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SERVIÇO PÚBLlCO FEDERAL 
MJ - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO 

TERMO DE DECLARAÇÕES DE 

ORLANDO SANTOS DINIZ: 
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AO(sJ 23 dia(s) do mês de fevereiro de 2018. nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 

DE POLÍCIA FEDERAL NO R!O DE ,IANEIRO. onde se encontrava ACEN AMARAL 
VATEF, Delegado de Polícia Federal. compareceu ORLANDO SANTOS DINíZ, sexo 

masculino, divorciado. filho de ENIO ORMONDE D!NIZ e MARIA OUMPIA DOS 

SANTOS ORMONDE. nascido aos 08/03/1964. natural de Rio de Janeiro/RJ, profissão 

Comerciário, documento de identidade nº 062648449/IFP/RJ, CPF 793.078.767-20, 

residente na Rua João Liía, 128/201, bairro Leblon. CEP 22430-21 o. Rio de 

Janeiro/RJ. celular 98420805~3. lnqwrido a respeito dos fatos. RESPONDEU: 1) 
Preside a FECOMERC!O/RJ e os conselhos do SESC Rio e do SENAC Rio desde 

quando? QUE é presidente da FECOMÉRCIO desde outubro de 1998 até os dias 

atuais: QUE é presidente nato do SESC Rio e do SENAC Rio desde outubro de 1998 

até os dias atuais; 2) Recebe remuneração por essas atividades? QUE pelo exercício 

das respectivas funções. recebe JETONS pela participação em cada reunia.o de 

diretoria ou de conselho das respectivas entidades; 3) Corno conseguiu aumentar o 

seu patrimônio em quase 1000% durante o governo CABRAL? QUE de acordo com 

seu imposto de renda, não houve o acréscimo patrimonial de 1000% de seu patrimônio 

durante o governo Sérgio Cabra!; QUE sua evo,ução patrimonial está descrita em seu 

imposto de renda; 4) Possuí cartão de crédito? Qual a média de gasto da fatura 

mensal? QUE possui cartão de crédito Mastercard; QUE possui dois cartões dessa 

bandeira. porém faz uso de apenas um deles; QUE não saberia precisar qual a média 

de gastos mensais de sua fatura de carião de crédito. que ínfOíma inclusive que está 

parcelando débitos do cartão; 5) Costuma pagar despesas em dinheíro? Por que vários 

diretores do SESC/SENAC que conviveram com o declarante disseram que o mesmo 

paga todas as suas contas em dinheiro? QUE tem por hábito pagar despesas em 

dinheiro: QUE não tem convivência com diretores do SESC/SENAC que os permitam 

afirmar como o declarante paga suas contas; 6) Qual a sua relação com SERGIO 
CABRAL? Por que resolveu ser seu vizinho no Leblon e em Mangaratiba? Costumava 

falar com CABRAL pessoalmente à noite, após ser chamado pelo ex-governador pelo 

interfone? Quantas vezes por semana? QUE mantinha relação com SERGIO CABRAL 

de natureza institucional; QUE não tem relação de amizade com a pessoa de SERGIO 
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CABRAL; QUE não é vizinho do Sr. SERGIO CABRAL; QUE tem imóvel alugado no 

município de Mangaratiba: QUE este írnóvel em Mangaratiba fica no mesmo 

condomínio do de SERGIO CABRAL, porém a casa não foi alugada pelo fato do 

mesmo também lá possuir imóvel; QUE não tinha hábito de se encontrar com a pessoa 

ele SERGIO CABRAL em momentos extra-oficiais, muito menos no período da noite; 7) 

Por que nunca registrou a escritura definitiva do apartamento vizinho ao SERGIO 

CABRAL? QUE o imóvel situado na rua João Lira é da família do declarante há mais 

de trinta anos; Qual foi o valor verdadeiro de aquisição desse imóvel? Ele está à 

venda? Qual valor? QUE o referido imóvel não está a venda; 8) Possui recibos do 

aluguel do Lote 37 do Condomínio Portobel!o? Possuí contrato? Paga os aluguéis em 

dinheiro ou depósito bancário? QUE seu imóvel em Mançiaratiba fica no Lote 37 do 

Condornínio Portobello, possui contrato de locação e o pagamento é feito diretamente 

ao proprietário sendo algumas vezes em dinheiro e outras por transferência bancária; 

