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Bulhões & Advogados Associados S/S         Eduardo Sanz Advogados Associados 
 

EXMOS. SRS. DRS. PROCURADORES DA REPÚBLICA DO GRUPO DE TRABALHO 
DA LAVA JATO DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

 

 

SIGILOSO 

 

Ref.: Acordo de Colaboração de Marcelo Bahia Odebrecht 

 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, Colaborador da Justiça 

com dados de qualificação já conhecidos do Grupo de Trabalho, 

vem, por seus advogados signatários, e em exercício de 

demonstração da efetividade de seu Acordo de Colaboração, 

apresentar a mídia anexa, contendo elementos de corroboração 

de seus relatos, nos termos que a seguir passa a expor: 

 

01. Conforme já esclarecido em petições protocolizadas 
junto a esse Grupo de Trabalho da Lava Jato nos dias 05/02/2018, 

28/02/2018, 12/03/2018 e 04/04/2018, após a progressão para o 

regime fechado diferenciado ocorrida em 19/12/2017, o Colaborador 

teve acesso a um HD contendo o espelhamento de seu computador 

apreendido, quando passou a realizar buscas por mais elementos de 

corroboração e complementação dos fatos relatados no acordo por 

ele celebrado - cópia disponibilizada pela Força-Tarefa Lava Jato 

da Procuradoria da República em Curitiba/PR1. 

                     
1 Desde as tratativas do acordo de colaboração o Colaborador manifestou 
a importância de acessar o conteúdo de seu notebook aprendido pela 
Polícia Federal em 19/06/2015, para elaboração de seus relatos e obtenção 
de elementos de corroboração. Posteriormente à homologação do acordo, o 
acesso ao computador foi possibilitado a partir da indicação, pelo 
Colaborador, das possíveis senhas de desbloqueio (depoimento prestado à 
Polícia Federal em Curitiba no dia 04/08/2017 – evento 342, DESP1, do 
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02. O Colaborador teve pleno acesso ao conteúdo de 

referido HD mediante um programa de pesquisa/indexação e com 

os e-mails em parte descriptografados, tendo verificado haver 

cerca de 480 mil e-mails, 230 mil attachments e 70 mil 

documentos no espelhamento disponibilizado. 

03. Diante do volume de dados e visando localizar os 

elementos de corroboração relacionados a fatos relatados no seu 

acordo de colaboração, ou mesmo evidências que possam conduzir 

a novas linhas investigativas, o Colaborador tem procurado 

filtrar os e-mails conforme o período em que foram trocadas as 

mensagens, seus interlocutores, além de outros critérios que 

possibilitem direcionar a pesquisa de forma mais efetiva. 

04. Como resultado das pesquisas já efetuadas para 

reforçar a efetividade de sua colaboração, e em complemento aos 

conjuntos de e-mails já apresentados nas petições 

protocolizadas junto à PGR nos dias 05/02/2018, 28/02/2018, 

12/03/2018 e 04/04/2018, o Colaborador encaminha para 

conhecimento desse Grupo de Trabalho uma mídia CD-R contendo 

arquivos digitais (no formato ‘.pdf’ - Portable Document 

Format) de e-mails e anotações encontrados no espelhamento de 

seu computador pessoal2, na forma a seguir relacionada (itens 

‘a’-‘g’): 

 

  

                     
Inquérito Policial nº 5071379-25.2014.404.7000/PR), bem como por 
diligências realizadas por técnicos de TI da empresa leniente Odebrecht 
S.A. junto à Polícia Federal, que dispensaram a necessidade de token 
para acessar a máquina (reunião realizada com peritos criminais federais 
em 04/09/2017 – laudo nº 1943/2017 - evento 342, DESP1, do Inquérito 
Policial nº 5071379-25.2014.404.7000/PR). A cópia do conteúdo extraído 
do notebook foi entregue pela Força Tarefa Lava-Jato do MPF no Paraná à 
defesa técnica do Colaborador em 05/12/2017. 
2 Os arquivos eletrônicos originais dessas mensagens, que demonstram a 
sua higidez, assim como seus anexos (attachments), podem ser obtidos 
diretamente no computador do Colaborador que se encontra apreendido junto 
à Polícia Federal em Curitiba/PR (conforme evento 342, DESP1, do 
Inquérito Policial nº 5071379-25.2014.404.7000/PR), do qual a Força 
Tarefa Lava Jato da Procuradoria da República no Paraná também detém 
cópia. 
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a. Anexo 4.1.2 (21 e-mails em 32 páginas): 

Complementação dos e-mails juntados na petição 
protocolizada nessa PGR em 12/03/2018 e que ajudam a 
contextualizar, complementar e corroborar os fatos 
relatados sobre o PROSUB. Contém principalmente os e-
mails trocados com Marcio Faria, Líder Empresarial da 
Odebrecht Engenharia Industrial, que ficou responsável 
por parte do escopo do PROSUB, em especial a montagem 
mecânica dos submarinos pela ICN – Itaguaí Construções 
Navais, joint venture da Odebrecht com a empresa francesa 
DCNS.3 

Na compreensão do Colaborador, estes e-mails, juntamente 
com os anexados à petição protocolizada na PGR no dia 
12/03/2018, ajudam a demonstrar o caráter estratégico e 
legítimo do PROSUB, e a interlocução em vários âmbitos 
do governo sobre as mais variadas questões envolvendo o 
projeto. Ainda que relevantes e suficientes para 
corroborar o relato em questão, estes e-mails, juntamente 
com os anteriormente protocolizados, são apenas 
exemplificativos, já que pela duração, importância 
estratégica, desafios impostos e nível de interlocução 
dentro do governo, existem muitos e-mails com citações 
ao Projeto no computador do Colaborador.  

Ressalte-se que, pelo que o colaborador se recorda, as 
ilicitudes envolvendo este Projeto referem-se unicamente 
àquelas já citadas pelo colaborador, quais sejam: o 
crédito alocado na Planilha Italiano, a solicitação (não 
aceita) de pagamento indevido por parte do PT, e o valor 
assumido perante o consultor José Ramos a pedido da DCNS. 
Todavia, caso Vossas Excelências julguem necessário 
investigar mais alguma questão específica envolvendo o 
projeto, o colaborador coloca-se à disposição para 
aprofundar as pesquisas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     
3 Estes e-mails foram identificados quando da preparação do Anexo 17 da 
Petição de 04/04/2018. 
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b. Anexo 4.1.3 (501 e-mails em 2 blocos/arquivos de 576 e 
410 páginas, respectivamente, bem como 5 anotações 
“Tasks” do Outlook em 8 páginas):  

Contém e-mails que contextualizam, detalham e 
corroboram as tratativas sobre o que acabou conhecido 
como o Refis da Crise. Segundo a lembrança do Colaborador, 
este tema, de caráter institucional, foi intensa, extensa 
e legitimamente discutido e acompanhado por diversas 
empresas, conforme fica evidente no conjunto de e-mails 
em anexo. 

Os e-mails mostram desde quando se iniciou o 
envolvimento do Colaborador no tema, de interesse da 
Braskem, no início de 2008 (vide e-mail de 26/03/2008)4, 
e como evoluíram as preocupações e os interesses da 
Braskem sobre o tema, bem como a atuação e interações por 
parte de vários executivos da Braskem e da Odebrecht 
S.A., juntamente com as diversas empresas interessadas, 
associações de classe e federações, tanto no âmbito do 
Governo (Poder Executivo)5, quanto no Congresso Nacional6. 

Como se depreende dos e-mails, a evolução deste tema 
passou não apenas pela MP 460, 470 e 472/09, mas também 
pela MP 449/08. 

Segundo entende o Colaborador, apesar da legitimidade 
do tema, além das tratativas com Antonio Palocci e Guido 
Mantega que acabaram evoluindo para a contrapartida 
registrada na Planilha Italiano de R$ 50 milhões por 
parte da Braskem7, fica evidenciado em várias trocas de 
mensagem que houve outros pagamentos indevidos (ou pelo 
menos solicitação e/ou promessa), principalmente no 

                     
4 Nessa época o colaborador ainda não estava na Braskem, mas seu apoio 
foi solicitado principalmente devido ao fato de ser o único na Odebrecht 
que tinha alguma relação com Guido Mantega. Entre julho e agosto/08, 
Bernardo Gradin assumiu a Presidência da Braskem e o colaborador assumiu 
a Presidência do Conselho, a partir de quando o Colaborador passou a 
priorizar este tema em sua agenda dada sua relevância - poderia até levar 
à quebra da Braskem. 
5 Do Ministério da Fazenda (nível técnico até o Ministro Guido Mantega), 
passando por Gilberto Carvalho (“seminário” ou “seminarista”), entre 
outros, até Lula (“chefe”, “amigo de meu pai”, “amigo de EO”). 
6 Importante ressaltar que Antonio Palocci (“italiano”, “italia”, ou ao 
que parece também “Milan”, por parte de Cláudio Melo Filho) atuava tanto 
no âmbito do Congresso, como deputado, como era, juntamente com Guido 
Mantega, os principais interlocutores junto ao Governo. No Congresso 
fica evidenciado o destaque para atuação de Romero Jucá (“RJ”, “J”, 
“primo de Adriano”, “primo”), além de outros como Eduardo Cunha (“E”, 
“EC”, “carangueijo”). 
7 O e-mail de 28/08/12 e as “tasks” anexadas confirmam o valor de R$ 50 
milhões que restou acertado com Guido Mantega/Palocci por conta do Refis 
da Crise (“IPI”) e ficou retratado/creditado como fonte (BK) na Planilha 
Italiano. Ainda que o colaborador não se recorde dos detalhes da evolução 
deste “crédito” e respectivos desembolsos, outros e-mails, como por 
exemplo os de 02/12/09, 23/02/10, 24/03/10 (italiano), 11/04/10, 
05/07/10 (italiano), e 28/08/12 evidenciam esta evolução. Nestes e-mails 
o crédito da Braskem (BK) junto a Palocci (Italiano) e Guido Mantega é 
referido em algumas passagens como crédito de “BG” (Bernardo Gradin, 
Líder Empresarial da Braskem à época). 
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âmbito do Congresso Nacional. Estes outros eventuais 
pagamentos indevidos (ou solicitação e promessa de 
pagamentos), porém, se ocorreram e como ocorreram, podem 
ser melhor esclarecidos pelos executivos da Odebrecht 
identificados nos e-mails e que conduziram as respectivas 
tratativas8. Até porque, apesar de ter tido, em alguma 
medida,ciência de algumas destas tratativas, o 
Colaborador não se recorda das mesmas já que seu 
envolvimento direto e pessoal era basicamente com Antonio 
Palocci e Guido Mantega.  

Segundo entende o Colaborador, os e-mails contidos 
neste Anexo também podem contribuir, no que tange a 
relação do Colaborador com Antonio Palocci e com Guido 
Mantega, na contextualização e corroboração dos Anexos 4 
e 6 respectivamente, e vice-versa. Neste sentido, é 
importante ressaltar que a Petição protocolizada na PGR 
em 12/03/18 contém vários e-mails e registros de agenda 
do Anexo 4, os quais também devem ser considerados na 
elucidação e corroboração dos fatos deste Anexo 4.1.3. 
Quanto ao Anexo 6, o colaborador segue pesquisando os e-
mails em seu computador para enviar na sequência à PGR. 
Por fim, alguns e-mails do Anexo 4.2.3, incluídos mais 
abaixo nesta Petição, também ajudam a corroborar as 
tratativas e desembolsos envolvendo os acertos com Guido 
Mantega e, principalmente, Antonio Palocci, refletidos 
na Planilha Italiano. 

Com relação às tratativas junto ao Congresso Nacional, 
as mesmas também devem ser avaliadas no contexto do que 
foi relatado e corroborado no Anexo 7 pelo Colaborador. 

Os executivos da Odebrecht S.A e da Braskem 
identificados nos e-mails podem ajudar tanto na 
elucidação, quanto na corroboração dos fatos, inclusive 
detalhando melhor as tratativas nas quais se envolveram 
nos diversos âmbitos9 e ao longo da evolução deste tema. 
A presença de executivos da Braskem em praticamente todos 
os e-mails confirma a relevância do acesso aos e-mails 
da Braskem, conforme já enfatizado pelo colaborador antes 
mesmo de ter tido acesso a seu computador, para melhor 
elucidação e corroboração dos fatos relatados. 

Por fim, para maior compreensão quanto aos 
“usos”/desembolsos relativos a este e outros créditos das 
Planilhas Italiano e Pós-itália, considerando-se a 
dinâmica destas “conta-correntes”, é importante atentar 
para as notas de rodapé dos Anexos 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3, 
abordados abaixo nesta Petição. 

 

                     
8 Inclusive porque com o insucesso das MPs 449/08 e 460/09 várias destas 
tratativas relatadas nos e-mails a seguir, por exemplo, possivelmente 
não devem ter se concretizado: 20/01/09 (“Italiano”); 06/02/09 e 09/02/09 
(ambos “Conversa”); 10/03/09 (os dois e-mails) e 11/03/09 (o ultimo e-
mail do dia); 26/05/09 (1º e 3º e-mail do dia); 19/06/09 (1º e 3º e-mail 
do dia); 23/06/09 (“Redação Final”); 03/08/09 (URGENTE –STF) e 04/08/09 
(3º e-mail). 
9 Especialmente no âmbito do Congresso Nacional 



 6 

c. Anexo 4.2.1 (1 e-mail em 1 página): 

Contém e-mail com uma planilha em anexo (“Posição Feira 
e Italia consolidada”), que corrobora o relatado no Anexo 
em questão sobre o uso de recursos da Planilha Italiano 
para o “Evento 2008 (eleições municipais) via Feira”10.  
Alguns e-mails do Anexo 4 da Petição de 18/03/18 também 

podem ajudar na contextualização e corroboração deste 
relato. 
 

  

                     
10 Segundo entende o Colaborador, e em linha com o explicado na última 
Petição de 04/04/18 no item sobre o “MyWebDay” é provável que, assim 
como grande parte dos demais pagamentos (“usos”) das Planilhas Italiano 
e Pós-itália, estes desembolsos estejam registrados no “MyWebDay B” nas 
unidades de acompanhamento (UAs) dos responsáveis pelos créditos, ou até 
mesmo alocados a várias outras UAs e ou Projetos/Obras, sem 
necessariamente haver referência ao colaborador e/ou às Planilhas 
Italiano e Pós-itália. 
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d. Anexo 4.2.2 (1 e-mail em 1 página): 

Contém e-mail que complementa os e-mails encaminhados na 
Petição de 28/02/18. Segundo entende o Colaborador, neste 
e-mail fica evidente o envolvimento de Lula (“amigo de 
meu pai”) no tema11.  

Este e-mail também reforça o envolvimento do Ministro 
Paulo Bernardo (PB) nos temas relatados no Anexo 4.1.1, 
e que foram parte da Petição protocolizada na PGR em 
12/03/18. 

 
  

                     
11 Novamente cabe ressaltar que, segundo entende o Colaborador, e em 
linha com o explicado na última Petição de 04/04/18 no tópico relativo 
ao “MyWebDay”, é provável que, assim como grande parte dos demais 
pagamentos (“usos”) das Planilhas Italiano e Pós-itália, estes 
desembolsos estejam registrados no “MyWebDay B” nas unidades de 
acompanhamento (UAs) dos responsáveis pelos créditos, ou até mesmo 
alocados a várias outras UAs e ou Projetos/Obras, sem necessariamente 
haver referência ao colaborador e/ou às Planilhas Italiano e Pós-itália.. 
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e. Anexo 4.2.3 (27 e-mails em 30 páginas): 

Contém e-mails que corroboram os desembolsos via 
Juscelino Dourado (JD) e Brani (B), inclusive para 
doações oficiais (“bônus”, “camisas oficiais”, etc.) que 
eram descontadas da Planilha Italiano. 

Estes desembolsos, conforme fica evidente, eram 
descontados dos respectivos créditos relativos aos Anexos 
4.1.1 (LM ou Luiz Mameri), 4.1.2 (BJ ou Benedicto Junior), 
4.1.3 (BG ou Bernardo Gradin) e 4.1.4 (HV ou Henrique 
Valadares)12.  

No entendimento do Colaborador, os e-mails deixam 
evidente que alguns dos desembolsos foram para a campanha 
presidencial de 2010 de Dilma Rousseff (além dos valores 
para “Feira” – João Santana, José de Filippi Junior – 
“Felipe” - era o tesoureiro desta campanha). 

Os e-mails também esclarecem que Juscelino Dourado ficou 
responsável por acompanhar e operacionalizar pelo menos 
parte dos repasses do “Aço” (Benjamin Steinbruch) para o 
PT (Anexo 8.7). 

Alguns e-mails do Anexo 4 da Petição de 18/03/18 também 
podem ajudar na contextualização e corroboração deste 
relato, e vice-versa. 

 

  

                     
12 Novamente cabe ressaltar que segundo entende o Colaborador, e em linha 
com o explicado na última Petição de 04/04/18 no tópico relativo ao 
“MyWebDay”, é provável que, assim como grande parte dos demais pagamentos 
(“usos”) das Planilhas Italiano e Pós-itália, estes desembolsos estejam 
registrados no “MyWebDay B” nas unidades de acompanhamento (UAs) dos 
responsáveis pelos créditos, ou até mesmo alocados a várias outras UAs 
e ou Projetos/Obras, sem necessariamente haver referência ao colaborador 
e/ou às Planilhas Italiano e Pós-itália. 
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f. Anexo 5 (2 e-mails em 4 páginas): 

Contém e-mails que complementam os e-mails encaminhados 
nas Petições de 28/02/18 e 12/03/18 e que mostram temas 
envolvendo o ex-Presidente Lula. 

Segundo a compreensão do Colaborador, a troca de 
mensagens de 09/04/13 mostra ao final um e-mail de 
Alexandrino Alencar relatando conversa com Antonio 
Palocci (“Italiano”) em que se deduz uma percepção de 
Alexandrino de que o pagamento indevido solicitado pelo 
PT para Belo Monte (BM) – e negado pela Odebrecht – 
poderia ficar com Lula (“chefe”). Neste mesmo e-mail 
Alexandrino afirma que Palocci queria direcionar parte 
do pagamento indevido solicitado para as sondas (Sete 
Brasil) e também negado pela Odebrecht (conforme Anexo 
17, em especial o referente ao TC 40.1) para Lula. Este 
e-mail, todavia, do qual o colaborador não se recordava, 
pode ser melhor esclarecido por Alexandrino Alencar. 
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g. Anexo 18 (34 e-mails em 57 páginas):  

Considerando que foi intimado para prestar depoimento 
no Inquérito nº 4383, o Colaborador priorizou a busca por 
informações referentes ao PAC-SMS, incluindo nesta 
Petição os e-mails que contextualizam, corroboram e 
complementam os fatos relatados no seu Anexo. Cabe 
ressaltar que todos os e-mails trocados com Marcio Faria, 
Líder Empresarial da OEI/CNO referentes ao PAC-SMS e que 
foram identificados pelo colaborador em seu computador, 
exceto por um erro eventual, foram aqui anexados.  

Estes e-mails demonstram o período em que o Colaborador 
tomou ciência da conquista do contrato em 29/07/10 e 
05/08/10, à época sem maiores detalhes, como em geral 
ocorria com os contratos entre a Petrobras e a CNO13, dada 
a autonomia dos Negócios. E, posteriormente, já em 2012, 
conforme relatado pelo Colaborador, os e-mails demonstram 
o momento em que o colaborador foi abordado sobre o tema 
por Maria das Graças Foster, então Presidente da 
Petrobras, quando então passou a se envolver neste tema 
(em 31/10/12). 

Segundo entende o Colaborador, o e-mail de 10/11/12 
deixa claro o que foi abordado na conversa de 07/11/12 
entre o Colaborador e Maria das Graças Foster sobre os 
pagamentos indevidos que de fato foram acertados, ainda 
que sem o conhecimento anterior por parte de ambos, para 
o PT (sendo “V.” Vaccari, e “M.”  Maria das Graças) e o 
PMDB. 

De acordo com a compreensão do Colaborador, os e-mails 
de 06/12/12 e 18/12/12 evidenciam o que deveria ser a 
“administração” do assunto conforme combinado pelo 
colaborador e Maria das Graças na reunião de 07/11/12. 

Por fim, os e-mails mostram quando o contrato voltou 
publicamente à tona em agosto de 2013, e depois, quando 
se iniciaram as desavenças entre o Colaborador e Maria 
das Graças sobre este contrato, o que acabou por levar o 
tema à então Presidente Dilma Rousseff, e, na sequência, 
levou às tratativas envolvendo Guido Mantega e José 
Eduardo Cardozo (JEC), as quais, porém, não evoluíram. 

Estas desavenças com Maria das Graças, assim como o 
envolvimento da Presidente Dilma Rousseff, e dos 
Ministros Guido Mantega e José Eduardo Cardozo, no tema 
em questão, parecem ter ocorrido em grande parte, porém, 
entre setembro/13 e setembro/14, período onde existe um 
hiato nos e-mails recuperados no computador do 
Colaborador. Todavia, o Colaborador julga provável que 
se possa recuperar, junto à empresa leniente Odebrecht 
S.A., evidências que possam ajudar em maior elucidação e 
corroboração dos fatos, direcionando-se as pesquisas 
internas aos e-mails recebidos e/ou enviados pelos demais 
executivos da empresa envolvidos no tema. 

                     
13 Neste sentido vide inclusive a Petição de 02-04-18 (Anexo 17) na qual 
todos os e-mails trocados com Marcio Faria relativos à relação da CNO 
com a Petrobras foram juntados, com exceção dos que agora estão sendo 
juntados sobre o PAC-SMS. 
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05.! Em relação aos e-mails acima relacionados, 

oportuno esclarecer que, aparentemente, há alguns hiatos de 

períodos sem e-mails ou registros de calendário, principalmente 

entre setembro de 2013 e setembro de 2014, os quais o 

Colaborador acredita não puderam ser recuperados pelos técnicos 

da Polícia Federal. Da mesma forma, foi possível observar 

também que alguns e-mails criptografados se encontravam 

corrompidos e não puderam ser abertos pelo Colaborador. 

06.! De toda forma, os documentos encontrados e 

apresentados nesta oportunidade não apenas contextualizam e 

corroboram de forma consistente os fatos relatados nos anexos 

do Colaborador, como também podem corroborar os relatos de 

outros colaboradores do Grupo Odebrecht e eventuais lenientes. 

07.! Por fim, requer seja preservado o sigilo do 

material ora apresentado, que não poderá ser compartilhado com 

nenhuma autoridade estrangeira sem que sejam asseguradas as 

garantias previstas na Cláusula 18 do Acordo de Colaboração14. 

08.! Ante o exposto, o Colaborador reitera que está à 

disposição de Vossas Excelências para efetuar quaisquer 

pesquisas relativas a assuntos específicos que sejam 

considerados prioritários. Para tanto, no intuito de otimizar 

e priorizar as buscas por novas provas de corroboração, é 

suficiente a requisição por e-mail ou outro meio de comunicação 

formal à sua defesa técnica, com a concessão de prazo razoável 

para a realização das pesquisas. 

Pede deferimento. 
Brasília/DF, em 10 de abril de 2018. 

 
 

Eduardo Sanz 
OAB/PR 38.716 

                     
14 Cláusula 18. O MPF somente compartilhará os dados, depoimentos, 
informações e provas com autoridade estrangeira para uso em face do 
COLABORADOR, ou prestará cooperação jurídica internacional para tal 
finalidade, se a autoridade estrangeira firmar acordo de colaboração 
especifico com o COLABORADOR ou lhe fizer proposta formal de acordo 
cujas condições e o efeito exoneratório sejam, no mínimo, equivalentes 
aos do presente acordo. 

Brasília/DF, em 10 de abril de 2018

Eduardo Sanz
OAB/PR 38.716
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 26 de março de 2008 19:11

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Ipi 0

Marcelo, 
 
Acabo de saber pelo Benjamim que jah estah pronto um pacote sobre o IPI 0 que deverah sair em breve. O governo teria decidido 
separar a solucao dos dois IPIs. Se isso for verdade, minha suspeita eh que se trata de um novo Refis. 
 
Jah avisei ao Newton e ao Claudio Melo. Serah que temos como descobrir do que se trata?  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
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For more information please visit http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 1 de abril de 2008 10:26

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: ENC: IPI 0

Segue novamente 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Enviada em: segunda-feira, 31 de março de 2008 18:15 
Para: 'Marcelo Bahia Odebrecht' 
Cc: Newton Souza 
Assunto: ENC: IPI 0 
 
Corrigindo o nome é Luiz Inácio Lucena Adams 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Enviada em: segunda-feira, 31 de março de 2008 18:12 
Para: 'Marcelo Bahia Odebrecht' 
Cc: Newton Souza 
Assunto: IPI 0 
 
Marcelo, 
 
Conforme solicitado, o interlocutor no Governo até a presente data sobre este assunto é o Procurador Geral da 
Fazenda Nacional Luiz Fernando Adams. Acredito que qualquer proposta passe pelo Ministério da Fazenda antes. 
Preocupa-me somente o fato de que estes assuntos estejam ganhando muita velocidade ultimamente e possam sair 
em um pacote qualquer sem contribuições da sociedade em geral. 
 
MF 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 1 de abril de 2008 10:56

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: IPI ZERO - IMPORTANTE

excelente 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 1 de abril de 2008 10:36 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Assunto: RES: IPI ZERO - IMPORTANTE 
 
Já falei com o Sergio que ficou de checar com quem você poderia falar, antes de eu estar eventualmente com o 
Ministro. 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 1 de abril de 2008 10:26 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: IPI ZERO - IMPORTANTE 
 
Segue novamente conforme solicitado 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Enviada em: segunda-feira, 31 de março de 2008 17:50 
Para: 'Marcelo Bahia Odebrecht' 
Cc: Newton Souza; Jose Carlos Grubisich SP-ESC; CARLOS FADIGAS 
Assunto: IPI ZERO - IMPORTANTE 
 
Senhores, 
 
Esta é a proposta que a PGN está negociando com algumas multinacionais para acomodar a questão do IPI alíquota 
0. Considero que a proposta não nos atende, pois a eventual renúncia fiscal impactaria mais àquelas situações onde 
o contribuinte compensou na marra, ou seja, sem decisão que o autorizasse a fazê-lo. Montarei uma proposta 
alternativa. 
 
MF 
 

De: ROGERIO Bautista SP-ESC  
Enviada em: segunda-feira, 31 de março de 2008 16:57 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Assunto: ENC: IPI - IMPORTANTE 
 
Mauricio, 
 
Para conhecimento. Gostaria de falar contigo sobre o assunto logo que possível. 
 
Rogério 
 

De: Galvao, Luis C [mailto:Luis.C.Galvao@unilever.com]  
Enviada em: segunda-feira, 31 de março de 2008 16:53 
Para: ROGERIO Bautista SP-ESC 
Assunto: FW: IPI 
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Luis Galvao 
VP Legal Affairs 
Unilever Brasil 
+ 55 11 3568 8022 

 

From: Galvao, Luis C  
Sent: Monday, March 31, 2008 4:51 PM 
To: 'rogerio.bautista@brasken.com.br' 
Subject: FW: IPI 
 
 
 

 
Reportamo-nos à nossa reunião da última quinta-feira, ocasião em que recebemos de V.Sa. a proposta abaixo: 
 

PROPOSTA DO GOVERNO 

REDUÇÕES 

Prazo Multa Juros 
À vista 100,00% 30,00% 

6 meses 100,00% 30,00% 

24 meses 80,00% 30,00% 

60 meses 0,00% 0,00% 

120 meses 0,00% 0,00% 
 
 
Nesse sentido, permitimo-nos fazer a seguinte proposta: 
 

PROPOSTA DAS INDÚSTRIAS 
REDUÇÕES 

Prazo Multa Juros 

À vista 100,00% 60,00% 

6 meses 100,00% 50,00% 

24 meses 80,00% 30,00% 
60 meses 0,00% 0,00% 

120 meses 0,00% 0,00% 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2008 15:34

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Pedro Novis; Newton Souza

Cc: Jicelia Sampaio Andrade Silva; Emilio Odebrecht

Assunto: RES: IPI Prêmio

Acabo de falar com o Benjamim que confirmou a informação que o GM está trabalhando na solução do IPI 0 como 
um tipo de Refis (parcelamento do devido com escalonamento de juros e multa). Também confirmou que GM quer 
separar os IPIs, tratando agora do alíquota 0 e depois do IPI prêmio. 
 
MF 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 2 de abril de 2008 13:05 
Para: Pedro Novis; Newton Souza 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Jicelia Sampaio Andrade Silva; Emilio Odebrecht 
Assunto: RES: IPI Prêmio 
 
Já estamos falando a um bom tempo. A reunião é basicamente para isto. 
 

De: Pedro Novis  
Enviada em: quarta-feira, 2 de abril de 2008 12:59 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza 
Cc: 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC'; Jicelia Sampaio Andrade Silva; Emilio Odebrecht 
Assunto: RES: IPI Prêmio 
 
Marcelo, 
É tema de alta relevância para a BRK. Se v. vai estar com o GM, sugiro capacitar-se com Newton para poder bem 
argumentar com ele (caso v. não já esteja capacitado). 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 2 de abril de 2008 12:31 
Para: Newton Souza 
Cc: 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC'; Jicelia Sampaio Andrade Silva; Pedro Novis; Emilio Odebrecht 
Assunto: RES: IPI Prêmio 
 
O Sergio (assessor) disse que este assunto esta mesmo com Rashid (e sabe que e para não andar). Pedi para me 
encontrar com Guido na 6ª. 
Avisem a meu pai para ele não entrar no circuito até eu ter esta conversa com GM 
 

De: Newton Souza  
Enviada em: quarta-feira, 2 de abril de 2008 10:23 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC' 
Assunto: IPI Prêmio 
Prioridade: Alta 
 
Para sua informação, O Ministro Miguel Jorge não foi bem sucedido na tentativa de resolver o IPI Prêmio no bojo da 
Política Industrial. Frase dele sobre reunião de sexta feira: “Não consegui enfiar na Política Industrial - Rachid e Guido 

pularam alto” 

Estamos tentando – MF e eu - falar com Benjamin, que procurou EO na segunda-feira, mas sem sucesso. É possível 
que ele retorne agora de manhã. 
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Acho que você aferir a situação com o Ministro Mantega voltou a ser importante. 
 
Newton 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System. 
For more information please visit http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 4 de abril de 2008 11:11

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza

Assunto: ENC: Parcelamento IPI Zero

Anexos: Agenda MO - Crédito Prêmio IPI e IPI Alíquota Zero.doc; Proposta 

Parcelamento IPI Zero.doc; Acordo IPI Prêmio

Marcelo, 
 
Segue a agenda com um pequeno ajuste em relação a versão anterior. 
 
MF 
 

De: ROGERIO Bautista SP-ESC  
Enviada em: sexta-feira, 4 de abril de 2008 11:04 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Assunto: Parcelamento IPI Zero 
 
Mauricio, 
 
Seguem documentos sobre o assunto em referência. 
 
Rogério 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Newton Souza

Enviado em: quarta-feira, 9 de abril de 2008 16:05

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Pedro 

Novis

Cc: Jose Carlos Grubisich SP-ESC; CARLOS FADIGAS

Assunto: RES: IPI

Eu acho que temos que agir como se estivesse combinado com Benjamin e ter uma agenda paralela e direta, que 
você poderia liderar junto ao GM, ou quem este indicar para resolver o assunto. Mas para isto, você precisaria abrir 
uma agenda específica com ele para ter uma percepção mais aberta do que querem, ou podem fazer. 
A partir dessa agenda inicial, revemos nossas estratégias. 
 
Newton 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 9 de abril de 2008 15:53 
Para: Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Pedro Novis 
Cc: Jose Carlos Grubisich SP-ESC; CARLOS FADIGAS 
Assunto: RES: IPI 

 
Qual a solução? Eu conversar em paralelo com GM ou “torear” ele para estar sempre em conversa a 3. 
Fico a disposição 
 

De: Newton Souza  
Enviada em: quarta-feira, 9 de abril de 2008 15:50 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Pedro Novis 
Cc: Jose Carlos Grubisich SP-ESC; CARLOS FADIGAS 
Assunto: RES: IPI 
 
Marcelo, 
 
Tudo indica que o Benjamin tem interesses diferentes dos nossos.  Concordo que temos que tentar buscar 
alinhamento, mas precisamos ter claro que ele, sem a nossa presença, advogará o que lhe for mais conveniente, a 
menos que sinta que há riscos de não emplacar a sua solução. 
Newton 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 9 de abril de 2008 14:09 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza; Pedro Novis 
Cc: Jose Carlos Grubisich SP-ESC; CARLOS FADIGAS 
Assunto: RES: IPI 

 
Mauricio, 
Como lhe disse na sexta, a esta altura temos que buscar alinhamento com Benjamin, se não estaremos batendo 
cabeça (oque quase aconteceu na reunião de sexta com ele, eu e GM). 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 9 de abril de 2008 10:50 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Pedro Novis 
Cc: Jose Carlos Grubisich SP-ESC; CARLOS FADIGAS 
Assunto: IPI 
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Senhores, 
 
Benjamim não retornou minhas ligações de ontem e anteontem.  
 
Estivemos com o Procurador Geral da Fazenda Nacional. Ele informou que o Benjamim, representando a Fiesp, teria 
interesse em incluir neste parcelamento o IPI prêmio. O que não condiz com os nossos interesses. Apresentou o 
plano de Refis do IPI 0 com base na tabela que reflete a proposta do Governo, evidentemente que  pior do que a 
proposta do Benjamim. Explicamos para ele que seria importante diferenciar aqueles que têm decisão judicial 
daqueles que não as tem. Deixamos com ele nosso texto da MP. Ele pareceu pouco receptivo a este proposta, mas 
ao final demonstrou interesse. Não acredito que seja ele o canal para inserir este ponto. Disse que o GM estará nos 
EUA e que este assunto não será resolvido esta semana.  
 
Parece-me que este pleito somente passará se atacarmos por cima. Tentarei hoje novo contato com o Benjamim. 
 
MF 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System. 
For more information please visit http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 9 de abril de 2008 17:21

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza

Cc: Jose Carlos Grubisich SP-ESC; Pedro Novis; Marcos Wilson

Assunto: Res: IPI

Acho que semana que vem funciona, pois segundo Adams GM  estah viajando e este assunto não sai na ausencia dele. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com> 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Jose Carlos Grubisich  SP-ESC; Pedro Novis <pedro.novis@odebrecht.com>; 
Marcos Wilson <marcos.wilson@odebrecht.com> 
Enviada em: Wed Apr 09 16:39:23 2008 
Assunto: Re: IPI 
 
Nao tenho problemas. Querem que eu tente marcar uma nova conversa? Mas tera que ser na semana que vem? 
------Original Message------ 
From: Newton Souza 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC' 
Cc: Jose Carlos Grubisich 
Cc: Pedro Novis 
Cc: Marcos Wilson 
Sent: Apr 3, 2008 3:01 PM 
Subject: IPI 
 
Marcelo: 
 
 
 
Maurício preparou a Agenda anexa – que já conta com minhas contribuições - para orientar suas conversas sobre o IPI. 
 
Informação da reunião de MF com a Talita: o assunto não foi sequer mencionado nos diálogos sobre Política Industrial. Ela vê o 
assunto como difícil, por envolver questões subjudice. Prefere nos apoiar em coisas para o futuro. Ou seja, não querem este tema 
na agenda daquele ministério. 
 
 
 
Newton 
 

 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 9 de abril de 2008 23:55

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Darci Luz Nadeu

Cc: Jose Carlos Grubisich SP-ESC; Pedro Novis; Marcos Wilson

Assunto: Res: Res: IPI

Ok 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com>; Darci Luz Nadeu 
<darciluz@odebrecht.com> 
Cc: Jose Carlos Grubisich  SP-ESC; Pedro Novis <pedro.novis@odebrecht.com>; Marcos Wilson 
<marcos.wilson@odebrecht.com> 
Enviada em: Wed Apr 09 22:32:26 2008 
Assunto: Re: Res: IPI 
 
Leila, 
Veja se o Min Guido Mantega estara no encontro de 3a com a Dilma. Se nao estiver veja se consegue marcar um encontro rapido 
com ele de 10 min na 3a tarde ou 4a pela manha em BSB ou na 6a em SP. 
Se perguntarem o assunto diga que e IPI. 
 
Mauricio, 
Voce fica de me atualizar na 2a 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System. 
For more information please visit http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 11 de abril de 2008 18:02

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza

Cc: Pedro Novis; 'jose.grubisich@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: REUNIÃO GM

Mesmo no IPI 0, os demais estao aceitando/pedindo menos que a gente 
 
----- Original Message ----- 
From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Pedro Novis; Jose Carlos Grubisich SP-ESC <jose.grubisich@braskem.com.br> 
Sent: Fri Apr 11 13:42:11 2008 
Subject: RES: REUNIÃO GM  
 
São duas coisas distintas. Claramente a solução dos IPis será separada. Acredito será difícil reverter esta posição. Em 
minha opinião temos que concentrar esforços no Refis do IPI 0. A questão do IPI prêmio será solucionada somente 
após a decisão do STF.  
 
  
 
Segundo informações que recebi nada sairá na ausência do GM. 
 
  
 
MF 
 
  
 
________________________________ 
 
De: Newton Souza [mailto:newton.souza@odebrecht.com] 
Enviada em: sexta-feira, 11 de abril de 2008 10:47 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Cc: Pedro Novis; Jose Carlos Grubisich SP-ESC 
Assunto: RES: REUNIÃO GM  
 
  
 
Estamos ficando meio sem saída. Pelo tom do diálogo abaixo, GM não vai resolver mesmo. Para piorar, acabo de ler 
decisão do Supremo (Gilmar Mendes) da semana passada, CONTRA a tese dos contribuintes. 
 
Maurício, tem alguma coisa que está me escapando, ou é melhor mesmo tentar melhorar o que está sendo aceitável 
para os demais? 
 
  
 
Newton 
 
  
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
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Enviada em: sexta-feira, 11 de abril de 2008 10:41 
Para: Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Cc: Pedro Novis; Jose Carlos Grubisich 
Assunto: RES: REUNIÃO GM  
 
  
 
Está complicado. Antes de 25 só por telefone. 
 
Além disto volto a insistir: todos os demais interessados, inclusive CSN, estão trabalhando com uma demanda mais 
leve que a nossa. Se não conseguirmos harmonizar os interesses, não vai ter conversa minha que resolva. O cara já é 
fraco e todos os outros já estão chegando a um entendimento embaixo... 
 
  
 
________________________________ 
 
De: Darci Luz [mailto:darciluz@odebrecht.com] Enviada em: quinta-feira, 10 de abril de 2008 10:36 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: REUNIÃO GM  
 
  
 
Marcelo,  
 
  
 
GM está em Washington, voltando somente dia 18.  
 
Sexta-feira ( 19) não estará em SP, e sexta-feira seguinte (25) estará em Montividéo. Entre 22 e 24/04 está com a 
agenda fechada .  
 
  
 
Sr. Sérgio pediu para te passar o seguinte :  
 
- Se não for muito urgente, agendar para depois do dia 25 .  
 
- Para vc. avaliar se poderia falar com alguma outra pessoa.  
 
- Sr. Sérgio se coloca à disposição para falar com você por telefone .  
 
  
 
  
 
Leila  
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
______________________________________________________________________ 
This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System. 
For more information please visit http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
 



17

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 29 de abril de 2008 14:46

Para: Pedro Novis; Jose Carlos Grubisich SP-ESC; Newton Souza; Marcelo Bahia 

Odebrecht; presidenciaoec@odebrecht.com

Assunto: Res: GM

O farei 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Pedro Novis <pedro.novis@odebrecht.com> 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Jose Carlos Grubisich  SP-ESC; Newton Souza 
<newton.souza@odebrecht.com>; Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; presidenciaoec@odebrecht.com 
<presidenciaoec@odebrecht.com> 
Enviada em: Tue Apr 29 14:44:50 2008 
Assunto: RES: GM 
 
Eu posso amanhã entre 11 e 13 hs. ou no dia 5 entre 10 e 15 hs. Peço a Maurício o favor de coordenar os demais. 
 
 
 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 29 de abril de 2008 14:34 
Para: Pedro Novis; Jose Carlos Grubisich SP-ESC; Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; presidenciaoec@odebrecht.com 
Assunto: Res: GM 
 
 
 
Entendo que devemos nos reunir para definir a agenda do Marcelo com GM 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Pedro Novis <pedro.novis@odebrecht.com> 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Enviada em: Mon Apr 28 19:31:24 2008 
Assunto: RES: GM 
 
Mauício, 
 
 
 
Infelizmente, não. Na verdade não fez nada, a não ser a informação que passei a NS na quarta passada, sobre a proposta que seria 
encaminhada no Congresso naquela tarde. Voltei a insistir com ele na tese das compensações. Mas sinceramente não acho que 
tenhamos qualquer notícia a curto prazo. Estou à disposição para conversarmos sobre outras medidas. 
 
 
 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 28 de abril de 2008 11:53 
Para: Pedro Novis; Marcelo Bahia Odebrecht; Jose Carlos Grubisich SP-ESC 
Cc: Newton Souza 
Assunto: RES: GM 
 
 
 
Alguma novidade? 
 
 
 
________________________________ 
 
De: Pedro Novis [mailto:pedro.novis@odebrecht.com] 
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Enviada em: quinta-feira, 24 de abril de 2008 19:34 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht; Jose Carlos Grubisich SP-ESC 
Cc: Newton Souza 
Assunto: RES: GM 
 
 
 
Newton/Maurício, 
 
Vamos aguardar a conversa que NS e eu teremos sábado para construir a agenda de MO. 
 
 
 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 24 de abril de 2008 19:12 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Pedro Novis; Jose Carlos Grubisich SP-ESC 
Cc: Newton Souza 
Assunto: RES: GM 
 
 
 
Sugiro uma reunião antes para alinharmos o teor da sua conversa. 
 
 
 
MF 
 
 
 
________________________________ 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] 
Enviada em: quinta-feira, 24 de abril de 2008 18:41 
Para: Pedro Novis; Jose Carlos Grubisich SP-ESC 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza 
Assunto: ENC: GM 
 
 
 
Minha agenda a principio é só IPI 
 
 
 
________________________________ 
 
De: Darci Luz [mailto:darciluz@odebrecht.com] 
Enviada em: quinta-feira, 24 de abril de 2008 15:12 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: GM 
 
 
 
Marcelo, 
 
 
 
Guido Mantega ficou para o dia 07/05 às 15h00, em BSB. 
 
 
 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
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Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pelo MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pelo MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 5 de maio de 2008 12:27

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Newton Souza; Ismael Abreu

Assunto: ENC: Paper Acordo Crédito-prêmio

Anexos: Paper - Crédito-prêmio de IPI (Projeto MP Conciliação).doc

Senhores, 
 
Segue o resumo executivo do Anteprojeto de MP para o acordo do IPI Prêmio. 
 
MF 

De: ROGERIO Bautista SP-ESC  
Enviada em: quarta-feira, 5 de março de 2008 17:08 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Assunto: Paper Acordo Crédito-prêmio 
 
Mauricio, 
 
Segue paper em referência. 
 
Rogério 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 12 de maio de 2008 08:40

Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; presidenciaoec@odebrecht.com

Assunto: Ipi

Newton, 
 
 Marcelo estarah reunido com o italiano hoje pela manha aih no escritorio para tratar de outro assunto, mas acho que seria uma 
boa oportunidade se voce pudesse relembra-lo da nossa questao. Estou no Rio na Petrobras com o JCG . 
 
Abs  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pelo MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 28 de maio de 2008 19:49

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; pnovis@griffo.com.br; Jose Carlos 

Grubisich SP-ESC

Assunto: Ipi

Acabamos agora a reuniao com GM. Reuniao boa. Ha interesse em resolver e enorme risco de sair o Zero antes do premio. 
 
Relatarei maiores detalhes amanha 
 
MF  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pelo MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 29 de maio de 2008 12:09

Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Adriano Sa de Seixas Maia

Assunto: Res: IPI

Isto mesmo Newton. Ha pressao da fazenda para separarmos o assunto premio e zero. Conseguimos manter toda a discussao na 
uniao dos temas. Eh uma qustao de timig agora. 
 
Marcelo, 
 
Acho importante agora mantermos as reunioes com GM e equipe somente entre nos, sem unilever e nestle. 
 
MF 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Adriano Sa de Seixas Maia <amaia@odebrecht.com> 
Enviada em: Thu May 29 11:48:19 2008 
Assunto: IPI 
 
Pelos feedbacks de MF, Gerdau e Giannetti, a reunião foi muito boa. Parece haver um interesse genuíno em resolver a questão. 
GM reconhece que o IPI-Prêmio é um incentivo legítimo, e que a reversão jurisprudencial que gerou toda essa insegurança 
jurídica trás ônus para os exportadores que não pode mais ser recuperado nos preços. 
 
 
 
A unificação dos assuntos Zero e Prêmio foi item importante. Unilever contra, Giannetti e nós a favor, CSN resignada, e Gerdau 
neutro. 
 
 
 
A outra questão foi a da data de corte. Giannetti já tem estudo que mostra claramente que 2002 é a data correta. Foi neste ano que 
o PIS/COFINS deixou de ser cumulativo. Como o IPI-Prêmio tem por finalidade eliminar os resíduos de carga fiscal interna sobre 
os bens exportados, o argumento é muito consistente. 
 
