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Ofício n.º 0961/2018 - RE 0154/2017-1 - PF/MESP - SINQ. 
 

Brasília/DF, 28 de junho de 2018.  

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

MINISTRO ROBERTO BARROSO 

Supremo Tribunal Federal 

Brasília/DF 

 

Assunto: Prorrogação de prazo 

Referência: INQ. Nº 4621/STF – RE N.º 154/2017-1 - GINQ/DICOR/PF 

 

 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 

 

Cumprimentando-o cordialmente, considerando-se que o término do prazo 

estabelecido para encerramento das investigações em curso no inquérito de referência 

ocorrerá em 07/07/2017, durante o recesso das atividades no Supremo Tribunal Federal e 

visando a não interrupção dos trabalhos durante este período, encaminha-se antecipadamente 

cópia integral dos autos, anexa, com relação das diligências realizadas até o momento, ocasião 

em solicita-se novo prazo de prorrogação para a investigação em questão, com as devidas 

considerações também destacadas ao final.  

 

Das diligências realizadas 

Em sede policial, até o momento, foram realizadas as seguintes diligências, 

devidamente juntadas: 

1. Informações sobre registros de entrada de investigados no Palácio do 

Planalto, em 2017, com resposta recebida por meio do Ofício n.º 100/2017/SG-

PR, às fls. 3243/3244; 

2. Termo de declarações de GUSTAVO DO VALE ROCHA, às fls. 

3269/3273; 

3. Termo de declarações de EDGAR SAFDIE, às fls. 3281/3284; 

4. Termo de declarações de RODRIGO ROCHA LOURES, às fls. 3301/3314; 

5. Termo de declarações de ANTÔNIO CELSO GRECO, às fls. 3338/3342; 

6. Termo de declarações de RICARDO CONRADO MESQUITA, às fls. 

3330/3333 
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7. Termo de depoimento de NATÁLIA MARCASSA DE SOUZA, às fls. 

3344/3347; 

8. Termo de declarações de PAULO ROBERTO GOMES MANSUR, às fls. 

3350/3353;  

9. Termo de declarações de JOSÉ YUNES, às fls. 3354/3359; 

10. Ofício n.º 768/2017/ASSAD/GM - Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil , datado de 14/11/2017, fls. 3383/3385, com informações e cópia 

de documentos relacionados à edição do Decreto Normativo que disciplina a 

exploração de portos organizados e de instalações portuárias; 

11. Ofício n.º 5213 GAB-SPR/TSE, datado de 17/11/2017, fls. 3386/3387, com 

informações sobre negativa de doações eleitorais do Grupo Rodrimar para o 

Senhor Presidente Michel Temer e/ou Diretório Nacional ou Regional em São 

Paulo; 

12. Despacho com relação de diligências, fls. 3390/3392; 

13. Relatório de Análise de Polícia Judiciária n.º 155/2017, fls. 3394/3444; 

14. Pedido de dilação de prazo para continuidade das investigações, datado de 

19/12/2017, fls. 3447/3450; 

15. Questionamentos encaminhados ao Senhor Presidente da República, fls. 

3452/3458; 

16. Ofício n.º 27384/2017, que encaminhou cópia da AC. n.º 4345/STF e AC. 

n.º 4316/STF, fls. 4482/4487 e pen-drive em envelope de fl. 3488; 

17. Termo de Declarações de RICARDO SAUD, datado de 10/01/2018, o qual 

permaneceu em silêncio durante oitiva, fl. 3489; 

18. Ofício DPF, datado 30/01/2018, fls. 3501, para Ministro Marco Aurélio 

Mello, Relator do Inq.3501/STF, com pedido de compartilhamento das 

informações já produzidas naquele  caderno investigativo, ainda sem resposta; 

19. Requerimento de JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, com solicitação de 

oitiva por escrito, INDEFERIDO por falta de previsão legal sobre tal pedido. E 

ainda, ATESTADO MÉDICO, sobre situação atual de saúde do investigado e 

justificativa para não comparecimento quando da reiteração de sua intimação, 
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fls. 3521/3524; 

20. Termo de Depoimento de GILBERTO MAGALHÃES OCCHI, fls. 

3525/3528; 

21. Reportagem da revista Reuters, datada de 09/02/2018 (em reedição), 

Despacho do Ministro Relator, datado de 10/02/2018 e cópia do memorando 

n.º 25/2018-GINQ/STF/DICOR/PF, datado de 14/02/2018, encaminhado pelo 

GINQ/DICOR/PF ao Senhor Diretor da DICOR/PF, noticiado posicionamento 

do grupo de Delegados em relação aos fatos abordados na presente reportagem, 

fls. 3532/3539; 

22. Termo de Depoimento de JOESLEY BATISTA, datado de 15/02/2018, 

juntamente com documentação apresentada pelo depoente, fls. 3540/3546; 

23. Termo de Depoimento de RICARDO SAUD, datado de 16/02/2018, fls. 

3619/3624; 

24. Termo de Depoimento do Senador Wellington Fagundes, datado de 

19/02/2018, fls. 3626/3629; 

25. Ofício nº 25604/2017, Ministro EDSON FACHIN, encaminhado ao Ministro 

Relator Luís Roberto Barroso, com cópia integral em meio digital (pendrive) 

dos autos da Ação Cautelar nº 4315-STF, fls. 3687/3692; 

26. Despacho datado de 10/02/2018, do Exmo. Senhor Ministro Relator, 

determinando a intimação do Exmo. Diretor da Polícia Federal, Delegado 

FERNANDO SEGÓVIA, para fins de prestar informações sobre matéria 

publicada na imprensa, fls. 3727/3728; 

27. Despacho datado de 19/02/2018, do Exmo. Senhor Ministro Relator, 

determinando a juntada da manifestação apresentada por escrito pelo Exmo. 