9} Qual a sua relação com ARYZl~~HO (ARY FILHO)? Por que trocaram tantas 

ligações telefônicas em 2011? Já esteve em sua residência ou escritório? QUE 

conhece a pessoa de ARY FILHO porque este trabalhava no governo junto ao gabinete 

do governador: QUE a relação com a pessoa de ARY também era institucional: QUE 

não se recorda de ter mantido intensas conversas telefônicas com a pessoa de ARY 

F!LHO: QUE ARY FíLHO nunca esteve na residência ou escritório do declarante: 10) 

Qual sua relação com CARLOS MiRANDA? Por que trocaram tantas ligações em 

2011? Já esteve em seu escritório? QUE conhece urna pessoa chamada CARLOS 
MIRANDA, que também trabalharia no governo na época de SERGIO CABRAL; QUE 

também não se recorda de ter mantido intenso contato com a pessoa de CARLOS 

MIRANDA; QUE acredita que CARLOS MIRANDA nunca foi em sua residência nem 

em seu escritório; 11) Qual sua relação com WILSON CARLOS? QUE conhece a 

pessoa de WILSON CARLOS enquanto secretário de alguma pasta do governo do 

estado, não se recordando qual seria: 12) Quando pediu ajuda a SERGIO CABRAL 

para esquentar dinheiro? QUE nunca solicitou à pessoa de SERGIO CABRAL ajuda 
para esquentar dinheiro; i3) Desde quando a THUNDER ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA passou a funcionar e quantos empregados tinha? QUE é 

proprietário da THUNDER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; QUE a empresa 

iniciou suas atividades na data constante em seu contrato social; QUE essa empresa 

nunca teve empregados; 14) Em que consistia a "elaboração de clipping de notícias e 
elaboração de um comentário conjuntural com a análise dos fatos mais importantes 

nos setores empresariais selecionados" serviços supostamente oferecidos pela 

THUNDER? QUE o referido clipping seria a base para desenvolver trabalho técnico 

sendo realizado pelo declarante e por um economista que lecionava no IBMEC; QUE o 

referido economista possuía relação de prestador de serviço com a empresa; 15) 
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Conhece Joào do Carmo Martins e Jaime Luiz Martins, donos do Grupo O!Ri.JA 

(BARRAFOR VEICULOS LTD,A.; DlSBARRA DISTRIBUIDORA BARRA DE VEICULOS 

LTD)1,; KLAHN MOTORS 01ST DE VEICULOS S. A; e ~PACE DlST.VEiCULOS S/A)? 

QUE ,JOÃO DO CARMO MARTINS seria um dos clientes da THUNDER; QUE não se 

recorda da pessoa de JAIME LUIZ MARTINS; 16) Quern negociou pela DíRíJA os 

contratos com a THUNDER'7 QUE não se recorda quern E:slabeleceu contato entre o 

grupo DIRIJA e a empresa THUNDER: 17) Conhece CASSIAt'-JO ANTÓNIO PEREIRA. 

do grupo RUBAN!L (TRANSPORTES AMERICA LTDA. ViAÇÃO RUBANIL LTDA, 

TRANSPORTADORA T!NGUÁ LTDA e a VIAÇt'Í.O M/,,,DUREIRA CANDELÁRIA 

LTDA)? Com quem negociou o contrato de consultoria com o grupo RUBANIL'J QUE o 

grupo RUBAN!L é cl1Emte da THUNDER, porém o declarante desconhece a pessoa de 

C,A.SSIANO ANTÓNIO PEREIRA; QUE também não se recorda quem aproximou a 

empresa RUBANIL da THUNDER: í 8) Ouaís os domais clientes da THUNDER? Por 

que 80°,:, da receita da THUNDER provinha somente dos pagamentos feitos pelo grupo 

D!RW\ G empresas de transoorte do grupo RUBANIL? QUE a THUNDER nunca teve 

muitos clientes; QUE não se recorda no momento quern seriam os clientes da 

THUNDER, porém esclarece que estariam no imposto de renda da pessoa jurídica; 19) 

Por que a FECOMÉRCIO a partir de 2012 ate 2017 passou a gastar quantias 

milionária::. para pagamentos de honorários advocatícios. quase A$ 200 milhões? QUE 

não saberia precisar quais os gastos da FECOMÉRCIO com honoráíios advocatícios. 