 
 
A preocupação com a OMC também foi tratada e devidamente contestada. 
 
 
 
GM demonstrou preocupação com estruturação de acordo que possa ser bem sustentado politicamente. É neste aspecto que os 
dois outros interlocutores neste assunto podem ajudar. Já pedi reunião para a próxima semana. Com base no resultado desta 
reunião, teremos o quadro para o diálogo de AM. 
 
 
 
GM ficou de convocar nova reunião para dar seguimento no assunto.  Vai estar com Giannetti amanhã – a pedido do próprio GM 
– quando dará feedback da reunião sob a ótica dele. 
 
 
 
Newton 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pelo MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 29 de maio de 2008 14:24

Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Adriano Sa de Seixas Maia

Assunto: Res: IPI

O que se poderia fazer por enquanto eh assegurar que GM faca as proximas reunioes somente conosco, gerdau, CSN e Roberto 
Gianetti 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Adriano Sa de Seixas Maia <amaia@odebrecht.com> 
Enviada em: Thu May 29 14:02:19 2008 
Assunto: RES: IPI 
 
Agora não. Vamos esperar as reuniões da próxima semana. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quinta-feira, 29 de maio de 2008 13:22 
Para: Newton Souza 
Cc: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Adriano Sa de Seixas Maia 
Assunto: Re: IPI 
 
Necessita algum apoio meu agora? 
 
----- Original Message ----- 
From: Newton Souza 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Adriano Sa de Seixas Maia 
Sent: Thu May 29 10:48:19 2008 
Subject: IPI 
 
Pelos feedbacks de MF, Gerdau e Giannetti, a reunião foi muito boa. Parece haver um interesse genuíno em resolver a questão. 
GM reconhece que o IPI-Prêmio é um incentivo legítimo, e que a reversão jurisprudencial que gerou toda essa insegurança 
jurídica trás ônus para os exportadores que não pode mais ser recuperado nos preços. 
 
 
 
A unificação dos assuntos Zero e Prêmio foi item importante. Unilever contra, Giannetti e nós a favor, CSN resignada, e Gerdau 
neutro. 
 
 
 
A outra questão foi a da data de corte. Giannetti já tem estudo que mostra claramente que 2002 é a data correta. Foi neste ano que 
o PIS/COFINS deixou de ser cumulativo. Como o IPI-Prêmio tem por finalidade eliminar os resíduos de carga fiscal interna sobre 
os bens exportados, o argumento é muito consistente. 
 
 
 
A preocupação com a OMC também foi tratada e devidamente contestada. 
 
 
 
GM demonstrou preocupação com estruturação de acordo que possa ser bem sustentado politicamente. É neste aspecto que os 
dois outros interlocutores neste assunto podem ajudar. Já pedi reunião para a próxima semana. Com base no resultado desta 
reunião, teremos o quadro para o diálogo de AM. 
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GM ficou de convocar nova reunião para dar seguimento no assunto.  Vai estar com Giannetti amanhã – a pedido do próprio GM 
– quando dará feedback da reunião sob a ótica dele. 
 
 
 
Newton 
 
 
 

 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Adriano Sa de Seixas Maia

Enviado em: sexta-feira, 30 de maio de 2008 16:42

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza

Assunto: Res: IPI

Esatarei em bsb na quarta a noite em jantar em que o assunto poderah ser tratado. Aguardo instrucoes, se for o 
caso. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza 
Cc: Adriano Sa de Seixas Maia 
Enviada em: Thu May 29 23:24:02 2008 
Assunto: Res: RES: IPI 
 
Ok 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com> 
Cc: Adriano Sa de Seixas Maia <amaia@odebrecht.com> Enviada em: Fri May 30 00:03:43 2008 
Assunto: Re: RES: IPI 
 
Entendi de NS que nos tratariamos em grupo reduzido nossas reunioes sem a fazenda, mas acho dificil a fazenda 
excluir os demais por iniciativa deles tendo se iniciado assim. 
O que pode acontecer e que nos passemos a marcar (por iniciativa nossa) reunioes (avisando antes ou depois, ou 
nem avisando aos outros) minha  com Mantega ou nos/CSN/Gianetti com Mantega/equipe. 
 
----- Original Message ----- 
From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Adriano Sa de Seixas Maia 
Sent: Thu May 29 20:16:57 2008 
Subject: RES: IPI 
 
Essa é a idéia. Tratar em grupo reduzido. Marcelo poderá avaliar se há espaço para esta colocação. 
 
 
 
MF 
 
 
 
________________________________ 
 
De: Newton Souza [mailto:newton.souza@odebrecht.com] 
Enviada em: quinta-feira, 29 de maio de 2008 15:29 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Adriano Sa de Seixas Maia 
Assunto: RES: IPI 
 
 



28

 
Maurício, 
 
 
 
Conforme nossa conversa com Giannetti, não acho que valha a pena o desgaste de tentar excluí-los das reuniões. 
Basta assegurar junto a GM que o que defendem – separação do IPI Zero – não será atendido.  Além disso, como 
você já vem fazendo, tratamos tudo previamente no grupo reduzido que você cita. 
 
 
 
Newton 
 
 
 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 29 de maio de 2008 14:24 
Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Adriano Sa de Seixas Maia 
Assunto: Res: IPI 
 
 
 
O que se poderia fazer por enquanto eh assegurar que GM faca as proximas reunioes somente conosco, gerdau, CSN 
e Roberto Gianetti 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Adriano Sa de Seixas Maia <amaia@odebrecht.com> Enviada em: Thu 
May 29 14:02:19 2008 
Assunto: RES: IPI 
 
Agora não. Vamos esperar as reuniões da próxima semana. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quinta-feira, 29 de maio de 2008 13:22 
Para: Newton Souza 
Cc: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Adriano Sa de Seixas Maia 
Assunto: Re: IPI 
 
Necessita algum apoio meu agora? 
 
----- Original Message ----- 
From: Newton Souza 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Adriano Sa de Seixas Maia 
Sent: Thu May 29 10:48:19 2008 
Subject: IPI 
 
Pelos feedbacks de MF, Gerdau e Giannetti, a reunião foi muito boa. Parece haver um interesse genuíno em resolver 
a questão. GM reconhece que o IPI-Prêmio é um incentivo legítimo, e que a reversão jurisprudencial que gerou toda 
essa insegurança jurídica trás ônus para os exportadores que não pode mais ser recuperado nos preços. 
 
 



29

 
A unificação dos assuntos Zero e Prêmio foi item importante. Unilever contra, Giannetti e nós a favor, CSN 
resignada, e Gerdau neutro. 
 
 
 
A outra questão foi a da data de corte. Giannetti já tem estudo que mostra claramente que 2002 é a data correta. 
Foi neste ano que o PIS/COFINS deixou de ser cumulativo. Como o IPI-Prêmio tem por finalidade eliminar os 
resíduos de carga fiscal interna sobre os bens exportados, o argumento é muito consistente. 
 
 
 
A preocupação com a OMC também foi tratada e devidamente contestada. 
 
 
 
GM demonstrou preocupação com estruturação de acordo que possa ser bem sustentado politicamente. É neste 
aspecto que os dois outros interlocutores neste assunto podem ajudar. Já pedi reunião para a próxima semana. Com 
base no resultado desta reunião, teremos o quadro para o diálogo de AM. 
 
 
 
GM ficou de convocar nova reunião para dar seguimento no assunto.  Vai estar com Giannetti amanhã – a pedido do 
próprio GM – quando dará feedback da reunião sob a ótica dele. 
 
 
 
Newton 
 
 
 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright. 
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
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De: Newton Souza

Enviado em: sexta-feira, 30 de maio de 2008 17:26

Para: Adriano Sa de Seixas Maia; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia 

Odebrecht

Assunto: Res: RES: IPI

Vou estar em bsb na quarta. Fechamos a sua agenda sobre o ipi na quarta à tarde ------Mensagem original------ 
De: Adriano Maia 
Para: Mauricio Ferro 
Para: Marcelo Odebrecht 
Para: Newton Sergio de Souza 
Enviada em: Mai 30, 2008 4:41 PM 
Assunto: Res: RES: IPI 
 
Esatarei em bsb na quarta a noite em jantar em que o assunto poderah ser tratado. Aguardo instrucoes, se for o 
caso. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza 
Cc: Adriano Sa de Seixas Maia 
Enviada em: Thu May 29 23:24:02 2008 
Assunto: Res: RES: IPI 
 
Ok 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com> 
Cc: Adriano Sa de Seixas Maia <amaia@odebrecht.com> Enviada em: Fri May 30 00:03:43 2008 
Assunto: Re: RES: IPI 
 
Entendi de NS que nos tratariamos em grupo reduzido nossas reunioes sem a fazenda, mas acho dificil a fazenda 
excluir os demais por iniciativa deles tendo se iniciado assim. 
O que pode acontecer e que nos passemos a marcar (por iniciativa nossa) reunioes (avisando antes ou depois, ou 
nem avisando aos outros) minha  com Mantega ou nos/CSN/Gianetti com Mantega/equipe. 
 
----- Original Message ----- 
From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Adriano Sa de Seixas Maia 
Sent: Thu May 29 20:16:57 2008 
Subject: RES: IPI 
 
Essa é a idéia. Tratar em grupo reduzido. Marcelo poderá avaliar se há espaço para esta colocação. 
 
 
 
MF 
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________________________________ 
 
De: Newton Souza [mailto:newton.souza@odebrecht.com] 
Enviada em: quinta-feira, 
 
------Mensagem original truncada------ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 18 de junho de 2008 15:14

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza

Assunto: RES: Re: Reunião

A menos que vcs demandem, como estarei viajando agora, não tenho data agendada para retornar a ele 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 17 de junho de 2008 21:19 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza 
Assunto: Res: Re: Reunião 
 

Antes de falar com ele de novo preciso lhe atualizar. Roberto Gianetti esteve com ele e ficou marcado a formacao de um grupo de 
estudo conjunto entre contribuintes e governo, liderado pelo luiz fernando adams,  para fechar todos os detalhes da proposta. 
 
Acho que com isso ele não convocarah mais a nova reuniao. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Enviada em: Tue Jun 17 20:46:11 2008 
Assunto: Re: Reunião 
 
Nao deu para falar no assunto (nem tampouco forcei). So disse a ele que estava esperando a convocacao nova reuniao 
 
----- Original Message ----- 
From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Tue Jun 17 18:30:12 2008 
Subject: Reunião 
 
Marcelo, 
 
 
 
Como foi sua reunião com GM na sexta passada? 
 
 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
 
Jurídico 
 
Braskem S.A. 
 
Fone 55 11 3576.9307 
 
Fax 55 11 3023.0416 
 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
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acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pelo MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pelo MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  

______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 15 de julho de 2008 14:39

Para: Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Adriano Sa de Seixas Maia

Assunto: Re: IPI

AM: precisamos estar alinhados para o final de semana 
 
----- Original Message ----- 
From: Newton Souza 
To: 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; Adriano Sa de Seixas Maia 
Sent: Tue Jul 15 09:01:57 2008 
Subject: IPI 
 
Maurício, 
 
  
 
Vide Valor de hoje. Pelo que diz a matéria, a Fazenda está trabalhando mesmo para tratar tanto IPI Zero como IPI 
Prêmio como créditos da Receita Federal. Em troca, ofrecem REFIS. Acho que seria bom você ouvir o Giannetti a 
respeito. 
 
Newton 
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De: Newton Souza

Enviado em: terça-feira, 29 de julho de 2008 18:22

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC'

Assunto: IPI

Falei com o Benjamin agora há pouco. Disse-me que o GM convocou uma reunião para sexta-feira para tratar do 
assunto. Ficou de ligar-me amanhã pela manhã para confirmar os detalhes. Fiquei com a impressão de que iria 
verificar quem teria sido convidado.  
Coincidentemente, li no jornal que GM participa de uma reunião da ABDIB na própria sexta-feira. Mencionei este 
fato, mas Benjamin deu a entender que a do IPI seria específica.  
Será que GM programou uma reunião sem a nossa presença? 
 
Newton 
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De: Bernardo Afonso de Almeida Gradin

Enviado em: quarta-feira, 30 de julho de 2008 11:16

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'presidenciaoec@odebrecht.com'

Assunto: Res: Sorry, but duty calls...

OK, procuro Newton hoje. 

 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; presidenciaoec@odebrecht.com ; Bernardo Afonso de Almeida 
Gradin  
Enviada em: Wed Jul 30 09:00:44 2008 
Assunto: Res: Sorry, but duty calls...  

De acordo. Serah bom mesmo ouvirmos como anda o projeto com o GM. Newton, peco sua ajuda para capacitar BG. 
 
Falei com MO que estah de acordo com esta estrategia. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com> 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; 
presidenciaoec@odebrecht.com <presidenciaoec@odebrecht.com>; Bernardo Afonso de Almeida Gradin 
<bgradin@odebrecht.com> 
Enviada em: Wed Jul 30 07:39:02 2008 
Assunto: RES: Sorry, but duty calls... 
 
Conforme solicitado por MO, liguei para o Benjamin ontem para "atualizá-lo" sobre o assunto e terminei sendo informado por ele 
que GM havia convocado essa reunião para sexta-feira. Não me consta que tenhamos sido convocados diretamente por GM. Não 
sabia - ou não quiz me dizer na hora - os detalhes da reunião, mas ficou de obtê-los com GM e me ligar hoje de manhã para 
combinar os próximos passos. 
Não  vejo como adiar essa reunião. Como já vinha apoiando Maurício nesta questão, estou às ordens para atender a reunião junto 
com Bernardo. 
 De qualquer forma, vou tentar saber como andam as coisas pelo lado do italiano. 
 
Newton 
________________________________ 
 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviado: quarta-feira, 30 de julho de 2008 0:16 
Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; presidenciaoec@odebrecht.com; Bernardo Afonso de Almeida Gradin 
Assunto: Enc: Sorry, but duty calls... 
 
 
 
Seria melhor adiarmos a reuniao e ouvir do italiano qual a estrategia. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Para: 'bgradin@odebrecht.com' <bgradin@odebrecht.com> 
Enviada em: Wed Jul 30 00:10:30 2008 
Assunto: Res: Sorry, but duty calls... 
 
Bernardo, 
 
Ligarei amanha para tratarmos do assunto. Mas basicamente nos queremos que o Refis do  IPI zero saia juntamente com o acordo 
com o IPI premio para que, apos as compensacoes, fique somente o saldo a ser parcelado. 
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Acho que a divergencia não eh com a Nestle, mas sim com a Gessy Lever, pois esta quer que saia agora somente o Refis do IPI 
zero, pois diferentemente de nos ela não tem respaldo em decisao judicial. A CSN tem interesse nos doisN mas topa que saia 
primeiro o Refis do IPI zero e depois o acordo do IPI premio. Isto porque eles tem caixa e provisao em balanco para o IPI zero e 
com o Refis, que sempre dah isencao de multa e juros para pagamento a vista, eles reverterao o total da provisao e gerarao 
resultado. 
 
Nossa posicao estah alinhada com a FIESP e portanto o Roberto Gianneti estah alinhado conosco. 
 
Ligarei amanha para tratarmos do assunto. 
 
Abs 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Bernardo Afonso de Almeida Gradin <bgradin@odebrecht.com> 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Enviada em: Tue Jul 29 19:44:44 2008 
Assunto: Sorry, but duty calls... 
 
Mauricio 
Desculpe incomodá-lo, mas Roberto Gianeti ligou para JCG convocando-nos pela FIESP para uma reunião com Mantega na sexta 
para tratar do IPI cred exp e aliq zero. Disse que há uma diferença de posicoes com Nestle e CSN que se farão representar pelos 
presidentes. Na sua ausencia, quem pode me apoiar, me educar no assunto e orientar nossa agenda? 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pelo MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa��es visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pelo MessageLabs Email Security System. 
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Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 



40

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 30 de julho de 2008 18:54

Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; presidenciaoec@odebrecht.com; 

Bernardo Afonso de Almeida Gradin

Assunto: Res: Sorry, but duty calls...

Ok. Acho que temos que ouvir o que a Fazenda pretende. Se for pelo lado pessimista jah sabemos que serah somente o refis para 
ambos os IPIs. Aih continuamos com nosso projeto original 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com> 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; 
presidenciaoec@odebrecht.com <presidenciaoec@odebrecht.com>; Bernardo Afonso de Almeida Gradin 
<bgradin@odebrecht.com> 
Enviada em: Wed Jul 30 13:31:32 2008 
Assunto: RES: Sorry, but duty calls... 
 
Para a  atualização de vocês entre uma run e outra: 
 
Ligou-me o Pedro Felipe, da CSN, para sugerir um encontro prévio, já que há sinais fortes de que GM está com uma agenda bem 
diferente da última reunião. Pediu para que eu falasse com Giannetti, o que já fiz. Confirmou que há questões preocupantes, mas 
ficamos de falar pessoalmente. Ele está organizando uma almoço para sexta-feira, prévio à reunião, com a participação dos 
representantes dos grupos que estiveram na última reunião + Beluzzo. 
 
 
 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 30 de julho de 2008 00:17 
Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; presidenciaoec@odebrecht.com; Bernardo Afonso de Almeida Gradin 
Assunto: Enc: Sorry, but duty calls... 
 
 
 
Seria melhor adiarmos a reuniao e ouvir do italiano qual a estrategia. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Para: 'bgradin@odebrecht.com' <bgradin@odebrecht.com> 
Enviada em: Wed Jul 30 00:10:30 2008 
Assunto: Res: Sorry, but duty calls... 
 
Bernardo, 
 
Ligarei amanha para tratarmos do assunto. Mas basicamente nos queremos que o Refis do  IPI zero saia juntamente com o acordo 
com o IPI premio para que, apos as compensacoes, fique somente o saldo a ser parcelado. 
 
Acho que a divergencia não eh com a Nestle, mas sim com a Gessy Lever, pois esta quer que saia agora somente o Refis do IPI 
zero, pois diferentemente de nos ela não tem respaldo em decisao judicial. A CSN tem interesse nos doisN mas topa que saia 
primeiro o Refis do IPI zero e depois o acordo do IPI premio. Isto porque eles tem caixa e provisao em balanco para o IPI zero e 
com o Refis, que sempre dah isencao de multa e juros para pagamento a vista, eles reverterao o total da provisao e gerarao 
resultado. 
 
Nossa posicao estah alinhada com a FIESP e portanto o Roberto Gianneti estah alinhado conosco. 
 
Ligarei amanha para tratarmos do assunto. 
 
Abs 
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----- Mensagem original ----- 
De: Bernardo Afonso de Almeida Gradin <bgradin@odebrecht.com> 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Enviada em: Tue Jul 29 19:44:44 2008 
Assunto: Sorry, but duty calls... 
 
Mauricio 
Desculpe incomodá-lo, mas Roberto Gianeti ligou para JCG convocando-nos pela FIESP para uma reunião com Mantega na sexta 
para tratar do IPI cred exp e aliq zero. Disse que há uma diferença de posicoes com Nestle e CSN que se farão representar pelos 
presidentes. Na sua ausencia, quem pode me apoiar, me educar no assunto e orientar nossa agenda? 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pelo MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pelo MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Newton Souza

Enviado em: sexta-feira, 1 de agosto de 2008 18:24

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Marcelo 

Bahia Odebrecht

Assunto: Ipi

A reuniao terminou bem. Atualizo vcs.  na segunda e aí combinamos as acoes 
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De: Newton Souza

Enviado em: quarta-feira, 13 de agosto de 2008 20:57

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Adriano Sa de Seixas Maia; Marcelo Bahia 

Odebrecht

Assunto: ---

Meu interlocutor ligou agora. Disse que estah vendo tudo redondo. Esteve agora ha pouco com o amigo do AM e 
ficou bem confortavel. 
Vai dar detalhes pessoalmente 
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De: Newton Souza

Enviado em: quarta-feira, 3 de setembro de 2008 15:14

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht; CARLOS 

FADIGAS; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN

Assunto: RES: CP IPI

Em reunião de ontem, PN tratou do tema. O interlocutor está motivado para abordar o assunto em mais 
profundidade para saber o que está, de fato acontecendo, e para ajudar a colocar o assunto no trilho. 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 3 de setembro de 2008 14:06 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; CARLOS FADIGAS; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Assunto: RES: CP IPI 

 
Ainda não. Ligarei mais uma vez para o Roberto Giannetti 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 3 de setembro de 2008 13:33 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza; CARLOS FADIGAS; BERNARDO AFONSO DE 
ALMEIDA GRADIN 
Assunto: RES: CP IPI 
 
Alguma novidade? 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 1 de setembro de 2008 21:26 
Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; CARLOS FADIGAS; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC 
Assunto: ENC: CP IPI 
 
psc 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Roberto Giannetti da Fonseca [mailto:rgiannetti@e-silex.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 1 de setembro de 2008 10:23 
Para: luis inacio adams 
Assunto: CP IPI 
 
Caro Luis Inacio, 
Gostaria de saber se está de pé o compromisso que V. e o Ministro Guido Mantega 
assumiram conosco por ocasião da última reunião que realizamos no dia 01 de 
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Agosto aqui em SP, de que fosse concluída até o dia 01 de Setembro a minuta da MP 
incluindo no seu texto tanto o refinanciamento das dívidas do caso Alíquota Zero 
como também a transação do Crédito Prêmio com data de corte em 1996, cuja 
minuta anexa de nossa lavra foi enviada para seus comentários e eventuais emendas 
no último dia 18 de Agosto.  
Inúmeros empresários presentes aquela reunião, como também alguns que foram 
convidados mas ausentes, como o Dr. Jorge Gerdau, estão me inquirindo a esse 
respeito, e desejam saber do resultado final deste trabalho e negociação. Pelos 
jornais as notícias são muitas vezes confusas e contraditórias, aumentando a 
expectativa a respeito. Sugiro marcarmos uma reunião ainda nesta semana, a sua 
conveniencia de data, local, e horário. 
Um abraço, 
Roberto Giannetti da Fonseca 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pelo MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pelo MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Darci Luz

Enviado em: segunda-feira, 8 de setembro de 2008 20:30

Para: Adriano Sa de Seixas Maia; Pedro Novis; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: RES: IPI

  
Correção: amanhã 09/09 
 
-----Mensagem original----- 
De: Darci Luz  
Enviada em: segunda-feira, 8 de setembro de 2008 20:21 
Para: Adriano Sa de Seixas Maia; Pedro Novis; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: RES: IPI 
 
  
 
Srs, 
 
Caso seja possível, em suas agendas, estamos marcando este encontro, para amanhã, 09/10, às 15h00. 
 
Obrigada, 
 
Darci 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: segunda-feira, 8 de setembro de 2008 18:55 
Para: Darci Luz 
Cc: Adriano Sa de Seixas Maia; Pedro Novis; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: IPI 
 
Tente marcar encontro com a presenca de AM, PN e MF amanha (3a). 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 10 de setembro de 2008 23:08

Para: Pedro Novis; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: IPI

Devo estar com ele (ex-colega) semana que vem. 
Nao conheco o "sponsor" da moca. Eh um burocrata. 

From: Pedro Novis  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'  
Sent: Wed Sep 10 10:01:52 2008 
Subject: RES: IPI  
Acesso ao chefe da sra. Quanto ao ex-colega ele sugere que MO também faça pressão. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 10 de setembro de 2008 10:00 
Para: Pedro Novis; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Re: IPI 
 

Acesso ao interloculor dele ou a equipe/Sra embaixo?  

From: Pedro Novis  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Sent: Wed Sep 10 08:57:24 2008 
Subject: IPI  
O meu interlocutor acaba de me dizer que reagiu à posição do ex-colega dizendo que era inaceitável a solução que 
não nos atende. Pediu que o ex continuasse buscando atender à nossa alternativa e ficou de voltar a falar com ele 5ª 
ou 6ª. O obstáculo é o que imaginamos mesmo, diz que o acesso é difícil mas se nós tivermos algum meio... 
Acha que EO deve guardar a pressão no amigo para mais adiante, se for necessário.  
Ficou de me dar notícias novas até o fim da semana. 
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De: Newton Souza

Enviado em: quinta-feira, 18 de setembro de 2008 17:49

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Pedro Novis

Assunto: Res: encontro

Compreendi, mas temos que desejar o melhor... 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Pedro Novis  
Enviada em: Thu Sep 18 16:45:02 2008 
Assunto: RES: encontro  
Ideal as vezes nem sempre é possivel. Italiano é amanhã, GM deve ser na 2ª. 
 

De: Newton Souza  
Enviada em: quinta-feira, 18 de setembro de 2008 17:40 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Pedro Novis 
Assunto: Res: encontro 
 

O ideal seria ouvir de GM e depois municiar o italiano 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Pedro Novis; Newton Souza 
Enviada em: Thu Sep 18 15:23:46 2008 
Assunto: Re: encontro 

Eu e PN estaremos com o italiano amanha. Estive com Benjamim e Roberto agora. 
Amanha falamos. 
Ainda nao consegui estar com GM. 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Pedro Novis; Newton Souza 
Sent: Thu Sep 18 10:01:20 2008 
Subject: encontro 
Marcelo, 
 
Você esteve com seu amigo ontem? 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
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Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 22 de setembro de 2008 17:48

Para: Newton Souza; Adriano Sa de Seixas Maia; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Anexos: IPI.doc

Segue nota auto-explicativa que estou enviando ao italiano. 
O cenário é preocupante. 
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De: Newton Souza

Enviado em: quarta-feira, 24 de setembro de 2008 15:53

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht; 

BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN

Assunto: RES: Ipi

Acho que devemos esperar o resultado da conversa de MO a 3. 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 24 de setembro de 2008 12:27 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Assunto: Ipi 

 

Em funcao da nossa conversa de ontem, sobre a frustracao do interlocutor do Marcelo na questao, jah não seria o momento de 
subir e  incluir este assunto na agenda de EO? 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sábado, 27 de setembro de 2008 09:58

Para: Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Fw: cancelamento GM

From: Darci Luz  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Fri Sep 26 17:55:19 2008 
Subject: cancelamento GM  
Marcelo, 
  
Glaucia, secretária do Ministro Guido Mantega, acaba de ligar para nos informar que o Presidentes estará em 

Brasilia na segunda-feira, então o Ministro vai para Brasília no domingo à noite. Cancelaram a reunião de segunda 

e vão nos ligar para remarcar em outra data. 
  
  
Darci 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 1 de outubro de 2008 17:17

Para: Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC

Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN

Disse ao Italiano que todos (Gerdau, RG e Benjamin) estão alinhados, que NS estaria mandando os 2 materiais (IPI 
e Reforma Trib). Ele ficou de me retornar 6ª com os próximos passos. 
 
MF: importante RG e CSN (Gerdau disse que não era importante este assunto para ela, e vai no vácuo) estarem 
alinhados na nossa estratégia. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 2 de outubro de 2008 12:06

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'rgiannetti@e-silex.com.br'

Assunto: Re: Res: URGENTE Proposta para o US/Brazil CEO Forum

Otimo 
------Original Message------ 
From: Mauricio Ferro 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: rgiannetti@e-silex.com.br 
Sent: Oct 2, 2008 11:23 AM 
Subject: Res: URGENTE Proposta para o US/Brazil CEO Forum 
 
Marcelo, 
 
Marcamos reuniao nesta sexta. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br> 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC Enviada em: Thu Oct 02 09:19:40 2008 
Assunto: RES: URGENTE Proposta para o US/Brazil CEO Forum 
 
Roberto, 
 
O máximo que o Fórum pode fazer é comentar este assunto, com algumas sugestões nas reuniões, e para tanto não 
faltará oportunidade. O que a principio não é possível é formalizar uma sugestão. Temos que procurar outro meio 
para tanto. 
 
No caso do IPI, estou indo agora para a Argentina. Seria importante Mauricio Ferro está com você já na 6ª, pois 
temos ações que precisamos deflagrar provavelmente já no início da semana que vem. Aguardamos uma 
confirmação amanhã do nosso interlocutor, para que Mauricio e Newton possam se concentrar na coordenação em 
Brasília já na 2ª. 
 
No caso do Equador, não foi bem um acordo, foi um pagamento de resgaste, sem nem termos a garantia de que 
receberemos os seqüestrados de volta. Nós estamos ferrados, pois, aprendi que para a diplomacia brasileira 
respeitar a soberania de um País é aceitar que um governo soberano possa fazer qualquer coisa, passando por 
qualquer direito e lei, com qualquer empresa e cidadão brasileiro, desde que o faça dentro da fronteira de seu País. 
Ou seja, nossa proteção é zero ou negativa fora de nossas fronteiras. Nosso foco agora é conseguir tirar o pessoal. 
 
Forte abraço 
 
Marcelo 
 
------Original Message Truncated------ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 2 de outubro de 2008 13:22

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Newton Souza

Assunto: Re: Res: Re: ENC: IPI e Reforma Tributária

Mas parece que fizeram uma correlacao 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Thu Oct 02 11:53:48 2008 
Subject: Res: Re: ENC: IPI e Reforma Tributária  

E diferente. A entrada eh tributada e a saida eh isenta. Nosso caso eh exatamente ao contrario, o eteno e tributado a aliquota 0 e a 
saida e tributada a 5 por cento 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com> 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Enviada em: Thu Oct 02 11:53:22 2008 
Assunto: Re: ENC: IPI e Reforma Tributária 
 
O tema de IPI que saiu hoje no Valor poder ter alguma relacao com o nosso? 
 
________________________________ 
 
From: Newton Souza 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Sent: Thu Oct 02 09:23:24 2008 
Subject: ENC: IPI e Reforma Tributária 
 
 
Marcelo, 
 
 
 
Falei com o Brani ontem. Ele vai repassar  o material no começo da tarde. 
 
 
 
De: Newton Souza 
Enviada em: quinta-feira, 2 de outubro de 2008 10:21 
Para: 'bkontic@usp.br' 
Assunto: IPI e Reforma Tributária 
Prioridade: Alta 
 
 
 
Caro Brani, 
 
 
 
 
 
Conforme conversado, envio em anexo  (i) proposta de texto  para o equacionamento do assunto IPI Prêmio + IPI Alíquota Zero; 
e (ii) Notas sobre os pontos da Reforma Tributária que ensejam  preocupação importante para a economia brasileira, pelo seu 
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impacto tributário sobre as empresas, caso não sejam tratados adequadamente. 
 

 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 7 de outubro de 2008 16:36

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC

Cc: Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN

Assunto: RES: Medidas Provisorias

Não. Nem quero perguntar... 
Até porque pretendo que meu pai fale amanhã com o amigo dele a noite, e se eu falar com ele antes vou ficar mei 
de saia justa 
 
-----Mensagem original----- 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 7 de outubro de 2008 16:25 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Assunto: Medidas Provisorias 
 
Marcelo, 
 
Nao achamos nada no DOU de hoje e na edição extraordinária de ontem onde foram publicadas as medidas anti-
crise Você teve alguma informação adicional? 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
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De: Newton Souza

Enviado em: sexta-feira, 10 de outubro de 2008 18:59

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Alexandrino Alencar

Assunto: Ipi

O italiano está bem ligado assunto. O fato do PR ter sido envolvido parece que o deixou mais motivado. Disse q vai 
falar com GM assim q este chegar na quarta. Vai pedir q fale co o seminario 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: domingo, 12 de outubro de 2008 15:51

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza; BERNARDO 

AFONSO DE ALMEIDA GRADIN

Assunto: RES: IPI Piremio

NS falou com o Italiano 6ª. E ele me ligou ontem querendo falar comigo na 2ª (mas acho que por outro assunto) 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 10 de outubro de 2008 13:11 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Assunto: IPI Piremio 
 
Acabei de falar com o Roberto Giannetti. Nosso assunto está parado na Casa Civil. Ele entende que a melhor 
estratégia seria pegarmos carona na MP do Meirelles, no 442.  Ele falará com o Italiano sobre isso. Alguma novidade 
do lado de vocês? 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 13 de outubro de 2008 15:54

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC'

Cc: Marcos G. Fonseca

Assunto: CRÉDITO-PRÊMIO - versão reduzida - proposta legislativa

Anexos: CRÉDITO-PRÊMIO - versão reduzida - proposta legislativa.doc

Caros Marcelo e Mauricio, 
Este é o texto da Emenda preparada pelo Heleno Torres para ser eventualmente incluída em MP (442 
?) em curso no Congresso Nacional.  
Hoje a tarde terei reunião com o AP para discutir esta possibilidade e definir nova estratégia para nossa 
causa. Falaremos......... 
Um abraço a ambos, 
Roberto Giannetti da Fonseca 
  
  
  
  
----- Original Message -----  
From: Heleno Torres  
To: 'Roberto Giannetti da Fonseca'  
Sent: Monday, October 13, 2008 1:25 AM 
Subject: CRÉDITO-PRÊMIO - versão reduzida - proposta legislativa 

 

Caro Roberto, 

 

Este é o limite da redução que poderíamos fazer. À sua consideração. De qualquer modo, 

para tratamento de caso tão complexo, penso que a extensão é perfeitamente razoável. 

 

Abraços, 

 

Heleno 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 



61

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 30 de outubro de 2008 22:31

Para: Newton Souza; Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Estarei amanha as 10:30 em evento com GM. Talvez de para falar sobre nosso tema. 
Alguma novidade? 
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De: Newton Souza

Enviado em: terça-feira, 4 de novembro de 2008 09:37

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: IPI

Conversa de Alexandrino, que foi por telefone: Continua em pé o Refisão, segundo ouviu do Secretário Executivo na 
semana passada. O interlocutor vai tentar falar com GM hoje e dará feedback amanhã. 
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De: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 6 de novembro de 2008 23:44

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN

Assunto: Reunião

  
Caro Mauricio, 
estamos tentando uma agenda com o GM nos próximos dias, mas com a reunião do G-20 em SP a partir de 
amanhã , está um pouco dificil. 
Falaremos........... 
Um abraço, 
Roberto Giannetti da Fonseca 

----- Original Message -----  
From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: mbahia@odebrecht.com ; rgiannetti@e-silex.com.br  
Cc: newton.souza@odebrecht.com ; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN  
Sent: Thursday, November 06, 2008 12:38 PM 
Subject: Res: Reunião 

 

Roberto, 
 
Belluzzo conseguiu marcar a reuniao com GM? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; 'Roberto Giannetti da Fonseca' <rgiannetti@e-silex.com.br> 
Cc: Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com>; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Enviada em: Wed Nov 05 18:41:02 2008 
Assunto: Reunião 
 
Marcelo, 
 
 
 
Roberto Giannetti e eu alinhamos que o Belluzzo falará com o GM para segurar a expedição da MP e marcará uma reunião com 
o GM, Você, Belluzzo e BS. 
 
 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
 
Jurídico 
 
Braskem S.A. 
 
Fone 55 11 3576.9307 
 
Fax 55 11 3023.0416 
 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 

 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
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recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcos Wilson

Enviado em: segunda-feira, 10 de novembro de 2008 07:57

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza

Cc: Pedro Novis; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Integra

Conselho mantém autuações da Braskem por compensação de IPI 
 
  
A Petroquímica Braskem sofreu um revés em um julgamento apertado, de cinco votos a quatro, no Conselho de 
Contribuintes - o tribunal administrativo que julga defesas dos contribuintes contra autuações do fisco federal. Ao 
avaliar 60 processos em que a companhia questiona autuações e multas sofridas em razão do aproveitamento de 
créditos de IPI de insumos isentos e com alíquota zero, a Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes 
manteve o entendimento do fisco. Para a Receita, a empresa não poderia ter compensado os créditos, ainda que 
com uma decisão judicial favorável em mãos. Os valores envolvidos nos processos administrativos alcançariam pelo 
menos R$ 2,3 bilhões, cifra que consta no balanço da empresa como créditos já compensados.  
 
  
 
  
 
A longa discussão entre a Braskem e o fisco teve início em 2000 e abrange, além dos citados processos 
administrativos, uma ação judicial sobre o mérito da questão - ou seja, a permissão para o uso dos chamados 
créditos de IPI alíquota zero - e que corre paralelamente no Supremo Tribunal Federal (STF). A disputa (ver quadro 
ao lado), que já teve entendimentos diferentes no Poder Judiciário, tem enorme abrangência por atingir grande 
parte das indústrias do país.  
 
  
 
  
 
A procuradora da coordenação da representação judicial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Luana 
Vargas Macedo, afirma que em 2000 a OPP Química, incorporada posteriormente pela Braskem, entrou na Justiça 
com um mandado de segurança e obteve uma sentença que garantiu o aproveitamento de créditos de IPI alíquota 
zero. As autuações surgiram a partir da interpretação dessa sentença. Para a companhia, a decisão teria 
reconhecido tanto o direito a créditos passados - os dez anos anteriores - como aqueles gerados pelas compras de 
insumos realizadas a partir da decisão. O fisco, porém, interpreta que a decisão valeria apenas para o passado e não 
teria efeito para aquisições futuras. Além disso, entende que as compensações só poderiam ter sido realizadas após 
o trânsito em julgado da decisão, ou seja, quando não coubesse mais recurso judicial. "A sentença é bem clara nesse 
ponto, e ainda que admitisse os créditos para o futuro, o artigo 170-A do Código Tribunal Nacional (CTN) proíbe o 
aproveitamento antes do trânsito em julgado", diz a procuradora. Essa vedação foi incluída no CTN em 2001 por 
meio da Lei Complementar nº 104.  
 
  
 
  
 
As autuações e as multas sofridas pela empresa referem-se ao uso dos créditos para pagamento do próprio IPI e de 
outros tributos federais, referentes a compras futuras, ou seja, realizadas após a sentença, relativos ao período de 
julho de 2002 a julho de 2006. Esses créditos, porém, não foram reconhecidos pela Receita. Por essa razão, apesar 
de existir um processo judicial que discute a possibilidade de compensação, a empresa foi obrigada a defender-se 
das autuações na esfera administrativa.  
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De acordo com Paulo Riscado, coordenador da atuação da PGFN no Conselho de Contribuintes, o ponto mais 
discutido no julgamento administrativo foi a questão das multas nos lançamentos realizados. Segundo Riscado, um 
recurso da empresa no próprio conselho diante da decisão seria difícil, talvez possível somente no caso de alguma 
obscuridade no acórdão. O procurador não soube precisar os valores envolvidos no julgamento, mas afirma que são 
de alguns bilhões, em razão das multas que foram mantidas e que podem chegar a 75% sobre o montante discutido 
em cada auto de infração.  
 
  
 
  
 
Procurada pelo Valor, a Braskem informou que utilizará as possibilidades de recursos existentes, tidas como 
procedentes pelos advogados da companhia. Nesse sentido, ela poderá apresentar embargos de declaração, 
recorrer para a Câmara Superior de Recursos Fiscais do próprio conselho ou ir ao Poder Judiciário questionar as 
autuações.  
 
  
 
  
 
No caso da ação judicial da empresa que discute o uso dos créditos, a Fazenda Nacional perdeu na primeira instância 
e também no Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região. No recurso apresentado ao Supremo, o fisco teve o 
pedido negado em uma decisão monocrática. Na época, o Supremo ainda admitia o uso de créditos de IPI alíquota 
zero. A Fazenda, no entanto, conseguiu que a primeira turma do Supremo aceitasse, quatro anos depois, um novo 
recurso, que agora está pendente de julgamento.  
 
  
 
  
 
No balanço do terceiro trimestre, a Braskem afirma que compensou R$ 2,3 bilhões, para os quais não realizou 
provisão por entender que a decisão que concedeu os créditos já transitou em julgado. Outros R$ 324 milhões 
foram provisionados por empresas do grupo. A empresa também informa no balanço que os assessores jurídicos 
externos da companhia entendem que as multas sofridas são indevidas em qualquer circunstância. E ainda que a 
nova decisão do Supremo restringe-se a aspectos meramente processuais, e por isso mantém o entendimento de 
que houve o trânsito em julgado material da decisão que lhe garante o crédito de IPI sobre a aquisição de matérias-
primas isentas e tributadas à alíquota zero, acreditando, ainda, que o novo julgamento do recurso extraordinário 
não poderá tratar sobre o direito ao creditamento do IPI. 
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De: Newton Souza

Enviado em: terça-feira, 11 de novembro de 2008 14:45

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: ipi

Vejam matéria abaixo 
 
 
10:14 PARA JUCÁ, MP 442 SÓ DEVE SER VOTADA NA PRÓXIMA SEMANA  
  
Brasília, 11 - O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), informou há pouco à Agência Estado que a  
Medida Provisória 442, que amplia os poderes do Banco Central para ajudar os bancos em dificuldades, só deve ser  
votada na próxima semana. Segundo ele, a intenção é votar amanhã as duas medidas provisórias que estão 
trancando  
a pauta, e que tratam de reajuste do salário dos funcionários públicos. "Essas duas MPs vão provocar muita 
discussão",  
avaliou o líder. Jucá está em Roraima, só chegará a Brasília hoje à noite e, segundo ele, o plenário não deve votar 
hoje  
nenhuma dessas medidas. (Cida Fontes) 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 12 de novembro de 2008 17:04

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC

Assunto: ENC: 

 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 12 de novembro de 2008 15:37 
Para: Alexandrino Alencar; Emilio Odebrecht 
Cc: Pedro Novis; Newton Souza 
Assunto:  
 
Pontos para agenda com seminário (estarei indo pela manhã para a Venezuela): 
 
1) IPI:  

Peço que AA se atualize com NS e ou MF amanhã. 
Hoje estamos no seguinte pé: Falei com o italiano na sexta a noite, temos na pratica duas alternativas (para o IPI 
crédito prêmio, visto que alíquota zero será refis mesmo) ou sai uma MP com a data de corte de 90 para o 
congresso levar para 2002, ou GM aceita que venha uma iniciativa do congresso pegando carona em alguma 
MP. Esta ultima alternativa é viável por tratar-se de uma medida que ajuda a resolver uma grande pendência do 
setor exportador no momento atual. GM tem fugido de nós e estamos tentando estar com ele. Na pratica precisa 
ter um encontro do GM com o amigo de meu pai, na presença dos empresários e ou do Beluzzo para dar o 
suporte político a GM para enfrentar sua equipe. O que tem também nos complicado é que Rubens (Cosan) e 
Benjamin (CSN) começaram a adotar a estratégia do passarinho na mão melhor que dois voando, visto que o 
problema maior de Benjamin é liberar o refis do alíquota zero onde ele tem autuação, e do Rubens o IPI crédito 
prêmio (ainda que com Refis) pois ele compensou e tem autuação. 

 
2) Líbia: 

Continua-se não conseguindo marcar/agenda para MJorge ir a Líbia levar convite a Kadafi. Acho que o convite 
deveria ir logo via embaixador. 
O italiano insinuou (ou jogou verde para colher maduro) que um contato de lá (Muktah) insinuou ao seminarista 
(cuidado pois o seminarista não quer que o italiano diga que foi ele) que em função das obras que conquistamos 
estavam entendendo que tínhamos cumprido nossos compromissos políticos aqui, com o amigo de meu pai. 
Expliquei ao italiano que nossas obras lá são por custo reembolsável (em parceria, uma delas com uma estatal) 
e de margem apertada e que não tivemos nenhuma orientação neste sentido de inserir nada para dar aqui. 
Daniel ficou de contactar o Muktah (a quem o Kalifa, nosso sponsor conhece bem) e perceber se existe alguma 
orientação 

 
3) Jirau: 

Face aos acontecimentos de hoje acho importante que se atualize amanhã com Meireles visto que HV está fora. 
 
4) Equador: 

Nada de novo fora o depoimento hoje no congresso aqui. Importante se atualizar com Mameri amanhã 
 
5) O italiano me perguntou sobre como anda nosso apoio ao filme de Lula, comentei nossa opinião (com a qual 

concorda) e disse que AA tinha acertado a mesma com o seminarista, mas adiantei que se tivermos nos 
comprometido com algo, seria sem aparecer o nosso nome. Parece que ele vai coordenar/apoiar a captação de 
recursos 
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De: Newton Souza

Enviado em: quinta-feira, 13 de novembro de 2008 15:06

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza

Assunto: RES: 

Estou esperando notícias do Alexandrino. Quando tiver, informo. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quinta-feira, 13 de novembro de 2008 14:15 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza 
Assunto:  
 
Alguma novidade sobre IPI? 
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De: Newton Souza

Enviado em: quinta-feira, 13 de novembro de 2008 18:04

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: IPI

O Seminário vai correr atrás para marcar a reunião  entre GM, seu chefe e o palmeirense (B). Por motivos de viagem, 
não deve acontecer antes de terça-feira próxima. Entendeu bem que a linha do encontro de contas faz todo o 
sentido no momento atual. 
 
NS 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 18 de novembro de 2008 10:54

Para: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: IPI

Vamos confirmar agora 

From: Newton Souza  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Sent: Tue Nov 18 07:02:03 2008 
Subject: IPI  
Alexandrino teve notícias ontem, às 22 hs., diretamente do AP – mas sem detalhes – que o assunto evoluiu. Segundo 
ele, sairia com 1990. 
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De: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 20 de novembro de 2008 01:20

Para: htt@usp.br; 'Fátima Belluzzo'; 'MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC'; 

'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC'; Newton Souza; Marcelo Bahia 

Odebrecht; belluzzop@terra.com.br; mpf@ethacane.com; Marcos G. Fonseca

Assunto: VERSÃO FINAL

Anexos: APRESENTAÇÃO PROPOSTA DE TRANSAÇÃO CP IPI NOV 2008_v3.ppt

Prezados, 

Segue em anexo a última versão da nossa apresentação que será realizada amanhã para os 

auditores fiscais e procuradores da Fazenda Nacional.  