Diretor da Polícia Federal, Delegado FERNANDO SEGÓVIA, fls. 3754/3755; 

Ofício nº 18/2018-GAB/PF, de 19/02/2018, no qual são apresentadas 

justificativas e considerações a respeito de notícias veiculadas por meio de 

veículos de comunicação, após entrevista do Diretor da Polícia Federal, 

Delegado FERNANDO SEGÓVIA, fls. 3757/3759; 

28. Despacho datado de 27/02/2018, no qual autoriza a prorrogação do prazo por 

mais 60 dias para continuidade das investigações, bem como determina a 

instauração de inquérito policial para a apuração de crime funcional (Art. 325, 

CP), em virtude de suposto vazamento de informações relacionadas à presente 

investigação, fls. 3765/3766; 
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29. Despacho datado de 06/02/2018, do Exmo. Senhor Ministro Relator, no qual 

solicita a manifestação da PGR em relação ao pedido protocolado pelo 

Excetíssimo Senhor Presidente da República, MICHEL TEMER, fls. 

3772/3798; 

30. Documento datado de 18/01/2018, apresentado pelo Excelentíssimo Senhor 

Presidente da República, MICHEL TEMER, contendo respostas às perguntas 

formuladas por esta Autoridade Policial, fls. 3799; 

31. Petição de RICARDO SAUD, requerendo juntada do ANEXO 31 da 

Colaboração Premiada, conforme compromisso firmado em depoimento, fls. 

3822/3852; Termo de Depoimento Nº 08, prestado em 05/05/2017 por 

RICARDO SAUD, com registro audiovisual em mídia digitalizada, contendo 

as respostas às questões formuladas pelos membros do MPF com relação ao 

tema “MICHEL TEMER", fls. 3853/3855; 

32. Memorando nº 0264/2018, de 20/03/2018, fl. 3857, encaminhado ao 

Corregedor-Geral da Polícia Federal, com fins de instauração de inquérito 

policial para a apuração de crime funcional (Art. 325, CP), em virtude de 

suposto vazamento de informações sigilosas, no curso da presente 

investigação, fl. 3876; 

33. Petição datada de 07/03/2018, apresentada pelo Excelentíssimo Senhor 

Presidente da República, MICHEL TEMER, na qual é solicitada vista ao 

procedimento que determinou a quebra do sigilo bancário do Senhor Presidente 

da República, fls. 3894/3906; 

34. Ofício 0160/2018-TCU/SeinfraPortoFerrovia, de 28/3/2018, que encaminha 

mídia digital  (DVD), com cópia dos processos e instruções da Secretaria de 

Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária, em resposta ao ofício 

396/2018/PF, fls. 3909/3910; 

35. Ofício nº 52/2018 – SG/PR, Gabinete da Secretaria Geral da Presidência da 

República, datado de 02/04/2018, que encaminha mídia digital (pendrive), com 

informações sobre o sigilo telemático de ROCHA LOURES, fls. 3911/3913; 

36. Ofício nº 0430/2018 dirigido ao Juízo da 2ª Vara da Justiça Federal Criminal 

de São Paulo, solicitando cópia dos autos do Processo nº 0002518-

52.2006.403.6104 e/ou qualquer outro que tenha iniciado a partir do 

recebimento do INQ. Nº 3105/STF naquele Juízo, para fins de conhecimento 

das informações produzidas e eventual compartilhamento, fls. 3915; 

37. Memorando nº 0375/2018, de 12/04/2018, encaminhado ao Corregedor-Geral 

da Polícia Federal, em cumprimento à nova Decisão do Excelentíssimo 
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Ministro Relator do Inq. 4621/STF, que determina a inclusão de novo fato para 

apuração no inquérito determinado anteriormente, com finalidade de se 

investigar eventual prática de crime funcional (Código Penal, art. 325) no curso 

da presente investigação. Desta vez, relacionada ao fato de conhecimento por 

parte da defesa do Excelentíssimo Presidente da República sobre números de 

autuação que teriam recebido procedimentos de investigação absolutamente 

sigilosos, fls. 3916; 

38. Ofício PF, datado de 05/04/2018, que encaminhou ao STF documentação 

produzida durante cumprimento de mandados expedidos na AC.º 4381/STF 

(OPERAÇÃO SKALA), com pedido de apensamento ao inquérito em 

4621/STF, uma vez cumprida sua função, fls. 3985/3988; 

39. Ofício n.º 104/2018-GTLJ/PGR, com cópia do Inq. Policial n.º 0002518-

52.2006.403.6104, da 2ª VF/SP, contendo informações sobre fatos 

relacionados a MARCELO AZEREDO, fls. 3990/3992;  

40. Ofício n.º 6948/2018-STF, que encaminhou DVD com cópia integral da Ação 

Cautelar n.º 4328/STF, entre outras petições; OFÍCIO 7285/2018/STF, com 

Decisão complementar de compartilhamento, Ministro Edson Fachin, AC. 

4328/STF e solicitação de informações sobre análise de material pendente; 

41. Termo de Depoimento de PIERO COSULICH, fls.4029/4030, proprietário de 

loja de acabamentos, ocasião em que confirmou que recebeu em "dinheiro 

vivo", pelos produtos vendidos para MARIA RITA FRATEZI: 

QUE, porém, recebeu em sua loja a arquiteta MARIA RITA FRATEZI, em 

meados de 2014, a qual se apresentou como arquiteta encarregada da 

realização de uma obra de reforma em endereço residencial, próximo à IBIZA 

ACABAMENTOS; QUE a partir das opções oferecidas pela loja para MARIA 

RITA, esta escolheu o material que pretendia utilizar na obra; QUE o total do 

material adquirido por MARIA RITA foi de aproximadamente R$100.000,00, 

sendo que este valor foi dividido inicialmente em 4 parcelas de R$ 20.000,00 

e outros valores menores, dos quais o depoente não se recorda nesta ocasião, 

uma vez que foram realizadas diversas alterações no pedido e nos pagamentos, 

mas tem giram em tomo destes totais;  