porem estes constariam de sua contabilidade; QUE a razào dos ga::;tos com honorários 

se deu por brigas políticas a partir de 2010. a partir do conselho fiscal do SESC 

Nacionai que à altura era presidido por CARLOS EDUARDO GABAS, e tinha como 

membros GILBEllTO CARVALHO. e peío presidente ela Confederação Nacional do 

Comercio ANTONIO OUVEIRA SANTOS; QUE tais conflitos existem até hoje: 20) 

Como o declaranto conseguiu que esses valores fossem pagos com o caixa de verba 

(federal) do SESC/SENAC? QUE os valoms pagos a títuio de honorários saem do 

caixa do SESC/SENAC Rio, e não nacional; QUE a FECOMERCIO tambérn paga 

esses honorários; 2i) Qual o critério utilizado para a arbitragem desses valores? QUE 
nas demandas ordinmias do SESC/SENAC, os escritórios são contratos mediante 

11citaçáo; QUE para as demandas ditas "políticas" (institucionais), a contratação do 

escritório é prerrogativa do diretor ou presidente, dependendo do alcance do litígio; 

QUE praticamente todos os litígios são estabelecídos com a CNC (Confederação 

Nacional do Comercio} e SESC/SENAC nacionais; QUE estes contratam advogados 

no Rio de Janeiro; QUE a partir de tal escolha, a margem para o SESC/SENAC Rlo 

fíca reduzida; QUE a fixação dos honorários é feita com base nas regras de mercado; 

22) Quem formava a diretoria do Sistema Fecomércio? É verdade que esses diretores 
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contratações') QUE a diretoria da FECOMÉFlCIO é composta por empresários que 

pertencem ou nào as diretorias de sindicatos patronais do comércio f 11íados à 

FECOMERCIO: QUE SESCISENAC possuem diretorias próprias que fazem parte do 

Sistema FECOMERCIO: QUE as diretorias do SESC e do SENAC são compostas por 

funcionários recrutaclos no mercado de trabalho; QUE as diretorias são eleitas peíos 

sind:catos filiados à FECOMERCIO; QUE os gastos realizados pelo declarante estão 

todos previstos em orçamento. e todas as despesas são discutidas e votadas pelas 

instituições: 23) Os monitoramentos telefônicos demonstram que esses diretores 

seguiam as ordens do dec!arante. Qual o motivo? Pelas viagens internacionais e 

Jetons? QUE o declarante é o coordenador da bíiga institucional com a CNC, porém 

ele somente dá ordens a diretores dentro do que está previsto em suas atribuições; 

QUE os gastos que cada diretor. assim corno o próprio declarante reaiizam, é dentro 

do que está previsto no orçamento: QUE o declarante não faz muitas viagens 

internacionais: QUE anualmente costuma fazer de uma a duas viagens por razões 

profissionais; 24) Inclusive consta pelos monitoramentos que o declarante ordenou e 

ofereceu Jetons paía diretores deixarem de comparecer a reuniào em 30 ou 31 de 

janeiro, designado peio atual adrninistrador do SESC/SENAC O que tem o declarante 

a dizer sobre isso? QUE não procede a afirmação de que o declarante pagaria Jetons 

para díretores náo comparecerem a reuniões. sondo que a que foi realizada no dia :10 

ou 31 de janeiro seque; pagarr1ento de 1etons houve: QUE essa reunião do dia 30 ou 

31 de Janeiro foi informal para discutir a perseguição política e a briga com a CNC: 25) 

Por que pediu ao entáo Superintendente Regional da FECOMÉRCIO, SERGIO 

ARTHUFi FERREIRA Ai_VES. que este guardasse os contratos advocaticios de forma 

sigilosa, fora da FECOMÉRCIO? QUE acredita não haver mais no organograma a 

figura do Supeííntendente Regional 1ja FECOMÉRCIO; QUE não se recorda da pessoa 

de SERG!O ARTHUR FERREIRA ALVES, porém lembra-se de uma pessoa chamada 

Sergio. que talvez seja a pessoa mencionada, o qual foi desligado porque estava 

articulando políticamente contra o declarante em urna üleição: QUE nunca solicitou a 

pessoa de Se;gio que guardasse contratos advocaticios de forma sigilosa, tora da 

FECOMÉRCiO: QUE todos os contratos da FECOMEf={CIO estão na empresa; 26) Por 

que resolveu contratar o escritório de Roberto Teixeira? Qual valor? QUE contratou o 

escritório Roberto Teixeira; QUE não se recorda do valor pago, mas este está em 

contrato arquivado junto a entidade; 27) Conhece Alvaro Novis? Ele ajudou a 

operacionalizar o pagamento referido no item anterior de que forma? QUE a pessoa de 