Espero convencê-los da justiça e oportunidade deste Acordo. 

Um abraço, 

Roberto Giannetti da Fonseca  
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 20 de novembro de 2008 13:35

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - 

SP-ESC'; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; Alexandrino Alencar; 

belluzzop@terra.com.br

Assunto: Mantega pede agilidade na votação de MP que prevê anistia a débitos 

tributários

Mantega pede agilidade na votação de MP que prevê 
anistia a débitos tributários 
 
Por: Flávia Furlan Nunes 
20/11/08 - 13h23 
InfoMoney 

SÃO PAULO - Uma medida provisória que prevê anistia aos débitos de até R$ 10 mil 
contraídos com a União entre 2003 e 2007 será encaminhada ao Congresso. O 
ministro da Fazenda, Guido Mantega, já pediu aos deputados agilidade na aprovação. 
"A medida provisória vem nos próximos dias", disse o líder do governo na Câmara, 
Henrique Fontana (PT-RS). 
 
De acordo com a proposta, o contribuinte com o mesmo montante em dívida, mas 
que não se enquadra no período, contará com parcelamento em até 60 meses no 
pagamento. 
 
A proposta visa a eliminar os 2,1 milhões de processos que tramitam na Receita 
Federal, que representam 18,1% do total e correspondem a R$ 3,632 bilhões do total 
da dívida ativa, calculada em R$ 1,131 trilhão. 
 
Desafogando 
O governo afirmou, de acordo com a Agência Brasil, que existe um grande número de 
pequenos devedores, contra um pequeno número de grandes devedores, o que 
justifica a medida, a qual tem como objetivo diminuir o custo de administração do 
sistema e de cobrança da dívida. 
 
O número de processos chega a 11,6 milhões, com duração média de quatro anos na 
fase administrativa (enquanto estão ainda na Receita ou na Procuradoria da 
Fazenda); e de 12 anos na fase judicial (quando já tramitam na Justiça). 
 
Ministro na Câmara 
Ao comentar a presença do ministro da Fazenda no Plenário, Fontana informou que 
ele agradeceu a aprovação da proposta de reforma tributária, que aconteceu na 
madrugada desta quinta-feira (20). "Agora é manter as negociações e votar em sete 
ou dez dias em Plenário". 
 
Ainda nesta quinta, a Câmara deve votar o projeto que cria o cadastro positivo para 
bons pagadores na obtenção de financiamentos. 
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______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 20 de novembro de 2008 20:28

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Ricardo Steinbruch me ligou e gostaria de acompanhar o assunto conosco, esta absolutamente alinhado conosco 
(pensa em Vicunha), ao contrario do irmao. Palavras dele. 
Vou passar a mante-lo informado ate para ajudar a controlar o irmao 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 20 de novembro de 2008 20:43

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia 

Odebrecht; Newton Souza

Cc: Jose Mascarenhas

Assunto: Res: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal

Faco minhas as palavras de Mauricio e incluo que ele poderia se "comprometer" em ajudar. 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Claudio Melo Filho  
Cc: Jose Mascarenhas  
Enviada em: Thu Nov 20 17:35:55 2008 
Assunto: Res: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal  

Entendo que deva atualiza-lo sobre a reportagem e saber se corremos o risco de sair a MP desalinhada, ou a reportagem eh marola 
apenas. Se isso acontecer, como deve ser o procedimento na casa? 
 
 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; Newton Souza 
<newton.souza@odebrecht.com>; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Cc: Jose Mascarenhas <mascarenhas@odebrecht.com> 
Enviada em: Thu Nov 20 18:43:40 2008 
Assunto: Res: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal 
 
Devo estar amanha as 1630h com o italiano,alguma demanda? 
 
________________________________ 
 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho 
Cc: Jose Mascarenhas 
Enviada em: Thu Nov 20 10:25:35 2008 
Assunto: Res: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal 
 
 
Com certeza e a estrategia da Receita de dar a questao como fato consumado. Eles estao vendo que a classe empresarial esta se 
mexendo. Ontem a PGFN peticionou pedindo o julgamento do nosso processo de IPI premio no STJ. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com>; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino Alencar 
<alexandrino@odebrecht.com>; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Cc: Jose Mascarenhas <mascarenhas@odebrecht.com> 
Enviada em: Thu Nov 20 10:23:07 2008 
Assunto: RES: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal 
 
Claudio, 
 
Importante você se alinhar com MF e AA (vis-a-vis coordenação do italiano) e começar a agir junto ao PSDB e Democratas para 
evitar que se posicionem contra o IPI. 
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Combine com o Gianetti pois a FIESP também tem muito bom acesso a eles. 
 
Veja se é o caso com JFM de envolver a CNI 
 
 
 
________________________________ 
 
De: Roberto Giannetti da Fonseca [mailto:rgiannetti@e-silex.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 20 de novembro de 2008 08:06 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC'; MAURICIO DANTAS 
BEZERRA SP-ESC; Alexandrino Alencar 
Assunto: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal 
 
 
 
FOLHA DE SÃO PAULO 20 de Novembro de 2008 
 
 
 
Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal 
 
 
 
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA 
 
O ministro Guido Mantega (Fazenda) reúne-se hoje com as lideranças no Congresso Nacional para discutir um pacote de 
descontos na dívida federal e de anistia aos pequenos devedores da União. O governo, que já vinha discutindo essas alterações, 
quer fazer as mudanças por meio de medida provisória. 
O ministro quer evitar novos constrangimentos políticos como o que aconteceu na edição da MP que permitiu aos bancos oficiais 
comprarem outras instituições financeiras. Em depoimento no Congresso na véspera da edição da medida, Mantega não falou da 
MP e os parlamentares foram surpreendidos no dia seguinte com a publicação no Diário Oficial da União. 
A proposta do governo inclui perdão ao estoque das dívidas vencidas até 2002 e cujo valor atualizado seja inferior a R$ 10 mil. O 
benefício valerá não só para os débitos que estão sendo discutidos na Justiça. Incluirá também, os devedores da Receita Federal e 
do INSS. Está previsto também a concessão de descontos para dívidas de toda natureza vencidas até 2005 e que sejam inferiores a 
R$ 10 mil, além da transferência a bancos federais da cobrança do fluxo de débitos de baixo valor. 
Para os grandes devedores, o Ministério da Fazenda quer oferecer descontos em multas e juros para quem desisitir de processos 
judiciais. Uma das disputas que o governo quer reduzir é em torno do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). O 
abatimento previsto em multas chega a 70% na proposta do governo 
Há duas disputas de grande valor no Judiciário sobre o IPI. A primeira é sobre o direito que empresas têm de abater dos impostos 
devidos créditos obtidos na compra de mercadorias que têm alíquota zero do IPI ou não são tributados. A outra grande briga é 
sobre o incentivo que o governo federal dava às exportações de manufaturados por meio do IPI. Há discussões sobre a data em 
que o benefício foi encerrado. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
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outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 24 de novembro de 2008 21:04

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Alexandrino Alencar; Claudio Melo 

Filho; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN

Assunto: Res: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal

Ja acionei o Belluzzo 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com>; Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com>; Mauricio Roberto 
Carvalho Ferro - SP-ESC; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Enviada em: Mon Nov 24 19:14:04 2008 
Assunto: Re: RES: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal 
 
Acho que antes o AA poderia tentar resolver com o seminario, e ja combinar encontro ou ligacao de meu pai para o amigo. Em 
paralelo acho que Beluzzo devia agir tb. 
 
________________________________ 
 
From: Newton Souza 
To: Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; BERNARDO 
AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Sent: Mon Nov 24 13:19:47 2008 
Subject: RES: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal 
 
 
Marcelo, 
 
 
 
Tendo em vista o resultado da conversa de  AA com o italiano, na sexta-feira, e a confirmação que tivemos do Tojal no mesmo 
sentido, o único caminho que nos resta é  via EO. 
 
Alguma orientação? 
 
 
 
Newton 
 
 
 
De: Alexandrino Alencar 
Enviada em: quinta-feira, 20 de novembro de 2008 18:44 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Claudio Melo Filho 
Cc: Jose Mascarenhas 
Assunto: Res: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal 
 
 
 
Devo estar amanha as 1630h com o italiano,alguma demanda? 
 
________________________________ 
 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho 
Cc: Jose Mascarenhas 
Enviada em: Thu Nov 20 10:25:35 2008 
Assunto: Res: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal 
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Com certeza e a estrategia da Receita de dar a questao como fato consumado. Eles estao vendo que a classe empresarial esta se 
mexendo. Ontem a PGFN peticionou pedindo o julgamento do nosso processo de IPI premio no STJ. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com>; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino Alencar 
<alexandrino@odebrecht.com>; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Cc: Jose Mascarenhas <mascarenhas@odebrecht.com> 
Enviada em: Thu Nov 20 10:23:07 2008 
Assunto: RES: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal 
 
Claudio, 
 
Importante você se alinhar com MF e AA (vis-a-vis coordenação do italiano) e começar a agir junto ao PSDB e Democratas para 
evitar que se posicionem contra o IPI. 
 
Combine com o Gianetti pois a FIESP também tem muito bom acesso a eles. 
 
Veja se é o caso com JFM de envolver a CNI 
 
 
 
________________________________ 
 
De: Roberto Giannetti da Fonseca [mailto:rgiannetti@e-silex.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 20 de novembro de 2008 08:06 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC'; MAURICIO DANTAS 
BEZERRA SP-ESC; Alexandrino Alencar 
Assunto: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal 
 
 
 
FOLHA DE SÃO PAULO 20 de Novembro de 2008 
 
 
 
Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal 
 
 
 
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA 
 
O ministro Guido Mantega (Fazenda) reúne-se hoje com as lideranças no Congresso Nacional para discutir um pacote de 
descontos na dívida federal e de anistia aos pequenos devedores da União. O governo, que já vinha discutindo essas alterações, 
quer fazer as mudanças por meio de medida provisória. 
O ministro quer evitar novos constrangimentos políticos como o que aconteceu na edição da MP que permitiu aos bancos oficiais 
comprarem outras instituições financeiras. Em depoimento no Congresso na véspera da edição da medida, Mantega não falou da 
MP e os parlamentares foram surpreendidos no dia seguinte com a publicação no Diário Oficial da União. 
A proposta do governo inclui perdão ao estoque das dívidas vencidas até 2002 e cujo valor atualizado seja inferior a R$ 10 mil. O 
benefício valerá não só para os débitos que estão sendo discutidos na Justiça. Incluirá também, os devedores da Receita Federal e 
do INSS. Está previsto também a concessão de descontos para dívidas de toda natureza vencidas até 2005 e que sejam inferiores a 
R$ 10 mil, além da transferência a bancos federais da cobrança do fluxo de débitos de baixo valor. 
Para os grandes devedores, o Ministério da Fazenda quer oferecer descontos em multas e juros para quem desisitir de processos 
judiciais. Uma das disputas que o governo quer reduzir é em torno do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). O 
abatimento previsto em multas chega a 70% na proposta do governo 
Há duas disputas de grande valor no Judiciário sobre o IPI. A primeira é sobre o direito que empresas têm de abater dos impostos 
devidos créditos obtidos na compra de mercadorias que têm alíquota zero do IPI ou não são tributados. A outra grande briga é 
sobre o incentivo que o governo federal dava às exportações de manufaturados por meio do IPI. Há discussões sobre a data em 
que o benefício foi encerrado. 
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______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 



82

De: Alexandrino Alencar

Enviado em: quarta-feira, 26 de novembro de 2008 00:12

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza

Assunto: Res: Res: Bovespa sobe 1,83%, Lula, BNDES, Enersus, Petrobras, Bahia, Braskem

Falei com seminarista amanha atualizo.Mas me garantiu que nao sai nada sem falar conosco 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Newton Souza  
Cc: Alexandrino Alencar  
Enviada em: Tue Nov 25 20:30:53 2008 
Assunto: Re: Res: Bovespa sobe 1,83%, Lula, BNDES, Enersus, Petrobras, Bahia, Braskem  

Benjamin me ligou agoniado. Ja sabia desde 6a do reves (diz ele que ajudou a segurar para nao sair sem data de 
corte). 
Fiquei de me encontrar com ele na 6a. Ate la temos ele sob controle. 

From: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN  
To: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC ; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza  
Cc: Alexandrino Alencar  
Sent: Tue Nov 25 18:53:49 2008 
Subject: Res: Bovespa sobe 1,83%, Lula, BNDES, Enersus, Petrobras, Bahia, Braskem  

Que por sua vez foi provocada pela PGF... 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Para: 'mbahia@odebrecht.com' <mbahia@odebrecht.com>; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; 
'newton.souza@odebrecht.com' <newton.souza@odebrecht.com> 
Cc: 'alexandrino@odebrecht.com' <alexandrino@odebrecht.com> 
Enviada em: Tue Nov 25 21:04:24 2008 
Assunto: Res: Fw: Bovespa sobe 1,83%, Lula, BNDES, Enersus, Petrobras, Bahia, Braskem 
 
Acho que neste caso não. O que motivou este reporter foi a reportagem do valor. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza 
<newton.souza@odebrecht.com> 
Cc: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
Enviada em: Tue Nov 25 20:15:02 2008 
Assunto: Fw: Bovespa sobe 1,83%, Lula, BNDES, Enersus, Petrobras, Bahia, Braskem 
 
Eh a receita alimentando a midia? 
Ou seja ja perceberam que somos nos o principal foco de pressao. 
Precisamos usar o Roberto Gianetti para espalhar o foco/interesse para o setor exportador, pois caracterizar um interesse 
especifico nosso soh atrapalha. 
 
________________________________ 
 
From: Informe em Tempo Real 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Tue Nov 25 15:37:47 2008 
Subject: Bovespa sobe 1,83%, Lula, BNDES, Enersus, Petrobras, Bahia, Braskem 
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INFORME EM TEMPO REAL 
ODBInforma na Web 
Terça-feira, 25 de Novembro, 2008 
Compilado às 16:30 
 
 
 
 
- POLÍTICA E ECONOMIA - 
 
18:20 Bovespa sobe 1,83% e dólar cai a R$ 2,326 
Bovespa 
A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão de hoje em alta de 1,83%, aos 34.812,83 pontos. O dólar comercial encerrou o 
dia sendo trocado a R$ 2,326, cotação 0,26% menor do que a de segunda-feira passada. Leia Mais 
<http://info.odebrecht.com/itr/index.asp?lg=98&cod_informe=2582#a10985> 
 
.................. 
 
17:58 Lula incentiva consumo 
Reuters 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a incentivar o consumo e argumentou hoje que a economia real pode ser 
contaminada pela crise se o trabalhador não comprar por pânico ou medo de perder o emprego. Leia Mais 
<http://info.odebrecht.com/itr/index.asp?lg=98&cod_informe=2582#a10982> 
 
.................. 
 
17:42 Mais descontos do compulsórios para o BNDES 
AE 
O Banco Central autorizou hoje as instituições financeiras a direcionar parte dos recolhimentos compulsórios sobre depósitos a 
prazo para certificados de depósitos interfinanceiros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Leia 
Mais <http://info.odebrecht.com/itr/index.asp?lg=98&cod_informe=2582#a10981> 
 
---------------------------------------- 
 
 
- ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - 
 
16:57 Enersus não foi notificado de liminar sobre Jirau 
AE 
O consórcio Energia Sustentável do Brasil (Enersus), responsável pelo projeto da usina hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira (RO), 
informou há pouco que, até o momento, ainda não foi notificado sobre a liminar da 3ª Vara Federal de Rondônia que suspendeu a 
licença ambiental que permitia a execução dos trabalhos iniciais da obra. Assim sendo, até minutos atrás as obras continuavam em 
execução. Leia Mais <http://info.odebrecht.com/itr/index.asp?lg=98&cod_informe=2582#a10979> 
 
---------------------------------------- 
 
 
- AÇÚCAR E ÁLCOOL - 
 
17:41 Petrobras Bio pode ampliar investimentos 
AE 
O diretor da Petrobras Biocombustível, Fernando Cunha, disse acreditar que os investimentos da empresa previstos no plano 
estratégico da empresa, de US$ 1,5 bilhão entre 2008 e 2012, poderão ser ampliados, e não reduzidos, na revisão do plano que 
será apresentada em dezembro. Leia Mais <http://info.odebrecht.com/itr/index.asp?lg=98&cod_informe=2582#a10984> 
 
---------------------------------------- 
 
 
- OLÉO E GÁS - 
 
14:39 StatoilHydro encontra sinais de óleo na costa da Bahia 
AE 
A petrolífera norueguesa StatoilHydro informou nesta terça-feira que foram encontrados indícios de petróleo em um poço de 
exploração no prospecto de Lua Nova, na Bacia do Jequitinhonha, na costa sul da Bahia. Leia Mais 
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<http://info.odebrecht.com/itr/index.asp?lg=98&cod_informe=2582#a10980> 
 
---------------------------------------- 
 
 
- QUÍMICA E PETROQUÍMICA - 
 
17:24 Disputa Braskem X Receita pode durar 10 anos 
AE 
O impasse que colocou frente a frente Braskem e Receita Federal a respeito da aplicação de multas pelo não pagamento de 
tributos federais por parte da petroquímica deverá levar ao menos dez anos para ser definido. Leia Mais 
<http://info.odebrecht.com/itr/index.asp?lg=98&cod_informe=2582#a10983> 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
Sobre Este E-mail: 
 
Responsável: Marcos Wilson (marcos.wilson@odebrecht.com) 
 
Informações produzidas pela ABComunicação para a Odebrecht S.A. 
 
Contribuições, sugestões ou cancelamento: odbinforma@odebrecht.com 
 

 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 26 de novembro de 2008 18:36

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; 

Alexandrino Alencar; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Res: Acordo

Vou procurar na sexta o lider do gov para entender melhor os passos que serao dados. 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; BERNARDO AFONSO DE 
ALMEIDA GRADIN  
Enviada em: Wed Nov 26 15:29:01 2008 
Assunto: Acordo  
Senhores, 
 
Roberto disse-me que o Senado já está ciente de que a MP não atende aos anseios da sociedade e alertará o 
Governo de que se a MP for sem a data de corte será devolvida. Amanhã haverá uma reunião no Senado com a 
presença do Roberto, representando a FIESP, e parlamentares, incluindo o José Mucio e o Pallocci, para discutirem 
o assunto. Roberto fará uma apresentação do tema, semelhante a que fez aos Auditores da Receita Federal. 
 
Consta que GM não fará nada, mas está disposto a não atrapalhar. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: sexta-feira, 28 de novembro de 2008 14:41

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC'; Newton 

Souza

Assunto: RES: 

Estou tentando falar com o meu contato 
 

 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 28 de novembro de 2008 14:10 
Para: 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC'; Newton Souza; Alexandrino Alencar 
Assunto:  
 
Alguma evolução hoje? 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 28 de novembro de 2008 14:48

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Alexandrino Alencar; BERNARDO 

AFONSO DE ALMEIDA GRADIN

Assunto: RES:

Consta que o assunto está engasgado mesmo com GM.  
 
Na reunião de ontem obteve-se boa receptividade dos parlamentares, tanto da situação quanto da oposição.  
 
Palmeirense Almoçará com GM hoje e retornará ao assunto. 
 
Italiano informa que GM voltou atrás (Alexandrino, você poderia falar com o Italiano e obter suas percepções). 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: sexta-feira, 28 de novembro de 2008 14:10 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza; Alexandrino Alencar 
Assunto:  
 
Alguma evolução hoje? 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: sexta-feira, 28 de novembro de 2008 15:21

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton 

Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN

Assunto: RES: 

Tentei falar com ele mas está enrolado,o contato dele me disse que não tem novidades mas a coisa não está bem 
parada,há uma clara queda de braço.Vou continuar insistindo e já soube que segunda-feira estará em BSB. 
 

 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 28 de novembro de 2008 14:49 
Para: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Assunto: RES: 
 
Acho importante você falar com o Italiano. Ele esteve presente nas reuniões recentes. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Alexandrino Alencar [mailto:alexandrino@odebrecht.com]  
Enviada em: sexta-feira, 28 de novembro de 2008 14:41 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza 
Assunto: RES:  
 
Estou tentando falar com o meu contato 
 

 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 28 de novembro de 2008 14:10 
Para: 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC'; Newton Souza; Alexandrino Alencar 
Assunto:  
 
Alguma evolução hoje? 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
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message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 28 de novembro de 2008 21:17

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Newton Souza; BERNARDO 

AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Claudio Melo Filho

Assunto: Res: reunião

Verei a quantas anda 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com>; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza 
<newton.souza@odebrecht.com>; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Claudio Melo Filho 
<cmf@odebrecht.com> 
Enviada em: Fri Nov 28 20:49:12 2008 
Assunto: Re: Res: reunião 
 
O PA do palmeirense, a quantas anda? Sera que eh o caso de aumenta-lo para atender seus interlocutores? 
 
________________________________ 
 
From: Alexandrino Alencar 
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Claudio 
Melo Filho 
Sent: Fri Nov 28 17:38:13 2008 
Subject: Res: reunião 
 
 
Pela minha percepcao o palmeirense tem um papel importante para desempatar este jogo.Achei o seminarista apreensivo com o 
andamento das negociacoes. 
 
________________________________ 
 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Claudio Melo Filho 
Cc: Alexandrino Alencar 
Enviada em: Fri Nov 28 17:16:11 2008 
Assunto: reunião 
 
 
Senhores, 
 
 
 
Segundo o Alexandrino, ontem houve uma reunião do seminarista e o italiano com o chefe. O assunto foi abordado, nada foi 
concluído, porém ficaram de retornar ao assunto na semana que vem com a presença do GM. 
 
 
 
Provoquei o Alexandrino para falar diretamente com o italiano. 
 
 
 
Se avaliarmos que GM tem se esquivado do tema, e que nada sairá sem seu blessing, acho que somente uma determinação do 
chefe poderá inserir o GM no contexto. 
 
 
 
Provocarei o Palmeirense para ter uma reunião com o chefe. 
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Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
 
Jurídico 
 
Braskem S.A. 
 
Fone 55 11 3576.9307 
 
Fax 55 11 3023.0416 
 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2008 23:16

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Res:

Ha uma discussao na fazenda de que deveria se desonerar o consumo ao inves do setor produtivo.Pode ser este 
mais um tema 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN  
Cc: Alexandrino Alencar  
Enviada em: Mon Dec 01 15:34:16 2008 
Assunto: RES:  
Em adição, provocá-lo para solicitar reunião dele com o Chefe, GM e Palmeirense. Nesta reunião discutir-se-iam as 
duas alternativas; qual sejam,  GM sendo proativo ou reativo. 
 
Vale a pena obter dele a percepção sobre a reunião da semana passada na casa onde ele trabalha. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Newton Souza [mailto:newton.souza@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2008 17:55 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA 
GRADIN 
Cc: Alexandrino Alencar 
Assunto: RES:  
 
Acho que seria bom aferir o que podemos fazer para que o diálogo dele seja mais eficaz. Será que precisamos 
preparar alguma nota para que o italiano possa usar perante o PR para fazer frente aos argumentos da equipe do 
GM? Além disso, já sabemos que o Palmeirense pode ser muito construtivo. Como assegurar que ele esteja presente 
no diálogo do italiano com GM e o PR. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2008 17:24 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Cc: Alexandrino Alencar 
Assunto:  

 
Vou estar então com o Italiano amanhã as 19:30. Algo a agregar? 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: terça-feira, 2 de dezembro de 2008 10:57

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: RES: 

sim 
 
  
  
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 2 de dezembro de 2008 10:50 
Para: Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: RES:  
 
Não ficou hoje para as 19:30? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Alexandrino Alencar 
Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2008 23:19 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: Res:  
 
Marcelo ele sera chamado pelo chefe a qualquer momento porisso acho quanto antes melhor 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar 
Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br> Enviada em: Mon Dec 
01 17:12:26 2008 
Assunto: Re:  
 
Com ele posso estar aqui em SP aliviando minha agenda em BSB. 
Alex: avalie com ele se eh o caso eu me encontrar com ele na 5a ou 6a ------Original Message------ 
From: Mauricio Ferro 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: ALEXANDRINO Alencar 
Cc: Newton Souza 
Cc: Bernardo Gradin 
Sent: Dec 1, 2008 1:11 PM 
Subject: RES: 
 
Já que GM não tomará nenhuma iniciativa, não seria o caso de uma conversa sua com o Italiano para alinhar a 
segunda estratégia, a de inserir a questão numa MP já existente? O italiano poderia obter o de acordo do chefe para 
esta estratégia. 
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O palmeirense afirma que GM não se oporá se vier algo. 
 
  
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
 
Jurídico 
 
Braskem S.A. 
 
Fone 55 11 3576.9307 
 
Fax 55 11 3023.0416 
 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
________________________________ 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2008 
11:55 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino Alencar 
Cc: Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Assunto:  
 
  
 
Estarei em BSB 3ª a tarde e 4ª de manhã caso seja de alguma utilidade 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 2 de dezembro de 2008 12:57

Para: Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: RES: 

Mais um que confirma. 
Mauricio: e o que diz o palmeirense? Qual a avaliação dele? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Alexandrino Alencar 
Enviada em: terça-feira, 2 de dezembro de 2008 09:21 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: RES:  
 
Soube ontem a noite pelo Julio do IEDI que a pessoa de maior influencia no GM é o palmeirense. 
 
  
  
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2008 20:12 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar 
Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: Re:  
 
Com ele posso estar aqui em SP aliviando minha agenda em BSB. 
Alex: avalie com ele se eh o caso eu me encontrar com ele na 5a ou 6a ------Original Message------ 
From: Mauricio Ferro 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: ALEXANDRINO Alencar 
Cc: Newton Souza 
Cc: Bernardo Gradin 
Sent: Dec 1, 2008 1:11 PM 
Subject: RES: 
 
Já que GM não tomará nenhuma iniciativa, não seria o caso de uma conversa sua com o Italiano para alinhar a 
segunda estratégia, a de inserir a questão numa MP já existente? O italiano poderia obter o de acordo do chefe para 
esta estratégia. 
 
  
 
O palmeirense afirma que GM não se oporá se vier algo. 
 
  
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
 
Jurídico 
 
Braskem S.A. 
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Fone 55 11 3576.9307 
 
Fax 55 11 3023.0416 
 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
________________________________ 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2008 
11:55 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino Alencar 
Cc: Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Assunto:  
 
  
 
Estarei em BSB 3ª a tarde e 4ª de manhã caso seja de alguma utilidade 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 2 de dezembro de 2008 23:12

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Newton Souza

Assunto: Re: RES: MP - Próxima

Ja sabemos que esta no congresso e amanha no diario oficial. Nao sabemos se esta com o premio 
Vou amanha ver com CMF e ja fazer algumas visitas que combinei com o italiano 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Claudio Melo Filho; Newton Souza  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Tue Dec 02 18:02:02 2008 
Subject: RES: MP - Próxima  
Claudio, 
  
Em função de informações recebidas do Marcelo, peço checar se esta é a última versáo, pois como está não atende 
aos anseios da sociedade 
  
Abs 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] 
Enviada: ter 2/12/2008 12:13 
Para: Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Assunto: ENC: MP - Próxima 

NS, 
Conforme falamos. Caso seja necessário acompanharmos por lá me fale. Saliento que é a turma que vem me 
apoiando na Ref Tributária. 
Abs, 
  
Cláudio 
  

De: lf@apm.adv.br [mailto:lf@apm.adv.br]  
Enviada em: sábado, 29 de novembro de 2008 09:29 
Para: Claudio Melo Filho 
Cc: piau@apm.adv.br 
Assunto: MP - Próxima 
  
Prezado Claudio, 
   
Tudo bem?  
   
Acho que isso pode lhe interessar.  
   
Segue, em anexo, minuta do texto de uma possível nova MP que o Governo está gestando.  
Como sempre é uma salada de tudo. Temos nova regulamentação de impostos para a construção civil, 
regulamentação da transação e acordo por parte da AGU, IPI, Conselho de Contribuintes entre outros 
pontos.  
   
Vamos aguardar para ver o que realmente vai ser apresentado.  
 
Abraço,  
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Atenciosamente, 
 
Luiz Piauhylino Monteiro Filho 
 
Advocacia Piauhylino Monteiro 
Recife, São Paulo e Brasília 
Tel. 55-61-33217032 
www.apm.adv.br 
lf@apm.adv.br 
 
As informações contidas neste e-mail e documentos anexos destinam-
se exclusivamente aos seus destinatários, estando sob a proteção do sigilo e confidencialidade assegur
ados no artigo 5º, XII, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 7º, II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto
 da Ordem do Advogados do Brasil), sendo vedada sua utilização por terceiros para quaisquer fins de d
ireito. Caso V.Sas. recebam estes documentos por engano, favor notificar nosso escritório, não se utiliz
ando das informações aqui contidas, sob as penas da lei.  
 
The contents os this e-
mail and any documents attached are confidential. It is protected under the article 5th, XII of Federal 
Constitution and article 7th, II of the Law 8.906/94. It is intended for the named recipient(s) only. If y
ou have received this e-
mail in error, please notify the system manager or the sender immediately and do not disclose the con
tents to anyone or make copies. 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 01:57

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; mauricio.ferro@braskem.com.br; 

htt@helenotorres.com.br; belluzzop@terra.com.br; presidencia@csn.com.br

Assunto: RELAÇÃO DE ENTIDADES E/OU EMPRESAS ENVOLVIDAS e APRESENTAÇÃO 

FIESP

Anexos: ENTIDADES ENVOLVIDAS NA NEGOCIAÇÃO DO CP IPI v2.doc; 

APRESENTAÇÃO PROPOSTA DE TRANSAÇÃO CP IPI NOV 2008_v26nov08.ppt

CAROS, ENVIO CONFIDENCIALMENTE PARA O SEU CONHECIMENTO E FOLLOW UP. UM ABRAÇO, RGF 
  
  
----- Original Message -----  
From: Roberto Giannetti da Fonseca  
To: luis inacio adams  
Sent: Wednesday, December 03, 2008 1:48 AM 
Subject: RELAÇÃO DE ENTIDADES E/OU EMPRESAS ENVOLVIDAS e APRESENTAÇÃO FIESP 

 

Caro Luis Inacio, 
Insisto que a melhor solução para o País que poderiamos ter agora neste crítico momento da economia 
brasileira seria retirar qualquer menção ao Crédito Premio da MP em curso na Casa Civil, sob risco de gerar 
forte repercusão negativa junto ao Congresso Nacional e também junto as entidades representativas do 
empresariado brasileiro relacionadas no Anexo.  
Não vou entrar no complexo mérito jurídico ou técnico da disputa do CP de IPI, mas sim no aspecto formal 
da MP que acima me refiro. Caso a MP em destaque saia como se anuncia, ela incorrerá em grave erro, a 
começar por desconsiderar que a matéria ainda está sub judice do Poder Judiciário, e que também entraria 
em conflito com a Resolução nr. 71 de 27 de Dezembro de 2005 do próprio Senado Federal , por meio da 
qual se reconheceu a vigência das normas instituidoras do crédito-prêmio de IPI.  
Tanto os exportadores como seus advogados constituídos para esta causa, como ainda inúmeros 
parlamentares tanto da base aliada como da oposição, estão indignados com esta situação em que a 
Fazenda institui um instrumento de indução á cobrança de tributos ainda não definitivamente devidos, por 
ainda não estarem julgados em última instância, e mais ainda por haver disposição de ambas as 
partes para se encontrar em breve uma solução negociada para tal litigio. 
Minha sugestão seria que se retirasse da referida MP qualquer menção ao CP de IPI (a Anistia proposta 
ficaria restrita aos tributos devidos pelo caso Alíquota Zero) e que se deixasse a cargo do Poder Legislativo 
discutir a matéria do CP de IPI, e propor futuramente uma eventual emenda á MP que repressentasse um 
possível consenso entre as partes, depois inclusive de amplo debate com o Ministério Público, AGU, TCU, 
etc.,  através de Audiencia Pública durante o curso da matéria no Congresso Nacional. Uma legislação que 
viesse a permitir a compensação tributária entre créditos e débitos tributários destes dois casos seria 
nesta dificil conjuntura econômica a melhor solução possivel, pois assim se evitaria uma deterioração 
econômica das empresas exportadoras e ao mesmo tempo se reestabeleceria a segurança jurídica 
seriamente abalada por recente mudança de jurisprudencia ocorrida em 2004 (e depois novamente 
vencida em 2007) no STJ no caso do CP de IPI. 
Como V. deve estar sabendo, na semana passada realizou-se no Congresso Nacional uma reunião sobre 
estes temas, na qual compareceram entre outros o Deputado Antonio Palocci e o Senador Sérgio Guerra, e 
que ambos parecem concordar com esta tese acima sugerida. 
Aguardo sua manifestação a respeito. 
Um abraço, 
Roberto Giannetti da Fonseca 
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P.S. Como eu sei que V. gosta de boas citações e pensamentos, aqui vai uma do Padre Antonio Vieira, que 
se enquadra na atual circunstancia : 
" Os menos maus perdem-se pelo que fazem 
   Os piores perdem-se pelo que deixam de fazer, por suas omissões, negligencias, por 
suas desatenções, delações, e ainda por seus desmandos " 
   Padre Antonio Vieira -Sermão da Primeira Dominga do Advento   
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 13:37

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'rgiannetti@e-

silex.com.br'; Alexandrino Alencar

Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Res: RELAÇÃO DE ENTIDADES E/OU EMPRESAS ENVOLVIDAS e 

APRESENTAÇÃO FIESP

Ok. Tenho encontro somente as 15h ele não pode antes. 
O Mauricio vai me entregar antes a emenda de consenso e durante a tarde alinharei com todos da nossa reuniao de 
hoje pela manha. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; 'rgiannetti@e-silex.com.br' ; Alexandrino Alencar  
Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Claudio Melo Filho  
Enviada em: Wed Dec 03 10:24:38 2008 
Assunto: Re: RELAÇÃO DE ENTIDADES E/OU EMPRESAS ENVOLVIDAS e APRESENTAÇÃO FIESP  

CMF/AA: hajam nos canais combinados 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; rgiannetti@e-silex.com.br ; Alexandrino Alencar  
Cc: Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Claudio Melo Filho  
Sent: Wed Dec 03 10:16:47 2008 
Subject: RES: RELAÇÃO DE ENTIDADES E/OU EMPRESAS ENVOLVIDAS e APRESENTAÇÃO FIESP  
Segundo informação que recebi as duas propostas, com e sem o prêmio, serão levadas ao PR para a tomada de 
decisão. Temos que evitar que a Fazenda falseie as informações que lastrearão a decisão. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 13:09 
Para: 'rgiannetti@e-silex.com.br'; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino Alencar 
Cc: Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: RELAÇÃO DE ENTIDADES E/OU EMPRESAS ENVOLVIDAS e APRESENTAÇÃO FIESP 
 
Bola na marca do penalti. 
Fundamental toda pressao possivel agora 
CMF atualiza voces. 

From: Roberto Giannetti da Fonseca  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; mauricio.ferro@braskem.com.br ; htt@helenotorres.com.br ; belluzzop@terra.com.br ; 
presidencia@csn.com.br  
Sent: Tue Dec 02 22:57:08 2008 
Subject: RELAÇÃO DE ENTIDADES E/OU EMPRESAS ENVOLVIDAS e APRESENTAÇÃO FIESP  
CAROS, ENVIO CONFIDENCIALMENTE PARA O SEU CONHECIMENTO E FOLLOW UP. UM ABRAÇO, RGF 
  
  
----- Original Message -----  
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From: Roberto Giannetti da Fonseca  
To: luis inacio adams  
Sent: Wednesday, December 03, 2008 1:48 AM 
Subject: RELAÇÃO DE ENTIDADES E/OU EMPRESAS ENVOLVIDAS e APRESENTAÇÃO FIESP 
 

Caro Luis Inacio, 
Insisto que a melhor solução para o País que poderiamos ter agora neste crítico momento da economia 
brasileira seria retirar qualquer menção ao Crédito Premio da MP em curso na Casa Civil, sob risco de gerar 
forte repercusão negativa junto ao Congresso Nacional e também junto as entidades representativas do 
empresariado brasileiro relacionadas no Anexo.  
Não vou entrar no complexo mérito jurídico ou técnico da disputa do CP de IPI, mas sim no aspecto formal 
da MP que acima me refiro. Caso a MP em destaque saia como se anuncia, ela incorrerá em grave erro, a 
começar por desconsiderar que a matéria ainda está sub judice do Poder Judiciário, e que também entraria 
em conflito com a Resolução nr. 71 de 27 de Dezembro de 2005 do próprio Senado Federal , por meio da 
qual se reconheceu a vigência das normas instituidoras do crédito-prêmio de IPI.  
Tanto os exportadores como seus advogados constituídos para esta causa, como ainda inúmeros 
parlamentares tanto da base aliada como da oposição, estão indignados com esta situação em que a 
Fazenda institui um instrumento de indução á cobrança de tributos ainda não definitivamente devidos, por 
ainda não estarem julgados em última instância, e mais ainda por haver disposição de ambas as 
partes para se encontrar em breve uma solução negociada para tal litigio. 
Minha sugestão seria que se retirasse da referida MP qualquer menção ao CP de IPI (a Anistia proposta 
ficaria restrita aos tributos devidos pelo caso Alíquota Zero) e que se deixasse a cargo do Poder Legislativo 
discutir a matéria do CP de IPI, e propor futuramente uma eventual emenda á MP que repressentasse um 
possível consenso entre as partes, depois inclusive de amplo debate com o Ministério Público, AGU, TCU, 
etc.,  através de Audiencia Pública durante o curso da matéria no Congresso Nacional. Uma legislação que 
viesse a permitir a compensação tributária entre créditos e débitos tributários destes dois casos seria 
nesta dificil conjuntura econômica a melhor solução possivel, pois assim se evitaria uma deterioração 
econômica das empresas exportadoras e ao mesmo tempo se reestabeleceria a segurança jurídica 
seriamente abalada por recente mudança de jurisprudencia ocorrida em 2004 (e depois novamente 
vencida em 2007) no STJ no caso do CP de IPI. 
Como V. deve estar sabendo, na semana passada realizou-se no Congresso Nacional uma reunião sobre 
estes temas, na qual compareceram entre outros o Deputado Antonio Palocci e o Senador Sérgio Guerra, e 
que ambos parecem concordar com esta tese acima sugerida. 
Aguardo sua manifestação a respeito. 
Um abraço, 
Roberto Giannetti da Fonseca 
P.S. Como eu sei que V. gosta de boas citações e pensamentos, aqui vai uma do Padre Antonio Vieira, que 
se enquadra na atual circunstancia : 
" Os menos maus perdem-se pelo que fazem 
   Os piores perdem-se pelo que deixam de fazer, por suas omissões, negligencias, por 
suas desatenções, delações, e ainda por seus desmandos " 
   Padre Antonio Vieira -Sermão da Primeira Dominga do Advento   
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 15:05

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal

CMF/AA: estes argumentos do Roberto podem ser muito uteis ao pessoal que vai estar com o PR hoje a tarde. 
Cuidado para nao reestrasmitirem o email, apenas os argumentos 

From: Roberto Giannetti da Fonseca  
To: 'Mauricio Roberto Ferro ; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Tue Dec 02 22:51:55 2008 
Subject: Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal  
  
Caros Marcelo e Mauricio, 
Segue confidencialmente abaixo minuta de texto que enviei nesta última segunda feira ao JGJ 
para ser reenviado a Ministra Dilma, e creio que o foi na integra. 
Um abraço, 
Roberto Giannetti da Fonseca 
  
Prezada Ministra Dilma Rousseff, 
Trago a seu conhecimento um assunto que vem trazendo grave apreensão ás empresas 
exportadoras brasileiras nas últimas semanas. Trata-se da MP que está em fase de tramitação 
final pela Casa Civil e pela PR a respeito da prevista Anistia para Dívidas Tributárias Federais, 
cuja noticia da FSP de 20/11/2008 segue abaixo para seu conhecimento.  
Na forma que esta MP foi apresentada pelo Ministério da Fazenda á PR, incluem-se entre outros 
items, as dívidas tributárias de empresas com o Fisco relativas a duas diferentes causas judiciais 
: 
(i) Alíquota Zero, cujo processo foi julgado em ultima instância pelo STF no inicio de 2008 com 
ganho de causa pela União, e que segundo estimativas de mercado monta a um valor total de R$ 
80 bilhões, e abrangendo milhares de indústrias brasileiras.  
(ii) Crédito Premio de IPI, cujo processo está em inicio de julgamento pelo STF sob regime de 
repercussão geral (súmula vinculante), com grandes chances de vitória desta vez para os 
contribuintes, com valor também estimado extra-oficialmente pelo mercado em cerca de R$ 95,0 
bilhões (de 1990 até 12/2008) ou cerca de R$ 55,0 milhões (se considerado de 1990 até a data 
de corte de 12/2002). Tanto assim que a PGFN desde Dezembro de 2007 abriu discussões com 
as lideranças dos exportadores visando viabilizar um possível Acordo Extra-Judicial entre a União 
e as empresas exportadoras que redundasse numa mitigação de risco para ambos lados, através 
da definição em Lei de uma data de corte do referido mecanismo (CP de IPI) que poderia ser 
segundo me informaram acordado na data de 31/12/2002, já que a disputa no STF encontra-se 
na vigencia entre os anos de 1990 e 2008 (até hoje).  
Não vou entrar no complexo mérito jurídico ou técnico da disputa do CP de IPI, mas sim no 
aspecto formal da MP que acima me refiro. Caso a MP em destaque saia como se anuncia, ela 
incorrerá em grave erro, a começar por desconsiderar que a matéria ainda está sub judice do 
Poder Judiciário, e que também entraria em conflito com a Resolução nr. 71 de 27 de Dezembro 
de 2005 do próprio Senado Federal , por meio da qual se reconheceu a vigência das normas 
instituidoras do crédito-prêmio de IPI.  
Tanto os exportadores como seus advogados constituídos para esta causa, como ainda inúmeros 
parlamentares tanto da base aliada como da oposição, estão indignados com esta situação em 
que a Fazenda institui um instrumento de indução á cobrança de tributos ainda não 
definitivamente devidos, por ainda não estarem julgados em última instância, e mais ainda por 
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haver disposição de ambas as partes para se encontrar em breve uma solução negociada para 
tal litigio. 
Minha sugestão seria que se retirasse da referida MP qualquer menção ao CP de IPI (a Anistia 
proposta ficaria restrita aos tributos devidos pelo caso Alíquota Zero) e que se deixasse a cargo 
do Poder Legislativo discutir a matéria do CP de IPI, e propor uma eventual emenda á MP que 
repressentasse um possível consenso entre as partes, depois de amplo debate inclusive através 
de Audiencia Pública durante o curso da matéria no Congresso Nacional. Uma legislação que 
viesse a permitir a compensação tributária entre créditos e débitos tributários destes dois casos 
seria nesta dificil conjuntura econômica a melhor solução possivel, pois assim se evitaria uma 
deterioração econômica das empresas exportadoras e ao mesmo tempo se reestabeleceria a 
segurança jurídica seriamente abalada por recente mudança de jurisprudencia ocorrida em 2004 
(e depois novamente vencida em 2007) no STJ no caso do CP de IPI. 
Soube através de lideranças empresariais que me contactaram, que na semana passada 
realizou-se no Congresso Nacional uma reunião sobre estes temas, na qual compareceram entre 
outros o Deputado Antonio Palocci e o Senador Sérgio Guerra, e que ambos parecem concordar 
com esta tese acima sugerida.  
Caso deseje conversar comigo sobre esta questão estarei como sempre á sua disposição. 
Um abraço, 
Jorge Gerdau Johanpeter.   
  
  

FOLHA DE SÃO PAULO 20 de Novembro de 2008 
  

Planalto prepara anistia e desconto de dívida federal 

  

DA SUCURSAL DE BRASÍLIA 

O ministro Guido Mantega (Fazenda) reúne-se hoje com as lideranças no Congresso Nacional 
para discutir um pacote de descontos na dívida federal e de anistia aos pequenos devedores da 
União. O governo, que já vinha discutindo essas alterações, quer fazer as mudanças por meio 
de medida provisória. 
O ministro quer evitar novos constrangimentos políticos como o que aconteceu na edição da 
MP que permitiu aos bancos oficiais comprarem outras instituições financeiras. Em 
depoimento no Congresso na véspera da edição da medida, Mantega não falou da MP e os 
parlamentares foram surpreendidos no dia seguinte com a publicação no Diário Oficial da 
União. 
A proposta do governo inclui perdão ao estoque das dívidas vencidas até 2002 e cujo valor 
atualizado seja inferior a R$ 10 mil. O benefício valerá não só para os débitos que estão sendo 
discutidos na Justiça. Incluirá também, os devedores da Receita Federal e do INSS. Está 
previsto também a concessão de descontos para dívidas de toda natureza vencidas até 2005 e 
que sejam inferiores a R$ 10 mil, além da transferência a bancos federais da cobrança do fluxo 
de débitos de baixo valor. 
Para os grandes devedores, o Ministério da Fazenda quer oferecer descontos em multas e 
juros para quem desisitir de processos judiciais. Uma das disputas que o governo quer 
reduzir é em torno do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). O abatimento 
previsto em multas chega a 70% na proposta do governo 
Há duas disputas de grande valor no Judiciário sobre o IPI. A primeira é sobre o direito 
que empresas têm de abater dos impostos devidos créditos obtidos na compra de 
mercadorias que têm alíquota zero do IPI ou não são tributados. A outra grande briga é 
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sobre o incentivo que o governo federal concede às exportações de manufaturados por 
meio do crédito premio de IPI. Ainda há discussões no STF sobre a data em que o 
benefício foi encerrado. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 15:09

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Enc: credito-premio

Anexos: APRESENTAÇÃO Gianetti DE TRANSAÇÃO CP IPI NOV 2008_v3.ppt; 

CONCILIAÇÃO - crédito-prêmio e insumos.MAI.2008.pdf

NS / MF 
Estou indo para reuniao ital depois ligo para falarmos sobre estes doc. 
Abs 

De: Pedro Roberio de Melo Nogueira  
Para: Claudio Melo Filho  
Enviada em: Wed Dec 03 10:35:13 2008 
Assunto: credito-premio  
Caro Cláudio, 
  
Dando sequência a nossa reunião, anexo os seguintes documentos: 
  
Apresentaçãofeita pelo Dr. Roberto Gianetti para UNAFISCO, a qual abrange toda a saga do crédito-premio de uma 
forma muito didática. Apesar, de aparentemente longa, a forma de apresentação torna  a leitura rápida e fácil. 
Pretendo coma sua concordância encaminhá-la já ao Senador Romero Jucá para nivelamento de conhecimento do 
mesmo sobre a matéria. 
  