42. Termo de Depoimento de CARLOS ROBERTO PINTO, fls. 4032/4034. 

Arquiteto contratado por MARIA RITA FRATEZI para cuidar da parte 

burocrática da reforma na residência de MARISTELA TEMER, o qual foi 

pago por meio de depósitos bancários; 
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43. Termo de Depoimento de NAYARA MARMORE DA SILVA, arquiteta 

responsável pelo projeto inicial da reforma na casa de MARISTELA TEMER, 

fls. 4036/4037; 

44. Termo de Declarações de MARISTELA DE TOLEDO TEMER LULIA, fls. 

4039/4043. Em resumo negou que a empresa ARGEPLAN tenha participado 

da reforma de sua casa, mas confirmou que foi aconselhada por seu pai a 

procurar JOÃO BATISTA LIMA FILHO. Disse ainda que MARIA RITA 

FRATEZI apenas auxiliou por ser pessoa próxima da família. Ao final, 

concluir que gastou aproximadamente 700 mil reais na reforma, entre 

2013/2015, apesar de não ter recibos dos pagamentos. Não se recordando 

também sobre o tamanho de sua residência, área útil ou forma de pagamento 

dos fornecedores e prestadores de serviço para reforma de sua casa; 

45. Ofício recebido da 2º VF CRIMINAL/1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO 

PAULO, com cópia integral dos autos do Inquérito Policial n.º 0009208-

84.2011.4003.6181 ,fl. 4047; 

46. Ofício n.º 138/2018-GTLJ/PGR, o qual encaminhou termo de colaboração 

complementar de FLÁVIO CALAZANS DE FREITAS, havendo citação sobre 

recebimento de R$ 375 mil reais, em serviços simulados pagos pela empresa 

PÉROLA, em parcelas, fls. 4048/4050; 

47. Documento de entrega de cópia digital da documentação contábil da empresa 

ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA, anos 2013 a 2018, em 

cumprimento de ofício n.º 746/R/STF, fl. 4052; 

48. Memorando para o Senhor Coordenador do GINQ/PF/DICOR, para 

esclarecimentos sobre eventual pendência de análise de material relacionada à 

AC. 4328/STF, conforme consta no OFÍCIO 7285/2018/STF, fl. 4057; 

49. Termo de Declarações de ALMIR MARTINS FERREIRA, fls. 4058/4063. Em 

resumo, ALMIR confirmou que assumiu o encargo de Gerente-Delegado da 

empresa ELILAND DO BRASIL, a pedido de JOSÉ DE APARECIDO, 

Diretor da ARGEPLAN, já falecido. Assim como a empresa ELILAND 

possuiu contrato com a RODRIMAR por 10 anos, porém, não sabendo 

especificar o objeto do contrato e valor: 

QUE trabalhou na empresa ARGEPLAN de 1994 até 1997 como funcionário 

contratado, ocasião em que se desligou da empresa e constituiu outra em nome 
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próprio, a MF SERVIÇOS CONTÁBEIS, passando a prestar serviços para a 

ARGEPLAN como pessoa jurídica, situação que permanece até a atualidade: 

QUE esta empresa possui sede na residência do pai do declarante e sua 

finalidade é quase que exclusivamente prestar serviços para a ARGEPLAN; ... 

QUE conheceu JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO fora do contexto da 

ARGEPLAN. no ano de 1994. ocasião em que o declarante trabalhou como 

contador, na prestação de contas da eleição para Deputado Federal do Senhor 

MICHEL TEMER, em São Paulo; QUE o declarante foi indicado para 

trabalhar na campanha por JOSÉ APARECIDO SILVA; QUE não sabe 

informar porque JOSÉ APARECIDO não colocou em nome próprio tal 

representação da ELILAND DO BRASIL ou mesmo em nome de alguém da 

própria ARGEPLAN; QUE não sabe se a ELILAND DO BRASIL tinha algum 

vínculo com a ARGEPLAN: QUE o objeto da ELILAND DO BRASIL consistia 

na intermediação de negócios, não conseguindo delimitar sua abrangência: 

QUE desconhece bem como acredita que nunca tenha existido participação da 

empresa ELILAND DO BRASIL na empresa J P TECNOLIMP: QUE, porém, 

se recorda de contrato firmado entre a ELILAND DO BRASIL e a empresa 

RODRIMAR, não se recordando o objeto nem os valores envolvidos em tal 

contrato, mas se lembrando que tais pagamentos ocorreram até o ano de 

2010; QUE afirma que a empresa ELILAND DO BRASIL não distribuía lucros 

e os valores recebidos decorrentes do contrato com a RODRIMAR eram 

destinados apenas a pagamentos dos custos da própria empresa, prestadores 

contratados e impostos; QUE afirma, ainda, que a ELILAND somente possuía 

contrato com a empresa RODRIMAR: QUE a ELILAND DO BRASIL tinha 

sede social no município de POÁ/SP, por sugestão do declarante, uma vez que 

possuía melhores condições fiscais para instalação naquele município: QUE 

os registros contábeis das atividades da empresa eram realizados diretamente 

pelo declarante em computador da própria empresa ELILAND. o qual foi 

devolvido pelo declarante, juntamente com toda documentação contábil que 

possuía da ELILAND DO BRASIL para JOSÉ APARECIDO SILVA, quando da 

paralização das atividades da empresa. em 2010; QUE, porém,  a empresa 

ELILAND DO BRASIL ainda possui registro junto à Receita Federal, com o 

CNPJ ativo; ... QUE não sabe informar porque JOSÉ APARECIDO não 

colocou em nome próprio tal representação da ELILAND DO BRASIL ou 

mesmo em nome de alguém da própria ARGEPLAN; QUE não sabe se a 

ELILAND DO BRASIL tinha algum vínculo com a ARGEPLAN: QUE o objeto 

da ELILAND DO BRASIL consistia na intermediação de negócios, não 

conseguindo delimitar sua abrangência, QUE desconhece bem como acredita 

que nunca tenha existido participação da empresa ELILAND DO BRASIL na 

empresa J P TECNOLIMP;...  

