PF para acusar empresa serve para inocentá-la, diz defesa” veiculada no 

site “Consultor Jurídico”, o decreto presidencial “ (...) estendeu as concessões 
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portuárias de 35 anos para 70 anos, mas a medida só teve validade para concessões 

iniciadas após 1993, o que não é o caso da Rodrimar, que pedia a extensão do decreto 

para todas as concessionárias”
1
. 

 

Ou seja Excelência: a RODRIMAR S.A. não foi 

beneficiada pelo “Decreto dos Portos”, uma vez que a concessão de que faz parte é 

anterior a 1993. Talvez um dos seus contratos seja posterior a este ano, mas a ele se 

somam dezenas de empresas que foram alcançadas pelo decreto presidencial, pois 

tiveram as suas concessões iniciadas após 1993. 

 

O próprio representante jurídico da referida 

companhia, Dr. Rafael Favetti, em entrevista veiculada na matéria publicada pelo site 

“Consultor Jurídico” ressaltou que o pleito da empresa nunca foi confidencial perante 

a sociedade com as seguintes palavras “Nunca se escondeu e sempre se falou para 

todo mundo que a empresa gostaria, sim, que a ampliação da concessão para 70 anos 

servisse para todas as concessionárias. E a empresa disse isso para o governo em 

várias reuniões, marcadas, registradas, legítimas, de modo a fazer suas relações 

governamentais de maneira absolutamente lícita” (g.n.). 

 

E mais. O patrono lamentou, ainda, o teor do decreto 

com a seguinte afirmação: “A empresa acredita que quem está há mais de 70 anos no 

Brasil não pode sofrer com uma falta de isonomia em relação àquelas que estão 

entrando agora”.  

 

                                                 
1
 http://www.conjur.com.br/2017-jun-26/grampo-usado-acusar-empresa-serve-inocenta-la-defesa  

http://www.conjur.com.br/2017-jun-26/grampo-usado-acusar-empresa-serve-inocenta-la-defesa
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                          Portanto, mostra-se que as alegações aduzidas nos 

presentes autos, no que diz respeito ao Sr. Presidente da República, estão 

contaminadas por inverdades e distorções maliciosas da realidade, visando o 

enfraquecimento de seu governo, a instabilidade das instituições e da própria 

sociedade brasileira.  

 

No entanto, respeita-se a decisão de V. Excelência e 

protesta-se por provar o que ora se alega no curso das investigações.  

 

     Termos em que, da juntada,  

     p. deferimento.  

     De São Paulo para Brasília, 12 de setembro de 2017.  

 

 

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 

(assinado eletronicamente) 

 

LAURA SOARES DE GODOY 