Alvaro Novis seria o pai de uma amiga de seu füho; QUE Alvaro Novis não estabeleceu 

qualquer tipo de contato de natureza comercial com o declarante; 28) É verdade que 

esse escritório exigiu que os pagamentos fossem feitos por intermédio da Fecomércío, 

urna vez que não era submetida a controle da CGU e TCU, ao contrário do 
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SESC/SENAC? QUE a FECOMERCIO nào é submetida a controle do TCU ou CGU. 

tendo conselho fiscal próprio; QUE os pagamentos realizados ao escritório de Roberto 

Teixeira. iniGiain,ente 1orarn leitos pela FECOMERCIO e os seguintes foram rateados 

cam SESC/SENAC: 29, Consta que o procedimento regular de contratação pela 

FECOMÉRCIO dependia de proposta torrnal da empresa a ser contratada, justificativa 

do departamento quanto à necessidade da contratação, aprovação orçamentária, 

avaliaçá.o do setor jurídico e ass.natura do DíretOí ou do Presidente, ficando o processo 

arquivado no departamento Jurídico. Os contratos firmados com os escritórios do 

advocacia a partir de 20·1:1 seguiam esse padrão? QUE a FECOMEFlCIO não possui a 

estrutura ordenatório descrita no questionamento: QUE tal estrutura é seguida pelo 

SESC!SENAC: QUE a FECOMERCIO possui estrutura de contratação mais simples, 

necessitando apenas de aprovação orçamentária; 30) Para quais serviços contratou 

oelo SESCiSENAC o esc;ítório de advocacia MARINHO & VAUM ADVOGADOS? 

Quais valores? Como foram pagos? QUE conhece o escritório de advocacia 

MARINHO & VAUM l-¾DVOG1'.\DOS QUE não sabena precisar se tanto o SESC quanto 

o SENAC contrataram o escritório MARíNHO & VALIM ADVOC,ADOS. acreditando que 

ao menos um deles o fez: QUE os valores da contratação e a forma de pagamento 

eslfi0 nos contratos arquivados junto às entidades; QUE a praxe é que os pagamentos 

sejam feitos por TED; s·o Por que essa contratação toi feita mesmo sem a 

concordância da gerente de governança Verónica de Faria Gomes? QUE Veíônica de 
Faria Gornos era gerente de governança do sistema e foi alaslacla porque !,avia uma 

suspeita de vazamento de clocurnentos para a CNC, salvo melhor juízo ela estava 

respondendo a um PAD. e com a chegada da CNC no SESC/SENAC ternos a notícia 

de que o F'AD foi arquivado, e ela foi chamada novamento para ocupar o mesmo cargo 

de gerente de governança: QUE esclarece que o gerente de qovernança nâo tem 
ingerência sobre as contratações; 32) Por que os contratos forarn assinados de íorrna 

retroativa? QUE o contrato com MAF!INHO & VALiM ADVOGADOS não foi assinado 

(Je forma retroativa: 33) Há provas de que os serviços toram efetivamente realizados? 

Quais? QUE há provas de que os serviços foram realizados: QUE essas provas 

constJtuít-se-iam entre outros do contratos, emails. reuniões entre outros: 34) Por que 

após a discordância da gerente Verónica o declarante a promoveu para gerente do 

projeto ·'Nova Faculdade"? Foi uma espécie de "cala a boca" para que a mesma não 

expusesse as irregularidades na contratação do escritório citado? QUE não foi o 
declarante que colocou a pessoa de Verónica como gerente de projetos da "Nova 
Faculdade", e sim seu superior imediato; 35) Qual a relação do declarante com o 

advogado RAFAEL RAMIRES ARAUJO VAUM? É seu advogado particular? Caso não 

seja, por que as escutas revelaram . que o mesmo presta serviços no interesse 

particular de DINIZ à frente da Fecomércio? QUE o declarante possui rel~ção apenas lx 
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profissional com o advogado RAFAEL RAMIHES ARAUJO VALIM, o qual reside em 