Minuta da MP estabelecendo todos os contornos do acordo que almejamos, elaborada pelo Prof. Heleno Torres por 
encomenda do Grupo Exportador coordenado pelo Dr. Roberto Gianetti. A PGFN tem conhecimento da mesma. 
Porém, não emitiu juízo de valor, salvo o Minifaz que se manifestou contra a data de corte 2002. 
  
Na hipótese de emendarmos qualquer outra MP em tramitação, talvez seja necessário um enxugamento da mesma 
aos pontos essenciais. 
  
Abraços 
Pedro Robério Nogueira 
  
 
______________________________________________________________________ 
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De: Newton Souza

Enviado em: quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 15:12

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia 

Odebrecht

Assunto: RES: credito-premio

OK 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 15:09 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Enc: credito-premio 

 

NS / MF 
Estou indo para reuniao ital depois ligo para falarmos sobre estes doc. 
Abs 

De: Pedro Roberio de Melo Nogueira  
Para: Claudio Melo Filho  
Enviada em: Wed Dec 03 10:35:13 2008 
Assunto: credito-premio  
Caro Cláudio, 
  
Dando sequência a nossa reunião, anexo os seguintes documentos: 
  
Apresentaçãofeita pelo Dr. Roberto Gianetti para UNAFISCO, a qual abrange toda a saga do crédito-premio de uma 
forma muito didática. Apesar, de aparentemente longa, a forma de apresentação torna  a leitura rápida e fácil. 
Pretendo coma sua concordância encaminhá-la já ao Senador Romero Jucá para nivelamento de conhecimento do 
mesmo sobre a matéria. 
  
Minuta da MP estabelecendo todos os contornos do acordo que almejamos, elaborada pelo Prof. Heleno Torres por 
encomenda do Grupo Exportador coordenado pelo Dr. Roberto Gianetti. A PGFN tem conhecimento da mesma. 
Porém, não emitiu juízo de valor, salvo o Minifaz que se manifestou contra a data de corte 2002. 
  
Na hipótese de emendarmos qualquer outra MP em tramitação, talvez seja necessário um enxugamento da mesma 
aos pontos essenciais. 
  
Abraços 
Pedro Robério Nogueira 
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De: Newton Souza

Enviado em: quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 23:14

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Res: SG

Ja fiz contato com o assistente do italiano. Ficou de ligar amanha quando chegarem em SP para combinar a 
atualização 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Joao Antonio Pacifico Ferreira 
Cc: Claudio Melo Filho; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; 
Alexandrino Alencar Enviada em: Wed Dec 03 19:29:49 2008 
Assunto: Re: SG 
 
Alex nao recebeu uma mensagem tao positiva. Mas amanha confirmamos com o italiano que estava presente. 
 
----- Original Message ----- 
From: Joao Antonio Pacifico Ferreira 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Claudio Melo Filho; Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Sent: Wed Dec 03 19:27:43 2008 
Subject: Res: SG 
 
MO. 
 
Ele acabou de me ligar , dizemdo que aconteceu conf o combinado com vç ...e registrava, que a participação do 
Romero J foi fundamental. 
 
João Pacífico 
 Enviado do meu BlackBerry. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Joao Antonio Pacifico Ferreira 
Cc: Claudio Melo Filho; Benedicto Barbosa da Silva Junior Enviada em: Wed Dec 03 10:09:49 2008 
Assunto: Re: SG 
 
A reuniao de hoje foi fundamental. 
Tema: IPI 
Se quiser CMF pode lhe atualizar 
 
----- Original Message ----- 
From: Joao Antonio Pacifico Ferreira 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Tue Dec 02 17:45:28 2008 
Subject: SG 
 
Amanhã ele lhe espera as 10:30 hs no gabinete dele - Ala Sen Alexandre Costa , Gab 1. 
Fone : 061 3311 2382 . Cel 061 8159 0139. Qq coisa me ligue. 
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Abs. 
 
João Pacífico 
 Enviado do meu BlackBerry. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 12:34

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Fw: Enc: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008

Anexos: D.O.U 04.12.2008  pág 41.pdf; D.O.U 04.12.2008  pág 42.pdf; D.O.U 04.12.2008 

pág 43.pdf; D.O.U 04.12.2008  pág 44.pdf; D.O.U 04.12.2008  pág 45.pdf; 

D.O.U 04.12.2008  pág 46.pdf; D.O.U 04.12.2008  pág 47.pdf; D.O.U 04.12.2008 

pág 48.pdf

Eh a nossa? 

From: Roberto Giannetti  
To: mauricio.ferro@braskem.com.br ; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Thu Dec 04 07:30:45 2008 
Subject: Enc: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008  

From: bernardo.barreto@fiesp.org.br 
Date: Thu, 4 Dec 2008 09:56:05 -0200 
To: <cdma@fiesp.org.br>; <cdecomtec@fiesp.org.br>; <cdeinfra@fiesp.org.br>; <cderex@fiesp.org.br>; 
<dempifiesp@fiesp.org.br>; <cdepecon@fiesp.org.br>; <deagro@fiesp.org.br>; <CDEJUR@fiesp.org.br>; 
<deconcic@fiesp.org.br>; <kcmborges@fiesp.org.br>; <rodolpho.tourinho@fiesp.org.br>; 
<arebelo@fiesp.org.br>; <hhonda@fiesp.org.br>; <rgiannetti@e-silex.com.br>; 
<HENRIQUE.MAIA@fiesp.org.br>; <rdm@rdmassociados.com> 
Subject: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 

Prezados(as), 
 

Foi publicada hoje no Diário Ofical da União, a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449, DE 3 

DE DEZEMBRO DE 2008 que altera a legislação tributária federal relativa ao 

parcelamento ordinário de débitos tributários, concede remissão nos casos em que 

especifica, institui regime tributário de transição, e dá outras providências. 

Segue a baixo a íntegra. 
 

Atenciosamente, 

Bernardo Barros Barreto 

Assessor de Relações Governamentais 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP 

Escritório de Brasília  

SCN Q. 02, bloco A, Ed. Corporate, sala 301 

CEP: 70712-900 

(61) 8161-6768 

(61) 3039-1332 

bernardo.barreto@fiesp.org.br 

--- 
 
(See attached file: D.O.U 04.12.2008 pág 41.pdf)(See attached file: D.O.U 04.12.2008 pág 
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42.pdf)(See attached file: D.O.U 04.12.2008 pág 43.pdf)(See attached file: D.O.U 04.12.2008 pág 
44.pdf)(See attached file: D.O.U 04.12.2008 pág 45.pdf)(See attached file: D.O.U 04.12.2008 pág 
46.pdf)(See attached file: D.O.U 04.12.2008 pág 47.pdf)(See attached file: D.O.U 04.12.2008 pág 
48.pdf) 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 12:46

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino 

Alencar; Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Res: MP 449/08

Desde hoje cedo Carvalho e M Bezerra estao trabalhando na elaboracao da emenda. 
Compromisso e me entregar hoje para ja comecara discutir nas duas casas. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Alexandrino Alencar; Newton Souza; Claudio Melo Filho; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br'  
Enviada em: Thu Dec 04 09:37:25 2008 
Assunto: Re: MP 449/08  

1a vitoria? 
Agora entendo que eh CMF trabalhar na casa, coordenado com o Italiano, e o palmeirense segurar o amigo dele 
com sua equipe para nao vetar a emenda. 
Me acionem se necessario. 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Claudio Melo Filho; BERNARDO AFONSO DE 
ALMEIDA GRADIN  
Sent: Thu Dec 04 09:34:09 2008 
Subject: ENC: MP 449/08  
Para conhecimento. 
 
Para alguns já é notícia velha. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC  
Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 10:21 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Assunto: MP 449/08 
 
MF,  
Foi publicada no DOU de hoje a MP 449/08 que, dentre outros assuntos, trata do parcelamento das dívidas de IPI 0. 
A MP não contempla a possibilidade de parcelamento das dívidas de IPI Prêmio. 
Sds, 
Maurício  
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Newton Souza

Enviado em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 13:13

Para: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Res: Re: MP 449/08

Estou tentando marcar, mas ainda não tem hora. Alex, voce poderia ligar para ele para reforcar o pedido de reunião 
para atualizacao e proximos passos 

De: Alexandrino Alencar  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Newton Souza; Claudio Melo Filho; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br'  
Enviada em: Thu Dec 04 09:53:24 2008 
Assunto: Res: Re: MP 449/08  

O seminaria falou que na conversa de ontem sinalizou-se com novas aberturas.Newton vai estar com italiano hoje 
seria bom checar 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Alexandrino Alencar; Newton Souza; Claudio Melo Filho; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br'  
Enviada em: Thu Dec 04 09:37:25 2008 
Assunto: Re: MP 449/08  

1a vitoria? 
Agora entendo que eh CMF trabalhar na casa, coordenado com o Italiano, e o palmeirense segurar o amigo dele 
com sua equipe para nao vetar a emenda. 
Me acionem se necessario. 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Claudio Melo Filho; BERNARDO AFONSO DE 
ALMEIDA GRADIN  
Sent: Thu Dec 04 09:34:09 2008 
Subject: ENC: MP 449/08  
Para conhecimento. 
 
Para alguns já é notícia velha. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC  
Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 10:21 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Assunto: MP 449/08 
 
MF,  
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Foi publicada no DOU de hoje a MP 449/08 que, dentre outros assuntos, trata do parcelamento das dívidas de IPI 0. 
A MP não contempla a possibilidade de parcelamento das dívidas de IPI Prêmio. 
Sds, 
Maurício  
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 13:13

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Newton Souza; Claudio Melo 

Filho; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN

Assunto: RES: MP 449/08

 Não seria o caso de marcarmos reunião amanhã com o Palmeirense, com a sua presença Marcelo se possível, para 
delegarmos a ele esta missão? 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 12:37 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino Alencar; Newton Souza; Claudio Melo Filho; BERNARDO 
AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Assunto: Re: ENC: MP 449/08 
 

1a vitoria? 
Agora entendo que eh CMF trabalhar na casa, coordenado com o Italiano, e o palmeirense segurar o amigo dele 
com sua equipe para nao vetar a emenda. 
Me acionem se necessario. 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Claudio Melo Filho; BERNARDO AFONSO DE 
ALMEIDA GRADIN  
Sent: Thu Dec 04 09:34:09 2008 
Subject: ENC: MP 449/08  
Para conhecimento. 
 
Para alguns já é notícia velha. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC  
Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 10:21 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Assunto: MP 449/08 
 
MF,  
Foi publicada no DOU de hoje a MP 449/08 que, dentre outros assuntos, trata do parcelamento das dívidas de IPI 0. 
A MP não contempla a possibilidade de parcelamento das dívidas de IPI Prêmio. 
Sds, 
Maurício  
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
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recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Newton Souza

Enviado em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 13:15

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo 

Filho

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar

Assunto: Res: SG

Mauricio, 
Não é o caso de o Roberto promover uma reuniao com com a nossa presenca? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar Enviada 
em: Thu Dec 04 10:11:02 2008 
Assunto: RES: SG 
 
Acho que já informei isso antes. Já falei com o Roberto que se comprometeu a segurá-lo. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
-----Mensagem original----- 
De: Newton Souza [mailto:newton.souza@odebrecht.com] 
Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 13:01 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Claudio Melo Filho 
Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Alexandrino Alencar 
Assunto: Res: Re: SG 
 
Ja estive com ele tratando deste assunto em reuniao com GM Mas não tenho intimidade. 
Roberto Giannetti tem 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar 
Enviada em: Thu Dec 04 09:34:07 2008 
Assunto: Re: SG 
 
Quem nosso conhece Rubens Ometo? PN? 
 
----- Original Message ----- 
From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Cc: Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Alexandrino 
Alencar 
Sent: Thu Dec 04 07:20:02 2008 
Subject: RES: SG 
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Marcelo, 
 
Ricardo está viajando na Ásia. Combinamos que deixaria recado para ele com as atualizações, e quando possível ele 
me retornaria. Deixei os recados. Ele acabou de me ligar e pediu que lhe enviasse e-mail. Já o fiz. 
 
Ligarei para o Roberto 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 
08:44 
Para: Claudio Melo Filho 
Cc: Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: Res: SG 
 
MF: tem falado com Ricardo para ajudar a segurar o irmao? Precisa que eu ligue para ele. 
Veja como Roberto pode ajudar junto ao setor de alcool, parece que o Rubens e outros estao com a receita na cola e 
precisam de algo (ainda que parcelamento) ja 
CMF: seria interessante pegar o feedback do Romero Juca 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Joao Antonio Pacifico Ferreira 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; 
Alexandrino Alencar 
Sent: Wed Dec 03 20:42:16 2008 
Subject: Res: SG 
 
MO 
Te liguei para falar que ita tem preocupacoes fundamentadas em conversas. Alinhei este tema com Pedro que 
esteve conosco hoje, ele estara comigo amanha as 10 h. Antecipou que tem gente do setor alcool roendo a corda. 
Amanha falamos. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Joao Antonio Pacifico Ferreira 
Cc: Claudio Melo Filho; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; 
Alexandrino Alencar Enviada em: Wed Dec 03 19:29:49 2008 
Assunto: Re: SG 
 
Alex nao recebeu uma mensagem tao positiva. Mas amanha confirmamos com o italiano que estava presente. 
 
----- Original Message ----- 
From: Joao Antonio Pacifico Ferreira 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Claudio Melo Filho; Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Sent: Wed Dec 03 19:27:43 2008 
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Subject: Res: SG 
 
MO. 
 
Ele acabou de me ligar , dizemdo que aconteceu conf o combinado com vç ...e registrava, que a participação do 
Romero J foi fundamental. 
 
João Pacífico 
 Enviado do meu BlackBerry. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Joao Antonio Pacifico Ferreira 
Cc: Claudio Melo Filho; Benedicto Barbosa da Silva Junior Enviada em: Wed Dec 03 10:09:49 2008 
Assunto: Re: SG 
 
A reuniao de hoje foi fundamental. 
Tema: IPI 
Se quiser CMF pode lhe atualizar 
 
----- Original Message ----- 
From: Joao Antonio Pacifico Ferreira 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Tue Dec 02 17:45:28 2008 
Subject: SG 
 
Amanhã ele lhe espera as 10:30 hs no gabinete dele - Ala Sen Alexandre Costa , Gab 1. 
Fone : 061 3311 2382 . Cel 061 8159 0139. Qq coisa me ligue. 
Abs. 
 
João Pacífico 
 Enviado do meu BlackBerry. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright. 
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 



124

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 13:58

Para: Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Res: SG

Entao eh importante RG agir nele. 
Se RG avaliar que precisa, posso tambem ligar mesmo sem conhece-lo 
 
----- Original Message ----- 
From: Newton Souza 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo 
Filho 
Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar 
Sent: Thu Dec 04 10:01:27 2008 
Subject: Res: SG 
 
Ja estive com ele tratando deste assunto em reuniao com GM Mas não tenho intimidade. 
Roberto Giannetti tem 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar 
Enviada em: Thu Dec 04 09:34:07 2008 
Assunto: Re: SG 
 
Quem nosso conhece Rubens Ometo? PN? 
 
----- Original Message ----- 
From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Cc: Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Alexandrino 
Alencar 
Sent: Thu Dec 04 07:20:02 2008 
Subject: RES: SG 
 
Marcelo, 
 
Ricardo está viajando na Ásia. Combinamos que deixaria recado para ele com as atualizações, e quando possível ele 
me retornaria. Deixei os recados. Ele acabou de me ligar e pediu que lhe enviasse e-mail. Já o fiz. 
 
Ligarei para o Roberto 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
-----Mensagem original----- 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 
08:44 
Para: Claudio Melo Filho 
Cc: Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: Res: SG 
 
MF: tem falado com Ricardo para ajudar a segurar o irmao? Precisa que eu ligue para ele. 
Veja como Roberto pode ajudar junto ao setor de alcool, parece que o Rubens e outros estao com a receita na cola e 
precisam de algo (ainda que parcelamento) ja 
CMF: seria interessante pegar o feedback do Romero Juca 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Joao Antonio Pacifico Ferreira 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; 
Alexandrino Alencar 
Sent: Wed Dec 03 20:42:16 2008 
Subject: Res: SG 
 
MO 
Te liguei para falar que ita tem preocupacoes fundamentadas em conversas. Alinhei este tema com Pedro que 
esteve conosco hoje, ele estara comigo amanha as 10 h. Antecipou que tem gente do setor alcool roendo a corda. 
Amanha falamos. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Joao Antonio Pacifico Ferreira 
Cc: Claudio Melo Filho; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; 
Alexandrino Alencar Enviada em: Wed Dec 03 19:29:49 2008 
Assunto: Re: SG 
 
Alex nao recebeu uma mensagem tao positiva. Mas amanha confirmamos com o italiano que estava presente. 
 
----- Original Message ----- 
From: Joao Antonio Pacifico Ferreira 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Claudio Melo Filho; Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Sent: Wed Dec 03 19:27:43 2008 
Subject: Res: SG 
 
MO. 
 
Ele acabou de me ligar , dizemdo que aconteceu conf o combinado com vç ...e registrava, que a participação do 
Romero J foi fundamental. 
 
João Pacífico 
 Enviado do meu BlackBerry. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Joao Antonio Pacifico Ferreira 
Cc: Claudio Melo Filho; Benedicto Barbosa da Silva Junior Enviada em: Wed Dec 03 10:09:49 2008 
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Assunto: Re: SG 
 
A reuniao de hoje foi fundamental. 
Tema: IPI 
Se quiser CMF pode lhe atualizar 
 
----- Original Message ----- 
From: Joao Antonio Pacifico Ferreira 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Tue Dec 02 17:45:28 2008 
Subject: SG 
 
Amanhã ele lhe espera as 10:30 hs no gabinete dele - Ala Sen Alexandre Costa , Gab 1. 
Fone : 061 3311 2382 . Cel 061 8159 0139. Qq coisa me ligue. 
Abs. 
 
João Pacífico 
 Enviado do meu BlackBerry. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 14:02

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; Newton Souza; Claudio 

Melo Filho; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Cc: Darci Luz

Assunto: Re: RES: MP 449/08

Ok. Priorize com Darci este encontro com o Palmeirense 
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De: Newton Souza

Enviado em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 14:14

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino 

Alencar; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Enc: Brani

Veja abaixo resposta do Brani depois de viajar com o chefe dele hoje de manha. 

De: Rosana Aluz Carrera  
Para: Newton Souza  
Enviada em: Thu Dec 04 11:09:48 2008 
Assunto: Brani  
NS, 
 
Falei com o Brani. Disse que não tem nenhum novidade e que a questão ficou no ponto que o Marcelo tratou.  
 
Rosana  
 

Atenção!!! 
  A partir de 10/11/2008 estaremos em novo endereço: 

Edifício Eldorado Business Tower - Av. das Nações Unidas, 8501 – 32º andar 

05425-070  São Paulo/SP 

: 11 3096 8314 – PABX: 11 3096 8000 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 17:49

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - 

SP-ESC

Assunto: ENC: mov449

Anexos: mpv449.doc

É importante vocês terem o domínio deste atendimento, que imagino ser de grande valor para o setor deles. 
Estou começando a achar que o Pedro/ Pres. Sindicato Açúcar e Álcool de Alagoas está querendo empurrar custos e 
tem algumas dificuldades na interlocução com Itália. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Diva [mailto:diva@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 17:27 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: mov449 
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De: Newton Souza

Enviado em: sexta-feira, 5 de dezembro de 2008 11:03

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: RES: mov449

Trata-se de um artigo da MP que autoriza a compra direta pela União de Açucar produzido no Nordeste, por preço a 
ser definido entre a Fazenda e o Min da Agricultura. 
É a reedição do IAA 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 5 de dezembro de 2008 10:58 
Para: Newton Souza; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Re: RES: mov449 
 
Nao consigo ler. O que eh? 
 
----- Original Message ----- 
From: Newton Souza 
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
<mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Fri Dec 05 07:52:42 2008 
Subject: RES: mov449 
 
É uma escandalo! Não sei como conseguem passar este tipo de coisas - e não vaza na imprensa - e não conseguem 
fazer o que é o certo na questão do IPI. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 17:49 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Assunto: ENC: mov449 
 
É importante vocês terem o domínio deste atendimento, que imagino ser de grande valor para o setor deles. 
Estou começando a achar que o Pedro/ Pres. Sindicato Açúcar e Álcool de Alagoas está querendo empurrar custos e 
tem algumas dificuldades na interlocução com Itália. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Diva [mailto:diva@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 17:27 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: mov449 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 8 de dezembro de 2008 18:02

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza; Alexandrino Alencar

Assunto: Res: Atualização

Ok. O pessoal do acucar esteve comigo pela manha em longa reuniao. Atualizei eles e pedi que ligassem para 
Roberto hoje ainda, pelo jeito ja fizeram. 
Ainda hoje alinho com Roberto. 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza; Alexandrino Alencar; 
Claudio Melo Filho  
Enviada em: Mon Dec 08 14:47:31 2008 
Assunto: Atualização  
Roberto irá para Brasília amanhã. Já está de posse das emendas a serem propostas e falará com o Italiano e SG. 
 
Claudio, ele está aguardando um telefonema seu para alinharem estas conversas. O celular dele é (011) 81790545 
 
Consta que o pessoal do açúcar já esta sob controle. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 9 de dezembro de 2008 19:16

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - 

SP-ESC

Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC

Assunto: ENC: MP 449

Anexos: MP 449 de 2008 - Emenda ao Art 2º - COMPLETA.doc

Prioridade: Alta

Senhores, 
Tivemos uma bela reunião onde definimos: de onde sairá a emenda; quem apresenta; quem alinha conversa com 
gov. 
Segue texto final da emenda em anexo. 
Mauricio Bezerra comentará pessoalmente em SP. 
Abs, 
 
Cláudio 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC [mailto:mauricio.bezerra@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 9 de dezembro de 2008 17:26 
Para: abels@senado.gov.br; htt@usp.br; Claudio Melo Filho 
Assunto: MP 449 
Prioridade: Alta 
 
  
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Newton Souza

Enviado em: quarta-feira, 10 de dezembro de 2008 10:18

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho 

Ferro - SP-ESC

Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC

Assunto: RES: MP 449

Se passar assim, teremos atingido mais de 100% da meta olímpica... 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: terça-feira, 9 de dezembro de 2008 19:16 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC 
Assunto: ENC: MP 449 
Prioridade: Alta 

 
Senhores, 
Tivemos uma bela reunião onde definimos: de onde sairá a emenda; quem apresenta; quem alinha conversa com 
gov. 
Segue texto final da emenda em anexo. 
Mauricio Bezerra comentará pessoalmente em SP. 
Abs, 
 
Cláudio 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC [mailto:mauricio.bezerra@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 9 de dezembro de 2008 17:26 
Para: abels@senado.gov.br; htt@usp.br; Claudio Melo Filho 
Assunto: MP 449 
Prioridade: Alta 
 
  
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Newton Souza

Enviado em: quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 11:59

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Claudio 

Melo Filho

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: RES: ENC: MP 449

Já nos alinhamos. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 11:56 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Claudio Melo Filho 
Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: RES: ENC: MP 449 

 
MF: alinhe com NS função nossa conversa hoje 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 11:48 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Pedro Novis 
Cc: Newton Souza 
Assunto: RES: ENC: MP 449 
 
Ao que parece temos um conflito de prioridade, mas não necessariamente de interesse.  
 
Claudio, 
 
Você precisa de algum apoio adicional? É o caso do Mauricio Bezerra voltar a Brasília? 
 
Falarei com o Roberto para concentrar o diálogo com o interlocutor correto e evitar o MF 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 08:17 
Para: Claudio Melo Filho; Pedro Novis 
Cc: Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Assunto: Re: ENC: MP 449 
 

Pensei que estavam todos ja alinhados. Me preocupa outros interesses que podem perturbar o tramite 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Pedro Novis  
Cc: Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Sent: Wed Dec 10 15:45:37 2008 
Subject: ENC: MP 449  
Senhores, 
Segue cópia da primeira folha que representa a nossa Emenda já protocolada. Agora começa ainda mais trabalho. 
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OBS 1: NS e MF se quiser me falem para que eu mande texto inteiro. M. Bezerra tem. Algumas alterações foram 
feitas por ele e Heleno. 
 
OBS 2: MO a turma de J. Tenório/Pedro/açúcar tentou, novamente, me convencer a apresentar outro texto, que 
atendia a eles e deixava muito a desejar nos nossos pleitos. Agradeci imensamente e disse que precisava seguir a 
orientação que fechei ontem no Senado. Aumentei minha lupa sobre eles. 
 
Abraços, 
 
Cláudio 
 

De: Alexandre Carvalho  
Enviada em: quarta-feira, 10 de dezembro de 2008 17:42 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: MP 449 
 
Cláudio, 
Segue a cópia da apresentação de emenda encaminhado pela Sem Lúcia Vânia. 
Alexandre 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 19:50

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Claudio 

Melo Filho

Assunto: Re: RES: ENC:

Ja comeco a achar que nao existem problemas. Apenas limites para a nossa capacidade de identificar e aproveitar 
as oportunidades. 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Claudio Melo Filho  
Sent: Thu Dec 11 16:48:38 2008 
Subject: RES: ENC:  
Aprendi na casa que problemas podem ser transformados em oportunidades. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 19:43 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: ENC: 
 

Se houver uma oportunidade eh agora. Nova janela soh daqui a 10 anos. 
Daqui a pouco vamos achar que a crise foi a melhor coisa que ja nos aconteceu. 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Sent: Thu Dec 11 16:07:54 2008 
Subject: ENC:  
Senhores, 
 
Conversei há pouco com o Claudio sobre este assunto. Ele sentiu-se bem confortável na apresentação do pleito. Sua 
opinião é a de que o momento é mais do que oportuno, em função das medidas atuais.  
 
Perseverei no assunto com ele.  
 
Segue o texto da MP e cálculo inicial dos benefícios. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC  
Enviada em: quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 19:00 
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Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Assunto:  
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 12 de dezembro de 2008 02:06

Para: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Res: Re: ENC:

Vai ver que o encontro de hoje deu injencao extra de animo em MO e irradiou para todos nos. 
Vamos em frente. 

De: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC ; Claudio Melo Filho  
Enviada em: Thu Dec 11 18:46:58 2008 
Assunto: Res: Re: ENC:  

Vamos em frente. 
Mas ainda falta muito para que eu alcance o otimismo de MO. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Claudio Melo Filho 
<cmf@odebrecht.com> 
Enviada em: Thu Dec 11 19:43:28 2008 
Assunto: Re: ENC: 
 
Se houver uma oportunidade eh agora. Nova janela soh daqui a 10 anos. 
Daqui a pouco vamos achar que a crise foi a melhor coisa que ja nos aconteceu. 
 
________________________________ 
 
From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
To: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Sent: Thu Dec 11 16:07:54 2008 
Subject: ENC: 
 
 
Senhores, 
 
 
 
Conversei há pouco com o Claudio sobre este assunto. Ele sentiu-se bem confortável na apresentação do pleito. Sua opinião é a de 
que o momento é mais do que oportuno, em função das medidas atuais. 
 
 
 
Perseverei no assunto com ele. 
 
 
 
Segue o texto da MP e cálculo inicial dos benefícios. 
 
 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
 
Jurídico 
 
Braskem S.A. 
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Fone 55 11 3576.9307 
 
Fax 55 11 3023.0416 
 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
________________________________ 
 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC 
Enviada em: quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 19:00 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Assunto: 
 
 
 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 16 de dezembro de 2008 10:46

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Newton Souza

Assunto: Res:

Armando vai alinhar a estrategia direta com o futuro relator, pois tecnicamente ele não pode retirar a emenda. Ja 
verifiquei e procede esta info. 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Newton Souza  
Enviada em: Tue Dec 16 07:13:19 2008 
Assunto: Res:  

Claudio, 
 
Voce sabe dizer se a CNI ja retificou a emenda? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Cc: Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com> 
Enviada em: Tue Dec 16 09:45:38 2008 
Assunto: Res: 
 
Aguardando relator. 
Falaremos pessoalmente hoje e te falo detalhes. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Claudio Melo Filho; Newton Souza 
Enviada em: Mon Dec 15 23:48:18 2008 
Assunto: 
 
Como anda a emenda do IPI? 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 16 de dezembro de 2008 17:08

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Alexandrino Alencar

Assunto: Res: Ipi - roberto

Marcelo 
Semana passada não conseguimos nos ver, ele marcou e desmarcou algumas vezes. Ficamos de tentar falar 
amanha em Bsb, se falar com ele reforce que preciso ve-lo. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Cc: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho  
Enviada em: Tue Dec 16 13:59:16 2008 
Assunto: RES: Ipi - roberto  
Falou com o Italiano? Ele está a minha cata 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 16 de dezembro de 2008 15:53 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Ipi - roberto 
 

Marcelo, 
 
Ja falei com o Claudio e o Roberto. Alinhamos procedimentos.  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 17 de dezembro de 2008 20:29

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Re: Res: RES: ENC:

Os 2 apoios validos 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN  
Sent: Wed Dec 17 15:45:23 2008 
Subject: Res: RES: ENC:  

Temos dois caminhos. O primeiro eh obter o apoio do beneficiario direto do beneficio no caso a quattor. Este tipo de incentivo 
cairah oportunamente para eles. Se os envolvermos teremos que definir quem capitanearah as conversas com eles. 
 
O segundo caminho, que eh em adicao ao primeiro, eh envolvermos associacoes de classe da terceira geracao em beneficio da 
cadeia e eventualmente CNI e Fiesp. 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; BERNARDO AFONSO 
DE ALMEIDA GRADIN 
Enviada em: Wed Dec 17 18:12:21 2008 
Assunto: RES: RES: ENC: 
 
Marcelo, 
 
Já havia pedido esta sensibilidade a Maurício Ferro, que deve estar buscando o alinhamento com as empresas parceiras que 
devem ser engajadas nesta guerra. 
 
Não acredito ser simples, mas sempre encaro a luta corpo a corpo, pois nosso papel é jogarmos independentemente de termos 
empresas aliadas, que como você sabe ás vezes somem nestes momentos. 
 
 
 
MF –  como deve ser feito este envolvimento ? 
 
 
 
________________________________ 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 17 de dezembro de 2008 17:03 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: Re: RES: ENC: 
 
 
 
CMF: longe de ser tao simples. Vc sabe que sera um trabalho quase tao arduo quanto o IPI. Que outras empresas/entidades 
envolver? Quem serao nossos principais "parceiros"? 
 
________________________________ 
 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
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Sent: Wed Dec 17 14:25:10 2008 
Subject: RES: ENC: 
 
Emenda apresentada. Como os demais, vai depender de discussões com Fazenda. Pelo andar da carruagem mais um tema para 
imenso trabalho em 2009. 
 
 
 
________________________________ 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 17 de dezembro de 2008 16:22 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: ENC: 
 
 
 
Como evoluiu? 
 
________________________________ 
 
From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
To: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Sent: Thu Dec 11 16:07:54 2008 
Subject: ENC: 
 
Senhores, 
 
 
 
Conversei há pouco com o Claudio sobre este assunto. Ele sentiu-se bem confortável na apresentação do pleito. Sua opinião é a de 
que o momento é mais do que oportuno, em função das medidas atuais. 
 
 
 
Perseverei no assunto com ele. 
 
 
 
Segue o texto da MP e cálculo inicial dos benefícios. 
 
 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
 
Jurídico 
 
Braskem S.A. 
 
Fone 55 11 3576.9307 
 
Fax 55 11 3023.0416 
 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
________________________________ 
 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC 
Enviada em: quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 19:00 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Assunto: 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 18 de dezembro de 2008 22:26

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'amleao@br.odebrecht.com'; Newton Souza

Cc: Alexandrino Alencar; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: Impactos - Proposta Parelalo - Pior Cenário

Tema esclarecido. Falamos no sabado 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo - Odebrecht ; Newton Souza  
Cc: Alexandrino Alencar; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN  
Sent: Thu Dec 18 11:50:38 2008 
Subject: RES: Impactos - Proposta Parelalo - Pior Cenário  
O grupo que apresentou emenda alternativa, de número 113, é composto pelo Everardo Maciel e pelo Manoel Felipe 
Brandão, ex- Procurador Geral da Fazenda Nacional. Atualmente ele está licenciado e advogando. Não me parece 
que a tal da Marielbe faça parte deste grupo, embora tenha contato com eles. A proposta foi assinada pelo Deputado 
Odair Cunha (PT-MG). Consta que Manoel Felipe teria redigido a emenda a pedido da embaixada estrangeira como 
forma de se ter uma terceira proposta que fosse alternativa à apresentada, e com isso evitar a impressão de que o 
pleito dos contribuintes seria integralmente atendido. 
 
Já contactamos o Manoel Brandão e alinhamos que o texto dele merece contribuições. Ele está disposto a inseri-las. 
Faremos isso nestes próximos dias. Com isso, acho que teremos neutralizado esta questão. 
 
Seria importante obtermos a confirmação do estrangeiro de que ele encomendou esta proposta. Não sei se ele será 
100% sincero, mas acho que devemos tentar. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 17 de dezembro de 2008 12:57 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Claudio Melo - Odebrecht; Newton Souza 
Cc: Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: Enc: Impactos - Proposta Parelalo - Pior Cenário 
 

CMF/MF: assim que puder me liguem (nao entendo mais nada).  
O que a nossa prejudica eles? Sera que nao tem outros interesses com a Receita e estao barganhando? 
Vou estar com o Italiano so amanha. Seria bom o Alex estar com ele hoje para tentar entender 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Claudio Melo - Odebrecht ; Newton Souza  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Wed Dec 17 09:44:13 2008 
Subject: Enc: Impactos - Proposta Parelalo - Pior Cenário  

Psc 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC 
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Enviada em: Wed Dec 17 12:42:51 2008 
Assunto: Res: Impactos - Proposta Parelalo - Pior Cenário 
 
Voces jah estiveram com eles. Qual a motivacao para eles não aceitarem a proposta da Fiesp, que representa a maioria dos 
interessados? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC 
Para: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; Jose de Carvalho Filho <jcfilho@odebrecht.com>; Mauricio Roberto Carvalho 
Ferro - SP-ESC 
Enviada em: Wed Dec 17 12:33:33 2008 
Assunto: Impactos - Proposta Parelalo - Pior Cenário 
 
MF, 
 
 
 
A proposta do outro grupo não contempla as compensações realizadas com créditos adquiridos de terceiros (SAB e créditos 
cedidos pela Trikem a outras empresas do grupo) e prevê de forma muito confusa a questão da apuração dos créditos nos moldes 
discutidos (15% e até 31.12.2002), pois está estruturada como perdão de dívida. 
 
 
 
Assumindo como premissa de que não teríamos os créditos reconhecidos e a não remissão dos débitos compensados com créditos 
de IPI-Prêmio adquiridos de terceiros, a aprovação da proposta paralela poderia impactar nossos cálculos em até R$ 1.8bn, 
conforme abaixo segregado: 
 
 
 
*       Não reconhecimento do Crédito-Prêmio nos moldes da nossa proposta: R$ 1bn 
*       Não remissão dos débitos compensados com créditos adquiridos de terceiros: R$ 300mm (SAB) + R$ 500mm (transferidos 
pela Trikem a outros estabelecimento da própria empresa e a outras pessoas jurídicas do grupo). 
 
Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários. 
 
 
 
Sds, 
 
 
 
Maurício 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 29 de dezembro de 2008 10:59

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Enc: Designação de Relatores

Senhores 
Para conhecimento. 
Hoje devo falar com Sen Juca para verificar possiveis retornos/avancos e tambem falarei com P Roberio. 
Abs 
 
Claudio 

De: Alexandre Carvalho  
Para: Claudio Melo Filho; Jose de Carvalho Filho; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC  
Enviada em: Mon Dec 29 06:33:25 2008 
Assunto: Designação de Relatores  
MPV 447/2008 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Ontem, dia 23, o Deputado Átila Lira (PSB/PI) foi designado Relator de Plenário da Medida Provisória nº 447/08,
que "altera a Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, a Lei nº 8.212, de 1991, a Lei nº 8.383, de  1991, a Lei nº 10.637, 
de 2002, a Lei nº 10.666, de 2003, a Lei nº 10.833, de 2003, a Lei nº 11.033, de 2004, a Lei nº 11.196, de 2005, e a 
Lei nº 11.488, de 2007, para alterar o prazo de pagamento dos impostos e contribuições federais que especifica", e 
das 67 (sessenta e sete) Emendas a ela apresentadas. 
 

Vale ressaltar que: (i) a MPV começará a sobrestar a pauta das sessões do Plenário da Câmara a partir do dia 
11 de fevereiro de 2009; (ii) ela vigerá até 25 de fevereiro de 2009, podendo ser prorrogada até o dia 26 de abril 
subseqüente.   
 
 
MPV 449/2008 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 
No dia de ontem, o Deputado Tadeu Filippelli (PMDB/DF) foi designado Relator de Plenário da Medida 
Provisória nº 449/08, que "altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos 
tributários, concede  remissão nos casos que especifica, institui regime tributário de transição de apuração do lucro 
real, altera a legislação relativa ao processo administrativo fiscal e dá outras providências", e das 371 (trezentas e 
setenta e uma) Emendas a ela apresentadas.   
 

Cabe ressaltar que: (i) a MPV somente começará a sobrestar a pauta das sessões do Plenário da Câmara a 
partir do dia 28 de fevereiro de 2009; (ii) ela vigerá até 14 de março de 2009, podendo ser prorrogada até o dia 
13 de maio subseqüente.   
 
 
MPV 450/2008 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Ontem, dia 23, o Deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ) foi designado Relator de Plenário da Medida Provisória 
nº 450/08, que "autoriza a União a participar, nas condições que especifica, de Fundo de Garantia a Empreendimentos 
de Energia Elétrica - FGEE, a ser criado, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente por 
instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União; altera as condições de remuneração do Tesouro 
Nacional na concessão de crédito ao BNDES de que trata o art. 1° da Lei n° 11.805, de 2008; autoriza a destinação 
do excesso de arrecadação e do superávit financeiro das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional, 
ressalvadas as decorrentes de vinculação constitucional e de repartição de receitas a Estados, Distrito Federal e 
Municípios, à amortização da dívida pública federal; prorroga, até 31 de dezembro de 2008, a autorização de permuta 
de Certificados Financeiros do Tesouro de que trata o art. 1° da Lei n° 10.841, de 2004; e autoriza a União a repassar 
ao BNDES, mediante operação de crédito, recursos captados junto ao BIRD", e das Emendas a ela apresentadas. 
 

Convém destacar que: (i) a MPV somente começará a sobrestar a pauta das sessões do Plenário da Câmara a 
partir do dia 6 de março de 2009; (ii) ela vigerá até 20 de março de 2009, podendo ser prorrogada até o dia 19 
de maio subseqüente.   
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MPV 451/2008 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 
No dia de ontem, 23, o Deputado João Leão (PP/BA) foi designado Relator de Plenário da Medida Provisória nº 
451/08, que "dispõe sobre o Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil das pessoas jurídicas que 
exercem as atividades de comercialização e importação de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos 
de que trata o art. 150, VI, `d", da Constituição e daquelas que adquirem o mesmo papel; institui incentivos fiscais 
(IRPJ, à CSLL, à COFINS e à Contribuição para o PIS/PASEP) para receitas decorrentes de valores em espécie pagos 
ou creditados pelos Estados e Municípios relativos ao ICMS e ao ISS no âmbito de programas de concessão de crédito 
voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços; suspende, por seis 
meses, as exigências de regularidade fiscal nas operações de crédito realizadas com instituições financeiras públicas; 
altera redações do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, os artigos 1°, 2° e 3° da Lei n/ 10.637, de 2002, os artigos 1°, 2°, 
3°, 10, 58-J e 58-O da Lei n° 10.833, de 2003, insere artigo 58-V à Lei n° 10.833, de 2003, altera redações dos artigos 
15 e 16 da Lei n° 10.865, de 2004, os artigos 64 e 65 da Lei n° 11.196, de 2005, e os incisos III e IV do art. 1° da Lei 
n° 11.482, de 2007; dispõe sobre a não incidência, a isenção, a suspensão ou a redução das alíquotas da COFINS, 
da COFINS-Importação, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação 
condicionada à destinação do bem ou serviço; altera redação do art. 2° da Lei n° 10.996, de 2004; dispõe sobre 
incentivos fiscais (COFINS, COFINS-Importação, Contribuição para o PIS/PASEP e Contribuição para o PIS/PASEP-
Importação) para aquisição no mercado interno, ou a importação, de mercadoria para emprego ou consumo na 
industrialização ou elaboração de produto a ser exportado; autoriza a União a conceder subvenção econômica, sob as 
modalidades de equalização de taxas de juros e de concessão de bônus de adimplência sobre os juros, nas operações 
de financiamento que especifica; altera a redação da Lei n° 6.194, de 1974, que trata do Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por veículos automotivos, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não", e das Emendas a 
ela apresentadas. 
 

Cabe ressaltar que: (i) a MPV somente começará a sobrestar a pauta das sessões do Plenário da Câmara a 
partir do dia 12 de março de 2009; (ii) ela vigerá até 26 de março de 2009, podendo ser prorrogada até o dia 25 
de maio subseqüente.   
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 5 de janeiro de 2009 16:43

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Res: IPI

Me referio ao valores relativos aos ganhos e perdas de cada empresa. 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Alexandrino Alencar  
Sent: Mon Jan 05 13:37:27 2009 
Subject: Res: IPI  

De minha parte não tratei nada, apesar deste tema - conforme nossa reuniao - dizer respeito ao que MO conversou - 
não e isso? 
Posso ajudar junto ao Pedro/ Sin Acucar, mas ele sabe que ira apoiar no custo das casas que tratarei 
oportunamente. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Enviada em: Mon Jan 05 13:31:29 2009 
Assunto: Re: IPI  

Temos alguma ideia de valores? 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Mon Jan 05 12:58:20 2009 
Subject: IPI  
Marcelo 
 
, 
Acabei de confirmar com a Embraer. Possuem a ação, teriam interesse numa eventual transação e ainda tomaram 
créditos de IPI 0. 
 
Segue a lista preliminar de empresas: 

*       SAB  
*       CSN  
*       Vicunha  
*       Cotia Trading  
*       Cosan  
*       Sadia  
*       Perdigão  
*       Vale  
*       Caraíba - Grupo Paranapanema  
*       Sindiçucar - Sindicato dos Produtores de Açúcar do Nordeste (Pedro)  
*       Embraer  

Fico à disposição 

 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
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Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 14 de janeiro de 2009 13:14

Para: Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar

Assunto: RES: MP 449 - Versão Nova

Como comentei com MF me parece uma iniciativa isolada de E. Prefiro, antes de conversar com o próprio, ouvir R 
que lidera o assunto e tem ascendência partidária. 
 

De: Newton Souza  
Enviada em: quarta-feira, 14 de janeiro de 2009 12:00 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Claudio Melo 
Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: Res: MP 449 - Versão Nova 
 

Parece um retocesso importante. 
Claudio identifica o motivo e a possibilidade de volta do reconhecimento do credito no caso do IPI Premio? 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza; Claudio Melo Filho; 
Alexandrino Alencar 
Enviada em: Wed Jan 14 09:48:21 2009 
Assunto: ENC: MP 449 - Versão Nova 
Senhores, 
 
Recebemos ontem do Adriano Maia uma minuta que lhe foi enviada pelo Henrique Valadares dos textos 
que devem ser apresentados pelos relatores das MPs 449/08 e 450/08. Acabo de ser informado que 
podemos fazer contribuições até a sexta-feira.  
 