 

50. Termo de declarações de DIOGO FIGUEIREDO DE FREITAS, fls. 

4142/4145. Ex-arquiteto da ARGEPLAN, confirmou que JOÃO BATISTA 
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LIMA FILHO o procurou para que DIOGO FIGUEIREDO auxiliasse a 

encontrar uma construtora para reforma da residência de MARISTELA 

TEMER; 

 

51. Termo de declarações de FABIANO NONEGAGLIA POLLONI, funcionário 

da ARGEPLAN, fls. 4147/4150. Quando também confirma que, a pedido de 

JOÃO BATISTA LIMA, analisou algumas propostas para reforma no imóvel 

de MARISTELA TEMER. Ponto que chamou atenção foi afirmação de 

FABIANO, na qual consta que anos atrás realizou obras de reforma 

diretamente no imóvel do Senhor Presidente MICHEL TEMER, por meio da 

empresa FAZER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA; 

 

52. Termo de depoimento de ANTÔNIO CARLOS PINTO JÚNIOR, proprietário 

da empresa QUALIFAC COMÉRCIO DE ACABAMENTOS, com 

documentação apresentada em oitiva sobre reforma na residência de 

MARISTELA TEMER, com itens adquiridos que somam 120 mil reais, 

também pagos por MARIA RITA FRATEZI; 

 

53. Termo de depoimento de LUIZ EDUARDO VISANI, fls. 4194/4197. 

Construtor contratado por JOÃO BATISTA LIMA FILHO para fazer parte 

da obra no imóvel de MARISTELA, tendo confirmado que  recebeu 

pagamentos na sede a ARGEPLAN, em valores totais de 

aproximadamente 950 mil reais em “dinheiro vivo”: 

QUE não teve qualquer contato anterior com a ARGEPLAN, até a data de 

setembro de 2013, após ligação de JOAO BAPTISTA LIMA FILHO, no final de 

agosto; QUE nesta ligação, LIMA pediu para que o depoente comparecesse na 

empresa ARGEPLAN, após conseguir o contato do depoente em uma placa de 

uma obra realizada pelo depoente na região de Alto de Pinheiros; QUE JOAO 

BAPTISTA LIMA FILHO se identificou para o depoente como LIMA da 

ARGEPLAN, ocasião em que, resumidamente, LIMA disse para a depoente que 

tinha uma concorrência para a reforma de uma casa, também no Alto de 

Pinheiros, questionando o depoente se este gostaria de participar das 

propostas; ...QUE os pagamentos de fato totalizaram aproximadamente R$ 

950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), conforme cópia de recibos 

apresentados, os quais foram recebidos em parcelas, diretamente no caixa da 

empresa ARGEPLAN, entre novembro de 2013 a marco de 2015, período de 

execução da obra; QUE durante o processo de elaboração do contrato para a 

primeira fase da obra, o depoente procurou MARIA RITA FRATEZI para 

passar os dados bancários de sua empresa, visando realização dos 

pagamentos, porém, MARIA RITA informou ao depoente que os pagamentos 

seriam realizados diretamente na ARGEPLAN, em "dinheiro vivo"; QUE o 
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depoente comparecia mensalmente na ARGEPLAN para receber os valores; ... 

QUE avalia que a obra pronta, excluindo-se a parte de marcenaria e 

incluindo-se a área externa do imóvel, possa ter chegado ao valor final total 

aproximado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 

 

54. Ofício DIPRE-GD/228.2018-PORTO DE SANTOS, datado de 25/05/2018, 

com informações sobre contrato entre a CODESP e a JP-TECNOLIMP S/A, 

executado entre 1998/2013, valor de R$ 57.596.886,96, objeto: remoção e 

destruição de LIXO E RESÍDUOS NO PORTO DE SANTOS, fls. 4301/4306; 

 

 
 

 

55. Informação Policial n.º 086/2018, com documentos que a acompanham, 

pendrive com informações relacionadas à colaboração premiada de FLÁVIO 

CALAZANS DE FREITAS, havendo citação sobre recebimento de R$ 375 mil 

reais, em serviços simulados pagos pela empresa PÉROLA, em parcelas, fls. 

4307/4312; 

 

56. Termo de Declarações de ONOFRE JESUS GIMENES SECCHI, 

funcionário da empresa ARGEPLAN, onde consta que auxiliou na reforma no 

imóvel de MARISTELA TEMER, a pedido de JOÃO BATISTA LIMA 

FILHO, entre outros fatos importantes, fls. 4322/4326; 

 

57. Termo de Depoimento de PAULO DAL CORTIVO SIQUEIRA, onde 

informa que criou a empresa ELILAND DO BRASIL, a pedido de empresário 

brasileiro, vinculada à empresa ELILAND S/A, no Uruguai, sendo em seguida 

repassada para gestão e responsabilidade de ALMIR MARTINS, contador da 
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empresa ARGEPLAN, fls. 4329/4331; 

 

Necessário registrar ainda o cumprimento de medidas judiciais no curso da 

Ação Cautelar n.º 4381/STF, em 29/03/2018 (Operação SKALA), ocasião em que foram 

apreendidos dezenas de documentos, bem como foram realizadas diversas oitivas, no interesse 

da presente investigação, restando pendente a conclusão de análise deste material e 

apensamento do material vinculado diretamente à cautelar em questão, na medida em que se 

concluírem respectivos Relatórios de Análise de Material e demais informações policiais. 

 

Pontos importantes que merecem destaque 

 

Sobre o material produzido até o momento, vale a pena destacar as 

constatações abaixo, em avaliação meramente perfunctória, visando apenas demonstrar o 

avanço das investigações, sem prejuízo das conclusões trazidas ao seu final, no contexto dos 

crimes indicados quando da instauração do presente inquérito, notadamente para se apurar 

eventual ocorrência dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a 

partir dos fatos que cercam a edição do Decreto 9048/2017, datado de 10/05/2017, editado 

pelo Excelentíssimo Presidente da República MICHEL TEMER. 