São Paulo: QUE o refendo advogado não advoga para a pessoa do declarante: 36) Por 

que nas escutas o deciarante demonstrava preocupação com RAFAEL VALiM em falar 

ao celular. e por que este teria alertado em ligação após o afastamento do declarante 

pelo STJ. em 15/1 :?., que ·'tem boi na linha"? QUE tinha por hábito falar ao celular com 

RAFAEL VAUM; QUE essas conversas erarn de natureza profissional; QUE nunca foi 

alertado por RAFAEL de que sua linha telefônica pudesse estar sendo monitorada; 

QUE quando de seu afastamento em 2014 por decisáo do STJ, quem fícou 

í8presentando o SESC Nacional, administrando a instituição no Rio de Janeiro. foi 

PEDRO NADAF, ex-presidente da Federação de Mato Grosso, preso em uma das 

operaç0C$ da PF. MARON EMILE ADIB 1\DIB, ex-diretor do SESC Nacional. que saiu 

ela função após serem descobertos cheques de PEDRO NAD,li,F na sua conta de 

pessoa física: LU!S GASTÃO BITTENCOURT, presidente da Federação do Comércio 

do Ceará. vinculado à empresa UMANIZZARE. e atual administrador temporário do 

SESC!SENAC Rio de Janeiro: 37) O declarante utiliza os aplicativos Wickr ou Contide 

em suas mensagens? Ou qualquer outro dessa natureza'i QUE não usa Wickr ou 

Confide: 38) Por que o declarante utilizava medidas de contrmnteligência, tais como 

proibição de uso ele celulares e músicas tocando durante reuniões? QUE nas íeuniões 

era proibida a utilizaç.;'.lo de celuiares no inte11or das saias, este foi apenas um 

procedimento estabeíecido pelo declaranto, nunca alguém manifestou contrariedade a 

tal medida: QUE não era tocada música ambiente nas reuniões; 39) É verdade que o 

declarante atuou junto ao ex-governador SERGIO CABRAL para buscar redução de 

tributos ou subs1dios fiscais para empresas de joias. e ainda para aprovar um 

programa de recuperação 1iscal? QUE a entidade tem por hábito receber todos os 

candidados ao governo do estado e à prefeitura do municíplo de Rio de Janeiro para 

apresentacão dos pleitos do setor empresarial; QUE tais pleitos são públicos; QUE 
também são rea!ízadãs reuniões de diretoria, os quais são representantes sindicais, 

com estes rnesmos candidatos: QUE numa dessas reuniões o seguimento de joias 

apresentou uma dernnnda buscando equiparar a alíquota de iCMS ào Rio de Janeiro a 

de São Paulo e Minas Gerais, de forma a torná-la competitiva; QUE tal pleito foi levado 

aos candidatos e ao governador eleito; QUE acredita que ta! medida foi implementada 

dois anos após a posse do governador; 40) É verdade que contratou pessoas pela 

SESC/SENAC que na verdade prestavam serviços para SERGIO CABRAL? QUE 
havia uma cozinheira contratada pelo SESC/SENAC que prestava serviços no patácío 

do governo, mas não para a pessoa do governador; QUE corno era uma época em que 
havia muitos eventos no Rio de Janeiro, o SESC!SENAC entendeu ser interessante 
expor sua marca junto ao governo para dar visibilidade, fato este que motivou a 

cedência da funcionária; 41) Conhece ANA RITA MENEGAZ? Que a,twiqades ela 
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exercia no SESC/SENAC? É verdade que após a Folha de SP revelar que a mesma 

traba!hava para SERGIO CABRAL foi feito pelo SESC/SENAC um convênio com data 

retroativa para justificar essa "cessão;,? QUE ANA RITA MENEGAZ é a referida 

cozinheira; QUE não se recorda como foi instrumentalizada a cessão de ANA RITA ao 
palácio do governo: 42) Conhece SÔNIA FERREIRA BAPTISTA? Que atividades ela 

exercia SESC/SENAC? QUE não se recorda da pessoa de SÔNIA FERRE!RA 

BAPTISTA; 43) É verdade que a pedido de SERGIO CABRAL. contratou funcionários 

fantasmas pela SESC/SENAC? Quais? QUE o SESC/SENAC não contratou 

funcionários fantasmas; 44) Conhece CARLA CARVALHO HERMANSSON? Que 

serviços prestava ao SESC/SENAC? Dispõe da sua tolha de frequência e/ou trabalhos 