Esta versão – anexa - traz modificações significativas ao texto original da Medida Provisória 449/08, 
acolhendo alguns dos nossos pleitos, bem como dos demais contribuintes, que estão marcadas em amarelo 
no texto anexo. Abaixo um breve resumo dos principais pontos já identificados: 
 

 Alargamento do prazo do parcelamento para te 240 meses de acordo com tabela abaixo: 
 

Meses Redução Multa Redução Juros 
120 100% 30% 
180 60% 0% 
240 40% 0% 

 
 Redução de 100% das multas isoladas relacionadas aos débitos inseridos no parcelamento; 
 
 Possibilidade de inclusão dos débitos de IPI Prêmio no parcelamento, faculdade que conseguimos 

bloquear anteriormente. O parcelamento restringe-se aos débitos de IPI 0 e IPI Prêmio. Podemos 
pensar em estender aos demais tributos esta faculdade; 

 
 Liberação das garantias concedidas em Execuções fiscais em relação aos débitos incluídos no 

parcelamento 
 

 Suprime o art. 29 que vedava a compensação de créditos tributários nas antecipações de IR e CSL 
(pleito CNO); 
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 Assegura a possibilidade de usar o valor retido a título de INSS com por qualquer estabelecimento 

do prestador de serviço (pleito CNO) 
 

 Assegurar aos contribuintes que tenham ingressado no PAES a possibilidade de também aderirem 
aos parcelamentos ordinários de que trata a Lei 10.522 (pleito CN0) 

 
O texto mantém o prazo de adesão para ambos os IPI´s  até 30 de março e obriga a inclusão de todos os 
débitos no parcelamento, o que é ponto importante para a BRK.  
 
Pedi a área fiscal que calculasse os efeitos no caixa e no resultado da BRK numa eventual adesão ao 
parcelamento nos moldes desta versão, para entendermos bem estes efeitos. Assim que receber, 
retransmito. 
 
Vejam que a linha adotada não reconhece o crédito de IPI Prêmio, continua concedendo somente o 
parcelamento do pagamento, porém em condições bem mais vantajosas. Temo que isso possa despertar o 
interesse de vários contribuintes que estão encalacrados com o IPI prêmio, pois pagamento em 240 vezes 
é, sem dúvida, atrativo. 
 
 
 
Sds,  
 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: sexta-feira, 16 de janeiro de 2009 16:59

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton 

Souza

Assunto: RES: MP 449 - Versão Nova

O italiano está de férias,só volta no fim da próxima semana.A reunião com ele deverá ser no dia 26 ou 27. 
 

 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quinta-feira, 15 de janeiro de 2009 22:00 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton 
Souza; Alexandrino Alencar 
Assunto: Res: Re: MP 449 - Versão Nova 
 

Ontem almocando eu e Alex combinamos de tentar encontra-lo na proxima semana. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Newton Souza; Claudio Melo Filho; 
Alexandrino Alencar 
Enviada em: Thu Jan 15 16:03:43 2009 
Assunto: Re: MP 449 - Versão Nova 

Sobre este tema ja passei minhas impressoes para MF. 
Quanto ao Italiano acho importante mante-lo por perto. Como estarei fora de 22 a 30/jan peco que coordenem para 
se encontrarem com ele junto com AA para reti-ratificarem a estrategia. 
 
AA: diga a ele que com relacao ao tema que fiquei de arredondar com ele, o faco na volta. 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza; Claudio Melo Filho; 
Alexandrino Alencar 
Sent: Wed Jan 14 09:48:21 2009 
Subject: ENC: MP 449 - Versão Nova 
Senhores, 
 
Recebemos ontem do Adriano Maia uma minuta que lhe foi enviada pelo Henrique Valadares dos textos 
que devem ser apresentados pelos relatores das MPs 449/08 e 450/08. Acabo de ser informado que 
podemos fazer contribuições até a sexta-feira.  
 
Esta versão – anexa - traz modificações significativas ao texto original da Medida Provisória 449/08, 
acolhendo alguns dos nossos pleitos, bem como dos demais contribuintes, que estão marcadas em amarelo 
no texto anexo. Abaixo um breve resumo dos principais pontos já identificados: 
 

 Alargamento do prazo do parcelamento para te 240 meses de acordo com tabela abaixo: 
 

Meses Redução Multa Redução Juros 
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120 100% 30% 
180 60% 0% 
240 40% 0% 

 
 Redução de 100% das multas isoladas relacionadas aos débitos inseridos no parcelamento; 
 
 Possibilidade de inclusão dos débitos de IPI Prêmio no parcelamento, faculdade que conseguimos 

bloquear anteriormente. O parcelamento restringe-se aos débitos de IPI 0 e IPI Prêmio. Podemos 
pensar em estender aos demais tributos esta faculdade; 

 
 Liberação das garantias concedidas em Execuções fiscais em relação aos débitos incluídos no 

parcelamento 
 

 Suprime o art. 29 que vedava a compensação de créditos tributários nas antecipações de IR e CSL 
(pleito CNO); 

 
 Assegura a possibilidade de usar o valor retido a título de INSS com por qualquer estabelecimento 

do prestador de serviço (pleito CNO) 
 

 Assegurar aos contribuintes que tenham ingressado no PAES a possibilidade de também aderirem 
aos parcelamentos ordinários de que trata a Lei 10.522 (pleito CN0) 

 
O texto mantém o prazo de adesão para ambos os IPI´s  até 30 de março e obriga a inclusão de todos os 
débitos no parcelamento, o que é ponto importante para a BRK.  
 
Pedi a área fiscal que calculasse os efeitos no caixa e no resultado da BRK numa eventual adesão ao 
parcelamento nos moldes desta versão, para entendermos bem estes efeitos. Assim que receber, 
retransmito. 
 
Vejam que a linha adotada não reconhece o crédito de IPI Prêmio, continua concedendo somente o 
parcelamento do pagamento, porém em condições bem mais vantajosas. Temo que isso possa despertar o 
interesse de vários contribuintes que estão encalacrados com o IPI prêmio, pois pagamento em 240 vezes 
é, sem dúvida, atrativo. 
 
 
 
Sds,  
 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 19 de janeiro de 2009 08:53

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'Mauricio Roberto Ferro; MAURICIO DANTAS 

BEZERRA SP-ESC; Newton Souza

Assunto: PIS/Cofins sofre restrição e afeta exportador

PIS/Cofins sofre restrição e afeta exportador  

18/01/09- 13:36  

 
Uma alteração que passou despercebida na primeira leitura da MP que regulou a lei 
contábil - a MP 449, de 12 de dezembro - deve atingir em cheio os exportadores. Até 
dezembro de 2008, as empresas abatiam os créditos do Programa de Integração 
Social (PIS), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) com o valor devido mensalmente de 
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).  
 
Um dos artigos da MP, porém, impede essa compensação a partir de janeiro de 2009. 
O problema é que, no caso dos exportadores, se os créditos não puderem ser 
compensados com IR e CSLL, na prática não poderão mais ser compensados com os 
demais tributos federais. Isso porque os exportadores têm, por conta da imunidade 
tributária das exportações, débitos de PIS, Cofins e IPI muito baixos.  
 
Pela nova norma, os débitos de PIS/Cofins e IPI só poderão ser compensados com o 
IR e com a CSLL no momento do ajuste de quem paga o lucro real por estimativa. Ou 
seja, os créditos de PIS e Cofins gerados durante todo o ano de 2009 só poderão ser 
compensados em março de 2010.  
 
Para a Receita Federal, a medida será interessante, diz José Augusto de Castro, vice-
presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB). Sem a compensação 
durante todo o ano, explica, a Receita terá em 2009 uma arrecadação que só entraria 
em 2010. Ou seja, com o artifício, o órgão terá arrecadação adicional contabilizada 
como receita de 2009. Procurada, a Receita não se manifestou.  
 
Para os exportadores, diz Castro, isso traz um problema de fluxo de caixa durante 
todo o ano exatamente num momento em que falta crédito no mercado. Sem a 
compensação, a empresa terá de tirar do caixa recursos para pagar o IR e a CSLL no 
decorrer do ano. Segundo a AEB, isso ocorrerá com quem tem mais de 30% do 
faturamento com exportações, porque a empresa não conseguirá absorver todo o 
crédito de PIS e Cofins. A nova restrição tributária vale para as empresas que 
recolhem IR pelo regime do lucro real por estimativa. De acordo com a associação, o 
problema atingirá entre 20% e 30% das mil empresas responsáveis por 90% das 
exportações em valor e prejudica principalmente quem fabrica produtos 
manufaturados.  
 
Apesar do impacto financeiro sobre o capital de giro dos exportadores, a restrição é 
considerada de difícil questionamento judicial, explica Pedro Miguel Ferreira Custódio, 
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do Souza, Schneider e Pugliese Advogados. Para muitas empresas, diz ele, a falta de 
compensação durante o ano tornará inviável a compensação somente no ajuste em 
2010. "A compensação só será possível se a empresa tiver uma diferença de IR e 
CSLL a recolher. Se ela já tiver recolhido o valor exato ou tiver direito a 
ressarcimento, ela não conseguirá fazer a compensação, o que gerará novos créditos 
de IPI, Cofins e PIS."  
 
"A compensação permite monetizar os créditos. Trata-se de uma medida pró-crise, 
na contramão do que deve ser feito na situação atual", diz Roberto Giannetti da 
Fonseca, diretor de comércio exterior da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp). Segundo ele, a entidade já está procurando parlamentares para propor 
a retirada do dispositivo da MP 449 e até mesmo o veto da Presidência da República, 
caso o texto sobre o assunto seja mantido no Congresso.  
 
A Fiesp não tem cálculos do volume de créditos que passaria a ser acumulado no 
decorrer do ano, mas se trata de um impacto "relevante", principalmente para alguns 
setores, como o automobilístico, siderúrgico e de carnes industrializadas, por 
exemplo.  
 
Mesmo com a possibilidade de compensar o PIS/Cofins e IPI com o IR e a CSLL 
mensalmente, empresas de alguns setores já acumulam créditos tributários. A JBS, 
do ramo frigorífico, informa em seu último balanço um acúmulo de R$ 155 milhões 
em créditos de PIS/Cofins e IPI.  
 
Para Paulo Vaz, do Levy & Salomão, um setor que pode sofrer grande impacto com a 
nova medida é o de informática, que tem créditos altos de PIS/Cofins na importação 
das mercadorias. "Como esses equipamentos contam com tributação reduzida na 
venda, não há grande volume de débitos do próprio PIS/Cofins para compensação." O 
tributarista Heleno Torres acredita que as empresas devem reavaliar a sistemática 
pela qual pagam IR hoje e verificar se, com a nova regra, ainda vale a pena optar 
durante 2009 pelo regime de apuração por estimativa. 
 
Fonte: Valor Econômico 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 20 de janeiro de 2009 15:51

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar

Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Mauricio Roberto Carvalho Ferro 

- SP-ESC; Newton Souza

Assunto: RES: Italiano

Perfeito.  
Amanhã tenho alguns encontros e depois posiciono todos. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 20 de janeiro de 2009 14:40 
Para: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho 
Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza 
Assunto: Italiano 
 
Era outro assunto (na verdade 3 outros) 
Combinamos de semana que vem ele sentar com AA e NS para falar de estratégia e na minha volta sobre o DGI 
para o qual estou esperando o mapa das empresas beneficiarias que está sendo elaborado. 
Ele confirmou que conhece bem o relator. 
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De: Newton Souza

Enviado em: terça-feira, 20 de janeiro de 2009 15:55

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho

Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Mauricio Roberto Carvalho Ferro 

- SP-ESC

Assunto: RES: Italiano

Fechamos este assunto amanhã, antes de você viajar, com os dados de CMF/MF? 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 20 de janeiro de 2009 15:40 
Para: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho 
Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza 
Assunto: Italiano 

 
Era outro assunto (na verdade 3 outros) 
Combinamos de semana que vem ele sentar com AA e NS para falar de estratégia e na minha volta sobre o DGI 
para o qual estou esperando o mapa das empresas beneficiarias que está sendo elaborado. 
Ele confirmou que conhece bem o relator. 



161

De: Newton Souza

Enviado em: terça-feira, 27 de janeiro de 2009 20:38

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Res: Pêmio

Apenas acrescentaria que o Dep. dá a sensação de que busca um ponto no meio do caminho. Parece que esta é a 
verdadeira missão a que se propôs. Isto fica mais evidente quando ele confirma que foi dele o pedido de uma 
terceira via - projeto Odair Cunha. 
Daí a necessidade de concentração absoluta na Camara para que o MF não mate as soluções antes mesmo da 
batalha negocial começar  
Newton 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza; Claudio Melo Filho; 
Alexandrino Alencar  
Enviada em: Tue Jan 27 17:20:57 2009 
Assunto: Pêmio  
Senhores, 
 
Ontem CM, AA e  eu estivemos com Italiano, conforme combinado. Hoje NS e eu estivemos com o Dep. Palocci na 
FIESP em almoço com vários empresários interessados na questão. A conclusão das conversas é a seguinte: 
 

1) A concentração de esforços tem que ser feita na Câmara junto ao relator da MP; 
2) O Projeto tem que ser tratado como medida contra a crise e incentivo ao setor; 
3)  Ele é da base aliada do Governo e não fará nada sem alguma sinalização do MF; 
4)  Esta sinalização deverá vir do GM, mesmo que discreta. Italiano e o Palmeirense se reunirão com GM na 

semana que vem para tratar deste assunto; 
5)  O projeto a ser defendido é o da Senadora Lucia Vânia; 
6) O projeto do dep. Odair Cunha precisa ser aperfeiçoado – já fizemos isso; 
7) Se conseguirmos arredondar a MP, temos que cuidar com muita atenção do veto. Neste momento deverá 

ser necessário reunião com o Chefe;  
 
Favor contribuir quem tiver algo a acrescentar. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Newton Souza

Enviado em: terça-feira, 27 de janeiro de 2009 21:48

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia 

Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar

Assunto: Res: Pêmio

Não está na hora de discutir esta questão do veto. Primeiro, é preciso evoluir na camara 

De: Claudio Melo Filho  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Newton 
Souza; Alexandrino Alencar  
Enviada em: Tue Jan 27 17:54:44 2009 
Assunto: Res: Pêmio  

Quando do retorno de MO, ele deve procurar italia e GM, para alinhamento. 
 
Reforco novamente que precisamos que italia se comprometa com o "não veto".  
 
Amanha retomo conversa com Sindiacucar/ Pedro. 
 
Maryelbe não esta delegada do lado de italia, como ela propria sugeriu, mas combinei com ele de trata-la bem. 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza; Claudio Melo Filho; 
Alexandrino Alencar  
Enviada em: Tue Jan 27 17:20:57 2009 
Assunto: Pêmio  
Senhores, 
 
Ontem CM, AA e  eu estivemos com Italiano, conforme combinado. Hoje NS e eu estivemos com o Dep. Palocci na 
FIESP em almoço com vários empresários interessados na questão. A conclusão das conversas é a seguinte: 
 

1) A concentração de esforços tem que ser feita na Câmara junto ao relator da MP; 
2) O Projeto tem que ser tratado como medida contra a crise e incentivo ao setor; 
3)  Ele é da base aliada do Governo e não fará nada sem alguma sinalização do MF; 
4)  Esta sinalização deverá vir do GM, mesmo que discreta. Italiano e o Palmeirense se reunirão com GM na 

semana que vem para tratar deste assunto; 
5)  O projeto a ser defendido é o da Senadora Lucia Vânia; 
6) O projeto do dep. Odair Cunha precisa ser aperfeiçoado – já fizemos isso; 
7) Se conseguirmos arredondar a MP, temos que cuidar com muita atenção do veto. Neste momento deverá 

ser necessário reunião com o Chefe;  
 
Favor contribuir quem tiver algo a acrescentar. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
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Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: quarta-feira, 28 de janeiro de 2009 15:57

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia 

Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza

Assunto: RES: Pêmio

Não se esqueçam que foi rearfirmado que a resistência esta com o secretário executivo 
 

 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: terça-feira, 27 de janeiro de 2009 20:55 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton 
Souza; Alexandrino Alencar 
Assunto: Res: Pêmio 
 

Quando do retorno de MO, ele deve procurar italia e GM, para alinhamento. 
 
Reforco novamente que precisamos que italia se comprometa com o "não veto".  
 
Amanha retomo conversa com Sindiacucar/ Pedro. 
 
Maryelbe não esta delegada do lado de italia, como ela propria sugeriu, mas combinei com ele de trata-la bem. 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza; Claudio Melo Filho; 
Alexandrino Alencar 
Enviada em: Tue Jan 27 17:20:57 2009 
Assunto: Pêmio 
Senhores, 
 
Ontem CM, AA e  eu estivemos com Italiano, conforme combinado. Hoje NS e eu estivemos com o Dep. Palocci na 
FIESP em almoço com vários empresários interessados na questão. A conclusão das conversas é a seguinte: 
 

1) A concentração de esforços tem que ser feita na Câmara junto ao relator da MP; 
2) O Projeto tem que ser tratado como medida contra a crise e incentivo ao setor; 
3)  Ele é da base aliada do Governo e não fará nada sem alguma sinalização do MF; 
4)  Esta sinalização deverá vir do GM, mesmo que discreta. Italiano e o Palmeirense se reunirão com GM na 

semana que vem para tratar deste assunto; 
5)  O projeto a ser defendido é o da Senadora Lucia Vânia; 
6) O projeto do dep. Odair Cunha precisa ser aperfeiçoado – já fizemos isso; 
7) Se conseguirmos arredondar a MP, temos que cuidar com muita atenção do veto. Neste momento deverá 

ser necessário reunião com o Chefe;  
 
Favor contribuir quem tiver algo a acrescentar. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 3 de fevereiro de 2009 11:27

Para: Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; 

Alexandrino Alencar

Assunto: IPI

Senhores, 
Hoje tive uma longa reunião com Sen. J que na minha presença fez uma ligação para Chiclete. Este reafirmou a 
dificuldade de ultrapassar Nelson, mas que existe muita predisposição para isto vindo de GM e de cima dele. Eles 
terão um encontro amanhã ás 18h, em seguida ás 19h, irei ouví-lo e vou convidar Gianetti para estar junto. 
 
Quanto a Eduardo, ele acha importante ele estar no jogo, pois se expõe na briga. Terei reunião com ele amanhã as 
10h, mas J me prometeu combinar uma estratégia com Eduardo também. 
 
Hoje á tarde tenho reunião com Sra. Marielbe e em seguida com Gianetti e Heleno. 
 
Precisamos definir recursos, pois a turma começou a perceber que a dimensão é grande e têm me cobrado. Já 
avisei que falaremos por nós. 
 
Abs, 
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De: Adriano Sa de Seixas Maia

Enviado em: terça-feira, 3 de fevereiro de 2009 19:59

Para: Newton Souza; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Res: Conversas com Mary

Amanha estarei em bsb a tarde e posso procurar o claudio. Passarei no esc no inicio da manha. Se mf estiver 
disponível podemos falar. 

De: Newton Souza  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Adriano Sa de Seixas Maia  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: Tue Feb 03 16:48:24 2009 
Assunto: Res: Conversas com Mary  

Adriano, 
 
Peco atualizar MF/CM sobre em que ponto pararam as conversas. Acho bem possivel que esteja criando 
dificuldades. 

De: Claudio Melo Filho  
Para: Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Enviada em: Tue Feb 03 14:12:09 2009 
Assunto: Conversas com Mary  
Senhores, 
Pontos que me surpreenderam da conversa: 
            .. O amigo de Adriano Maia estaria trabalhando contra. Pelas informações dela alinhado com o ex-chefe dele. 
            .. O Sindicato dos auditores estaria firmemente contra e atento a todos os movimentos. Tipo preparando 
denúncias. 
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De: Newton Souza

Enviado em: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2009 20:28

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Adriano Sa de Seixas Maia

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Res: Conversas com Mary

Será q o chefe disse para ele a sua posicao? Fico na duvida. De qualquer forma, temos q checar 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Newton Souza; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Adriano Sa de Seixas Maia  
Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN  
Enviada em: Wed Feb 04 07:37:20 2009 
Assunto: RES: Conversas com Mary  
O amigo do Adriano temos que checar, mas acho difícil pois ele não iria contra uma decisão do chefe dele. 
Já os auditores, estes, tenham certeza que devem estar preparando (e já fazendo denuncias) alimentado pela 
Receita. 
 

De: Newton Souza  
Enviada em: terça-feira, 3 de fevereiro de 2009 19:48 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Adriano Sa de Seixas Maia 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: Conversas com Mary 
 

Adriano, 
 
Peco atualizar MF/CM sobre em que ponto pararam as conversas. Acho bem possivel que esteja criando 
dificuldades. 

De: Claudio Melo Filho 
Para: Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Enviada em: Tue Feb 03 14:12:09 2009 
Assunto: Conversas com Mary 
Senhores, 
Pontos que me surpreenderam da conversa: 
            .. O amigo de Adriano Maia estaria trabalhando contra. Pelas informações dela alinhado com o ex-chefe dele. 
            .. O Sindicato dos auditores estaria firmemente contra e atento a todos os movimentos. Tipo preparando 
denúncias. 



170

De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 16:29

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton 

Souza

Assunto: RES: Conversa

Senhores, 
 
A questão do parcelamento ser suficiente para ele, foi exatamente o que Eduardo me disse ter fechado com P(amigo 
de EO) e que isto estava acertado. 
Quanto a envolver muita gente (grupo de empresas ) eu tenho muito receio, tenho dito isto a MO e MF. Nunca vi ser 
tão aberto e tão volumoso. Me preocupa muito. 
Quanto a ser Eduardo, acho que entrega. MO também ouviu isto. Mesmo porque não podemos tirá-lo agora, seria 
um estrago. 
Gianeti esteve comigo ontem e saiu com a missão de ouvir MF para avançar nas conversas com os amigos dele. Ele 
quis mudar de rumo e tentar enquadrar em outra MP, eu neguei extamente pelo estágio em que está e pelo 
envolvido. 
 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 15:19 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza 
Assunto: Conversa 
 
Senhores, 
 
Estive com o Benjamim. Relatei os acontecimentos. Ele se arrepiou todo. Disse que tem muita dificuldade em aceitar 
e se mostrou muito preocupado com o fato de envolver muita gente neste assunto. Não conhece o Eduardo e não 
sabe avaliar se é o interlocutor correto. Voltou a querer o simples parcelamento para o prêmio. Acho que o convenci 
do contrário, mas essa idéia ainda permeia sua cabeça.  
 
Estarei com o Roberto na segunda de manhã. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Newton Souza

Enviado em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 18:09

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio 

Melo Filho

Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN

Assunto: RES: Conversa

Acho que não podemos nos desviar da 449 de jeito nenhum. O tal Eduardo vai certamente permanecer no quadro. 
Tampouco podemos correr o risco de deixar tudo para a outra casa. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 14:07 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza 
Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Assunto: RES: Conversa 
 
Senhores, 
 
Estive com o Roberto hoje. Relatei o combinado. Percebi que poderemos contar com o seu grupo para obtermos 
algum apoio. Ele está impressionado com a forma em que o tema foi apresentado. Está confiante em algumas saídas 
alternativas. A primeira seria deixar sair da primeira casa sem nada e modificar na segunda casa. A segunda saída 
seria deixar para outra MP, a de número 451 cujo relator é João Leão. Entendo que devemos aproveitar a 449, pois 
o tema se encaixa perfeitamente no objeto da MP. 
 
Acho que uma solução para baixar as expectativas seria o primo do Adriano ser mais efusivo na sua posição perante 
o Eduardo e se posicionar como assunto de liderança. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: sábado, 7 de fevereiro de 2009 02:10 
Para: Claudio Melo Filho; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza 
Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Assunto: Re: RES: Conversa 
 
Quem menos gosta do tamanho que a coisa tomou sou eu. Por isto acho que devemos re-abrir a agenda do 
supremo depois do carnaval conforme combinado com o italiano. 
Envolver tanta empresa eh complexo e perigoso, o problema eh que nao temos como antender a conta/expectativa 
de Eduardo, Italiano e cia sozinhos. 
Nao vamos assumir compromisso por ninguem, apenas tentar "ajudar" em uma coordenacao para ver se chegamos 
no valor. Mas no final Eduardo e Italiano terao que coletar de cada um. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 19:42

Para: Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Marcelo Bahia 

Odebrecht; CARLOS FADIGAS

Assunto: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização

1)Sim no primeiro Refis; 
2) No projeto que apresentamos a tabela está construída com maiores reduções; 
3) TJLP – poderemos sim reduzir ao trazer a valor presente. O problema é que pela nova lei traz-se a valor presente 
parcelas pré-fixadas e a TJLP é pós fixada. De qualquer forma a equipe está trabalhando com auditores para testar a 
possibilidade. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Newton Souza [mailto:newton.souza@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 16:32 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Marcelo Bahia 
Odebrecht; CARLOS FADIGAS 
Assunto: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 
 
Tenho três  ponderações sobre as opções abaixo: 1) Há precedente de utilização de prejuízo fiscal para pagamento 
de imposto devido? Se tiver, é algo a perseguir em qualquer cenário; 2) Acho que a tabela de desconto de multa 
juros precisa ser revista, como já tivemos oportunidade de externar ao Italiano. É muito onerosa para quem opta 
pelo parcelamento. A lógica deveria ser mais financeira, ou seja, os descontos deveriam embutir um “juros” 
progressivamente mais caro para os prazos mais longos, mas não maior que, por exemplo, Selic+5% a.a. para o 
prazo de 240 meses; 3)que taxa de juros está sendo prevista para o parcelamento? Segundo fui informado, a 
precedente de aplicação de TJLP em REFIS, o que, pela lei nova de contabilidade, que exige contabilização a 
mercado, permitiria reduzir muito o impacto no resultado. 
 
Newton 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 14:18 
Para: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; CARLOS FADIGAS 
Assunto: ENC: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 

 
Para conhecimento. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Enviada em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 14:17 
Para: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS SP-ESC; CARLOS FADIGAS; Marcela Drehmer - SP-ESC 
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; GUILHERME ALVES MELEGA SP-ESC; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-
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ESC 
Assunto: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 
 
No cenário 1 não está descrito o impacto do saldo de prejuízo fiscal . O exercício 2 não contempla a possibilidade de 
se trazer a valor presente o parcelamento em 240 meses. 
 
Ou seja, no cenário 1 o pagamento a vista é o melhor e se adicionarmos o prejuízo fiscal acumulado o efeito caixa 
passa a ser positivo. No cenário 2 a melhor hipótese é o parcelamento em 240 meses, pois preserva o caixa e se 
pudermos trazer a valor presente podemos ter um pequeno resultado positivo. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS SP-ESC  
Enviada em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 18:24 
Para: CARLOS FADIGAS; Marcela Drehmer - SP-ESC 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; GUILHERME ALVES MELEGA 
SP-ESC 
Assunto: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 
 
Marcela, Fadigas, 
 
Tendo em vista a possibilidade de acordo com o governo nas ações sobre os créditos de IPI (alíquota zero e crédito 
prêmio de exportação), identificamos quais seriam os impactos no resultado e no caixa em duas situações: 
  

1) Braskem desiste da ação de IPI alíquota zero e reconhece o passivo com o governo. Por sua vez o governo 
desiste da ação de crédito prêmio de IPI e reconhece o direito de utilização destes créditos por parte da 
Braskem  

 
2) Braskem desiste da ação de IPI alíquota zero e reconhece o passivo com o governo. O governo permite a 

liquidação parcial da ação através de prejuízos fiscais (IR Diferido) e anistia o passivo utilizado do crédito 
prêmio (mas não autoriza a utilização de crédito prêmio adicional ao já utilizado) 

 
Na ação do IPI alíquota Zero, a depender da opção de parcelamento negociada, existirá um “perdão” da multa e 
juros conforme demonstrado abaixo: 
 
 

 
 
 

Cenário 1 :  Braskem paga o IPI alíquota Zero e recebe o IPI crédito Prêmio 
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Cenário 2: Braskem paga o IPI alíquota Zero utilizando prejuízos fiscais e recebe anistia do crédito prêmio já 
utilizado 
 
 

 
 

 
 
Teríamos mais dois quadros a serem desenhados, desconsiderando a anistia do crédito prêmio (o pior quadro 
possível) e a utilização do saldo de prejuízo fiscal juntamente com o recebimento do crédito prêmio (o melhor quadro 
possível), mas entendo que os dois aqui demonstrados são os mais razoáveis. 
 
Atenciosamente, 
 
Luiz Felipe Lemos 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Newton Souza

Enviado em: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009 11:33

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; 

Claudio Melo Filho

Assunto: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização

Maurício, 
 
Acho que está auto-evidente que ter a possibilidade de utilização dos prejuízos fiscais para pagar tributos é muito 
mais importante do que tentar conseguir o parcelamento em 240 meses e descontos melhores em juros e multa 
para pagamento a prazo. Resolve os problemas de maneira definitiva e é muito menos desgastante, já que há o 
precedente do primeiro REFIS. 
Newton 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 10 de fevereiro de 2009 20:51 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Assunto: ENC: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 

 
Senhores, 
 
Se o Projeto passar com nossas contribuições já inseridas, temos efeito positivo de caixa e resultado, conforme 
cenário 3 abaixo. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS SP-ESC  
Enviada em: terça-feira, 10 de fevereiro de 2009 13:51 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; CARLOS FADIGAS; Marcela Drehmer - SP-ESC 
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; GUILHERME ALVES MELEGA SP-ESC; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-
ESC 
Assunto: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 
 
Maurício, de fato, se considerarmos a integralidade dos créditos prêmio de IPI e ainda a utilização dos saldos de 
prejuízo fiscal acumulado (cenário 3), passamos a ter um efeito positivo no ativo a receber (tributos a recuperar) no 
valor de R$530milhões, gerando um saldo positivo de EBITDA de R$685milhões. 
 
Com relação ao ajuste a valor presente da dívida, ficamos dependentes do parcelamento proposto determinar uma 
alíquota fixa de juros, para que possamos pleitear o AVP. Fizemos um exercício considerando taxa fixa de 
parcelamento de 6%aa e CDI de 12,75% aa. Para os cenários descritos teríamos ajustes credores no resultado de 
aproximadamente R$1bi, levanto o impacto no EBITDA para R$100milhões no cenário 1 e para R$1,3bi no cenário 2 
na hipótese de parcelamento em 240meses. 
 
Cenário 1 :  Braskem paga o IPI alíquota Zero e recebe o IPI crédito Prêmio 
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Cenário 2: Braskem paga o IPI alíquota Zero utilizando prejuízos fiscais e recebe anistia do crédito prêmio já 
utilizado 
 

 
 
 
Cenário 3 :  Braskem paga o IPI alíquota Zero, recebe o IPI crédito Prêmio e recebe o IPI Prêmio 
 

 
 
Luiz Felipe Lemos 
Gerente Fiscal 
Braskem SA 
tel.: 011 3576 9682 
www.braskem.com.br 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Enviada em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 14:17 
Para: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS SP-ESC; CARLOS FADIGAS; Marcela Drehmer - SP-ESC 
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; GUILHERME ALVES MELEGA SP-ESC; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-
ESC 
Assunto: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 
 
No cenário 1 não está descrito o impacto do saldo de prejuízo fiscal . O exercício 2 não contempla a possibilidade de 
se trazer a valor presente o parcelamento em 240 meses. 
 
Ou seja, no cenário 1 o pagamento a vista é o melhor e se adicionarmos o prejuízo fiscal acumulado o efeito caixa 
passa a ser positivo. No cenário 2 a melhor hipótese é o parcelamento em 240 meses, pois preserva o caixa e se 
pudermos trazer a valor presente podemos ter um pequeno resultado positivo. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 



180

Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS SP-ESC  
Enviada em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 18:24 
Para: CARLOS FADIGAS; Marcela Drehmer - SP-ESC 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; GUILHERME ALVES MELEGA 
SP-ESC 
Assunto: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 
 
Marcela, Fadigas, 
 
Tendo em vista a possibilidade de acordo com o governo nas ações sobre os créditos de IPI (alíquota zero e crédito 
prêmio de exportação), identificamos quais seriam os impactos no resultado e no caixa em duas situações: 
  

1) Braskem desiste da ação de IPI alíquota zero e reconhece o passivo com o governo. Por sua vez o governo 
desiste da ação de crédito prêmio de IPI e reconhece o direito de utilização destes créditos por parte da 
Braskem  

 
2) Braskem desiste da ação de IPI alíquota zero e reconhece o passivo com o governo. O governo permite a 

liquidação parcial da ação através de prejuízos fiscais (IR Diferido) e anistia o passivo utilizado do crédito 
prêmio (mas não autoriza a utilização de crédito prêmio adicional ao já utilizado) 

 
Na ação do IPI alíquota Zero, a depender da opção de parcelamento negociada, existirá um “perdão” da multa e 
juros conforme demonstrado abaixo: 
 
 

 
 
 

Cenário 1 :  Braskem paga o IPI alíquota Zero e recebe o IPI crédito Prêmio 
 

 
 
 
 
Cenário 2: Braskem paga o IPI alíquota Zero utilizando prejuízos fiscais e recebe anistia do crédito prêmio já 
utilizado 
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Teríamos mais dois quadros a serem desenhados, desconsiderando a anistia do crédito prêmio (o pior quadro 
possível) e a utilização do saldo de prejuízo fiscal juntamente com o recebimento do crédito prêmio (o melhor quadro 
possível), mas entendo que os dois aqui demonstrados são os mais razoáveis. 
 
Atenciosamente, 
 
Luiz Felipe Lemos 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Newton Souza

Enviado em: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009 18:58

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino 

Alencar; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Res: Conversa

Marcelo 
 
Isto é consistente com a visão de que o italiano prefere um caminho intermediário. Ele vem dando sinais neste 
sentido 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza; 
Claudio Melo Filho  
Enviada em: Wed Feb 11 15:54:09 2009 
Assunto: RES: Conversa  
Claudio Melo 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009 18:29 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino Alencar; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; 
Newton Souza 
Assunto: Re: Conversa 
 

O italiano contra? Ai ja acho demais... 
Quem eh CL? 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza  
Sent: Wed Feb 11 14:11:43 2009 
Subject: Conversa  
Alex, 
 
É fundamental que o Italiano se posicione claramente perante o Eduardo de que é a favor da medida. CL me relatou 
que o Italiano disse ao Eduardo que é contra. Ele, Eduardo, está sem o apoio político.  
 
Marcelo, 
 
Precisamos que o primo do Adriano seja incisivo no apoio ao Eduardo. CL se comprometeu a obter esse apoio. 
 
Estamos correndo contra o tempo. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
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mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Newton Souza

Enviado em: quinta-feira, 12 de fevereiro de 2009 10:43

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino 

Alencar; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: RES: Conversa

Marcelo, 
 
Como provocação, acho que precisamos fazer uma avaliação de risco sobre a nossa real chance de passar no 
Congresso a solução plena. O italiano não vai sustentar posição nos momentos e nas interlocuções críticas se não 
estiver convencido que a solução é defensável em qualquer foro. E a posição dele é crítica não só na passagem pelo 
Congresso como, principalmente, na promulgação do que passar lá. 
Nas interlocuções recentes, demonstra querer uma solução que o MF aceite. E esta solução é a que garante que não 
vai haver qualquer impacto de caixa negativo para o MP, ou seja, remissão do já compensado apenas. 
Se agregarmos a esta solução o uso de  prejuízos fiscais para pagar a conta, já reduzimos em muito o nosso 
problema. 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009 20:20 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza; 
Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: RES: Conversa 

 

Acho que a verdade esta no meio do caminho. Tanto EC quanto italiano, nos vendem uma coisa, mas querem 
passar o "pepino"/desgaste para outro. 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza; 
Claudio Melo Filho  
Sent: Wed Feb 11 17:19:17 2009 
Subject: RES: Conversa  
CMF disse que o Eduardo lhe informou que o Italiano disse para fazer, mas que pessoalmente era contra. Por isso 
pedi ao AA que cobre do Italiano um posicionamento firme perante o Eduardo e que CMF cobre também do RJ um 
posicionamento firme perante o Eduardo. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009 19:43 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino Alencar; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; 
Newton Souza; Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: RES: Conversa 
 

CMF disse que o italiano eh contra? 
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From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza; 
Claudio Melo Filho  
Sent: Wed Feb 11 15:54:09 2009 
Subject: RES: Conversa  
Claudio Melo 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009 18:29 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino Alencar; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; 
Newton Souza 
Assunto: Re: Conversa 
 

O italiano contra? Ai ja acho demais... 
Quem eh CL? 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza  
Sent: Wed Feb 11 14:11:43 2009 
Subject: Conversa  
Alex, 
 
É fundamental que o Italiano se posicione claramente perante o Eduardo de que é a favor da medida. CL me relatou 
que o Italiano disse ao Eduardo que é contra. Ele, Eduardo, está sem o apoio político.  
 
Marcelo, 
 
Precisamos que o primo do Adriano seja incisivo no apoio ao Eduardo. CL se comprometeu a obter esse apoio. 
 
Estamos correndo contra o tempo. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 12 de fevereiro de 2009 17:02

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: RES: ENC: 449

Ocorrerá uma reunião na terça em os reais acionistas (RJ ; EC; o escritor do tema; e Chiclete). O amigo de EO será 
procurado por RJ, já pedi a ele. 
Comento apenas que as figuras são díspares e escorpiões (um vende o que não tem, na tentativa de anular o outro, 
mesmo que este um não tenha nada). 
Prefiro esperar até terça para dar outro passo. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009 17:15 
Para: Claudio Melo Filho; Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: Re: ENC: ENC: 449 
 

Claudio, 
Acho que a pessoa mais confiavel para nos passar a disposicao do governo em sinalizar positivamente eh o RJ. 
O italiano nos enrola, acho que não faz muita forca, e espera que as coisas acontecam, o amigo de meu pai manda, 
mas não acompanha (diferente de Tereza, que não eh o caso envolver). E neste vazio GM sucumbe ao Nelson. 
Será que voce não poderia pedir a RJ para, levando ou não o italiano com ele, ir consultar o amigo de meu pai e sair 
com uma orientacao para passar para a casa/EC? 

From: Claudio Melo Filho 
To: Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Wed Feb 11 08:57:25 2009 
Subject: ENC: ENC: 449 
Senhores, 
Para conhecimento. MF estou te ligando, pois não entendi que mudanças de forma nós fizemos (MBezerra). 
 

De: cosentinocunha [mailto:cosentinocunha@uol.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 10 de fevereiro de 2009 23:39 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: ENC: 449 
 

claudio temos tres problemas.o primeiro e a forma que esta enviando,deveria ter o texto nosso com  as 
alteracoes para a gente comparar senao da um trabalho danado.segundo e que voces estao mexendo nas 
condicoes de parcelamento que ja estao cristalizadas e acordadas com a maioria e mexer significa 
reabrir.terceiro e que a cada dia que passa fica mais claro que se nao houver snal forte do governo nao 
prosperara o credito premio.ja acordamos politicamente que assunto que cria obrigacoes so o faremos com 
orientacao expressa ,ou seja nao colocaremos por iniciativa nossa para brigar para nao tumultuar o objetivo 
que o parcelamento.estou a disposicao em brasilia abs 
 
 
Em 10/02/2009 17:02, Claudio Melo Filho escreveu: 
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Prezado Eduardo, 

Segue texto que reflete a nossa posição, respeitando documento por você enviado. 

Quando puder me acione para que nosso advogado venha discutir as questões técnicas necessárias. 

Abraços, 

Cláudio 

______________________________________________ 

 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 13 de fevereiro de 2009 12:15

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza

Assunto: Re: RES: Conversa

Ok. Roberto me ligou e tb ja reforcei com AA 
3a estarei em BSB caso possa ser de alguma ajuda 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Alexandrino Alencar; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Newton Souza  
Sent: Fri Feb 13 06:58:39 2009 
Subject: RES: Conversa  
Mauricio deve lhe passar detalhes , mas a conversa com Gianetti ontem foi boa e alinhamos manter a calma e fazer 
algumas ações na linha dos meus encontros desta semana. 
Já alinhei com Alex o que havia combinado com ele no início da semana : Ele se encontrar com o “ cara”  na 
segunda, para que chegue fresco e procure E antes da reunião dele na terça. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quinta-feira, 12 de fevereiro de 2009 19:23 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; 
Newton Souza 
Assunto: Re: Conversa 
 

P e E. 
Ok a conversa com Gianetti hoje? 

From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Alexandrino Alencar; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Newton Souza 
Sent: Thu Feb 12 08:19:07 2009 
Subject: RES: Conversa 
Esta interpretação de MO é acertada. 
Ontem J jantou comigo e alinhamos uma estratégia que hoje já coloquei em prática com E.  
MF a pessoa com quem você conversou na sexta passou o fim de semana com P(amigo de EO) e ontem foi 
comunicar a E, dizendo que ele tinha sido checado pelo seu amigo. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009 19:20 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza; 
Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: Conversa 
 

Acho que a verdade esta no meio do caminho. Tanto EC quanto italiano, nos vendem uma coisa, mas querem 
passar o "pepino"/desgaste para outro. 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza; 
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Claudio Melo Filho 
Sent: Wed Feb 11 17:19:17 2009 
Subject: RES: Conversa 
CMF disse que o Eduardo lhe informou que o Italiano disse para fazer, mas que pessoalmente era contra. Por isso 
pedi ao AA que cobre do Italiano um posicionamento firme perante o Eduardo e que CMF cobre também do RJ um 
posicionamento firme perante o Eduardo. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009 19:43 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino Alencar; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; 
Newton Souza; Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: RES: Conversa 
 

CMF disse que o italiano eh contra? 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza; 
Claudio Melo Filho  
Sent: Wed Feb 11 15:54:09 2009 
Subject: RES: Conversa  
Claudio Melo 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009 18:29 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino Alencar; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; 
Newton Souza 
Assunto: Re: Conversa 
 

O italiano contra? Ai ja acho demais... 
Quem eh CL? 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza  
Sent: Wed Feb 11 14:11:43 2009 
Subject: Conversa  
Alex, 
 
É fundamental que o Italiano se posicione claramente perante o Eduardo de que é a favor da medida. CL me relatou 
que o Italiano disse ao Eduardo que é contra. Ele, Eduardo, está sem o apoio político.  
 
Marcelo, 
 
Precisamos que o primo do Adriano seja incisivo no apoio ao Eduardo. CL se comprometeu a obter esse apoio. 
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Estamos correndo contra o tempo. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
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message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: domingo, 15 de fevereiro de 2009 14:29

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza; BERNARDO 

AFONSO DE ALMEIDA GRADIN

Assunto: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização

Na proxima reunião nossa queria repassar estes quadros para ter certeza que entendi bem 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 10 de fevereiro de 2009 20:51 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Assunto: ENC: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 
 
Senhores, 
 
Se o Projeto passar com nossas contribuições já inseridas, temos efeito positivo de caixa e resultado, conforme 
cenário 3 abaixo. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS SP-ESC  
Enviada em: terça-feira, 10 de fevereiro de 2009 13:51 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; CARLOS FADIGAS; Marcela Drehmer - SP-ESC 
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; GUILHERME ALVES MELEGA SP-ESC; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-
ESC 
Assunto: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 
 
Maurício, de fato, se considerarmos a integralidade dos créditos prêmio de IPI e ainda a utilização dos saldos de 
prejuízo fiscal acumulado (cenário 3), passamos a ter um efeito positivo no ativo a receber (tributos a recuperar) no 
valor de R$530milhões, gerando um saldo positivo de EBITDA de R$685milhões. 
 
Com relação ao ajuste a valor presente da dívida, ficamos dependentes do parcelamento proposto determinar uma 
alíquota fixa de juros, para que possamos pleitear o AVP. Fizemos um exercício considerando taxa fixa de 
parcelamento de 6%aa e CDI de 12,75% aa. Para os cenários descritos teríamos ajustes credores no resultado de 
aproximadamente R$1bi, levanto o impacto no EBITDA para R$100milhões no cenário 1 e para R$1,3bi no cenário 2 
na hipótese de parcelamento em 240meses. 
 
Cenário 1 :  Braskem paga o IPI alíquota Zero e recebe o IPI crédito Prêmio 
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Cenário 2: Braskem paga o IPI alíquota Zero utilizando prejuízos fiscais e recebe anistia do crédito prêmio já 
utilizado 
 

 
 
 
Cenário 3 :  Braskem paga o IPI alíquota Zero, recebe o IPI crédito Prêmio e recebe o IPI Prêmio 
 

 
 
Luiz Felipe Lemos 
Gerente Fiscal 
Braskem SA 
tel.: 011 3576 9682 
www.braskem.com.br 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Enviada em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 14:17 
Para: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS SP-ESC; CARLOS FADIGAS; Marcela Drehmer - SP-ESC 
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; GUILHERME ALVES MELEGA SP-ESC; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-
ESC 
Assunto: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 
 
No cenário 1 não está descrito o impacto do saldo de prejuízo fiscal . O exercício 2 não contempla a possibilidade de 
se trazer a valor presente o parcelamento em 240 meses. 
 