 

Nesse contexto, com base no que já foi apurado durante a condução regular 

da investigação e também em Relatórios de Análise do Material que começam a ser 

formalizados, alguns pontos merecem ser destacados.  

 

Sobre a Edição do Decreto 9048/2017, em que pese as negativas dos 

servidores públicos envolvidos na sua elaboração e tramitação, há indícios robustos que 

diversos dispositivos inseridos no normativo guardam questionamentos do ponto de vista 

legal e até mesmo constitucional.  

 

Devendo ser lembrado que no início das investigações o ex-Deputado 

Rocha Loures foi advertido por Gustavo Rocha, então Chefe de Assuntos Jurídicos da 

Casa Civil, sobre insistência na inclusão de alguns itens de interesse do setor portuário, 

em especial os contratos “Pré-93”. Naquela ocasião, ROCHA LOURES teve vários 

encontros com executivos do setor portuário, na busca de alterações para a legislação e, ao 

mesmo tempo, pleiteava insistentemente junto ao grupo de trabalho encarregado da 

elaboração do Decreto e também junto à Casa Civil para inclusão de dispositivos de 

interesse para as empresas.  

 

Nesta conversa GUSTAVO ROCHA alerta ROCHA LOURES que “já 

conseguiram coisas demais nesse decreto”: 
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Com isso, passado mais de um ano daquela medida, em que pese a 

comemoração de ROCHA LOURES e demais envolvidos após sua edição, os dispositivos 

inseridos por meio do Decreto sofreram um revês, sobretudo pela atuação do Tribunal de 

Contas da União, o qual concluiu recentemente pela ilegalidade de vários pontos da nova 

norma, com destaque para a possível prorrogação por até 70 anos dos contratos existentes 

antes da edição do Decreto, em maio/2017. 

 

Não restando dúvidas que tais alterações pleiteadas pelas empresas, 

encampadas por ROCHA LOURES e editadas pelo Excelentíssimo Presidente da 

República extrapolavam a regularidade, estendendo benefícios ilegais às empresas 

concessionárias do setor portuário.  

 

Quanto às empresas beneficiadas diretamente pelo Decreto, também chama 

atenção o fato de algumas empresas do setor terem vínculos históricos de doações 

eleitorais para o PMDB, assim como entregas de valores indevidos para os investigados 

ou, no mínimo, seus sócios terem afirmarem que já estiveram em reuniões com o Senhor 

MICHEL TEMER, a exemplo de CELSO GRECCO do GRUPO RODRIMAR, JOESLEY 

BATISTA do GRUPO J&F/ELDORADO CELULOSE e GONÇALO TORREALBA, do 

GRUPO LIBRA. Todos estes concessionários de áreas portuárias em SANTOS/SP. 

 

Nos autos, constam depoimentos em que JOESLEY BATISTA e RICARDO 

SAUD confirmam que solicitaram “auxílio” ao Presidente MICHEL TEMER, para 

resolver questões de interesse em área do grupo no Porto de Santos, onde se instalou a 

ELDORADO CELULOSE, que por sua vez havia sido adquirida de CELSO GRECCO, da 
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RODRIMAR. Na ocasião, o problema somente foi efetivamente resolvido após reunião 

entre RICARDO SAUD e o Senhor MICHEL TEMER, conforme informado pelos 

executivos e colaboradores da J&F/ELDORADO CELULOSE.  

 

Posteriormente, conforme também consta em depoimento e documentação 

apresentada pelos colaboradores, JOESLEY BATISTA teria repassado para o Senhor 

MICHEL TEMER o valor de 15 milhões de reais, divididos por este em doações oficiais, 

doações via “caixa 2” e 01 milhão de reais entregues em “dinheiro vivo” para JOÃO 

BATISTA LIMA FILHO, na sede da empresa ARGEPLAN, no segundo semestre de 

2014. 

 

Também devendo ser destacado que GONÇALO TORREALBA, do 

GRUPO LIBRA, disse em declarações prestadas nesta Polícia Federal que conheceu 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO, quando este se apresentou como arrecadador de recursos 

financeiros, durante campanha eleitoral para o então Deputado Federal MICHEL TEMER: 

  

QUE JOÃO BAPTISTA LIMA de fato se apresentou como coordenador da 

campanha de MICHEL TEMER, candidato a Deputado Federal, o qual 

solicitou a colaboração do declarante para doação naquelas eleições;...  

QUE reitera que a única vez que recebeu pedido de doação para MICHEL 

TEMER foi quando da abordagem de JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, há 

quase dez anos atrás; 

 

Fato que chama atenção, uma vez que o Excelentíssimo Senhor Presidente 

já afirmou em repostas nestes autos que JOÃO BATISTA LIMA “nunca atuou como 
arrecadador de recursos” em suas campanhas eleitorais. 

 

Sendo acrescentado por GONÇALO oficialmente que não doou diretamente 

para o Senhor MICHEL TEMER, mas confirmou que sua família e o Grupo LIBRA já 

realizaram doações para o PMDB, posteriormente apurada em aproximadamente de 5 

milhões de reais. Tendo dito ainda que se reuniu outras vezes com o Senhor MICHEL 

TEMER, ao logo de 10 anos: 

 