efetivamente realizados pela mesma? não se recorda da pessoa de CARLA 

CARVALHO HERMANSSON; 45) Conhece MARIA ANGÉUCA MIRANDA? Que 

serviços prestava ao SESC/SENAC? Díspbe ela sua folha de frequência e/ou trabalhos 

efetivamente realizados pela mesma? não se recorda da pessoa de MARIA 

ANGÉLICA MIRANDA; 46) Conhece M.ARIA !RIS DE CARVALHO MIRANDA? Que 

serviços prestava ao SESC/SENAC? Dispõe da sua folha de frequência e/ou trabalhos 

efetivamente reallzados pela mesma? QUE não conhece a pessoa de MARIA IRiS DE 

CARVALHO MIRANDA; 47) Conhece ANTONIO CARLOS BEZEFlRA? Que serviços 

prestava ao SESC/SENAC? Dispõe da sua folha de fíequência e/ou trabalhos 

efetivamente realizados pela mesma? QUE não cont1ece a pessoa de Al\lTONIO 
CARLOS BEZEHRA: 48} Conhece IONE BRASIL MACEDO? Que serviços prestava ao 

SESC/SENAC? Dispõe da sua folha de frequência e/ou trabalhos efetivamente 

realizados pela mesma? QUE não conhece a pessoa de IONE BRASIL MACEDO; 49) 

Conhece GLADYS SILVA FALCI DE CASTRO OLIVEIRA? Que serviços prestava ao 

SESC/SENAC? Dispõe da sua folha rJe frequência e/ou trabalhos efetivamente 

realizados pela mesma? QUE não conhece a pessoa de GLADYS SILVA FALC! DE 

CASTRO OLIVEIRA; 50) O declarante tinha que tipo de interesse com SERGIO 

CABRAL, a ponto de atender pedidos de contratação de funcionários fantasmas? QUE 

resposta prejudicada; 51) A Fecomércio acompanhava a legislação da ALERJ que 

poderia afetar o comércio? De que forma? QUE a FECOMERCIO acompanha sempre 

a legislação da ALERJ e do poder executivo, pois inclusive está no escopo da 

entidade; 52) O declarante falou com SERGIO CABRAL sobre a edição da Lei 

5423/2009, que proibiu a decretação de novos feriados estaduais? QUE o declarante, 

enquanto representante da FECOMERCIO, falou com o então governador Sergio 

Cabral sobre a referida lei, pois a entidade é contrária a criação de novos feriados 

estaduais; 53) E sobre o Decreto 42.190 assinado por SÉRGIO CABRAL em 15 de 
dezembro de 2009 e que concede prazo especial de pagamento de ICMS a empresas 

indicadas pela FECOMÉRCIO? QUE não entabulou conversa com ~vernador sobrefy' 
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a referida lei; 54) A Fecomércio tratava de salário mínimo regional com o governador? 

Convénios? Benelícíos fiscais? Que outras questões eram tratadas com o governo? 

QUE também não estabeleceu conversa com o governador sobre os assuntos 

referidos no item, as discussões são estabelecidas na ALERJ; QUE desconhece que o 
governador tentla vetado algum projeto de lei sobre os referidos temas; 55) O 

declarante já forjou documentos e contratos com conteúdos ideológicos falsos e datas 

retroativas para Justificar desvios nos cofres das entidades que preside? QUE não 

adota tal prática; 56) Que cargo e funções exerce PLÍNIO JOSÉ FREITAS 

TRAVASSOS MARTINS no Sistema FECOMÉRCIO? QUE PLÍNIO JOSÉ FREITAS 

TRAVASSOS MARTINS é o síndico do prédio onde funciona a FECOMERCIO; 57) 

Testemunnas afirmam que PUNIO comentava que chegava a transportar quantias de 

R$ 40 a R$ 50 mil para o declarante. É verdade? Por qual motivo? QUE PLINIO pode 

ter realízado algum pagamento de conta, porém nunca transportou dinheiro em 

espécie, muito menos nas quantias referidas; 58) O declarante costumava guardar 

dinheiro em seu cofre particular? QUE não possui cofre particular; 59) Por qual motivo 

o declarante depositou em espécie A$ 101.000,00 na conta de PLINIO em 29/3/2016? 