Ou seja, no cenário 1 o pagamento a vista é o melhor e se adicionarmos o prejuízo fiscal acumulado o efeito caixa 
passa a ser positivo. No cenário 2 a melhor hipótese é o parcelamento em 240 meses, pois preserva o caixa e se 
pudermos trazer a valor presente podemos ter um pequeno resultado positivo. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS SP-ESC  
Enviada em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 18:24 
Para: CARLOS FADIGAS; Marcela Drehmer - SP-ESC 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; GUILHERME ALVES MELEGA 
SP-ESC 
Assunto: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 
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Marcela, Fadigas, 
 
Tendo em vista a possibilidade de acordo com o governo nas ações sobre os créditos de IPI (alíquota zero e crédito 
prêmio de exportação), identificamos quais seriam os impactos no resultado e no caixa em duas situações: 
  

1) Braskem desiste da ação de IPI alíquota zero e reconhece o passivo com o governo. Por sua vez o governo 
desiste da ação de crédito prêmio de IPI e reconhece o direito de utilização destes créditos por parte da 
Braskem  

 
2) Braskem desiste da ação de IPI alíquota zero e reconhece o passivo com o governo. O governo permite a 

liquidação parcial da ação através de prejuízos fiscais (IR Diferido) e anistia o passivo utilizado do crédito 
prêmio (mas não autoriza a utilização de crédito prêmio adicional ao já utilizado) 

 
Na ação do IPI alíquota Zero, a depender da opção de parcelamento negociada, existirá um “perdão” da multa e 
juros conforme demonstrado abaixo: 
 
 

 
 
 

Cenário 1 :  Braskem paga o IPI alíquota Zero e recebe o IPI crédito Prêmio 
 

 
 
 
 
Cenário 2: Braskem paga o IPI alíquota Zero utilizando prejuízos fiscais e recebe anistia do crédito prêmio já 
utilizado 
 
 

 
 

 
 
Teríamos mais dois quadros a serem desenhados, desconsiderando a anistia do crédito prêmio (o pior quadro 
possível) e a utilização do saldo de prejuízo fiscal juntamente com o recebimento do crédito prêmio (o melhor quadro 
possível), mas entendo que os dois aqui demonstrados são os mais razoáveis. 
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Atenciosamente, 
 
Luiz Felipe Lemos 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 20:11

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton 

Souza; 'carlos.fadigas@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização

Estava pensando um paper mais em linha com aquele que vc preparou a uns 8 meses atras, mostrando os impactos 
negativos (caixa e resultado) do IPI O nas varias alternativas e os impactos positivos (caixa e resultado) do credito 
premio nas varias alternativas. Fechando o liquido e comparando com os resultados da Braskem dos ultimos 10 anos 
(ou antes de Braskem a soma dos resultados das empresas). 
Este quadro será importante nas minhas conversas e de CMF. Tambem se conseguirmos conversar com a Receita. 
E na conversa de meu pai com o amigo. 
Tem que ser algo simples de 1 folha 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin ; Newton Souza; CARLOS FADIGAS  
Sent: Tue Feb 17 10:23:44 2009 
Subject: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização  
Marcelo, 
 
Segue a informação somente do IPI 0. 
 
Valor Total da Dívida: R$ 3.521.000.000 
Valor Provisionado: R$ 330.307.000 
 

Efeito Caixa (R$) mil Efeito Resultado (R$) mil 

3.521.000 3.191.142 

 

Ano Valor (R$) mil 
(Gerencial*) 

Valor (R$) mil 
(Societário) 

2003  215.133 

2004  690.857 

2005  625.837 

2006 116.544 101.345 

2007 568.035 547.585 

2008 (2.492.107) (2.492.107) 

 
        
(*) Considerando a aquisição da Copesul e Ipiranga desde 1o. de janeiro de 2006. 

 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: domingo, 15 de fevereiro de 2009 14:15 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Newton Souza; 
CARLOS FADIGAS 
Assunto: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 
 
Mauricio, 
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Queria que me preparasse (atualizando o que me entregou no passado) estes quadros com o impacto para eu 
“reavivar a memoria do italiano e GM com o impacto em nosso caixa e resultado) 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 14:18 
Para: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; CARLOS FADIGAS 
Assunto: ENC: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 
 
Para conhecimento. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Enviada em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 14:17 
Para: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS SP-ESC; CARLOS FADIGAS; Marcela Drehmer - SP-ESC 
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; GUILHERME ALVES MELEGA SP-ESC; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-
ESC 
Assunto: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 
 
No cenário 1 não está descrito o impacto do saldo de prejuízo fiscal . O exercício 2 não contempla a possibilidade de 
se trazer a valor presente o parcelamento em 240 meses. 
 
Ou seja, no cenário 1 o pagamento a vista é o melhor e se adicionarmos o prejuízo fiscal acumulado o efeito caixa 
passa a ser positivo. No cenário 2 a melhor hipótese é o parcelamento em 240 meses, pois preserva o caixa e se 
pudermos trazer a valor presente podemos ter um pequeno resultado positivo. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS SP-ESC  
Enviada em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 18:24 
Para: CARLOS FADIGAS; Marcela Drehmer - SP-ESC 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; GUILHERME ALVES MELEGA 
SP-ESC 
Assunto: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização 
 
Marcela, Fadigas, 
 
Tendo em vista a possibilidade de acordo com o governo nas ações sobre os créditos de IPI (alíquota zero e crédito 
prêmio de exportação), identificamos quais seriam os impactos no resultado e no caixa em duas situações: 
  

1) Braskem desiste da ação de IPI alíquota zero e reconhece o passivo com o governo. Por sua vez o governo 
desiste da ação de crédito prêmio de IPI e reconhece o direito de utilização destes créditos por parte da 
Braskem  

 
2) Braskem desiste da ação de IPI alíquota zero e reconhece o passivo com o governo. O governo permite a 

liquidação parcial da ação através de prejuízos fiscais (IR Diferido) e anistia o passivo utilizado do crédito 
prêmio (mas não autoriza a utilização de crédito prêmio adicional ao já utilizado) 

 
Na ação do IPI alíquota Zero, a depender da opção de parcelamento negociada, existirá um “perdão” da multa e 
juros conforme demonstrado abaixo: 
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Cenário 1 :  Braskem paga o IPI alíquota Zero e recebe o IPI crédito Prêmio 
 

 
 
 
 
Cenário 2: Braskem paga o IPI alíquota Zero utilizando prejuízos fiscais e recebe anistia do crédito prêmio já 
utilizado 
 
 

 
 

 
 
Teríamos mais dois quadros a serem desenhados, desconsiderando a anistia do crédito prêmio (o pior quadro 
possível) e a utilização do saldo de prejuízo fiscal juntamente com o recebimento do crédito prêmio (o melhor quadro 
possível), mas entendo que os dois aqui demonstrados são os mais razoáveis. 
 
Atenciosamente, 
 
Luiz Felipe Lemos 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 23 de fevereiro de 2009 15:35

Para: Roberto Giannetti da Fonseca; 'Mauricio Roberto Ferro

Assunto: RES: CP IPI MP 449

 
Roberto, 
Sem dúvida uma resposta mais que precisa. 
Estou quase convencido que não conseguiremos ter este assunto redondo na fazenda. A questão que fica é a 
disposição do congresso para enfrenta-los, e se vamos conseguir motiva-los, e do PR para não vetar. 

De: Roberto Giannetti da Fonseca [mailto:rgiannetti@e-silex.com.br]  
Enviada em: domingo, 22 de fevereiro de 2009 23:39 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'Mauricio Roberto Ferro 
Assunto: CP IPI MP 449 
 
Caro Marcelo e Mauricio, 
Para seu conhecimento confidencial, envio-lhe e-mail abaixo dirigido nesta data ao Procurador Geral da 
Fazenda Nacional Luis Inacio Adams. 
Um abraço, 
Roberto Giannetti da Fonseca 
 
  
----- Original Message -----  
From: Roberto Giannetti da Fonseca  
To: luis inacio adams  
Cc: htt@helenotorres.com.br ; belluzzop@terra.com.br  
Sent: Sunday, February 22, 2009 10:40 PM 
Subject: CP IPI MP 449 

 
Caro Luis Inacio, 
  
Especialmente após nossa conversa de quinta feira passada, fiquei muito surpreendido e desapontado com sua 
entrevista aos repórteres Fernando Teixeira e Luiza de Carvalho, publicada no Valor Econômico de sexta feira dia 20 
de Fevereiro de 2009. Ela em nada contribui para o correto encaminhamento do debate em curso no Congresso 
Nacional e transmite uma idéia (falsa) de obstáculos intransponíveis e de intransigencia no atual estágio de 
negociação. 
É claro que não resisto a tentação em lhe responder de imediato, mas não publicamente (ainda) através da mesma 
midia, pois agora não me interessa polemizar consigo em público, mas ao contrário, com a perseverança e 
humildade que ainda me resta em abundancia, procurar convecê-lo e ao Ministro Guido Mantega de que poderemos 
aprimorar ainda mais a proposta em curso na Emenda Aglutinativa á MP 449, de forma a torná-la absolutamente 
convincente aos dois lados (Fazenda Nacional e Exportadores).  Neste objetivo, aproveito a grande disponibilidade 
de tempo dos Feriados de Carnaval para escrever esta mensagem, na qual já me desculpo antecipadamente pela 
franqueza e veemencia com que pretendo abordar logo adiante o referido tema.  
  
1) Em primeiro lugar gostaria de questioná-lo sobre sua seguinte afirmação na reportagem : "Não existe nenhuma 
fórmula capaz de assegurar que TODAS as ações judiciais sobre crédito premio serão eliminadas com uma saída 
negociada.". 
Nunca invocamos em nossas conversas nos últimos 2 anos sobre a possibilidade de que 100% das ações 
judiciais pudessem ser suspensas pelo proposto Acordo de Transação Especifica ou eventual Medida Provisória. 
Sempre soubemos de que seria impossível uma fórmula que por milagre atraísse 100% dos exportadores litigantes 
para este Acordo, já que acreditamos haver cerca de 3.000 litigios judiciais num universo atual de 17.000 empresas 
exportadoras. Mas V. como competente profissional e jurista, sabe que o processo criativo levado a exaustão, pode 
resolver satisfatoriamente casos tido como insoluveis, e portanto sua alegação ignora ou despreza a capacidade das 
pessoas envolvidas em apresentar uma solução mutuamente satisfatória e benéfica a ambas partes, quando muito 
"a menos pior", do que deixar como está posta hoje em dia a questão : TUDO OU NADA !! 
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2) O que importa no caso é levar em conta o valor potencial do Crédito Premio de IPI até os dias de hoje, que 
estimamos em cerca de R$ 120 bilhões (1990 - 2008), e que está concentrado majoritariamente em cerca de 300 
empresas exportadoras brasileiras, que representam cerca de 80% das exportações brasileiras, e que são as 
mesmas exportadoras de sempre desde os anos 80.  Portanto, Luis Inacio,  caso a grande maioria destas empresas 
aceitassem o Acordo com a data base de corte em 2002 (Valor Potencial de CP IPI de cerca de R$ 40 milhões, dos 
quais parte considerável já compensada com outros tributos no passado), poderíamos estar eliminando o risco 
potencial de cerca de 80% de R$ 80 milhões (R$ 120 bilhões - R$ 40 bilhões), ou seja R$ 64 Bilhões !!!  
Veja só : caso a Fazenda ganhe no STF estará criado um grave problema economico-financeiro para milhares de 
empresas exportadoras brasileiras, com repercussão na Balança Comercial, nos créditos externos, no nível de 
emprego, na Bolsa de Valores, entre outros cenários a serem afetados. Isto além do grave efeito adverso sobre a 
segurança jurídica no País, uma vez que por cerca de 15 anos prevaleceu a jurisprudencia de que o crédito premio 
estava em vigor, através dos votos coletivos e monocráticos de dezenas de Ministros do STJ em mais de 150 
processos judiciais sobre a matéria. Caso os exportadores ganhem, ficaria muito dificil se não impossívelobter 
qualquer renuncia de valor do CP IPI até os dias de hoje, o que faria que o valor atribuido até 2009 se tornasse 
dramático para o futuro equilibrio fiscal do Governo.Seria necessário arquitetar um verdadeiro e vergonhoso calote 
público para se evitar o rombo fiscal imediato.  
Vale a pena correr tais riscos, seja num caso, ou seja no outro ???? 
  
3) V. afirma em seguida que "uma empresa exportadora pode até abrir mão de questionamentos judiciais, mas em 
seguida poderia abrir uma nova pessoa jurídica apenas para continuar pedindo na Justiça novos créditos sobre suas 
exportações ".  Ora Luis Inacio, V. sabe muito bem que sobre as exportações ocorridas no período 2003-2009 
vinculadas ao CNPJ sobre o qual se faria o Acordo nos autos, não se poderá mais questionar qualquer valor 
referente ao CP IPI, pois as exportações passadas são absolutamente intransferíveis para outro CNPJ, e caso venha 
ocorrer no futuro a abertura de novas empresas para gozar do CP IPI, isto ocorreria sómente se a Fazenda Nacional 
perdesse o caso de 1990 no STF, e aí sim caberia definitivamente a revogação explicita do Decreto Lei 491 de 
Dezembro de 1969, para se evitar este risco.  Portanto sua afirmação não é consistente, e confunde a opinião 
pública menos informada a respeito.  
  
4) Outra questionável afirmação sua é a de que "a fórmula proposta agradará apenas a um universo pequeno de 

exportadores, pois a grande maioria deles foi á Justiça somente após 2000." É verdade que uma parte significativa 
dos exportadores litigantes tenha procurado a Justiça após 2000, mas sua abrangencia devido ao prazo de 
prescrição de 5 anos (ou 10 anos segundo alguns juristas) estende-se pela segunda metade da década de 
90, período no qual  os exportadores foram vítimas simultaneamente da intencional sobrevalorização cambial do 
Plano Real (1994-1999) e da injusta cumulatividade tributária do PIS/Cofins e CPMF na cadeia produtiva 
exportadora. E o que atrairia as empresas a adesão ao Acordo proposto na MP 449 seria por um lado a definitiva 
homologação das compensações tributárias realizadas com CP IPI no passado, bem como a liquidez que venha a 
ser atribuída aos saldos de CP IPI ainda não compensados pelos exportadores litigantes. Posso lhe garantir que V. 
está equivocado em sua hipótese e que uma grande maioria dos 300 maiores exportadores brasileiros aceitaria a 
proposta formulada na MP 449.  
  
5) No final da entrevista V. afirma que caso a Fazenda perca no STF, "se seguirem os questionamentos, um eventual 
Acordo não trará vantagens á União." (sic). Pelo amor de Deus Luis Inácio, não acredito que V. tenha de fato feito 
esta afirmação. Prefiro acreditar que tenha sido um erro de colocação dos jornalistas. Se os exportadores ganharem 
no STF como é muito provável que aconteça, um Acordo prévio viria eliminar o risco potencial já explicado e 
calculado acima no item 2. E a Fazenda caberia a partir de então a iniciativa de revogar imediatamente o Decreto Lei 
491, de forma a evitar que novos entrantes venham a cobrar da União o CP IPI pelas exportações correntes.  
Nada mais a ser dito sobre este ponto, a não ser que a omissão de se resolver esta questão agora em 2009 seria um 
grave erro de avaliação de risco para a Fazenda Nacional !!!  
  
6) A idéia ventilada em nosso ultimo encontro de se adiar a inclusão da Emenda proposta a MP 449, não nos agrada 
absolutamente, pois não apenas adia algo que nos parece inadiável por conta da atual crise economica que nos 
atinge, como também desvincula o CP IPI do tema do Alíquota Zero, que é tratado com destaque na MP 449, com 
objetivo de estimular sua cobrança através de mecanismos de financiamento incentivado. Caso não se resolva a 
questão agora, vamos esquecer o proposto Acordo e partir para a solução judicial junto ao STF, pois da forma como 
está colocada com repercussão geral e prioridade, teríamos daí de fato uma nova situação a ser discutida com a 
Fazenda Nacional.  
  
7) Concluindo, reafirmo a nossa disposição em aceitar a inclusão de uma claúsula de eficácia no texto da MP 449 a 
ser em breve votada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República.  
Poderíamos incluir o seguinte paragrafo no artigo que trata do CP IPI na Emenda Aglutinativa da MP 
449 (desculpem-me pela falta de experiencia com texto legislativo, mas valem os conceitos abaixo relacionados) :  
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Paragrafo Primeiro  - As condições previstas neste Artigo entrarão em vigor no prazo máximo de 180 dias 
após a publicação no Diário Oficial da União, desde que sejam atendidas de pleno e cumulativamente as 
seguintes condições precedentes :  
i) Que no minimo 300 empresas exportadoras brasileiras litigantes do CP IPI através de processos judiciais 
abertos contra a União, e integrantes da Lista de 500 maiores exportadores brasileiros publicada pelo 
MDIC/DECEX relativas aos exercicios de 1990 a 2002, venham a formalmente aderir as condições 
relacionadas nos artigos x, y, z acima referidos. 
ii) Que tais adesões de exportadores brasileiros litigantes do CP IPI, totalizem um valor de créditos 
tributários no período 1990 - 2002 igual ou maior que 80% do valor potencial global de CP IPI para o 
mesmo período, a ser calculado com base nas estatisticas do Sistema Alice do SISCOMEX, e referendados 
pela FUNCEX - Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior.  
iii) Que tais exportadores aderentes as condições previstas nesta Lei, renunciem expressamente a qualquer 
pleito passado após 31 de Dezembro de 2002, presente, ou futuro relacionado ao crédito tributário que 
trata o Decreto Lei 491 de Dezembro de 1969.   
  
8) Recentemente tenho caminhado amiúde pelo Congresso Nacional, visando informar e convencer Deputados e 
Senadores, da Base Aliada e da Oposição, sobre a conveniencia de aprovação da Emenda Aglutinativa da Senadora 
Lucia Vânia e do Dep. Odair Cunha. Confesso-lhe que o resultado tem sido surpreendentemente favorável, quase 
unâmine poderia afirmar, após o contato pessoal com cerca de mais de 40 líderes dos principais partidos políticos, e 
em especial do PT.  
Portanto, não haverá obstáculo no Congresso Nacional para a aprovação da referida Emenda, a não ser que a 
Fazenda se oponha formalmente a proposta fórmula de solução desta contigencia tributária de tantos anos. A 
solução desta pendencia resultará no fortalecimento economico dos exportadores brasileiros, atualmente atingidos 
pela mais grave crise do comércio mundial desde a Segunda Guerra Mundial. Cada US$ 1,0 bilhão exportado 
significa em média no Brasil a geração de cerca de 60 mil empregos diretos, assim como o mesmo valor deixado de 
exportar significa a perda do mesmo número de empregos. É disto que estamos falando. A decisão é sua e do 
Ministro Guido Mantega.  
  
Enfim, meu caro Luis Inácio, nós vamos perseverar até o ultimo minuto naquilo que acreditamos com convicção que 
seja a melhor solução não apenas para os exportadores, mas para o Brasil.  
  
Um forte abraço, 
  
Roberto Giannetti da Fonseca 
  
  
  
Valor 
Procuradoria vetará acordo sobre crédito-prêmio 
20/02/2009 
 
      Os contribuintes envolvidos na disputa sobre o crédito-prêmio IPI devem 
continuar a ter problemas com o fisco, ainda que consigam aprovar um acordo 
sobre o tema no Congresso Nacional. O procurador-geral da Fazenda Nacional, 
Luís Inácio Adams, diz que um acordo no caso é impossível, e afirma que não 
concordará com nenhuma das propostas hoje conhecidas. Para ele, não há como 
garantir que todos os 17 mil exportadores do país assinarão um termo 
impedindo-os de cobrar judicialmente esses créditos da União, e a única saída 
seria esperar que o Supremo Tribunal Federal (STF) dê sua posição definitiva 
sobre a discussão. Mesmo que seja aprovada uma lei sobre o tema, Adams afirma 
que não serão assinados acordos sobre o crédito-prêmio IPI. 
 
 
      Estimada entre R$ 20 bilhões e R$ 40 bilhões em créditos cobrados pelos 
exportadores da União, a disputa está hoje em um impasse. Depois de ganharem na 
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Justiça o direito a créditos tributários durante quase uma década, as empresas 
sofreram uma derrota repentina no Superior Tribunal de Justiça (STJ), e agora 
correm o risco de vê-la se repetir no Supremo. Caso isso se confirme, o setor 
exportador afirma que muitas empresas quebrarão ou ficarão seriamente 
comprometidas. 
 
 
      A saída negociada propõe um encontro de contas entre o fisco e o setor 
empresarial, em que cada um arcaria com parte das perdas e ofereceria condições 
facilitadas de pagamento para a parcela restante. O projeto, capitaneado pela 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), foi rejeitado pelo 
Ministério da Fazenda na reta final das negociações e ficou de fora do texto da 
Medida Provisória nº449, enviada para o Congresso em 4 de dezembro do ano 
passado. Há pelo menos três propostas diferentes de parcelamento e anistia 
parcial encaminhadas ao Congresso Nacional como emendas à Medida Provisória nº 
449. 
 
 
      Segundo Adams, se a lei aprovada pelo Congresso não eliminar a existência 
de pendências judiciais sobre o assunto, não haverá acordo. E, para ele, não 
existe nenhuma fórmula capaz de assegurar que todas as ações judiciais sobre o 
crédito-prêmio serão eliminadas com uma saída negociada. Segundo ele, haveria 
até o risco de o acordo ser assinado por uma empresa e ela abrir mão de 
questionamentos judiciais, mas abrir uma nova pessoa jurídica apenas para 
continuar pedindo na Justiça novos créditos sobre suas exportações. 
 
 
      Criado em março de 1969, o crédito-prêmio era um benefício à exportação 
pelo qual a indústria recebia do governo créditos de até 15% do valor de sua 
exportação. O governo extinguiu o benefício em 1983, mas advogados alegam na 
Justiça que ele continua em vigor. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tinha 
posição pró-contribuintes até 2004, quando passou a julgar conforme a tese do 
governo. Em 2006, entendeu que o benefício acabou em 1990 - resultado também 
ruim para os empresários, que foram à Justiça apenas no fim dos anos 90. 
 
 
      A fórmula proposta pela Fiesp quer que os créditos obtidos judicialmente 
pelas empresas até 31 de dezembro de 2002 sejam reconhecidos, e que aqueles 
posteriores sejam devolvidos à União de forma parcelada e com descontos. Para a 
procuradoria, essa fórmula agradará a um universo pequeno de exportadores, pois 
grande parte foi à Justiça apenas a partir de 2000. 
 
 
      A negociação seria uma forma de evitar prejuízos, antecipando qualquer 
resultado proferido pelo Supremo. Para Adams, se o Supremo reconher que o 
crédito-prêmio está em vigor, imporá perdas pesadas à União - o prejuízo 
potencial é calculada em centenas de bilhões de reais. Mas, se seguirem os 
questionamentos, um acordo não trará vantagens para a União. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 2 de março de 2009 10:39

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar

Assunto: Italiano

Tenho encontros fora ate as 15hs 
Alex esta indo para o escritorio atualiza-los 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 3 de março de 2009 21:05

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Res: Ipi

No inicio da noite estivemos com Milan e combinei algumas acoes, que farei amanha e ele ficou de alinhar com o 
lider do bloco dele hoje a noite. 
Confessou que pouco pode fazer e que o compromisso dele será quando chegar nas maos do amigo de EO. 
Ja tenho a linha do destaque(MF dira a voces). Unica saida possivel, ja que a turm de Margarina esta irredutivel. 
Comeco as 9 e quando der uma folga retornarei para escritorio e tentaremos alinhar. 
 
Abs 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Bernardo Gradin ; Claudio Melo Filho  
Enviada em: Tue Mar 03 18:53:56 2009 
Assunto: Ipi  

O relatorio da MP 449 devera ser lido amanha na Camara. Ao que tudo indica a tabela do parcelamento esta boa com a 
possibilidade de uso do prejuizo fiscal. O IPI premio ainda esta indefinido. Será decidido ate amanha. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 5 de março de 2009 18:50

Para: Claudio Melo Filho; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: IPI

??? 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Newton 
Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar 
Sent: Thu Mar 05 11:29:10 2009 
Subject: IPI 
 
NS e MF 
Depois das informacoes de ontem sobre a forma com que o Gianetti esta atuando, aliado com o compromisso dele e 
do Heleno de me entregar a versao/texto que eles entregaram ontem a tarde e que não cumpriram (ate agora nem 
me enviaram e nem entregaram ao M Bezerra). 
Peco a MF que se reuna com Gianetti para definir acoes. 
Abracos 
 
Claudio 



209

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 5 de março de 2009 19:10

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: RES: IPI - atualização

A 1a vista o Guido eh caso perdido. Posso ate procura-lo, mas antes temos que ver com o Italiano. 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin ; Newton Souza; Alexandrino Alencar  
Sent: Thu Mar 05 15:35:32 2009 
Subject: RES: IPI - atualização  
A versão que recebi anteontem em Brasília me foi passada pelo escritório Matos Filho. Checarei se é a mesma. 
Acredito que sim. 
 
Marcarei a reunião com o Giannetti para alinhamento; 
 
Alex/ CMF temos que saber do Italiano o que o Gov. está negociando, se é o IPI prêmio em troca do Refisão 
(parcelamento para todos os impostos), ou vice-versa. E aí sabermos se o Gov. (i) aceita a proposta diferenciada da 
Câmara pelo menos para o IPI 0. A proposta original da 449 do MF se deu antes da crise, portanto os percentuais de 
redução estão fora da realidade;  
 
Marcelo: Como a reunião de hoje foi com o Min. Guido e os Líderes dos partidos, acho que vale a pena você ouvir do 
próprio Min. Guido o que está sendo negociado. 
 
 
 
 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 5 de março de 2009 16:33 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin; Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: IPI - atualização 
 
Atualização da reunião ocorrido hoje entre Min. Guido, Min Mucio e Líederes de Partidos: 
 
.. Min Guido afirma que não aceitará (Governo) mudanças no texto do financiamento que consta na MP 449, portanto 
vale o financiamento na forma em que o governo entende e editou a MP; 
 
.. Nesta reunião foi entregue pelos líderes o texto que nos interessa. É o mesmo que M Bezerra tem em mãos. 
 
.. Vacareza, líder do PT, entregou texto alegadamente elaborado pelo Esc. Matos Filho, mas que segundo ele estaria 
alinhado com Heleno. MFerro peço-lhe verificar do que se trata. 
 
.. O Governo editou nova MP alargando o prazo da vigÊncia da MP 449 por mais 60 dias. Ainda estou checando esta 
informação, para ver o teor da nova MP. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Sugestão de ações : 
 
 M Ferro – marcar reunião com Gianetti e Heleno; 
 M Ferro – conhecer este texto do Esc. Matos Filho 
 Alex – encontrar Milan e verificar a real posição do Gov. 
 CMF – estou caçando a minuta pós- reunião de líderes de hoje, mas as informações são de que não há. Estariam 
esperando retorno do Gov na segunda para elaborar. 
 
 Marcelo, se possível vale á pena dar uma palavra ao Min Guido, M Ferro vai alinhar com você detalhes, pois já 
conversamos. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 10 de março de 2009 13:20

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza

Assunto: RES: 

Acredito que como os jornais estão trazendo que o amigo de EO terá um encontro com os empresários, certamente 
eles estarão, se ainda for em tempo é importante pressionar. 
Contudo o mais importante seria que ele, se possível, destacasse um interlocutor, pois não há esta figura de forma 
clara e os congressistas estão identificando esta postura do Gov como sendo contrária ao pleito. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 10 de março de 2009 13:08 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Newton Souza 
Assunto:  
 
Estou com Benjamin e Jorge Gerdau hoje. Algo que devo cobrar/alinhar? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 10 de março de 2009 13:26

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza

Assunto: Re: RES:

Digo algo mais pratico com os dois: as acoes e conta na sua casa por exemplo 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2009 12:29

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Res:

Estou no Senado vamos nos falar as 17h pois preciso deste tempo para iniciar a Sessao da tarde que pode ser 
decisiva para o caminho que estamos acertando agora. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Cc: Newton Souza; Bernardo Gradin  
Enviada em: Wed Mar 11 09:55:30 2009 
Assunto:  
Seria bom até o final do dia me darem um ponto de situação pois vamos estar com o amigo de meu pai amanhã em 
Sto Antônio 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2009 17:28

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino 

Alencar

Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: RES: 

Do lider dele. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2009 14:29 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar 
Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: RES:  
 
Recebeu de quem? 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2009 14:03 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: Res: 
 

Milan me disse que recebeu sinalizacao para resolver.  
Confirmei com lider. 
Falaremos as 17h. A batalha agora e desarmar o circo para não votar(decisao tomada pela manha). 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Cc: Newton Souza; Bernardo Gradin  
Enviada em: Wed Mar 11 10:37:20 2009 
Assunto: RES:  
Já estou em contato permanente com  ele 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Alexandrino Alencar [mailto:alexandrino@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2009 12:14 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Cc: Newton Souza; Bernardo Gradin 
Assunto: RES: RES: 
 
Mauricio pelo o que estou sabendo o tema está neste momento sendo discutido,acho interessante estar atualizado 
com CMF 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2009 12:06 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Cc: Newton Souza; Bernardo Gradin; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: 
 
Sem dúvida e a idéia é preparar umas notas para EO conversar com ele. Mandarei o rascunho em breve para 
comentários. 
 
Sugiro uma conferência as 16:00 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2009 11:56 
Para: Claudio Melo Filho; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Cc: Newton Souza; Bernardo Gradin 
Assunto:  
 
Seria bom até o final do dia me darem um ponto de situação pois vamos estar com o amigo de meu pai amanhã em 
Sto Antônio 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
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message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Newton Souza

Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2009 17:35

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Claudio 

Melo Filho; Alexandrino Alencar; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC

Assunto: AGENDA449

Anexos: AGENDA449.docx

Prioridade: Alta

 Marcelo, 
 
Este é o texto que consensamos. Se estiver de acordo, vamos encaminhar a EO/Jicélia. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2009 20:43

Para: Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; 

Alexandrino Alencar; 'mauricio.bezerra@braskem.com.br'

Cc: Henrique S. do Prado Valladares

Assunto: Re: AGENDA449

Ok. HV estara com ele. Ele embarca 7hs de SSA. 
 
----- Original Message ----- 
From: Newton Souza 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio 
Melo Filho; Alexandrino Alencar; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC <mauricio.bezerra@braskem.com.br> 
Sent: Wed Mar 11 15:35:22 2009 
Subject: AGENDA449 
 
 Marcelo, 
 
Este é o texto que consensamos. Se estiver de acordo, vamos encaminhar a EO/Jicélia. 
 <<AGENDA449.docx>>  
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2009 21:37

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; 

'carlos.fadigas@braskem.com.br'

Assunto: Res: Parecer mp449resumida

Mauricio acho que devemos reavaliar a atuacao do Gianetti,pois o momento e muito sensivel 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin ; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; CARLOS 
FADIGAS  
Enviada em: Wed Mar 11 17:11:45 2009 
Assunto: ENC: Parecer mp449resumida  
Senhores, 
 
No Refis estamos quase lá. Temos que aumentar o redutor dos juros para pagamento a vista.  A missão mais difícil é 
incluir o IPI Prêmio, que ainda não está contemplado no relatório. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC  
Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2009 18:50 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-ESC 
Assunto: Parecer mp449resumida 
Prioridade: Alta 
 
Caros,  
 
Segue o Parecer da MP 449/08. Irei analisar o texto com olho clínico, mas já li os parcelamentos em detalhe. Em 
termos gerais, o texto está bom. Faculta os contribuintes parcelar débitos de qualquer natureza em até 180 meses, 
com percentuais de redução maiores que os previstos no texto original, mas menores do que os pleiteados.  
 
Conseguimos, contudo, obter os seguintes êxitos provisórios: 1) Prazo de adesão foi estendido para 6 meses; 2) 
Possibilidade de quitação do parcelamento com o uso de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa; 3) faculdade 
do contribuinte indicar os débitos que querem incluir nos termos do parcelamento; 4) TJLP (o governo deve vetar o 
uso da TJLP). Irei tentar sentir o nível de resistência do governo em relação a estes pontos.  
 
MF, diferentemente do que havia falado, os termos do parcelamento são únicos para os débitos de qualquer 
natureza, apenas os débitos originalmente incluídos no REFIS e no PAES terão tratamento diferente. Ou seja, nossa 
atenção tem que ser redobrada sobre o tema.  
 
Neste contexto, iremos focar na manutenção dos pontos conquistados e trabalhar exclusivamente para reduzir o 
percentual de redução dos juros na hipótese de pagamento à vista (que hoje está em 45%) e a anistia das multas 
isoladas.  
 
O pleito da Holding (supressão do art. 29 da MP 449, que vedava a compensação de créditos com o IR e a CS 
devidos por estimativa) está contemplado tb.  
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2009 21:41

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton 

Souza

Assunto: Res: RES:

Perfeito, farei amanha. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho  
Cc: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Newton Souza  
Enviada em: Wed Mar 11 18:45:36 2009 
Assunto: Re: RES:  

Pelo menos ligue para eles, pois eu disse que vc ligaria. 
Foi voce mesmo que pediu os nomes. 
Temos que manter todos (mesmos os contra e omissos pertos) 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC ; Bernardo Gradin ; Newton Souza  
Sent: Wed Mar 11 15:37:51 2009 
Subject: RES:  
Marcelo, 
Prefiro, caso concorde, segurar estas conversas para um futuro próximo.  
Quando retornar ao Brasil falaremos e te explico as razões. 
 
Cláudio 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 10 de março de 2009 22:56 
Para: Claudio Melo Filho 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Bernardo Gradin; Newton Souza 
Assunto:  
 
Gerdau: pessoa que você deve contactar para coordenar a casa: Renato Gaspareto (51)33232000 (ou 33232240 
sec. Jorge) 
Benjamin: Pedro Felipe 
No caso de Jorge, que malandramente ou não, demonstrou pouco interesse, não consegui detalhar os temas. 
Portanto conduza com cuidado. 
No caso de Benjamin conversamos em detalhes: ele não acha que carangueijo é o caminho, promete que não está 
se movimentando pelo refis em detrimento do nosso caso, e acredita que o assunto deve ir para a casa de cima 
onde já está tudo acertado. Reforcei com ele que ele tem que contribuir no DGI 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 13 de março de 2009 10:12

Para: Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Res: Re: Situação MP 449

Seria bom vc e CMF estarem em linha 

From: Alexandrino Alencar  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Thu Mar 12 22:13:47 2009 
Subject: Res: Re: Situação MP 449  

Hoje em BSB 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'  
Cc: Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; 'carlos.fadigas@braskem.com.br' ; Jose de Carvalho Filho; 
'mauricio.bezerra@braskem.com.br'  
Enviada em: Thu Mar 12 21:50:46 2009 
Assunto: Re: Situação MP 449  

Apurou onde? Pois disse justamente o contrario 

From: Alexandrino Alencar  
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'  
Cc: Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; 'carlos.fadigas@braskem.com.br' ; Jose de Carvalho Filho; 
'mauricio.bezerra@braskem.com.br'  
Sent: Thu Mar 12 20:45:23 2009 
Subject: Res: Situação MP 449  

Pelo que apurei ou a 449 ou vamos nos ferrar. 

De: Claudio Melo Filho  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'  
Cc: Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Alexandrino Alencar; 'carlos.fadigas@braskem.com.br' ; Jose 
de Carvalho Filho; 'mauricio.bezerra@braskem.com.br'  
Enviada em: Thu Mar 12 20:16:53 2009 
Assunto: Res: Re: Situação MP 449  

Marcelo ja transmiti a MF e pedi que transmitisse a todos. 
De qualquer forma reforcarei com NS e AA. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'  
Cc: Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Alexandrino Alencar; 'carlos.fadigas@braskem.com.br' ; Jose 
de Carvalho Filho; 'mauricio.bezerra@braskem.com.br'  
Enviada em: Thu Mar 12 19:57:38 2009 
Assunto: Re: Situação MP 449  
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Claudio atualize a todos minha conversa com o amigo de meu pai e Gianneti depois por tel. 
Para mim em linhas gerais estamos na seguinte situacao: 
1) O amigo de meu pai vai vetar os excessos do Refis 
2) O pessoal da receita (para atender o pedido de cima e depois enrolar) convenceu o amigo de meu pai de dividir os 
assuntos 
3) Reforcei com o amigo de meu pai que se o 1o (0) sair sem o 2o (premio) logo, varios quebram. Ele garantiu que 
vem logo depois. Confirmou que orientou Italiano e GM nesta linha. 
4) Acho que a divisao pode ate ser uma boa se conseguirmos segurar a 499 no senado, ate assegurarmos a Entrada 
do zero em outra MP 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin  
Cc: Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC ; Alexandrino Alencar; CARLOS FADIGAS ; Jose de 
Carvalho Filho; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC  
Sent: Thu Mar 12 13:49:50 2009 
Subject: Situação MP 449  
Senhores, 
 
Como podem aferir com base nas informações abaixo enviadas pelo M Bezerra, conseguimos grande parte do nosso 
pleito, no que tange aos temas de REFIS;  
 
Poderemos melhorar, sim, contudo não acho prudente neste momento tentarmos mudar o texto do REFIS incluído 
na MP, pelos seguintes motivos: 
 

1. Já nos atende; e o ótimo é inimigo do bom; 
2. O Governo continua com postura reativa e contra os termos que foram colocados no relatório; 
3. O líder Gov na Câmara insiste em dizer que caso não consiga derrubar na votação de terça próxima, o 

Executivo deve criar o veto. Eles aceitam apenas os termos que foram na MP original.  
4. Dito isto, é temerário mudarmos/ ajustarmos no Senado, pois este texto voltará para Câmara s(se for 

mexido) e pode ser rejeitado como um todo. 
5. Outro ponto é que, em função da reação do Executivo, o REFIS pode ser usado como “moeda de troca” 

para incluir o IPI. Temos e precisamos esperar. 
 
Desta forma, imagino ser mais acertado esperar que o texto seja votado na Câmara (em qualquer situação; sem 
entrarmos mais nesta briga) .  
Quando chegar ao Senado (onde a linha é atender); onde a briga é mais qualificada (com reduzido número de 
interlocutores), voltaremos a trazer o tema específico do IPI.  
 
Caso haja abertura; caso o Gov mostre tendência a aceitar o REFIS proposto pela Câmara; Faríamos a proposta 
do “ aumento do percentual de redução de juros para o pagamento á vista”  
 
MF entendi sua ligação de hoje pela manhã, mas após analisar e conversar com algumas pessoas, imagino ser mais 
acertado seguirmos nesta minha linha, pois podemos aumentar o ponto de desgaste atual e colocar tudo a perder. 
 
Caso discordem desta linha de ação, estou aberto para revê-la. 
Abs, 
 
 
Cláudio 
 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2009 19:12 
Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; CARLOS 
FADIGAS 
Assunto: ENC: Parecer mp449resumida 
Prioridade: Alta 
 
Senhores, 
 
No Refis estamos quase lá. Temos que aumentar o redutor dos juros para pagamento a vista.  A missão mais difícil é 
incluir o IPI Prêmio, que ainda não está contemplado no relatório. 
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Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC  
Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2009 18:50 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-ESC 
Assunto: Parecer mp449resumida 
Prioridade: Alta 
 
Caros,  
 
Segue o Parecer da MP 449/08. Irei analisar o texto com olho clínico, mas já li os parcelamentos em detalhe. Em 
termos gerais, o texto está bom. Faculta os contribuintes parcelar débitos de qualquer natureza em até 180 meses, 
com percentuais de redução maiores que os previstos no texto original, mas menores do que os pleiteados.  
 
Conseguimos, contudo, obter os seguintes êxitos provisórios: 1) Prazo de adesão foi estendido para 6 meses; 2) 
Possibilidade de quitação do parcelamento com o uso de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa; 3) faculdade 
do contribuinte indicar os débitos que querem incluir nos termos do parcelamento; 4) TJLP (o governo deve vetar o 
uso da TJLP). Irei tentar sentir o nível de resistência do governo em relação a estes pontos.  
 
MF, diferentemente do que havia falado, os termos do parcelamento são únicos para os débitos de qualquer 
natureza, apenas os débitos originalmente incluídos no REFIS e no PAES terão tratamento diferente. Ou seja, nossa 
atenção tem que ser redobrada sobre o tema.  
 
Neste contexto, iremos focar na manutenção dos pontos conquistados e trabalhar exclusivamente para reduzir o 
percentual de redução dos juros na hipótese de pagamento à vista (que hoje está em 45%) e a anistia das multas 
isoladas.  
 
O pleito da Holding (supressão do art. 29 da MP 449, que vedava a compensação de créditos com o IR e a CS 
devidos por estimativa) está contemplado tb.  

 
 
  
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 13 de março de 2009 10:38

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Cc: Newton Souza; 'carlos.fadigas@braskem.com.br'; Jose de Carvalho Filho; 

'mauricio.bezerra@braskem.com.br'

Assunto: Re: Res: Situação MP 449

Pela conversa ontem com o amigo de meu pai, ele nem cogita mais no premio estar na 449. E eh obvio que a receita 
quer enrolar para depois nos dar banana. 
A linha ideal deve ser segurar no senado a 449 ate termos o premio bem arrumado na 451 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; Bernardo Gradin  
Cc: Newton Souza; CARLOS FADIGAS ; Jose de Carvalho Filho; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC  
Sent: Fri Mar 13 06:43:50 2009 
Subject: Res: Situação MP 449  

Ha o sentimento de alguns parlamentares  de que a receita quer enrolar ao jogar para a 451 na linha do que MO disse. 
 
Por isso temos duas estrategias: tentar obter a mudanca no senado e depois segurar na camara (ideal, mas pode gerar turbulencia) 
 
Promover encontro nosso com  o italiano, vacareza e o relator da 451 para que este sinta-se confortavel para inserir o assunto. Ao 
mesmo tempo segurar a 449 no senado para que ambas saiam concomitantemente. Se prevalecer o texto atual da 449 temos 
alguma flexibilidade, pois o prazo de adesao ao Refis eh de 6 meses 
 
Claudio, a segunda hipotese eh possivel? 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com>; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; Bernardo Gradin 
Cc: Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com>; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; CARLOS FADIGAS; Jose de 
Carvalho Filho <jcfilho@odebrecht.com>; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC 
Enviada em: Thu Mar 12 23:50:46 2009 
Assunto: Re: Res: Situação MP 449 
 
Apurou onde? Pois disse justamente o contrario 
 
________________________________ 
 
From: Alexandrino Alencar 
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Cc: Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; 'carlos.fadigas@braskem.com.br' ; Jose de Carvalho Filho; 
'mauricio.bezerra@braskem.com.br' 
Sent: Thu Mar 12 20:45:23 2009 
Subject: Res: Situação MP 449 
 
 
Pelo que apurei ou a 449 ou vamos nos ferrar. 
 
________________________________ 
 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Cc: Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Alexandrino Alencar; 'carlos.fadigas@braskem.com.br' ; Jose de Carvalho 
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Filho; 'mauricio.bezerra@braskem.com.br' 
Enviada em: Thu Mar 12 20:16:53 2009 
Assunto: Res: Re: Situação MP 449 
 
 
Marcelo ja transmiti a MF e pedi que transmitisse a todos. 
De qualquer forma reforcarei com NS e AA. 
 
 
________________________________ 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Cc: Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Alexandrino Alencar; 'carlos.fadigas@braskem.com.br' ; Jose de Carvalho 
Filho; 'mauricio.bezerra@braskem.com.br' 
Enviada em: Thu Mar 12 19:57:38 2009 
Assunto: Re: Situação MP 449 
 
 
Claudio atualize a todos minha conversa com o amigo de meu pai e Gianneti depois por tel. 
Para mim em linhas gerais estamos na seguinte situacao: 
1) O amigo de meu pai vai vetar os excessos do Refis 
2) O pessoal da receita (para atender o pedido de cima e depois enrolar) convenceu o amigo de meu pai de dividir os assuntos 
3) Reforcei com o amigo de meu pai que se o 1o (0) sair sem o 2o (premio) logo, varios quebram. Ele garantiu que vem logo 
depois. Confirmou que orientou Italiano e GM nesta linha. 
4) Acho que a divisao pode ate ser uma boa se conseguirmos segurar a 499 no senado, ate assegurarmos a Entrada do zero em 
outra MP 
 
________________________________ 
 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin 
Cc: Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC ; Alexandrino Alencar; CARLOS FADIGAS ; Jose de Carvalho 
Filho; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC 
Sent: Thu Mar 12 13:49:50 2009 
Subject: Situação MP 449 
 
 
Senhores, 
 
 
 
Como podem aferir com base nas informações abaixo enviadas pelo M Bezerra, conseguimos grande parte do nosso pleito, no que 
tange aos temas de REFIS; 
 
 
 
Poderemos melhorar, sim, contudo não acho prudente neste momento tentarmos mudar o texto do REFIS incluído na MP, pelos 
seguintes motivos: 
 
 
 
1.       Já nos atende; e o ótimo é inimigo do bom; 
 
2.       O Governo continua com postura reativa e contra os termos que foram colocados no relatório; 
 
3.       O líder Gov na Câmara insiste em dizer que caso não consiga derrubar na votação de terça próxima, o Executivo deve criar 
o veto. Eles aceitam apenas os termos que foram na MP original. 
 
4.       Dito isto, é temerário mudarmos/ ajustarmos no Senado, pois este texto voltará para Câmara s(se for mexido) e pode ser 
rejeitado como um todo. 
 
5.       Outro ponto é que, em função da reação do Executivo, o REFIS pode ser usado como “moeda de troca” para incluir o IPI. 
Temos e precisamos esperar. 
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Desta forma, imagino ser mais acertado esperar que o texto seja votado na Câmara (em qualquer situação; sem entrarmos mais 
nesta briga) . 
 
Quando chegar ao Senado (onde a linha é atender); onde a briga é mais qualificada (com reduzido número de interlocutores), 
voltaremos a trazer o tema específico do IPI. 
 