QUE se recordando melhor, também se encontrou com o Senhor MICHEL 

TEMER no escritório que este mantinha em São Paulo, ao que se recorda, no 

prédio onde fica sediada  a empresa FSB, no bairro Itaim; QUE não se 

recorda o ano, mas pode afirmar que naquela época o Senhor MICHEL 

TEMER era apenas Deputado Federal; ..QUE na reunião no escritório de 

MICHEL TEMER, acredita que talvez estivesse também presente JOÃO 

BAPTISTA LIMA; QUE reitera que nesta reunião tratou apenas de interesses 

institucionais do setor portuário, na época não tendo conversado sobre 

questões eleitorais ou doações; QUE, também ao que se recorda pode ter 

tratado de questão relacionada à reforma tributária e o impacto nas 
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instituições financeiras; QUE esclarece que na época o Grupo Libra possuía 

a instituição financeira BOREAL (banco, corretora ou distribuidora) e tal 

visita ao senhor MICHEL TEMER ocorreu na condição de liderança política, 

servindo para que o declarante e sua empresa pudesse entender melhor e 

firmar convicção sobre a conjuntura da política econômica do governo, 

buscando elementos que auxiliassem o declarante na avaliação sobre taxas de 

juros e outros componentes econômicos de interesse para o crescimento dos 

negócios do Grupo Libra; QUE acredita que ao longo de mais de dez anos 

tenha tido umas três reuniões deste tipo com MICHEL TEMER; QUE o 

declarante considerava muito boas as avaliações repassadas por MICHEL 

TEMER, tendo em vista que possuía uma compreensão muito clara do cenário 

político;  

 

Não se podendo esquecer que o GRUPO LIBRA, o qual possui diversas 

citações de colaboradores sobre a proximidade com grupo político do PMDB, corre sério 

risco de perder as concessões renovadas em 2015, sob acusação de ter se utilizado 

indevidamente de dispositivo legal para conseguir a renovação de seu contrato, apensar de 

constar como devedor bilionário segundo a CODESP.  

 

E, além das reuniões ocasionais que GONÇALO tinha com o então Vice-

Presidente MICHEL TEMER, GONÇALO informou ter se encontrado novamente com o 

Senhor MICHEL TEMER na véspera da assinatura da renovação da concessão de alguns 

de terminais pertencentes ao Grupo, ocasião em que GONÇALO foi chamado para reunião 

do Palácio do Jaburu, em Brasília, onde foi informado de uma alteração na sua concessão:  

 

QUE melhor se recordando,  de fato participou de uma reunião no Palácio do 

Jaburu em 2015, chamado pela então Ministra da Casa Civil, GLEISE 

HOFFMANN, com a presença do Vice-Presidente MICHEL TEMER; QUE 

nesta reunião o declarante foi sozinho; QUE no Palácio do Jaburu estavam, 

além da Ministra GLEISE HOFFMANN e do Vice-Presidente MICHEL 

TEMER, vários assessores, tendo aparentado para o declarante tratar-se de 

uma reunião de trabalho; QUE o declarante esclarece que foi chamado 

apenas para ser informado pela Ministra GLEISE HOFFMANN, na frente 

do Vice-Presidente MICHEL TEMER, a qual falou para o declarante "nós 

vamos precisar do berço do Terminal 37 para escoamento de grãos de soja"; 

.... QUE o declarante ficou com a impressão que somente foi levado até o local 

como forma de ser cientificado de que a entrega do berço do terminal 37 era 

condição essencial para a efetivação da renovação das concessões do Grupo 

Libra, em 2015; 

  

Sendo importante frisar também que após buscas na ARGEPLAN, de JOÃO 
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BATISTA LIMA FILHO, durante execução da Operação SKALA, foram encontrados 

documentos que apontaram para existência de contratos suspeitos entre a ARGEPLAN e 

os Grupos LIBRA e RODRIMAR, apensar das reiteradas negativas de todos os envolvidos 

sobre tais negócios.  

 

 E, ainda, a partir de tais elementos foi possível identificar outro contrato 

milionário, ligado à questão portuária, celebrado entre a Companhia Docas de São Paulo – 

CODESP em Santos e JP TECNOLIMP, no valor inicial de 47 milhões de reais, mas que 

chegou a mais de 60 milhões de reais, entre 1998 e 2013. Sendo que a JP TECNOLIMP 

foi constituída pelas empresas JULIO SIMÕES e PIONEIRA, ostensivamente. 

 

Contexto em que surge a criação da empresa ELILAND DO BRASIL, 

aparentemente gestada pelos sócios da ARGEPLAN, que por sua vez tem como sócia uma 

empresa OFFSHORE no Paraguai, a ELILAND S/A. Havendo dezenas de documentos 

que indicam a tentativa de inserção da ARGEPLAN, de forma dissimulada para escoar 

parte dos recursos decorrentes deste contrato da JP TECNOLIMP com a CODESP. 

 

A partir de então, foi constatado que a empresa ELILAND DO BRASIL 

reiteradamente aparece como possível vínculo comercial entre várias outras empresas 

concessionárias do setor portuário e a ARGEPLAN, de JOÃO BATISTA LIMA FILHO e 

CARLOS COSTA. Havendo suspeitas que a ELILAND foi criada justamente para constar 

ostensivamente nos contratos com tais empresas, acobertando-se o vínculo da 

ARGEPLAN e seus sócios com o setor portuário.  

 

Para seu funcionamento sob controle da ARGEPLAN, foi utilizado ALMIR 

SOARES MARTINS FERREIRA, contador da própria empresa, para assumir a figura de 

gestor como Gerente-Delegado, por indicação de outro diretor da ARGEPLAN, JOSÉ 

APARECIDO SILVA, já falecido. 

 

Causa estranheza que, apesar de administrar a empresa por mais de 15 anos, 

ALMIR SOARES alegou não saber justificar o objeto da empresa, se recordando apenas 

de que a empresa ELILAND DO BRASIL possuiu um contrato justamente com o GRUPO 

RODRIMAR, empresa aqui investigada, no que também não soube detalhar o serviço 

prestado (fls.4058/4063):  

 

QUE conheceu JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO fora do contexto da 

ARGEPLAN. no ano de 1994. ocasião em que o declarante trabalhou como 

contador, na prestação de contas da eleição para Deputado Federal do 

Senhor MICHEL TEMER, em São Paulo; QUE o declarante foi indicado 

para trabalhar na campanha por JOSÉ APARECIDO SILVA; QUE não 

sabe informar porque JOSÉ APARECIDO não colocou em nome próprio tal 

representação da ELILAND DO BRASIL ou mesmo em nome de alguém da 

própria ARGEPLAN; ...QUE o objeto da ELILAND DO BRASIL consistia 
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na intermediação de negócios, não conseguindo delimitar sua abrangência: 