Qual a procedência desse dinheiro? QUE não SE' recorda tie tal depósito; 60) Que 

cargos e funções exercem no Sistema FECOMÉRCIO MARCELO JOSÉ SALLES DE 

ALMEIDA, MARCELO FERNANDO NOVAES MOREIRA e ELINALDO BASTOS DOS 

SANTOS? QUE MARCELO ,JOSÉ SALLES DE ALMEIDA é o diretor regional do 

SESC/SENAC; QUE MARCELO FERNANDO NOVAES MOREIRA é diretor jurídico da 

FECOMERC!O e diretor de relaçôes sindicais: QUE ELINALDO BASTOS DOS 

SANTOS é motorista do sistema (FECOMERCIO, SESC/SENAC); 61) Por que o 
declarante tentou prorrogar o recesso no SESC/SENAC depois do seu afastamento 

pelo STJ, conforme revelado nos monitoramentos telefônícos? QUE não realizou tal 

tentativa, até porque estava afastado; 62) Por que numa ligação para PLINIO o 

NOVAES diz que o declarante determinou: "!= PRA LACRAR O PRÉDIO'' .. , "O 

ORLANDO MANDOU FECHAR TUDO" ... "VOC~ NAO PODE CONTAR NADA PRA 

NINGUÉM"; QUE o declarante não deu nenhuma ordem para que o prédio fosse 

lacrado; 63) Por que no dia 02/01/2018 pediu a MARCELO ALMEIDA que pegasse a 

chave da Doblô com ELINALDO? Quem é o "garoto" que pegaria alguma coisa no dia 
seguinte e o que seria pego? QUE o declarante não deu a ordem referida no 
questionamento; QUE referido veículo não é utilizado pela declarante; 65? Quem é 
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA? QUE FRANCISCO CARLOS DE SOUZA é o 
caseiro de Mangaratiba; 66) FRANCISCO costuma guardar coisas e documentos para 

o declarante? E dinheiro? QUE não faz tais pedidos a FRANCISCO; 67) Com que 
frequência o declarante vai para Mangaratiba? E para Valença? O que faz em 
Valença? QUE faz tempo que não vai a Mangaratiba; QUE quando ia.1 era na 
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frequência de uma vez ao mês; QUE já foi à Valença por razões profissionais, pois a 

cidade possui turismo forte que faz parte do escopo da Fecomércio: 68) Tem conta na 

CEF? Quais agências? QUE não se recorda de ter conta na CEF: 69) Quem é sua 

gerente de confiança na CEF? QUE não tem gerente de confiança na CEF: 70) Sacou 

valores acima de R$ 50 mil em seu nome ou corno representante da Fecomercio ou do 

SESC/SENAC nos últimos dois anos? Em que circunstâncias e por qual motivo? QUE 
não realiza saques de referidas quantias. seja corno pessoa física seja como 

representante das entidades 71) Corno pagava os escritórios de advocacia que 

contratava pelo Sistema Fecomercio? QUE os pagamentos são feitos por TEO: 72) 

Ouern são os policía1s FERNANDO CESAR e TARIMAR? QUE não se recorda dos 

nomes do referidos policiais, esclarece que possui segurança institucional pela 

FECOMERC!O: QUE a equipe que faz a segurança não é fixa, havendo rotatividade; 
73) Esses policiais trabalharam para o declarante? Qual serviço? Foram indicados por 

ARYZINHO? QUE prejudicado; 74) Esses policiais eram eram requisitados pela 
Secretaria da Casa Civil? A pedido de quem? QUE quem faz a segurança do 

declarante em razão do cargo que ocupa é urna empresa de segurança privada. Nada 

mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do 

presente que. lido e achado conforme, assina com 0(a)declarante na presença de seu 

aclvogado ANDRE FiLGUEIRA DO NASCIMENTO, inscrito na OAB/RJ sob nª 99026, 

com escritório na Rua da Gloria. '.344. 9° andar. Giória. Rio de Janeiro/RJ e comigo, 

MARCIO PEREIRA DE ALME!DA, Escrívão de Polícia Federal. Classe Especial, 
matrícula 10.574, que o lavrei. 
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