 
 
Caso haja abertura; caso o Gov mostre tendência a aceitar o REFIS proposto pela Câmara; Faríamos a proposta do “ aumento do 
percentual de redução de juros para o pagamento á vista” 
 
 
 
MF entendi sua ligação de hoje pela manhã, mas após analisar e conversar com algumas pessoas, imagino ser mais acertado 
seguirmos nesta minha linha, pois podemos aumentar o ponto de desgaste atual e colocar tudo a perder. 
 
 
 
Caso discordem desta linha de ação, estou aberto para revê-la. 
 
Abs, 
 
 
 
 
 
Cláudio 
 
 
 
 
 
________________________________ 
 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2009 19:12 
Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; CARLOS 
FADIGAS 
Assunto: ENC: Parecer mp449resumida 
Prioridade: Alta 
 
 
 
Senhores, 
 
 
 
No Refis estamos quase lá. Temos que aumentar o redutor dos juros para pagamento a vista.  A missão mais difícil é incluir o IPI 
Prêmio, que ainda não está contemplado no relatório. 
 
 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
 
Jurídico 
 
Braskem S.A. 
 
Fone 55 11 3576.9307 
 
Fax 55 11 3576.9197 
 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
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________________________________ 
 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC 
Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2009 18:50 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-ESC 
Assunto: Parecer mp449resumida 
Prioridade: Alta 
 
 
 
Caros, 
 
 
 
Segue o Parecer da MP 449/08. Irei analisar o texto com olho clínico, mas já li os parcelamentos em detalhe. Em termos gerais, o 
texto está bom. Faculta os contribuintes parcelar débitos de qualquer natureza em até 180 meses, com percentuais de redução 
maiores que os previstos no texto original, mas menores do que os pleiteados. 
 
 
 
Conseguimos, contudo, obter os seguintes êxitos provisórios: 1) Prazo de adesão foi estendido para 6 meses; 2) Possibilidade de 
quitação do parcelamento com o uso de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa; 3) faculdade do contribuinte indicar os 
débitos que querem incluir nos termos do parcelamento; 4) TJLP (o governo deve vetar o uso da TJLP). Irei tentar sentir o nível 
de resistência do governo em relação a estes pontos. 
 
 
 
MF, diferentemente do que havia falado, os termos do parcelamento são únicos para os débitos de qualquer natureza, apenas os 
débitos originalmente incluídos no REFIS e no PAES terão tratamento diferente. Ou seja, nossa atenção tem que ser redobrada 
sobre o tema. 
 
 
 
Neste contexto, iremos focar na manutenção dos pontos conquistados e trabalhar exclusivamente para reduzir o percentual de 
redução dos juros na hipótese de pagamento à vista (que hoje está em 45%) e a anistia das multas isoladas. 
 
 
 
O pleito da Holding (supressão do art. 29 da MP 449, que vedava a compensação de créditos com o IR e a CS devidos por 
estimativa) está contemplado tb. 
 
 
 
 
 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
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Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 17 de março de 2009 17:33

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza; Alexandrino 

Alencar; Bernardo Gradin; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: Líderes partidários se reúnem às 14h30

Meu relator, muito obrigado pela agilidade e fidelidade. 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 17 de março de 2009 17:30 
Para: Newton Souza; Alexandrino Alencar; Bernardo Gradin; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Assunto: ENC: Líderes partidários se reúnem às 14h30 
 
Alinhei há pouco com o CMF que será agendado reunião amanhã do José Mucio com Pallocci para tratar do tema. 
 
A reunião de empresários com o Min. Mantega ocorrerá mais tarde, quando houver uma definição mais clara do 
Congresso no que fazer com a questão. 
 
A reunião de lideres hoje não tratou do tema. A Pauta foi suspensa em função do falecimento do Dep. Clodovil. Tudo 
indica que o assunto será votado na Câmara sem incluir o prêmio. Mas não está claro se no Senado a matéria será 
incluída na própria  449.  
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 17 de março de 2009 12:07 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza; Alexandrino Alencar 
Assunto: ENC: Líderes partidários se reúnem às 14h30 
 
Para conhecimento. 
Estou alinhando com o Min José Múcio um possível encontro com o Min Mantega e empresários (elencados MO; 
Ometto e Beijamim), além de líderes do Governo nas casa. 
Falamos depois. 
 

De: Alexandre Carvalho  
Enviada em: terça-feira, 17 de março de 2009 10:57 
Para: Claudio Melo Filho; Jose de Carvalho Filho; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC 
Assunto: Líderes partidários se reúnem às 14h30 
 
Hoje - 17/03/2009  10h52  

Líderes partidários se reúnem às 14h30 
 
Os líderes partidários se reúnem hoje com o presidente da Câmara, Michel Temer, às 14h30. A pauta não foi 
divulgada, mas entre os temas que serão discutidos deve estar a votação da MP 449/08, que estipula novas regras 
para o parcelamento de dívidas com o fisco federal. 
 
A MP, que tranca a pauta do Plenário e é o primeiro item da Ordem do Dia, não tem acordo para sua votação. O 
início da discussão estava marcado para a semana passada, mas divergências em torno do texto do relator, 
deputado Tadeu Felippelli (PMDB-DF), acabou adiando a análise do parecer. 
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Além da 449/08, outras duas MPs também trancam pauta - 450/09 e 451/09. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 23 de março de 2009 09:20

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza; 

Alexandrino Alencar; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Res: IPI

Sensibilidade: Confidencial

Não se preocupe, pois RJ vai encontrar o caminho ouvindo ele e a equipe dele. 
As proximas acoes precisam esperar chegar na casa de RJ. Espero e toco para que avance esta semana. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza; 
Alexandrino Alencar; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br> Enviada em: Mon 
Mar 23 04:14:22 2009 
Assunto: Re: IPI 
 
RJ deve ter um peso nisto. Que acoes precisamos/podemos fazer? 
O desconforto eh que o amigo de meu pai nos disse que seria em outra que não a 449 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza; 
Alexandrino Alencar; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br> 
Sent: Sun Mar 22 19:13:55 2009 
Subject: Res: IPI 
 
Não ha definicao. O Senado quer sim manter na MP 449(esta e a linha acordada por mim semana passada), porem 
vai depender de conquistar o Gov e adequar nossas necessidades a negativa do Gov. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza; Alexandrino 
Alencar; Claudio Melo Filho; Bernardo Gradin <bernardo.gradin@braskem.com.br> Enviada em: Sun Mar 22 
16:11:48 2009 
Assunto: RES: IPI 
 
Tinha entendido que o Senado ia colocar na 449 
 
-----Mensagem original----- 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 20 de março de 2009 11:17 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; Bernardo Gradin 
Assunto: ENC: IPI 
Sensibilidade: Confidencial 
 
O e-mail é de quarta, mas ao que parece  o Italiano está se posicionando para tratar desta questão na 451 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
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Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC 
Enviada em: quarta-feira, 18 de março de 2009 22:51 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-ESC 
Assunto: Enc: En:Re: IPI 
Sensibilidade: Confidencial 
 
Psc 
 
-----Original Message----- 
From: MANOEL FELIPE REGO BRANDAO <mfrb@manoelfelipe.org> 
To: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC 
Sent: Wed Mar 18 22:24:03 2009 
Subject: En:Re: IPI 
 
Não é novidade pra você; mas fica como confirmação. 
Abrç. 
Manoel Felipe 
  
De:  "brani  
Para:  "MANOEL FELIPE REGO BRANDAO" mfrb@manoelfelipe.org  
Cópia:    
Data:  Wed, 18 Mar 2009 15:50:55 -0700 (PDT)  
Assunto:  Re: IPI  
Vai para a 451. 
 
 
 
 
 From: MANOEL FELIPE REGO BRANDAO  
 Subject: IPI 
 To: "kontichbrani"  
 Date: Thursday, March 19, 2009, 12:59 AM 
  
  
 Caro, tem alguma informação mais recente acerca da questão do Crédito-Prêmio do IPI? Vai mesmo na 449 
ou fica para a 451? 
 Abraços, 
 Manoel Felipe  
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Newton Souza

Enviado em: terça-feira, 24 de março de 2009 15:31

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; 

bernardo.gradin@braskem.com.br; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; 

Alexandrino Alencar

Assunto: RES: Reunião Min JM

Essa coisa de 1995 tem a ver com a data do Tratado da OMC. É balela. Já foi elaborado parecer jurídico 
demonstrando que não tem nada a ver. 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: terça-feira, 24 de março de 2009 14:45 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; bernardo.gradin@braskem.com.br; Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro 
- SP-ESC; Alexandrino Alencar 
Assunto: Reunião Min JM 

 
Senhores, 
Estive reunido hoje por mais de 1hora com Min J Mucio. Ele estará tratando do tema em nome do Gov, contudo só 
falará comigo e com o Pedro (relação muito próxima), pois tem muito receio do tema. 
Definimos o caminho do primo de Adriano. Acredita que ainda possamos incluir na 49. Percebe Milan muito distante 
da briga, não se envolve de “corpo e alma”. 
Concorda em fazer reunião com ele, Min Guido e empresários (por sugestão minha MO, Beijamim, Gerdau e 
Rubens). 
Em reunião dele ontem com amigo de EO (viajaram juntos) foi dito pelo chefe a ele que o “polaco” estaria declarando 
no STF que seria legitimo o pleito até 1995. MF precisaria que você aprofundasse esta informação. 
Sds, 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 26 de março de 2009 16:43

Para: Newton Souza; Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: RES: Reunião Min JM

NS, concordo, já me coloquei á disposição da pessoa certa (primo de Adriano) para contribuir, mas o assunto está 
muito estranho e mal conduzido. Disse que ajudaria mas com muita cautela e sem nenhuma exposição. 
 

De: Newton Souza  
Enviada em: quinta-feira, 26 de março de 2009 12:12 
Para: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: RES: Reunião Min JM 
 
Na mesma linha do venho defendendo há algum tempo: Acho deveríamos ajudar a construir um REFIS mais 
aceitável. Com isto, teremos mais legitimidade e chance de conseguir resolver a questão do IPI. 
 

De: Alexandrino Alencar  
Enviada em: quinta-feira, 26 de março de 2009 09:28 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza 
Assunto: RES: RES: Reunião Min JM 

 
Marcelo estive ontem com o seminário que mostrou uma enorme preocupação com a 449,e iria compartilhar ontem 
mesmo com o italiano.Estão conscientes que tem que se achar uma solução,mas estão preocupadíssimos com a 
evolução do tema e principalmente com as atuações de diversos atores. 
Se for possível na sua reunião de amanhã quando for tratado deste tema gostaria de estar presente até para dar um 
feedback ao seminário. 
Acho interessante que leiam hoje um artigo na pagina A2 sobre o nosso tema.O moço está se mexendo e mandando 
sinalizações. 
 

 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 24 de março de 2009 18:09 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: RES: Reunião Min JM 
 

Veja com Darci que hora ficou marcado 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Bernardo Gradin ; Newton Souza; Alexandrino Alencar 
Sent: Tue Mar 24 15:35:29 2009 
Subject: RES: Reunião Min JM 
Se der para incluir nosso assunto sugiro alinharmos agenda para a conversa 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
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Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 24 de março de 2009 14:57 
Para: Claudio Melo Filho; Bernardo Gradin; Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino 
Alencar 
Assunto: Re: Reunião Min JM 
 

O italiano sempre eh assim. 
Pediu para estar comigo esta 6a 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; bernardo.gradin@braskem.com.br ; Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - 
SP-ESC ; Alexandrino Alencar  
Sent: Tue Mar 24 12:44:50 2009 
Subject: Reunião Min JM  
Senhores, 
Estive reunido hoje por mais de 1hora com Min J Mucio. Ele estará tratando do tema em nome do Gov, contudo só 
falará comigo e com o Pedro (relação muito próxima), pois tem muito receio do tema. 
Definimos o caminho do primo de Adriano. Acredita que ainda possamos incluir na 49. Percebe Milan muito distante 
da briga, não se envolve de “corpo e alma”. 
Concorda em fazer reunião com ele, Min Guido e empresários (por sugestão minha MO, Beijamim, Gerdau e 
Rubens). 
Em reunião dele ontem com amigo de EO (viajaram juntos) foi dito pelo chefe a ele que o “polaco” estaria declarando 
no STF que seria legitimo o pleito até 1995. MF precisaria que você aprofundasse esta informação. 
Sds, 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 26 de março de 2009 17:16

Para: Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza

Assunto: Re: RES: Reunião Min JM

De que Artigo se refere? 
Amanha eh as 11hs. Fique de stand-by. 
E sobre a C4 falou algo? 

From: Alexandrino Alencar  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Claudio Melo Filho; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Newton Souza  
Sent: Thu Mar 26 07:27:53 2009 
Subject: RES: Reunião Min JM  
Marcelo estive ontem com o seminário que mostrou uma enorme preocupação com a 449,e iria compartilhar ontem 
mesmo com o italiano.Estão conscientes que tem que se achar uma solução,mas estão preocupadíssimos com a 
evolução do tema e principalmente com as atuações de diversos atores. 
Se for possível na sua reunião de amanhã quando for tratado deste tema gostaria de estar presente até para dar um 
feedback ao seminário. 
Acho interessante que leiam hoje um artigo na pagina A2 sobre o nosso tema.O moço está se mexendo e mandando 
sinalizações. 
 

 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 24 de março de 2009 18:09 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: RES: Reunião Min JM 
 

Veja com Darci que hora ficou marcado 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Bernardo Gradin ; Newton Souza; Alexandrino Alencar 
Sent: Tue Mar 24 15:35:29 2009 
Subject: RES: Reunião Min JM 
Se der para incluir nosso assunto sugiro alinharmos agenda para a conversa 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 24 de março de 2009 14:57 
Para: Claudio Melo Filho; Bernardo Gradin; Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino 
Alencar 
Assunto: Re: Reunião Min JM 
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O italiano sempre eh assim. 
Pediu para estar comigo esta 6a 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; bernardo.gradin@braskem.com.br ; Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - 
SP-ESC ; Alexandrino Alencar  
Sent: Tue Mar 24 12:44:50 2009 
Subject: Reunião Min JM  
Senhores, 
Estive reunido hoje por mais de 1hora com Min J Mucio. Ele estará tratando do tema em nome do Gov, contudo só 
falará comigo e com o Pedro (relação muito próxima), pois tem muito receio do tema. 
Definimos o caminho do primo de Adriano. Acredita que ainda possamos incluir na 49. Percebe Milan muito distante 
da briga, não se envolve de “corpo e alma”. 
Concorda em fazer reunião com ele, Min Guido e empresários (por sugestão minha MO, Beijamim, Gerdau e 
Rubens). 
Em reunião dele ontem com amigo de EO (viajaram juntos) foi dito pelo chefe a ele que o “polaco” estaria declarando 
no STF que seria legitimo o pleito até 1995. MF precisaria que você aprofundasse esta informação. 
Sds, 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 14 de abril de 2009 16:45

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: RES: IPI

Amanhã vou tratar do possível encontro entre os empresários e os Gov. Acho importante ocorrer muito brevemente, 
na reunião de amanhã vou alinhar data e falo com você, mas depende da avaliação deles. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 14 de abril de 2009 16:16 
Para: Claudio Melo Filho; Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: Re: IPI 
 

Ok. Algo que eu possa apoiar? 

From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC ; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br'  
Sent: Tue Apr 14 13:30:47 2009 
Subject: IPI 
Atualização: 

1. Entreguei hoje texto final, alinhado por todos, inclusive Gianetti/Heleno; 
2. Primo de Adriano falou na minha presença com Chiclete e enviou o texto para ele; 
3. Primo de Adriano estará trabalhando para: 

a. Ter reunião ainda hoje ás 17h com Chiclete – confirmada durante a ligação; 
b. Receber o retorno dele em nome do Gov até amanhã; 
c. Elaborar (pelo relator) texto final dia 16/4 
d. Relator distribuir entre 17 e 20/4; 
e. Votar dia 22/4 após feriado. Basta Quórum mínimo, portanto acredito ser uma boa data. 

4. Estive agora com o relator que me garantiu que irá escrever aquilo que o Primo de Adriano acertar com Gov. 
Não quer problema na “ base”. Pediu atenção com a oposição. 

5. Primo de Adriano pediu para segurar Gianetti durante os próximos 15 dias. Almocei com ele hoje e levei o 
Henrique/Cosan, ele transmitiu ao Gianetti (alinhado comigo para me preservar, pois já tive pequenos 
desgastes na mesma linha), que ficou muito sem graça, mas aderiu. 
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De: Newton Souza

Enviado em: domingo, 19 de abril de 2009 14:11

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'rgiannetti@e-silex.com.br'; Marcelo Bahia 

Odebrecht; 'mauricio.bezerra@braskem.com.br'; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Res: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões

Acho esta linha muito boa. É preciso equiibrar debate e tornar a informacao mais simetrica  

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: rgiannetti@e-silex.com.br ; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC ; 
Bernardo Gradin  
Enviada em: Sun Apr 19 11:53:10 2009 
Assunto: Res: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões  

Roberto, 
 
Acho que deveriamos responder com um artigo bem escrito e esclarecedor do assunto. Falando que na verdade o Fisco esta se 
livrando de um possivel tombo bilionario e que o efeito liquido de caixa para o Governo eh neutro em funcao do IPI zero. 
Podemos disponibilizar um resumo executivo do estudo do Belluzzo sobre o tema. 
 
Podemos dizer que este acordo foi discutido amplamente com a Fazenda e com a PGFN, que contribuiu em todos os pontos 
relevantes do acordo. 
 
Outro ponto importante eh dizer que o assunto jah havia sido definido pelo STJ e com a mudanca repentina da jurisprudencia, 
causou uma inseguranca juridica enorme e com isso estah quebrando as empresas, pois elas não devolvem somente o que usaram, 
elas devolvem mais do que o dobro do beneficio. 
 
Se quiserem posso ajudar na montagem do artigo. 
 
Roberto, voce poderia falar em nome dos exportadores? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br> 
Para: rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br> 
Enviada em: Sun Apr 19 12:12:16 2009 
Assunto: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões 
 
Caros , Era inevitável que isto iria acontecer mais cedo ou mais tarde : jornalistas inescrupulosos, mal informados, se portando 
como vestais do país, caindo de pau em cima do CP IPI a partir de falsos valores informados pela RFB, que distorce o tema como 
se tratasse de um assalto a pobre Viúva, que por sinal acaba de "herdar" meses atrás uma conta superior a cem bilhões de Reais 
relativa ao caso Alíquota Zero (deste nem uma linha a respeito). 
Qual será o efeito desta matéria em cima das autoridades da Fazenda ?? E sobre os Senadores, ficarão acuados ou não pelo debate 
público ?? 
A questão agora que se coloca é se devemos ou não reagir em defesa do CP IPI , e em caso positivo, como e quando. 
Aguardo suas sugestões a respeito com urgencia, 
Abs, Roberto 
 
 
 
 
FSP – 19/04/2009 
 
 
 
Elio Gaspari 
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Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões 
 
________________________________ 
 
Novidade no Senado: uma emenda à MP 449 poderá custar ao erário o equivalente a 20 programas Bolsa Família 
 
________________________________ 
 
        
 
A SENADORA Lúcia Vânia (PSDB-GO) patrocina o maior avanço sobre a Bolsa da Viúva já praticado no Brasil. Ela apresentou 
uma emenda ao texto da medida provisória 449 concedendo a todas as empresas brasileiras que exportaram mercadorias e 
serviços até dezembro de 2002 um crédito tributário de 15% sobre o valor dessas operações. Coisa de R$ 250 bilhões. O festim 
beneficiará, no máximo, uns 30 mil empresários e investidores, mas custará 20 vezes o Bolsa Família, que beneficia 50 milhões 
de pessoas. 
A medida provisória 449, desfigurada na Câmara, mimou os sonegadores com parcelamentos e juros maternais que, neste ano, 
deverão custar R$ 10 bilhões à arrecadação federal. A emenda da senadora tucana quer muito mais. Ela lida com uma daquelas 
questões tributárias que poucas pessoas têm paciência para acompanhar, muito menos num domingo. Na ordem geral das 
maracutaias há uma regra: não se meta em operações que fazem parte do cotidiano da choldra. Fernando Collor perdeu a 
Presidência nas rodas de um Fiat Elba. O PT perdeu a moralidade numa cueca que guardava US$ 100 mil. Maracutaia simples é 
coisa perigosa, mas quando ela se complica os riscos são menores. É esse o caso dos créditos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados. 
Em 1969, o governo isentou as empresas exportadoras do pagamento do IPI. Fazia sentido, pois não se pode exportar tributo. O 
imposto pago na produção dos componentes de um ventilador, por exemplo, era creditado ao exportador que o vendia. A partir de 
1981, o governo começou a substituir esse mecanismo, mas centenas de empresários sustentam que o crédito não foi revogado, 
portanto, eles devem ser ressarcidos. Foram buscar seu direito na Justiça e, passados mais de 20 anos, não há jurisprudência 
firmada sobre o assunto. Nas sentenças de primeira instância, quase sempre foram atendidos. 
O caminho razoável para encerrar a controvérsia seria uma decisão definitiva do Judiciário. Outro, seria o do debate público da 
questão. 
Escolheu-se o pior: a emenda da doutora Lúcia Vânia tramita na rotina parlamentar, bafejada por discretas conversas na liderança 
do governo. 
Na sua página no portal do Senado não há referência à iniciativa. 
O crédito tributário de 15% sobre o valor das exportações poderá ser usado para abater impostos devidos, ou mesmo passado 
adiante, num mercado paralelo. Entre os interessados, além dos exportadores de bens, estão as empreiteiras que operam no 
exterior. A festa também permitirá o embelezamento dos balanços de empresas que tomaram tombos na crise financeira 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 20 de abril de 2009 00:21

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Roberto Dias; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Paulo Lacerda de Melo; Alexandrino Alencar; Newton Souza; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Marcos Wilson

Assunto: Res: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões

Marcelo 
Ok. Vamos esperar possiveis reacoes e definimos o que fazer conforme necessidades. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; Roberto Dias; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'  
Cc: Paulo Lacerda de Melo; Alexandrino Alencar; Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Marcos Wilson  
Enviada em: Sun Apr 19 21:50:44 2009 
Assunto: RES: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões  
Claudio sugiro não enviar para ninguém o artigo. Como é feriado é provável que pouca gente tenha lido, assim não 
somos nós que devemos levantar o “bode”. 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: domingo, 19 de abril de 2009 19:22 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Roberto Dias; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: Paulo Lacerda de Melo; Alexandrino Alencar; Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Marcos Wilson 
Assunto: Res: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões 

 

RD se achar que contribui poderiamos fazer uma conversa de alinhamento com C Humberto, não sei se ajudaria?? 
Avalie e me fale. 
Primo de adriano estara em Brasilia somente na quinta, mas vou enviar para ele amanha e pedi um posicionamento 
enquanto lider do Gov na busca de encontrar solucoes para a crise. Acho que ajuda e pode desconstruir esta tese 
que me parece ter sido plantada por alguem da Fazenda. 
MF falamos amanha no escritorio. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Roberto Dias; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'  
Cc: Paulo Lacerda de Melo; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; Newton Souza; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Marcos Wilson  
Enviada em: Sun Apr 19 14:15:51 2009 
Assunto: RES: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões  
Mauricio, 
Além desta atuação com RD junto a Gaspari (RD concordo em eu não procura-lo agora, mas precisamos encontrar 
um momento em breve) no sentido de neutraliza-lo, o artigo assinado pelo Beluzzo é muito bom. Que eu saiba Lula, 
respeita o Gaspari e Beluzzo, assim se neutralizariam. 
 

De: Roberto Dias  
Enviada em: domingo, 19 de abril de 2009 15:35 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Paulo Lacerda de Melo; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; Newton Souza; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Marcos Wilson 
Assunto: Res: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões 

 

Mauri'cio, Seria o'timo. Aguardo 
RD 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Roberto Dias; Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Paulo Lacerda de Melo; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; Newton Souza; Bernardo Gradin ; Marcos Wilson 
Enviada em: Sun Apr 19 12:51:39 2009 
Assunto: Res: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões  

Estou a disposicao se precisar. Se quiser podemos lhe enviar um texto explicativo do tema para sua capacitacao 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Roberto Dias <rdias@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Cc: Paulo Lacerda de Melo <placerda@odebrecht.com>; Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com>; Claudio Melo 
Filho <cmf@odebrecht.com>; Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com>; Bernardo Gradin; Marcos Wilson 
<marcos.wilson@odebrecht.com> 
Enviada em: Sun Apr 19 14:07:11 2009 
Assunto: Res: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões 
 
Senhores, 
O cidadao e' meu amigo pore'm um "PRINCIPE". Preciso avaliar quem e' o melhor parceiro para participar de um almoco 
a tres, para os aspectos tecnicos e juri'dicos. Vou precisar me capacitar tambe'm. Com quem falo amanha, segunda. 
Em princi'pio acho que o Gianetti (existe empatia dele com o jornalista ?) deveria participar de um outro encontro coordenado 
pela Fiesp, apo's o encontro promovido por no's, e conhecermos onde estao os pontos mais e menos equivocados e/ou 
tecnicamente errados. Tudo isto se acharmos que nao conseguimos esclarecer tudo. Ele e' "justificadamente" teimoso pore'm 
muito simpa'tico e se'rio. 
Voltarei ao assunto. 
MO: Revisitar Elio num contexto de bola dividida, em princi'pio, eu acho inadequado, pore'm estou avaliando esta hipo'tese. 
RD. 
 
________________________________ 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Cc: Roberto Dias; Paulo Lacerda de Melo; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; Newton Souza; Bernardo Gradin ; Marcos 
Wilson 
Enviada em: Sun Apr 19 11:16:42 2009 
Assunto: ENC: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões 
 
 
Mauricio, 
 
Acho que o melhor contato que temos com Elio é RDias. 
 
A reportagem tem tantos erros que acho que vale a pena RD falar com ele. As construtoras por exemplo não tem nada haver com 
isto. 
 
Nestas horas Gianetti ajuda, por poder aparecer em nome da FIESP. 
 
Sugiro que alinhe ação com ele. 
 
 
 
RD: Elio Gaspari tem nos atacado muito (direta e indiretamente) ultimamente. Precisa carinho? Tive com ele a muito tempo atrás, 
vale a pena novo encontro? 
 
 
 
De: Roberto Giannetti da Fonseca [mailto:rgiannetti@e-silex.com.br] 
Enviada em: domingo, 19 de abril de 2009 12:12 
Para: rgiannetti@e-silex.com.br 
Assunto: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões 
 
 
 
Caros , Era inevitável que isto iria acontecer mais cedo ou mais tarde : jornalistas inescrupulosos, mal informados, se portando 
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como vestais do país, caindo de pau em cima do CP IPI a partir de falsos valores informados pela RFB, que distorce o tema como 
se tratasse deum assalto a pobre Viúva, que por sinal acaba de "herdar" meses atrás uma conta superior a cem bilhões de Reais 
relativa ao caso Alíquota Zero (deste nem uma linha a respeito). 
 
Qualserá o efeito desta matéria em cima das autoridades da Fazenda ?? E sobre os Senadores, ficarão acuados ou não pelo debate 
público ?? 
 
A questão agora que se coloca é se devemos ou não reagir em defesa do CP IPI , e em caso positivo, como e quando. 
 
Aguardo suas sugestões a respeito com urgencia, 
 
Abs, Roberto 
 
 
 
 
 
FSP – 19/04/2009 
 
 
 
Elio Gaspari 
 
Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões 
 
________________________________ 
 
Novidade no Senado: uma emenda à MP 449 poderá custar ao erário o equivalente a 20 programas Bolsa Família 
 
________________________________ 
 
        
 
A SENADORA Lúcia Vânia (PSDB-GO) patrocina o maior avanço sobre a Bolsa da Viúva já praticado no Brasil. Ela apresentou 
uma emenda ao texto da medida provisória 449 concedendo a todas as empresas brasileiras que exportaram mercadorias e 
serviços até dezembro de 2002 um crédito tributário de 15% sobre o valor dessas operações. Coisa de R$ 250 bilhões. O festim 
beneficiará, no máximo, uns 30 mil empresários e investidores, mas custará 20 vezes o Bolsa Família, que beneficia 50 milhões 
de pessoas. 
A medida provisória 449, desfigurada na Câmara, mimou os sonegadores com parcelamentos e juros maternais que, neste ano, 
deverão custar R$ 10 bilhões à arrecadação federal. A emenda da senadora tucana quer muito mais. Ela lida com uma daquelas 
questões tributárias que poucas pessoas têm paciência para acompanhar, muito menos num domingo. Na ordem geral das 
maracutaias há uma regra: não se meta em operações que fazem parte do cotidiano da choldra. Fernando Collor perdeu a 
Presidência nas rodas de um Fiat Elba. O PT perdeu a moralidade numa cueca que guardava US$ 100 mil. Maracutaia simples é 
coisa perigosa, mas quando ela se complica os riscos são menores. É esse o caso dos créditos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados. 
Em 1969, o governo isentou as empresas exportadoras do pagamento do IPI. Fazia sentido, pois não se pode exportar tributo. O 
imposto pago na produção dos componentes de um ventilador, por exemplo, era creditado ao exportador que o vendia. A partir de 
1981, o governo começou a substituir esse mecanismo, mas centenas de empresários sustentam que o crédito não foi revogado, 
portanto, eles devem ser ressarcidos. Foram buscar seu direito na Justiça e, passados mais de 20 anos, não há jurisprudência 
firmada sobre o assunto. Nas sentenças de primeira instância, quase sempre foram atendidos. 
O caminho razoável para encerrar a controvérsia seria uma decisão definitiva do Judiciário. Outro, seria o do debate público da 
questão. 
Escolheu-se o pior: a emenda da doutora Lúcia Vânia tramita na rotina parlamentar, bafejada por discretas conversas na liderança 
do governo. 
Na sua página no portal do Senado não há referência à iniciativa. 
O crédito tributário de 15% sobre o valor das exportações poderá ser usado para abater impostos devidos, ou mesmo passado 
adiante, num mercado paralelo. Entre os interessados, além dos exportadores de bens, estão as empreiteiras que operam no 
exterior. A festa também permitirá o embelezamento dos balanços de empresas que tomaram tombos na crise financeira 
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De: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 20 de abril de 2009 18:23

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza

Assunto: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões

  
Caro Mauricio,  
Acabo de sair da casa do Belluzzo, e decidimos que eu escrevo o artigo, ele assina, e publicamos na mesma 
FSP no domingo que vem.  
Na quarta ele virá a BSB comigo, quando conversaremos com Romero, Dornelles, Sergio Guerra, Tasso, e 
Mercadante. 
O Elio Gaspari me telefonou em resposta ao meu e-mail, conversamos muito, esclareci suas dúvidas e 
equivocos, e creio tê-lo convecido.  
Antes de qualquer nova matéria dele sobre o tema, serei ouvido.  
Qual será o próximo jornalista a escrever contra o CP IPI ???  
Um abraço, 
Roberto Giannetti da Fonseca 

----- Original Message -----  
From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: rgiannetti@e-silex.com.br  
Sent: Monday, April 20, 2009 1:35 PM 
Subject: Res: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões 

 

Roberto, 
 
Voce acha que o Belluzzo poderia escrever um artigo sobre o tema? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br> 
Para: rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br> 
Enviada em: Mon Apr 20 11:55:12 2009 
Assunto: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões 
 
 
Caros, 
Desculpem-me a decisão isolada e intempestiva do envio deste e-mail resposta diretamente ao Elio Gaspari sem consultá-los 
antes, mas mal consegui dormir de domingo para segunda, como se tivesse um espinho preso na garganta. A resposta técnica, 
mas contundente pelo menos me aliviou. Vamos ver agora que reflexo vamos ter junto ao Élio Gaspari e a FSP. Talvez nos 
convidem para escrever um artigo ?? Talvez moderem as eventuais futuras críticas ?? Não sei . 
Um abraço, 
Roberto Giannetti da Fonseca 
 
 
----- Original Message ----- 
From: Roberto Giannetti da Fonseca <mailto:rgiannetti@e-silex.com.br>  
To: gaspari@uol.com.br 
Cc: Marcio Abujamra Aith <mailto:marcio.aith@grupofolha.com.br>  
Sent: Monday, April 20, 2009 11:39 AM 
Subject: Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões 
 
Caro Elio Gaspari, 
Há muitos anos sou seu leitor assíduo e admirador da forma corajosa e criativa como V. aborda os mais diversos assuntos de sua 
pauta de trabalho. 
Foi com enorme perplexidade que li a sua reportagem de domingo dia 19/4 na FSP sob o título "Se a Viúva bobear, perde R$ 
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250 bilhões". 
Em homenagem a verdade dos fatos para seus leitores e ao reconhecimento de seu papel de importante formador de opinião em 
defesa da verdade jornalistica e dos legitimos interesses da sociedade brasileira, gostaria de comentar e informar alguns pontos 
de sua matéria, o que faço para faciltar sua leitura, no próprio corpo da mesma que segue abaixo a este e-mail. Segue também em 
anexo, apresentação em Power Point sobre a mesma matéria (CP IPI) que realizei em Novembro passado em Seminário da 
UNAFISCO (Sindicato dos Auditores da Receita Federal) a convite dos dirigentes da Receita Federal. A questão vem sendo 
tratada com a maior transparencia e lisura pelos exportadores junto aos Poderes Executivo, Judiciário, e Legislativo, na legitima 
defesa de seus  interesses e com base na premissa constitucional da imunidade tributária das exportações, preceito que vem 
sendo continuamente desrespeitado há décadas tanto pelas esferas federal como estadual. 
Estou a sua disposição se for necessário algum esclarecimento adicional (cel 11-8179-0545). 
Atenciosamente, 
Roberto Giannetti da Fonseca 
Presidente 
Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior - FUNCEX 
 
 
FSP – 19/04/2009 
 
 
 
Elio Gaspari 
 
Se a Viúva bobear, perde R$ 250 bilhões 
 
(Este valor é fruto de cálculo intencionalmente equivocado, certamente de fonte fazendária. O valor certo de 01/01/1990 até 
31/12/2002 de qualquer forma é um valor elevado, de cerca de R$ 53 bilhões, mas deve-se levar em conta que mais de 50% deste 
valor já foi compensado contra outros impostos federais por meio de centenas  de decisões judiciais favoráveis aos exportadores 
nos últimos 20 anos. Ademais se a "Viúva" perder no julgamento final do STF, o que poderá ocorrer em breve caso a matéria 
não seja resolvida por meio de Acordo no Legislativo e Executivo,  aí sim o tombo fiscal pode ser de até R$ 150 bilhões, pois a 
cobrança do crédito premio de IPI viria até os dias atuais, incluindo todo o período recente de forte alta das exportações 
brasileiras 2002-2009). 
 
________________________________ 
 
Novidade no Senado: uma emenda à MP 449 poderá custar ao erário o equivalente a 20 programas Bolsa Família 
 
________________________________ 
 
        
 
A SENADORA Lúcia Vânia (PSDB-GO) (Há outra emenda semelhante á MP 449 do Dep. Odair Cunha (PT-MG) que também 
trata da mesma matéria, por que não citá-lo já que ele integra a liderança da Base Aliada na Câmara dos Deputados. Estaria ele 
também contra a "Viúva" ?? ) patrocina o maior avanço sobre a Bolsa da Viúva já praticado no Brasil. (Deveria se acrescentar 
que caso a Receita Federal tivesse razão e viesse a cobrar estes créditos legitimamente compensados pelos exportadores 
brasileiros no período 1990 - 2002, haveria um sem número de falencias de grandes, médios, e pequenos exportadores 
brasileiros, pois a cobrança viria como de oficio acrescida além de juros, de multas de 150% sobre o valor devido, resultando em 
imprescedente queda da atividade econômica e do nível de emprego. Vale a pena apostar na intransigencia da "Viúva" ??). Ela 
apresentou uma emenda ao texto da medida provisória 449 concedendo a todas as empresas brasileiras que exportaram 
mercadorias e serviços até dezembro de 2002 um crédito tributário de 15% sobre o valor dessas operações. (A decisão de se 
procurar uma solução via Legislativo, com maior transparencia e debate público, foi de comum acordo entre o Executivo e os 
exportadores, já que qualquer que fosse a decisão do STF, aonde o caso se encontra agora em fase terminal sob repercussão 
geral, ou seja, efeito vinculante, só poderia vir a agravar a situação da economia brasileira, pelo grave efeito econômico ou fiscal 
que dela poderá advir) . Coisa de R$ 250 bilhões (este valor é falso, como já foi referido anteriormente, não existe, típica atitude 
de terrorismo fiscal já adotada por certos integrantes do Fisco em outras ocasiões) . O festim beneficiará, no máximo, uns 30 mil 
empresários (serão cerca de no máximo 3.000 exportadores, pois infelizmente somos poucos no Brasil, até 2008 o total de 
exportadores era de 18 mil empresas, e em 2002 eram cerca de 12 mil, dos quais apenas 3.000 constituíram litigio sobre o 
Crédito Premio de IPI, alegando a cumulatividade de tributos ( Pis/Cofins, CPMF, IOF, CIDE, etc.) não compensados ou 
restituidos pela Fazenda Nacional ao longo da cadeia produtiva exportadora) e investidores (??) , mas custará 20 vezes o Bolsa 
Família, que beneficia 50 milhões de pessoas. 
A medida provisória 449, desfigurada na Câmara, mimou os sonegadores com parcelamentos e juros maternais que, neste ano, 
deverão custar R$ 10 bilhões à arrecadação federal. (Isto sim um desatino total, pois torna mais fácil a um empresário obter um 
empréstimo de longo prazo a taxa de TJLP via sonegação do que através do BNDES com garantias e condições contratuais 
rigidas) A emenda da senadora tucana quer muito mais. Ela lida com uma daquelas questões tributárias que poucas pessoas têm 
paciência para acompanhar, muito menos num domingo.(nós exportadores acompanhamos inclusive nos domingos com a 
perseverança e transparencia que a legitimidade da demanda nos confere, pelos últimos 20 anos !!! aguardando um parecer final 
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da Justiça ou o minimo bom senso da Fazenda Nacional em reconhecer o que nos deve). Na ordem geral das maracutaias há uma 
regra: não se meta em operações que fazem parte do cotidiano da choldra. Fernando Collor perdeu a Presidência nas rodas de um 
Fiat Elba. 
 
O PT perdeu a moralidade numa cueca que guardava US$ 100 mil. Maracutaia simples é coisa perigosa, mas quando ela se 
complica os riscos são menores. É esse o caso dos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados. 
Em 1969, o governo isentou as empresas exportadoras do pagamento do IPI. (Não é tão simples assim, além do IPI, havia uma 
série de impostos que não eram devolvidos ou reembolsados integralmente aos exportadores ao longo da cadeia produtiva 
exportadora. O mecanismo do Crédito Premio, admitido pela OMC, equivale ao "Tax Rebate" em ingles ou "Reintegro" em 
espanhol, e objetiva o reembolso estimativo destes tributos indevidos pelos exportadores, mas cobrados e não reembolsados 
automaticamente pelo Fisco, por serem normalmente de natureza cumulativa. É preciso deixar claro que é disto que estamos 
tratando, e não de uma maracutaia, caso contrário ao solicitar a devolução de IR cobrado a maior pela Receita todos os anos, 
todos contribuintes também estariam "assaltando" a bolsa da nossa querida "Viúva", que aliás vive da mesada de 40% de toda 
nossa renda que a ela transferimos todos os anos) Fazia sentido, pois não se pode exportar tributo. O imposto pago na produção 
dos componentes de um ventilador, por exemplo, era creditado ao exportador que o vendia. A partir de 1981, o governo começou 
a substituir esse mecanismo, mas centenas de empresários sustentam que o crédito não foi revogado, portanto, eles devem ser 
ressarcidos. Foram buscar seu direito na Justiça e, passados mais de 20 anos, não há jurisprudência firmada sobre o assunto. 
(Grave equívoco, pois há mais de 200 processos encerrados no STJ com vitória dos exportadores afirmando que o CP IPI não foi 
encerrado em 1983, consagrando uma jurisprudencia indiscutível, inclusive a última agora em 2007, em Sessão Especial das 2 
Turmas do STJ que deu ganho de causa aos exportadores por 7 votos a 2. A Fazenda Nacional em desespero de causa, invocou 
outra questão relacionada as Disposições Transitórias da Constituição de 1988, alegando que o CP IPI deveria ter sido encerrado 
desta vez em 1990, e este caso se encontra em trânsito no STF. Ciente de que mesmo diante de seu "prestigio" junto a alguns 
Juízes do STF, ela deve perder esta vã tentativa acima referida, a Fazenda inclina-se desde então a um Acordo com os 
exportadores para por fim ao longo e exaustivo litigio, e definir uma data de corte intermediária entre 1990 e 2009, o que 
resultou por diversas razões em 31/12/2002. Os exportadores que aderirem voluntariamente a essas condições terão seus créditos 
tributários, compensados ou não, homologados pela Receita e deverão renunciar ao direito de creditamento posterior a 2002, 
mesmo que a Fazenda venha a perder na Justiça, como se prevê). 
 
Nas sentenças de primeira instância, quase sempre foram atendidos. (isto é verdade, e é por isto que os exportadores foram 
autorizados judicialmente a compensar os créditos tributários oriundos das exportações realizadas no passado e agora correm o 
risco da insegurança juridica da mudança de jurisprudencia com efeito retroativo e multas de até 150% !!!) 
O caminho razoável para encerrar a controvérsia seria uma decisão definitiva do Judiciário. (Já comentamos que esperar uma 
decisão do STF, seja qual for, será pior para a economia brasileira, diante dos graves efeitos ou fiscais, ou econômicos que 
poderão resultar). Outro, seria o do debate público da questão (Temos feito debates públicos sempre e quando necessário, 
inclusive na mídia especializada e em Seminários como foi o caso do Seminário da Unafisco recentemente, mas nenhum lugar 
nos parece mais apropriado para o debate aberto e democrático que o Congresso Nacional, aonde todas as correntes de 
pensamento em principio deveriam estar representadas). 
Escolheu-se o pior: a emenda da doutora Lúcia Vânia (por justiça que se afirme, uma senadora digna e ética, com excelente 
desempenho na casa pelo seu Estado e pelo seu partido)tramita na rotina parlamentar, bafejada por discretas conversas na 
liderança do governo. 
Na sua página no portal do Senado não há referência à iniciativa. 
O crédito tributário de 15% sobre o valor das exportações poderá ser usado para abater impostos devidos (só impostos passados 
que já estão constituidos na Divida Ativa da União, como é o caso das dívidas tributárias que a União ganhou recentemente das 
empresas industriais que se creditaram do IPI quando compravam insumos tributados com alíquota zero, e que somam a cerca de 
R$ 120 bilhões !!! Disto não se fala ??) , ou mesmo passado adiante, num mercado paralelo (como ocorre com qualquer título 
contra o Tesouro Nacional, por exemplo, a LTN) . Entre os interessados, além dos exportadores de bens, estão as empreiteiras 
que operam no exterior (e que porventura exportaram bens manufaturados do Brasil para suas obras, como qualquer outro 
exportador, sem nenhuma discriminação, ou deveria haver ??) . A festa (ou alternativamente o velório) também permitirá o 
embelezamento (ou alternativamente o enterro) dos balanços de empresas que tomaram tombos na crise financeira. (ou nos 
longos e recentes períodos de sobrevalorização intencional da taxa do dólar (1995-1999 e 2004-2008), que subtraíram dezenas de 
bilhões de Reais da renda dos exportadores brasileiros, transferindo-os a bancos e importadores, que fizeram a festa sem 
nenhuma contestação !!! ). 
 

 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2009 13:05

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Newton Souza

Estou hoje em BSB e deverei ter algumas reunioes com CMF sobre IPI. 
 
Qt ao tema alivio do Pis e Cofins na Nafta, acho que vc pode trabalhar direto via CMF e tentar. 
Em paralelo BG pode incluir na agenda que será discutida no grupo de trabalho a ser montado pela DR  
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2009 13:49

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza

Assunto: IPI / midia

Senhores, 
 
Conforme solicitado por MONTH, fechei as seguintes acoes com o grupo que lidera o tema: 
 
1. Gianetti ja deu entrevista para o Valor sira na segunda. 
2. Beluzzo falara com Folha e devera sair no domingo. 
3. Gianetti falara com Miriam Leitao ate quarta proxima. 
 
Peco a MF que verifique com interlocutores como foram recebidas estas acoes pela midia. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2009 15:46

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; 

Marcos Wilson

O paper deve ir pelo menos para 
PB - via MO 
Dulci - via MW 
Seminario - via AA 
JM e RJuca - via CMF 
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De: Darci Luz

Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2009 18:52

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: e-mail Ministro P.Bernardo

Maurício, 

 

Marcelo disse que você está preparando um documento para o Ministro Paulo Bernardo e vai enviar por e-mail. 