QUE desconhece bem como acredita que nunca tenha existido participação 

da empresa ELILAND DO BRASIL na empresa J P TECNOLIMP: QUE, 

porém, se recorda de contrato firmado entre a ELILAND DO BRASIL e a 

empresa RODRIMAR, não se recordando o objeto nem os valores 

envolvidos em tal contrato, mas se lembrando que tais pagamentos 

ocorreram até o ano de 2010; QUE afirma que a empresa ELILAND DO 

BRASIL não distribuía lucros e os valores recebidos decorrentes do 

contrato com a RODRIMAR eram destinados apenas a pagamentos dos 

custos da própria empresa, prestadores contratados e impostos; QUE 

afirma, ainda, que a ELILAND somente possuía contrato com a empresa 

RODRIMAR; 

 

O aspecto de “laranja” da empresa da ELILAND, utilizada em negócios por 

JOÃO BATISTA e CARLOS ALBERTO COSTA é reforçado pelo depoimento de 

PAULO DEL CORTIVO, responsável pela abertura da ELILAND DO BRASIL e da 

ELILAND S/A, também juntado aos autos, onde afirma que não se recorda do nome do 

empresário que pediu para abrir a ELILAND, podendo dizer, entretanto, que tal 

empresário precisavas de empresas “limpas” no Brasil e no exterior.  

 

Com isso, há suspeitas que a empresa ELLIAND DO BRASIL, além de outras 

empresas de “fachada”, tenham sido utilizadas por mais de 15 anos como braço oculto da 

ARGEPLAN, comandada também por LIMA e COSTA, possibilitando o recebimento de 

recursos indevidos de empresas ligadas ao setor portuários pelo mesmo período, podendo 

tal estrutura ter se perpetuado até recentemente ou mesmo dias atuais, o que se monstra no 

foco da investigação por lavagem de capitais, também objeto deste inquérito.  

 

De forma paralela aos vários contratos e vínculos suspeitos com o setor 

portuário, temos que as buscas e apreensões e demais elementos trazidos aos autos 

também demonstraram dezenas de ligações da empresa ARGEPLAN, seus sócios e outras 

empresas interligadas, diretamente com na vida política e privada do Senhor MICHEL 

TEMER. 

 

Podendo ser destacado que boa parte dos funcionários e sócios da ARGEPLAN 

trabalharam em diversas de suas campanhas eleitorais, incluindo o contador ALMIR 

SOARES, JOSÉ APARECIDO, CARLOS COSTA, ONOFRE JESUS e o próprio JOÃO 

BATISTA LIMA FILHO, com posição de destaque como coordenador e arrecadador de 

recursos, segundo GONÇALO TORREALBA, do Grupo Libra, nos termos de oitiva 

citada acima.  

 

E, tais vínculos como o Excelentíssimo Presidente ganham ainda mais 

relevância e contemporaneidade após a investigação ter apurado que um dos serviços 

prestados pela ARGEPLAN, LIMA e sua esposa MARIA RITA FRATEZI consistiu em 
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planejar e administrar toda a reforma do imóvel da Senhora MARISTELA TEMER, entre 

2013 e 2015, o que foi confirmado por diversos fornecedores e prestadores de serviços 

contratados para a reforma. Os quais, por sua vez, alegaram que receberam os pagamentos 

em sua maior parte em “dinheiro vivo”, diretamente de MARIA RITA FRATEZIA ou 

mesmo na sede da ARGEPLAN, em valores já identificados que já chegaram há 1,3 

milhões de reais, mas havendo suspeitas que podem ultrapassar mais de 1,5 milhões.  

 

Sendo que tais fatos não teriam maiores consequências, não fosse a informação 

dada pela Senhora MARISTELA TEMER que gastou apenas cerca de 700 mil reais nas 

obras, dos quais MARISTELA ainda não apresentou qualquer recibo que comprovasse em 

definitivo que os gastos foram suportados de fato por ela.  

 

E, como citado, se pegarmos apenas os valores e recibos apresentados por 

LUIZ EDUARDO VISANI, contratado para fazer parte da obra, temos que o valor pago 

por JOÃO BATISTA, na sede da ARGEPLAN, aproximadamente 950 mil reais em 

“dinheiro vivo”, já superior ao que se alega gasto por MARISTELA TEMER, ainda que 

tenha como comprovar tais pagamentos.  

 

Podendo citar de VISANI o seguinte trecho, às fls. 4194/4197: 

 

QUE não teve qualquer contato anterior com a ARGEPLAN, até a data de 

setembro de 2013, após ligação de JOAO BAPTISTA LIMA FILHO, no final 

de agosto; QUE nesta ligação, LIMA pediu para que o depoente 

comparecesse na empresa ARGEPLAN, após conseguir o contato do 

depoente em uma placa de uma obra realizada pelo depoente na região de 

Alto de Pinheiros; QUE JOAO BAPTISTA LIMA FILHO se identificou para 

o depoente como LIMA da ARGEPLAN, ocasião em que, resumidamente, 

LIMA disse para a depoente que tinha uma concorrência para a reforma de 

uma casa, também no Alto de Pinheiros, questionando o depoente se este 

gostaria de participar das propostas; ...QUE os pagamentos de fato 

totalizaram aproximadamente R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil 

reais), conforme cópia de recibos apresentados, os quais foram recebidos 

em parcelas, diretamente no caixa da empresa ARGEPLAN, entre 

novembro de 2013 a marco de 2015, período de execução da obra; QUE 

durante o processo de elaboração do contrato para a primeira fase da obra, 

o depoente procurou MARIA RITA FRATEZI para passar os dados 

bancários de sua empresa, visando realização dos pagamentos, porém, 

MARIA RITA informou ao depoente que os pagamentos seriam realizados 

diretamente na ARGEPLAN, em "dinheiro vivo"; QUE o depoente 

comparecia mensalmente na ARGEPLAN para receber os valores; ... QUE 

avalia que a obra pronta, excluindo-se a parte de marcenaria e incluindo-se 

a área externa do imóvel, possa ter chegado ao valor final total aproximado 

de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 
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Importante notar que o período da obra abrange o ano de 2014, mesmo ano em 

que os colaboradores da J&F/GRUPO ELDORADO, JOESLEY e SAUD alegam que 

entregaram 01 milhão de reais, em “dinheiro vivo”, sede da ARGEPLAN, diretamente 

para JOÃO BATISTA LIMA FILHO, fato que vem ganhando maior relevância, sobretudo 

após análise de material apreendido na sede da empresa, além da suspeita de recebimento 

de outros valores no mesmo período. 

 

Da obra no imóvel de MARISTELA TEMER também surge outro personagem, 

ONOFRE DE JESUS, funcionário da ARGEPLAN há quase 40 anos, o qual confirmou 

que a pedido de JOÃO BATISTA auxiliou no acompanhamento das obras no imóvel de 

MARISTELA, pois LIMA disse que “gostaria que tal obra saísse nos conformes”.  

 

De forma complementar, outros pontos chamaram atenção em relação as 

declarações de  ONOFRE JESUS, juntado aos autos, ocasião em que se apresentou como 

responsável pelas compras da empresa AGEPLAN há vários anos e, coincidentemente, 

não conseguiu explicar porque constava seu nome e e-mail funcional da ARGEPLAN 

(@argeplan) em documentos que indicam compras de pequeno valor também entregues 

diretamente na residência do Senhor MICHEL TEMER, fato de ainda carece de 

esclarecimento: 

 

 
 

Pelo exposto, da simples passagem ilustrativa sobre alguns fatos colhidos no 

curso da investigação, que por sua vez serão melhor expostos e explorados em Relatório 

Final, é possível supor que a legislação editada em 2017 (Decreto dos Portos) atinge setor 

portuário que contém diversas empresas com vínculos financeiros suspeitos com a 

ARGEPLAN, JOÃO BATISTA LIMA FILHO, outras pessoas e empresas que gravitam 

em seu entorno, além de doações oficiais para o Senhor MICHEL TEMER e seu partido, 

atual MDB, há mais de 02 décadas. E, ao mesmo tempo, os elementos colhidos indicam 

que a ARGEPLAN e sua estrutura financeira e funcional por diversas vezes foi colocada 
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em atendimentos de demandas da vida pública e privada do Excelentíssimo Presidente 

TEMER, conforme exemplos citados acima.  

 

Por fim, em termos operacionais, convém destacar que uma vez recomposta a 

equipe de trabalho que estava à disposição desta Autoridade Policial, após solicitação 

formalizada em 14/06/2018 à Coordenação desta unidade policial, com devidas 

justificativas apresentadas na ocasião, contando ainda com ampliação de tal efetivo a 

partir de 22/06/2018, será possível promover a aceleração nas diligências internas que 

estavam pendentes de conclusão nas próximas semanas, notadamente a conclusão da 

análise do material apreendido na Operação SKALA, em 29/03/2018. Bem como serão 

reiteradas mais uma vez por esta Autoridade Policial sobre a urgência de conclusão das 

demais diligências externas, as quais dependem de outros órgão e instituições, buscando-

se sobretudo a finalização dos trabalhos neste novo prazo que se solicita na ocasião.  

 

Sendo certo que dentro no novo prazo também se poderá explorar com 

melhores detalhes as novas informações disponíveis, relacionados aos fatos investigados, 

a partir dos termos que constam em Colaboração Premiada de LÚCIO FUNARO, 

inclusive necessária oitiva do colaborador em questão.  

 

E, ainda, será possível colher novos elementos relacionados às empresas que 

surgiram recentemente na investigação, com indicativo de utilização interposta pela 

empresa ARGEPLAN e seus sócios, para intermediar contratos com empresas ligadas ao 

setor portuário, a exemplo da ELINAND DO BRASIL, citada acima. 

 

Das diligências pendentes 

 

Com isso, tendo em vista a complexidade dos fatos aqui tratados e a cautela que 

se requer na condução de tais trabalhos, mais uma vez mostra-se necessário a 

complementação de diligências, para continuidade de esclarecimento dos fatos em questão, as 

quais podemos destacar, sem prejuízo de outras que se fizerem necessárias: 

 

(i) Recebimento integral e finalização da análise de dados bancários e 

fiscais;  

 

(ii) Finalização da análise da documentação e material apreendido no curso 

da AC. n.º 4381/STF, o que se espera que ocorra nas próximas semanas; 

 

(iii) Oitivas de demais investigados e testemunhas, de interesse para o 

esclarecimento do caso investigado e finalização dos trabalhos, inclusive 

LÚCIO FUNARO; 

 

(iv) Apresentação de Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária, que por sua 

vez será elaborado tão logo encerrem as demais diligências que se pretende 
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finalizar no novo prazo estabelecido.  

 

Após tais considerações, considerando que o término do prazo de 

permanência do feito em sede policial ocorrerá durante o recesso das atividades no Supremo 

Tribunal Federal, em 07/07/2017 e visando a não interrupção dos trabalhos durante este 

período, encaminha-se cópia integral dos autos, anexa, ocasião em que SOLICITA-SE novo 

prazo de 60 dias para conclusão das diligências necessárias para seu encerramento, a partir de 

07/07/2018. 

Tal solicitação é apresentada, excepcionalmente, através de oficio, evitando-

se a interrupção dos trabalhos em decorrência da remessa dos autos para simples pedido de 

prazo, os quais permanecem em cartório policial, a disposição de Vossa Excelência, podendo 

ser requisitado a qualquer momento, caso entenda-se pela necessidade de seu envio físico.  

Segue, anexo, mídia com cópia integral dos autos do inquérito de referência.  

Respeitosamente, 

 

CLEYBER MALTA LOPES 

Delegado de Polícia Federal 
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