 

Aqui estão os endereços: p.bernardo@planejamento.gov.br  com cópia para:  maria.venuto@planejamento.gov.br 

 

Obrigada, 

 

Darci 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2009 20:27

Para: 'p.bernardo@planejamento.gov.br'

Cc: 'maria.venuto@planejamento.gov.br'; Darci Luz

Assunto: Fw:

Anexos: Paper IPI 23042009 (2) (5) (2).doc; ATT00001.c

Prezado Ministro, 
Segue em anexo nota sobre IPI conforme combinado. 
Fico a disposição para qualquer esclarecimento. 
Atenciosamente 
Marcelo Odebrecht 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Thu Apr 23 18:27:19 2009 
Subject:  
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informagues visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2009 22:09

Para: Darci Luz

Assunto: Fw: Não foi possível enviar: Fw:

Anexos: Fw

Nele não chegou 

From: postmaster@planejamento.gov.br  
To: p.bernardo@planejamento.gov.br  
Sent: Thu Apr 23 18:28:44 2009 
Subject: Não foi possível enviar: Fw:  

Falha na entrega aos seguintes destinatários ou listas de distrbuição: 

p.bernardo@planejamento.gov.br 
O endereço de email do destinatário não foi encontrado no sistema de email do destinatário. O Microsoft Exchange 
não tentará entregar novamente esta mensagem para você. Verifique o endereço de email do destinatário e tente 
reenviar esta mensagem ou forneça o texto de diagnóstico a seguir para o administrador do sistema. 

 
 
 
 
 

Informações de diagnóstico para administradores: 

Gerando servidor: corp-bsa-mp01.planejamento.gov.br 

p.bernardo@planejamento.gov.br 
#< #5.1.1> #SMTP# 

Cabeçalhos de mensagem originais: 

Return-Path: <mbahia@odebrecht.com> 
Received: from mail-in.serpro.gov.br ([161.148.21.15]) by 
 corp-bsa-mp01.planejamento.gov.br with Microsoft SMTPSVC(5.0.2195.6713) ; 
 Thu, 23 Apr 2009 20:33:21 -0300 
Received: from mail-in.serpro.gov.br (localhost.localdomain [127.0.0.1]) 
 by postfix.imss70 (Postfix) with ESMTP id BFE66C7C58; Thu, 
 23 Apr 2009 20:27:49 -0300 (BRT) 
Received: from mail190.messagelabs.com 
 (mail190.messagelabs.com [216.82.249.51]) by mail-in.serpro.gov.br (Postfix) 
 with SMTP id 1A01BC7C4D; Thu, 23 Apr 2009 20:27:46 -0300 (BRT) 
Received: (qmail 7493 invoked from network); Thu, 23 Apr 2009 23:27:44 +0000 
Received: from oecbr01i-mx.idc.br.odebrecht.com (HELO odebrecht.com) 
 (200.185.109.188) by server-9.tower-190.messagelabs.com with SMTP; Thu, 
 23 Apr 2009 23:27:44 +0000 
Received: from miawsexed2.odebrecht.net ([10.80.232.62]) 
 by odebrecht.com ([10.1.0.153]) 
 with ESMTP (TREND IMSS SMTP Service 7.0; TLS: TLSv1/SSLv3,128bits,RC4-MD5) 
 id d8c66c6300284c6f ; Thu, 23 Apr 2009 20:27:42 -0300 
Received: from miawsexfe1.odebrecht.net (10.80.232.51) 
 by odebrecht.com (10.80.232.62) with Microsoft SMTP Server (TLS) 
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 id 8.1.336.0; Thu, 23 Apr 2009 19:27:00 -0400 
Received: from MIAWSMB1.odebrecht.net ([10.80.230.21]) 
 by miawsexfe1.odebrecht.net ([10.80.232.51]) with mapi; Thu, 
 23 Apr 2009 19:26:52 -0400 
Date: Thu, 23 Apr 2009 19:26:51 -0400 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject: Fw: 
X-Originating-IP: [200.185.109.188] 
To: "'p.bernardo@planejamento.gov.br'" <p.bernardo@planejamento.gov.br> 
CC: "'maria.venuto@planejamento.gov.br'" <maria.venuto@planejamento.gov.br>, 
 Darci Luz <darciluz@odebrecht.com> 
Message-ID: <96B740EF864377468998468AC1A40F5E15F65F232B@MIAWSMB1.odebrecht.net> 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: multipart/mixed; 
 boundary="Boundary_(ID_T9mgop2k4Cfj4rN1ONgQIg)" 
Content-Language: en-US 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Thread-index: AcnEYfbgqwDHEBT8TEepiEqHv/DMtgAANSV6AAFGrSAAAMFAsAAABAsD 
acceptlanguage: pt-BR, en-US 
X-VirusChecked: Checked 
X-Env-Sender: mbahia@odebrecht.com 
X-Msg-Ref: server-9.tower-190.messagelabs.com!1240529263!99753466!1 
X-StarScan-Version: 6.0.0; banners=-,-,- 
X-TM-IMSS-Message-ID: <d8c66c6300284c6f@odebrecht.com> 
X-MS-Has-Attach: yes 
X-MS-TNEF-Correlator: 
X-TM-AS-Product-Ver: IMSS-7.0.0.3216-5.6.0.1016-16598.005 
X-TM-AS-Result: No--11.689-5.0-31-1 
X-imss-scan-details: No--11.689-5.0-31-1 
X-TM-AS-User-Approved-Sender: No 
X-TM-AS-User-Blocked-Sender: No 
X-OriginalArrivalTime: 23 Apr 2009 23:33:21.0242 (UTC) 
 FILETIME=[E365E3A0:01C9C46B] 



258

De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 28 de abril de 2009 18:56

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: Discursos no Senado

Marcelo, 
È alinha do governo. Eles estão muito confusos e não declaram quer fazer. 
Quando puder me ligue. 
 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 28 de abril de 2009 18:17 
Para: Alexandre Carvalho; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: RES: Discursos no Senado 
 
A Ideli ainda está na linha antiga da 451 
 
-----Mensagem original----- 
De: Alexandre Carvalho 
Enviada em: terça-feira, 28 de abril de 2009 17:48 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: RES: Discursos no Senado 
 
Senhores, 
Segue o discurso do Sen. Paulo Paim (PT/RS) hoje no Senado sobre o IPI Prêmio. 
Alexandre 
 
 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Serys 
Slhessarenko, eu recebi em meu gabinete, há dias, uma série de empresários, prefeitos e vereadores, líderes 
sindicais. Estiveram lá para pedir que eu articule, naturalmente junto com os senhores e senhoras, uma emenda à 
MP nº 449 junto ao relator, o Senador Dornelles. O que eles reivindicam, Srª Presidente, é que se busque uma 
solução para milhares de litígios judiciais e administrativos sobre o chamado Crédito-Prêmio de IPI. 
Srª Presidente, eles chegaram a esse entendimento depois de um diálogo muito intenso em busca da superação da 
atual crise.  
O Crédito-Prêmio de IPI foi criado no ano de 1969 como política pública de estímulo às exportações. Trata-se de um 
percentual recebido pelas empresas sobre as exportações. 
Até o ano de 2004, era pacífico o entendimento nos tribunais, em especial no Superior Tribunal de Justiça – STJ, no 
sentido de que o crédito continuava em pleno vigor.  
Muitas empresas exportadoras, Srª Presidente, foram autorizadas a continuar usando o crédito normalmente. 
Acontece que, em 2004, com a mudança do entendimento dos tribunais, passou a existir um tratamento desigual 
para empresas que se encontravam na mesma situação, ou seja, centenas de empresas usufruindo o direito ao 
Crédito-Prêmio de IPI e as demais continuando os litígios judiciais. 
A situação das empresas exportadoras se agravou, e muito, em face da crise mundial. As exportações caíram, em 
média, 30% pela dificuldade de colocação de seus produtos no mercado externo, além das consequências geradas 
pela questão do dólar.  
Muitas empresas fecharam as portas e outras estão sendo compelidas a fechar, desempregando, assim, milhares de 
trabalhadores, especialmente no Rio Grande do Sul, onde foram afetados setores exportadores importantes como: 
couro/calçadista; madeireiro; móveis; celulose; soja e tantos outros. 
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Eu conversei, esta semana, com o Prefeito de Sapiranga, que é também Presidente da Associação dos Municípios do 
Vale dos Sinos e Paranhã, o meu amigo Nelson Spolaor do Partido dos Trabalhadores.  
Segundo ele, a proposta de inclusão da emenda do Crédito-Prêmio de IPI à MP nº 449 tem apoio de toda a 
sociedade do Rio Grande. Segundo seu ponto de vista, aliás, trata-se de questão nacional. 
De acordo com o documento que ele me mandou, conta-se com o apoio, nessa região, de todas as Câmaras de 
Vereadores, de mais de vinte prefeitos, da Associação dos Municípios, dos trabalhadores, inclusive de todas as 
centrais sindicais, e dos empresários. 
Depois dessas conversas, conversei também com o relator, o Senador Francisco Dornelles, que me disse que é 
favorável à matéria, que está negociando um entendimento com o Governo e que acha possível se construir um 
entendimento. 
Após todos os apelos que recebi, principalmente no Rio Grande, quero deixar minha posição muito clara: eu 
acredito que é possível encontrarmos uma saída que resolva esta questão, o que, na minha ótica, vai evitar mais 
demissões, principalmente lá na região do Vale dos Sinos. 
Então, fica aqui, Srª Presidente... 
O Sr. Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – V. Exª me permite um aparte, Senador? 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou lhe dar o aparte em seguida. 
Fica aqui esta minha posição de total apoio a este movimento e à posição do próprio Senador Dornelles. Acredito 
que vamos construir um entendimento para o bem do setor exportador brasileiro. 
Senadora Ideli Salvatti, ouço V. Exª. 
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador Paulo Paim, agradeço a concessão do aparte e parabenizo V. Exª por 
trazer o assunto para a tribuna do Senado. Esta semana, com grande probabilidade, nós deveremos votar a MP nº 
449, que já chegou ao Senado trancando a pauta e sem prazo para emendas. Ou seja, não há mais possibilidade de 
apresentação de emendas, a não ser que o relator, no caso o Senador Francisco Dornelles, apresente a emenda. 
Santa Catarina sofre, da mesma forma como o Rio Grande do Sul e tantos outros Estados, com essa pendência 
judicial e tributária do Crédito-Prêmio de IPI. Essa situação é grave porque nós temos uma pendência judicial que, ao 
ser decidida – em algum momento será decidida pelo Supremo Tribunal Federal –, vai quebrar as empresas ou vai 
quebrar o Estado brasileiro, porque o volume do que está em litígio é astronômico. Então, o bom senso já 
recomendaria que esse esqueleto, que se arrasta pelas assombrações da vida há décadas, fosse resolvido de forma 
negocial, num acordo, num encontro de contas. Isso é o que se recomenda de qualquer forma. Mas surgiu um 
agravante nesse último período: como quem tem direito ao Crédito-Prêmio de IPI são empresas exportadoras, as 
que têm essa pendência, até bem pouco tempo atrás, conseguiam boa parte do seu financiamento no exterior. 
Havia crédito para elas financiarem os seus procedimentos, os seus empreendimentos e as suas exportações. Com a 
crise econômica mundial, secou o crédito internacional. Então, essas empresas estão buscando no Brasil, nos bancos 
brasileiros e principalmente no BNDES, o financiamento que antes faziam no exterior. Acontece que a legislação 
brasileira traz impedimentos à obtenção desse crédito. Então, a empresa precisa produzir – tem capacidade, tem 
mercado, tem como vender –, mas não consegue o crédito internacionalmente, porque secou, e, aqui no Brasil, 
porque há a restrição. Portanto, a solução do crédito IPI Prêmio é ainda mais urgente do que já era anteriormente. E 
aí, Senador Paulo Paim, eu não fui tão precavida dessa vez, como normalmente sou. V. Exª, inclusive, muitas vezes, 
já vai tomando a iniciativa, apresentando projetos, aprovando... 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E V. Exª diz: “Vamos devagar, Paim, vamos chegar lá, mas vamos devagar”. 
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – É tão óbvio que nós temos que resolver, que eu não me segurei: eu apresentei 
para o Senador Dornelles uma proposta de emenda, com o pedido que ele a acatasse como emenda de Relator. Nós 
a apresentamos há dez dias, é um texto bastante adequado, que busca fazer um encontro de contas, de forma que o 
direito que as empresas têm a receber possa ser abatido do que elas têm a pagar de impostos atrasados. Dessa 
forma, faz-se o encontro de contas, limpa-se o balanço e permite-se que as empresas acessem o crédito. Temos que 
fazer aqui todo um trabalho – é o que V. Exª está fazendo neste momento na tribuna – de convencimento mesmo, 
convencimento do Governo. A gente sabe que o Presidente Lula deu ordem ao Ministro Mantega para buscar uma 
solução, vem-se trabalhando, vem-se conversando. Já era para o projeto ter vindo da Câmara com essa proposta, 
mas não houve clima porque lá foi modificado o texto com relação ao Refis. Então, a Câmara questionou: “Bom, já 
colocaram tantas mudanças, colocar mais esta?”. Mas talvez o Senado tenha condição de fazê-lo e, se não puder, 
pelo menos a gente vai criando o clima para, se não for possível alterar e incluir a negociação do crédito IPI Prêmio 
na MP nº 449, que possamos incluir na MP nº 451, que já está em fase de votação na Câmara e no Senado. 
Parabenizo, mais uma vez, V. Exª, por trazer um assunto tão relevante para o País e para os nossos dois Estados, 
tanto o Rio grande do Sul quanto Santa Catarina. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora Ideli Salvatti, o setor empresarial do Rio Grande do Sul, com certeza, 
está assistindo à TV Senado neste momento. Eu posso dizer a eles que estou mais confiante agora, depois da sua 
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fala. Sei da preocupação de V. Exª com a questão do emprego. Tenho certeza de que o pedido de V. Exª ao Senador 
Francisco Dornelles, no sentido de que ele acate essa emenda como emenda do Relator, será a solução. Tenho 
quase certeza de que aqui no plenário a redação construída pela Senadora Ideli Salvatti terá apoio quase unânime, 
para que a gente possa buscar uma saída para o setor exportador.  
Eu, que falo tanto dos trabalhadores, venho, com a maior tranquilidade, defender a emenda de sua autoria, 
Senadora Ideli, e do Relator, eu diria, para resolvermos a questão do empresariado vinculado ao setor de 
exportação.  
Meus cumprimentos a V. Exª. Sei que eles vão ficar mais animados depois da fala não do Paim, mas da grande Líder 
Ideli Salvatti, pelo peso, naturalmente, da sua liderança, porque ninguém nega a liderança que V. Exª representa na 
Casa junto ao Governo Lula.  
Srª Presidente, permita-me, ainda, registrar nos Anais da Casa que hoje, lá no meu Rio Grande, houve um grande 
encontro chamado Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador. 
Foi realizado em Porto Alegre, é composto por centrais sindicais, confederações, federações e sindicatos de 
trabalhadores. 
Dia 28 de abril – por isso, foi no dia de hoje – é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho. No 
Brasil, a data foi instituída como o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidente e Doenças do Trabalho, em 
2005, pela Lei nº 11.121.  
O dia foi escolhido em razão de um acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina no Estado da Virgínia, nos 
Estados Unidos, no ano de 1969.  
A OIT, desde, 2003 consagra a data à reflexão sobre a segurança e a saúde do trabalhador.  
Em todo o mundo, milhões de trabalhadores se acidentam e centenas de milhares morrem no exercício do trabalho 
a cada ano.  
No Brasil, o número também é impressionante. O Anuário Estatístico da Previdência Social, no ano de 2004, 
registrou 466.700 acidentes no trabalho no País, ou seja, quase 500 mil mortes de acidente do trabalho no País. 
Em 2005, o número chegou a 499.680; em 2006, a 503.890 e, em 2007, última publicação, (Interrupção do som.) O 
SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... 653.090 casos, 27% a mais em relação ao ano anterior, registrando – nesse 
caso aqui antes era o número de acidentados – 2.708 mortes e 8.504 casos de invalidez permanente.  
Os dados estatísticos se referem apenas aos trabalhadores do setor privado, ou seja, os celetistas. Estão fora das 
estatísticas da Previdência Social os servidores públicos estatutários e os que estão na economia formal, e ainda 
aqueles que atuam na área rural.  
Segundo estimativa da OIT, ocorrem, anualmente, no mundo cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho, além 
de aproximadamente 160 milhões de casos de doenças ocupacionais.  
Essas ocorrências chegam a comprometer 4% do PIB mundial.  
Cada acidente ou doença representa, em média, a perda de quatro dias de trabalho.  
Dos trabalhadores mortos, 22 mil são crianças, vítimas do trabalho infantil.  
Ainda, segundo a OIT, todos os dias morrem, em média, cinco mil trabalhadores, devido a acidente ou doenças 
relacionados ao trabalho. Ou seja, no mundo morrem, devido a doença ou acidente, cinco mil trabalhadores, todos 
os dias. 
O movimento sindical está propondo, Srª Presidente, uma reformulação na legislação brasileira, em especial na Lei 
nº 8.213, de 1991. Segundo o movimento, são necessários ajustes para aprimorar mecanismos de defesa da saúde 
dos trabalhadores, cobertura previdenciária adequada e estímulo aos empregadores, para que haja investimento 
em ambientes de trabalho saudáveis. 
Lembro ainda, Srª Presidente, que nós todos – V. Exª, Senadora Ideli, o Senador Mário Couto, o Senador Papaléo, o 
Senador Expedito Júnior – temos propostas para protegerem o trabalhador, para evitar doenças no trabalho. 
 
Eu tenho que concluir, Srª Presidente – e não poderia ser diferente –, dizendo que está previsto para hoje à noite, na 
sessão do Congresso, apreciarmos 140 vetos que vieram do Executivo, projetos que foram aprovados na Câmara e 
no Senado.  
Eu poderia comentar aqui, já que votamos favoravelmente à maioria dessas propostas, inúmeros projetos. Mas eu 
vou comentar rapidamente, Srª Presidente, pelos menos três projetos.  
Um deles é aquele que garante que, em 2006, seria assegurado aos aposentados e pensionistas o mesmo percentual 
concedido ao mínimo. Não tem como eu não me posicionar aqui, porque a emenda é de minha autoria. No 
momento, ela foi vetada e será apreciada hoje à noite. Eu espero que haja coerência – ela foi votada por 
unanimidade na Câmara e também no Senado –, que os Senadores e Deputados votem da mesma forma que 
votaram o projeto original dessa emenda de minha autoria, que garante aos aposentados e pensionistas o 
percentual concedido em 2006 ao salário mínimo.  
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Também, Srª Presidente, estou cada vez mais convencido de que é fundamental nós terminarmos com o voto 
secreto. Hoje, à noite, a votação será secreta. Confesso que estou torcendo, mas não estou tão animado, para que 
derrubemos algum veto, independentemente se foi do Governo anterior ou se é deste Governo. A minha é a PEC nº 
50, está pronta, está no plenário para ser votada e acaba com o voto secreto em todos os casos. 
e lá, na Câmara, o ex-Deputado Luiz Antonio Fleury também tem uma PEC nos mesmos moldes, e vi que o Michel 
Temer resolveu colocá-la em votação – e fez uma pesquisa, que está na Internet, e sabem quanto está dando até o 
momento? Noventa e cinco por cento dos internautas pedem que essa PEC seja aprovada. 
Chego a propor que aqui, no Senado, faça-se a mesma coisa, o mesmo procedimento: que se abra uma pesquisa, na 
Internet, para ver quem é a favor ou contra o voto secreto. Tenho quase certeza de que vai dar, no final, em torno 
de 96% a 97% da população brasileira totalmente contra que qualquer votação seja secreta.  
Para mim, desde a escolha de autoridade – porque isso fala a PEC 50 –, desde afastamento de Senador, de Deputado 
ou impeachment de Presidente, como também no veto. Não concordo com o argumento de que quem votar 
abertamente num veto poderá ser punido pelo Executivo. Isso era no tempo da ditadura.  
(Interrupção do som.)  
 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Numa democracia como a nossa, com o Presidente Lula, pelo qual tenho 
enorme respeito, ele tem todo o direito de entender que essa ou aquela matéria pode ser vetada, mas ele veta e 
remete para o Congresso, e o Congresso que assuma a sua responsabilidade de votar da forma que entender mais 
adequada.  
Por isso, espero, primeiro, que a gente acabe, de uma vez por todas, com o voto secreto e que essas matérias... 
Como uma outra matéria que trata do interesse dos trabalhadores dos Correios. É uma complementação dos idosos 
aposentados, em que também vai ser apreciado o veto – eu, naturalmente, votarei de forma aberta, tanto nessa dos 
Correios, dos aposentados, como, no da minha emenda aprovada, votarei “não”, como votarei também na questão 
dos Oficiais de Justiça, que é um dos vetos. 
Diz que, para ser Oficial de Justiça, tem que ser bacharel em Direito. Acho justo. Toda a categoria entende assim, os 
estudantes entendem assim, e o Judiciário entende assim. 
Por isso, fiz questão – eu, que defendo tanto o voto aberto –, dentro do limite do meu tempo, de deixar explícito o 
meu voto nessas três questões, tanto no reajuste dos aposentados votarei “não”, não somente quanto à vinculação 
ao salário mínimo, como também dos Correios, idosos e a questão do terceiro projeto, que se refere aos Oficiais de 
Justiça. 
São 149 vetos. Muitos, no meu entendimento, não são ainda desse momento e desse Governo, mas fiz questão de 
explicitar, pelo menos, já que não posso falar de todos, a respeito da forma que eu votarei nesses três. 
Era isso.  
Obrigado, Sr. Presidente. 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 28 de abril de 2009 15:28 
Para: Claudio Melo Filho; Alexandre Carvalho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: RES: Discursos no Senado 
 
Ruins? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: terça-feira, 28 de abril de 2009 15:27 
Para: Alexandre Carvalho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Discursos no Senado 
 
Alexandre 
Favor conseguir urgente discursos feitos a pouco no plenario do Senado sobre IPI Premio. 
Envie para Dr Marcelo e Dr M Ferro. 
Qualquer duvida estou no Senado. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 29 de abril de 2009 13:15

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Reuniao Min Guido

Marcelo 
E necessario. 
Pode ser amanha a tarde? Em SP?  
Seria voce, Ometto, Ricardo S. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 1 de maio de 2009 18:57

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar

Cc: Newton Souza

Assunto: Res: Undeliverable: Reuniao Ministro Mantega

Marcelo 
Ele deve chegar na segunda a noite, acredito que sim. Ja tentei falar com ele hoje, mas ainda não consegui. De 
qualquer forma ja estava marvado eu encontrar ele na terca pela manha. Desta forma facilita marcar para irmos 
juntos quando voce chegar. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Alexandrino 
Alencar  
Cc: Newton Souza  
Enviada em: Fri May 01 11:36:27 2009 
Assunto: Re: Undeliverable: Reuniao Ministro Mantega  

Claudio, 
Será que conseguimos falar antes com RJ? Queria entender a visao/compromisso dele. Pois entendo que ele eh o 
principal agente dos desejos do governo na casa. 

From: Claudio Melo Filho  
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Alexandrino 
Alencar  
Cc: Newton Souza  
Sent: Fri May 01 11:29:48 2009 
Subject: Res: Undeliverable: Reuniao Ministro Mantega  

E tudo que queremos. 
Todos os Parceiros empresarios estao direcionando as acoes para obter este compromisso do Gov. 
O lider no Senado, o Min J Mucio e os Senadores que conhecem o tema estao trabalhando para isto. 
Alinhei com MF fazermos uma reuniao antes. Na segunda quando fecharmos horario da chegada de todos, 
fecharemos a reuniao previa, que sugiro desde ja as 13:30. 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Bernardo Gradin ; Alexandrino Alencar  
Cc: Newton Souza  
Enviada em: Fri May 01 11:06:56 2009 
Assunto: Res: Undeliverable: Reuniao Ministro Mantega  

De acordo. Podemos usar a 451 que tem validade ate o dia 25.05. Mas eh importante cobrarmos uma proposta do MF, pois eles 
ficam enrolando e não apresentam uma proposta palatavel. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; Bernardo Gradin; Alexandrino 
Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
Cc: Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com> 
Enviada em: Fri May 01 12:57:57 2009 
Assunto: Re: RES: Undeliverable: Reuniao Ministro Mantega 
 
Entendo que seria para sacramentar a 451. 
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Alex: bom checar com o seminario. Vou tb tentar estar com o italiano na 2a. 
 
----- Original Message ----- 
From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Bernardo Gradin <bernardo.gradin@braskem.com.br> 
Cc: Newton Souza 
Sent: Thu Apr 30 09:52:48 2009 
Subject: RES: Undeliverable: Reuniao Ministro Mantega 
 
Marcelo, 
 
Acho que esta reunião somente vale a pena se o GM estiver preparado para apresentar uma proposta sobre o tema. Ir lá para 
chorar as mágoas não vai adiantar nada. Acabamos de tomar uma bola nas costas com a aprovação da 449 de forma atropeladora. 
E olha que no Senado todos estávamos otimistas. Está claro que a estratégia da Fazenda é enrolar e botar pressão nos momentos 
certos para atropelar o processo. Nossos interlocutores no Congresso são ineficazes para agirem sem uma orientação clara do 
Governo. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] 
Enviada em: quinta-feira, 30 de abril de 2009 11:29 
Para: Claudio Melo Filho; Bernardo Gradin 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza; Darci Luz 
Assunto: RES: Undeliverable: Reuniao Ministro Mantega 
 
Darci: veja um horário para eu falar com CMF 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: quinta-feira, 30 de abril de 2009 10:51 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza 
Assunto: ENC: Undeliverable: Reuniao Ministro Mantega 
 
Marcelo, 
Favor ler texto anexo, onde está confirmada a reunião com Ministro Guido na terça próxima as 15 horas. 
Terei uma reunião á tarde para indicarmos as pessoas que irão. 
Minha sugestão até esta mensagem do Henrique era: 
        ==> Você; Gerdau; R Ometto; Ricardo S; Beijamim S; Gianetti (após alinhar com MF) 
        ==> Políticos: havia pedido que Min J Mucio fosse; Aguardo comentários para que possa levar ao Senador João Tenório que 
irá ao encontro. 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Henrique Malta [mailto:Henrique.Malta@cosan.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 30 de abril de 2009 10:42 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: Enc: Undeliverable: Reuniao Ministro Mantega 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: System Administrator 
Para: cmf@odebrect.com <cmf@odebrect.com> 
Enviada em: Thu Apr 30 10:32:50 2009 
Assunto: Undeliverable: Reuniao Ministro Mantega 
 
-- 
 
Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é confidencial e legalmente protegida, somente podendo ser usada pelo individuo ou 
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entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolver ao remetente e, posteriormente apagar, 
pois a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta mensagem são expressamente proibidos. 
 
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is 
protected by law. If you are not the intended recipient, you should return and then delete this message. Any disclosure, copying, 
printing, use or distribution of this message, or the taking of any part is ilegal. 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa  es visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sábado, 2 de maio de 2009 09:57

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Fw: RES: Reuniao em BSB

Conhecer. 
Esta é a dificuldade, todo mundo fica de free rider. 
 
----- Original Message ----- 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: 'jorge.johannpeter@gerdau.com.br' <jorge.johannpeter@gerdau.com.br> 
Sent: Sat May 02 07:51:26 2009 
Subject: Re: RES: Reuniao em BSB 
 
Jorge, 
Ok.  
Este valor de 25M seria a contingencia/perda imagino (na Braskem é zero). 
Na realidade, a negociação do IPI Credito prêmio é para a maior parte de nós uma superveniência/ganho (ai sim 
representativa) para compensar a perda do IPI aliquota zero. Imagino que nesta linha seu valor/ganho seria bem 
maior ficando na mesma situação de Braskem e CSN. Somente a Cosan e outros exportadores representados na 
Fiesp é que tem perdas com o IPI Crédito prêmio especificamente. 
Se for este seu caso teria como mandar alguém com representatividade em seu lugar (alguém que o Guido 
conhecesse?). 
Abraço 
Marcelo 
------Original Message------ 
From: Jorge Gerdau Johannpeter 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: RES: Reuniao em BSB 
Sent: May 2, 2009 07:44 
 
Marcelo 
Eu infelizmente não poderei estar presente para a reunião pois tenho reunião do meu Board durante esse dia Alem 
disso só par sua informação o valor  que nosso grupo esta pendente  sobre esse tema é relativamente pequeno  
Aproximadamente 25 milhões de reais. 
Um abraço 
Jorge 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: sexta-feira, 1 de maio de 2009 11:24 
Para: Jorge Gerdau Johannpeter 
Assunto: Fw: Reuniao em BSB 
 
 
 
----- Original Message ----- 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: 'Jorge.Johannpete@gerdau.com.br' <Jorge.Johannpete@gerdau.com.br> 
Sent: Fri May 01 09:20:02 2009 
Subject: Reuniao em BSB 
 
Jorge, 
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3a feira (5/5) teremos um encontro com Guido, confirmado para as 15hs, mas que talvez seja pela manha. 
Estaremos Rubens Ometto, Benjamin, RGianetti, eu, e o ideal seria termos voce, para fecharmos um grupo 
significativo de interessados no IPI Credito Prêmio, mostrando a importância, dele estar contemplado na MP 451, 
conforme foi sinalizado, quando da aprovação da 449. 
Você conseguiria estar? 
Abraços 
Marcelo 
 
PS: se precisar falar estarei até domingo fora, mas meu cel é  11-8957-1561. 
 
<font face="Arial" size=1 color=#c0c0c0><b> 
------------------------------------------------------------------------------ 
Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, pode conter informações confidenciais, de uso restrito e/ou 
legalmente protegidas. Se você recebeu esta mensagem por 
engano, não deve usar, 
 
------Original Message Truncated------ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 6 de maio de 2009 19:04

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Reuniao de hoje

Participaram os de ontem, exceto PGFN. Demais Pr, DR', Mucio, PB (nada comentou) lideres Sen e Cam. 
Amigo de EO cobrou claramente uma saida. Disse ao Min Guido para não acompanha-lo na viagem para que ele 
apresente a solucao. 
Amanha comento pessoalmente em detalhes. 
Amanha mandarei e-mail, alinhado com todos, das acoes para esta semana e a proxima. 
RJ acha dificil sair na 451, pois eles não tem as informacoes para a decisao e ele teria que vota-la ate quinta proxima. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 7 de maio de 2009 01:16

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza

Assunto: Enc: Rumo à finalização

Senhores 
Apesar do fato do Heleno querer ser reconhecido - o que e legitimo - a noticia e muito positiva e vai no encontro da 
reuniao de hoje liderada pelo Presidente. 
Continuaremos firmes. 
 
Claudio 

De: Heleno Torres  
Para: Claudio Melo Filho  
Cc: rgiannetti@fiesp.org.br ; mauricio.ferro@braskem.com.br ; belluzzop@terra.com.br ; nanda.vilela@bol.com.br  
Enviada em: Wed May 06 22:42:11 2009 
Assunto: Rumo à finalização  

 

Meu caro Cláudio,   
 
          Definitivamente, sua presença em todo este processo foi e será sempre fundamental. Está 
claro que se superou o momento de dificuldade que me parecia insurgir-se da votação da MP 449 
no Senado. E a preocupação que tínhamos a respeito da ação do Ministro Mantega, agora, parece 
dissipada, pela intervenção direta do PR.  
 
          Acabo de jantar com Delfim Netto, no aniversário de 80 anos de Edmundo Safdie, e ele me 
disse que o PR conversou demoradamente com ele na semana passada sobre o assunto, tirou 
dúvidas sobre a história e aspectos técnicos e, ao final, confirmou que o tema será mesmo resolvido, 
para atender às demandas das empresas envolvidas, pelas dificuldades das exportações no momento 
e as razões jurídicas. Só precisaria saber qual seria a conta. 
 
          Essa é a melhor demonstração do êxito do bom trabalho que foi feito no Parlamento e junto 
às lideranças.  
 
          O texto encontra-se finalizado e não vejo o quanto mais possa ser útil de minha parte 
doravante. Contudo, fico aqui em SP à disposição para qualquer dúvida que possa surgir, por 
sermos, eu e Belluzzo os mediadores do acordo sugeridos em 2006 pelo Governo e aceitos pelos 
representantes do “Grupo Exportador da FIESP”, na companhia do Roberto, que tem liderado esse 
grupo com insuperável mestria. 
 

Abraços, 
 

Heleno Torres 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
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Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 7 de maio de 2009 11:06

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Pedro Robério de Melo Nogueira; 

Henrique Malta; rgiannetti@e-silex.com.br

Assunto: Ações a serem implementadas Prêmio/ Zero

Senhores, 
 
Sugiro trabalharmos nesta linha que fechei com P Robério ontem, mas aguardo comentários de todos. 
 

1. Giannetti – promover reunião com PGFN na terça dia 11/05: 
 Questionar avanço na numerologia a ser discutida com os empresários 
 impactos com a OMC 

 
2. M Ferro – apresentar trabalho desenvolvido pela FGV ou outro. Qualificar o número que apresentaremos a 

Fazenda. 
3. CMF – dar retorno ao líder Gov sobre temas 1 e 2; 
4. CMF – alinhar ação liderada por M Odebrecht para que os empresários liguem para Fazenda cobrando 

avanços no processo. Importante: Rubens; Beijamim; Gerdau; João (enquanto empresário);  Importante 
acontecer durante a próxima semana. 

5. Pedro Robério – acionar xiitas de MElbe para fazer pressão qualificada no Senado. 
6. Todos – pedir que seja feita pressão pelos Senadores junto a Fazenda. 
7. Reunião de todos na 3ª. Feira – 11/5 – às 11 horas, para avaliar a “ não inclusão” na 451. Providências ?? 

 
Abs,  
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 19:12

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Alexandrino Alencar; Claudio 

Melo Filho; Newton Souza

Assunto: RES: RES:

Ok, mas temo que me 10 dias, a receita já tenha apresentado os números tendenciosos dela. 
Continue na linha de fechar a trava/compensação, independente do numero 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 18:49 
Para: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza 
Assunto: RES: 

 
Fechei com a FGV o cálculo dos números. Em 10 dias nos entregarão uma análise do trabalho do Beluzzo.  
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Alexandrino Alencar [mailto:alexandrino@odebrecht.com]  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 14:03 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Cc: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Res: 
 

E a melhor data apos o alinhamento de Claudio e RJ e o chefe dele estar viajando 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho  
Cc: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'  
Enviada em: Fri May 08 11:37:43 2009 
Assunto: RES:  
Achei longe. 
 

De: Alexandrino Alencar  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 12:54 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: RES:  

 
Ficou agendado,em principio,dia 14/05 as 12h. 
 

 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 12:30 
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Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar 
Cc: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: RES:  
 
Já estamos em sintonia. Alex vai fechar para a próxima semana o encontro. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 09:15 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: RES:  
 
Se atualize com CMF e ou MF. Vc precisa marcar uma conversa urgente com o seminário, vc e CMF. 
A linha é definir uma trava para as compensações, garantindo o encontro de contas, para evitar a manipulação dos 
números da receita. Mas precisamos agir rápidos 
 

De: Alexandrino Alencar  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 09:05 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto:  

 
Alguma novidade sobre o IPI? Se precisar estou no escritório 
 

 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 19:14

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Alexandrino Alencar; Claudio 

Melo Filho; Newton Souza

Assunto: RES: RES:

Ricardo, foi nesta linha. Mas depois mostrei que quanto mais débitos pudesse ser compensado (ampliando a altura 
da trava), mas dificil seria fechar a data de corte e alíquota. Ele entendeu. 
2ª, ligo também para o Benjamin 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 18:56 
Para: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza 
Assunto: RES: 

 
Marcelo, 
 
Falei com o Pedro Felipe da CSN sobre o conceito da trava. Ele achou ótimo, desde que fique claro que o crédito 
poderá ser usado para compensar com outros débitos próprios federais e somente na cessão haja a trava para 
utilização com o IPI 0. Com certeza esta será a mesma posição dos demais empresários. Acho que vale a pena um 
telefonema seu ao Benjamim para reforçar. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Alexandrino Alencar [mailto:alexandrino@odebrecht.com]  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 14:03 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Cc: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Res: 
 

E a melhor data apos o alinhamento de Claudio e RJ e o chefe dele estar viajando 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho  
Cc: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'  
Enviada em: Fri May 08 11:37:43 2009 
Assunto: RES:  
Achei longe. 
 

De: Alexandrino Alencar  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 12:54 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: RES:  

 
Ficou agendado,em principio,dia 14/05 as 12h. 
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De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 12:30 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar 
Cc: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: RES:  
 
Já estamos em sintonia. Alex vai fechar para a próxima semana o encontro. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 09:15 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: RES:  
 
Se atualize com CMF e ou MF. Vc precisa marcar uma conversa urgente com o seminário, vc e CMF. 
A linha é definir uma trava para as compensações, garantindo o encontro de contas, para evitar a manipulação dos 
números da receita. Mas precisamos agir rápidos 
 

De: Alexandrino Alencar  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 09:05 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto:  

 
Alguma novidade sobre o IPI? Se precisar estou no escritório 
 

 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Diva <diva@odebrecht.com>

Enviado em: quarta-feira, 13 de maio de 2009 09:51

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro SP-ESC; Newton 

Souza; Claudio Melo Filho

Assunto: MATERIA CORREIO BRAZILENZE

  

 
PROJETO 
Socorro para exportadores 
 
Romero Jucá e Ideli Salvatti articulam ajuda bilionária a empresas. O objetivo é evitar demissões e conter 
o desgaste político em ano pré-eleitoral 

 

Daniel Pereira 
 
 

Contrariando a orientação de técnicos do Ministério da Fazenda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara uma ajuda 
bilionária aos exportadores. A ideia é aprovar um artigo, numa das medidas provisórias (MPs) em tramitação no 
Congresso, que reconheça ao setor o direito a um crédito equivalente a cerca de 15% do valor vendido para o mercado 
internacional. As negociações são comandadas pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), e pela 
senadora Ideli Salvatti (SC), ex-líder do PT. Com a iniciativa, o governo quer dar fôlego ao caixa de grandes empresas. 
Assim, pretende evitar novas demissões e afastar o risco de ser acusado pela oposição, na disputa eleitoral em 2010, de 
contribuir para a decadência de importantes bandeiras brasileiras.  
 
O socorro aos exportadores quase foi incluído na MP 449, que anistia dívidas até R$ 10 mil com o fisco e abre um novo 
programa de renegociação de débitos com a Receita. Técnicos da Fazenda impediram a inclu são da regra no texto 
porque, pelas propostas apresentadas por senadores, a ajuda poderia chegar a R$ 200 bilhões. Ou seja, seria capaz de 
desequilibrar as contas da União, sobretudo num cenário de queda na arrecadação. Diante do alerta, Jucá e Ideli 
passaram a negociar a definição de um valor menor, que não “quebre” nem os exportadores nem o governo federal. “O 
Planalto autorizou a negociação. Temos de resolver esse esqueleto”, diz Jucá.  
 
Crédito  
A discussão envolve o chamad o crédito-prêmio de IPI. O benefício foi criado na década de 1960 para estimular as 
exportações. Em 1983, o governo revogou a norma, que garantia aos empresários um crédito de cerca de 15% do valor 
vendido. A iniciativa privada reagiu e recorreu ao Judiciário a fim de manter o estímulo oficial. Nos últimos anos, conquistou 
vitórias na primeira e na segunda instâncias. Também saiu na frente no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recentemente, 
no entanto, o STJ mudou de entendimento e acolheu os argumentos da Fazenda. Resultado: a novela chegou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) e não tem data para acabar.  
 
Segundo Ideli, o cenário hoje é de insegurança jurídica. Exportadores temem ter de devolver o crédito aproveitado nos últimos anos. Já o governo 
receia que o Supremo mantenha a vigência do benefício. Por isso, está em curso a articulação para empatar o jogo. Isso se daria com o Planalto 
reconhecendo o direito ao crédito-prêmio de IPI durante um determinado intervalo de tempo na década de 1980. A decisão não resultaria em liberação 
de dinheiro aos empresários. Conforme a petista, a ideia é autorizar o uso do crédito apenas para o pagamento de débitos vencidos com a Receita 
Federal.  
 
Pré-candidata ao governo de Santa Catarina, Ideli afirma que a iniciativa é fundamental para garantir giro financeiro a grandes grupos lotados em seu 
estado, como Sadia, Hering e Perdigão. “Tem um pouco de brio na resistência da Fazenda”, declara Ideli, referindo-se aos anos de luta travada pelos 
técnicos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para convencer a Justiça a declarar extinto o crédito. “Agora, existe um sentimento de que é 
importante encontrar uma solução para esse esqueleto e viabilizar um encontro de contas entre exportadores e governo”, acrescenta.  

Paulo H. 
Carvalho/CB/D.A 
Press - 10/9/08 

 

Jucá (C): “Planalto 
autorizou 
negociação. 
Temos de resolver 
esse esqueleto” 

  

 
Alencar volta a adoecer 
 
Exames realizados ontem pelo vice-presidente da República, José Alencar, comprovaram a volta de tumores na região abdominal, informou a equipe 
médica do Hospital Sírio-Libanês, responsável pelo tratamento de Alencar. O retorno do sarcoma em pontos da cavidade abdominal foi detectado 
durante exames de acompanhamento, na capital paulista. O vice-presidente não ficará internado e já deixou o hospital. Alencar se submeteu, em 25 de 
janeiro, a uma cirurgia de alto risco, co m duração de 18 horas, para retirada de tumores do abdome. Em nota, o diretor técnico do Sírio-Libanês, 
Antônio Carlos Onofre de Lira, informou que a equipe médica que trata Alencar “está replanejando o tratamento”.  
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 14 de maio de 2009 19:29

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Ja falei com Rubens. "Sob controle" 
 
Nota: ele não tem aliquota zero...  
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 15 de maio de 2009 13:06

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Claudio Melo Filho

Cc: Bernardo Gradin

Assunto: RES: Provisões Tributária

O problema com isto, e que já percebi pela conversa do Rubens, Roberto, etc, é que eles todos preferem uma data e 
alíquota pior do que um encontro de contas com IPI crédito zero. Ou seja vai ser importante que a Receita veja o 
encontro de contas com mais tributos além do crédito zero, ou fazermos o governo (RJ, etc) forçar o “encontro de 
contas”. 
Acho que já fizemos o máximo. A partir de agora corremos risco de desgaste, desunindo o grupo. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 15 de maio de 2009 12:24 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Assunto: ENC: Provisões Tributária 

 
Marcelo, 
 
Seguem alguns números que consegui sobre os balanço publicados. Acho que estão subavaliados, mas servem 
como referência. 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 16:44 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: RES: Provisões Tributária 
 
Paranapanema: 
 
IPI Zero: 560 mm 
Outras: 140 mm  
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 16:14 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC 
Assunto: RES: Provisões Tributária 
 
E a Paranapanema? 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC  
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 15:57 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE 
Assunto: Provisões Tributária 
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Segue alguns valores que consegui levantar. Os números da CSN surpreendem. A Cosan teria só de IPI Prêmio mais 
de R$ 700 mm, R$ 90mm de IPI Zero e 450 de outros tributos federais, perfazendo um montante de 
aproximadamente R$ 1.2 bn.  

Chequei alguns e-mail que o HT circulou para o grupo. Não consegui ver gente de peso, apenas tradings e algumas 
empresas de álcool menores que a Cosan.  

 

Principais Passivos Tributários  

CSN:  

IPI Prêmio:  

Provisão Total: R$ 2.3bn 

Depósito Judicial: (R$ 1.2) 

Provisão Líquida: R$ 1.1bn                       

Obs: As execuções fiscais contra a CSN somam R$ 5,6bn 

IPI Zero: 

Parcelamento: R$230mm 

Outros Tributos: 

Parcelamento: R$ 600mm. 

______________________________________________________________________ 

COSAN 

IPI Prêmio: 

Provisão Total: R$ 250 mm 

Valores Não provisionados: R$ 450 mm (usina da Barra) 

IPI Zero: 

Provisão Total: R$ 90mm 

Outros Tributos:  

Provisão Total: R$ 450mm 

_______________________________________________________________________ 

GERDAU: 

Provisões Gerais: R$ 467 milhões 

Ativo de IPI Prêmio: 460 milhões 

_______________________________________________________________________ 

USIMINAS: 

IPI Zero: 

Provisão: R$ 300 mm 
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Outras: 

Provisão: R$ 230 mm 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sábado, 16 de maio de 2009 15:36

Para: Claudio Melo Filho; 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'

Assunto: ENC: Enc:

 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: sábado, 16 de maio de 2009 15:26 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo - Odebrecht 
Assunto: RES: Enc: 

 
Espero estar errado, mas acho que a fazenda vai fechar um numero que não nos interessa... 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 15 de maio de 2009 21:28 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo - Odebrecht 
Assunto: Enc: 

 

Seguem noticias. Heleno eh sempre muito otimista, mas pelo menos ao que parece eles sairam esperansosos. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Heleno Torres <htt@usp.br> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: Fri May 15 19:28:01 2009 
 
So na terca teremos novidades, mas foi tudo muito bem. Eles so queriam esclarecimentos. Na segunda, fecharao dados, para 
definir viabildade. Amigo, tome hoje um bom vinho e diga ao Marcelo que faca o mesmo. Mais, por enquanto, não poderei falar. 
Abs, HT 
Heleno Torres 
Enviado do meu BlackBerry® da TIM 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  

______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 20 de maio de 2009 18:53

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho; Alexandrino 

Alencar

Cc: BERNARDO GRADIN; Newton Souza

Assunto: RES: 449

Alex, Claudio: chequem como anda então este item 5. É legítimo. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2009 18:50 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Cc: BERNARDO GRADIN; Newton Souza 
Assunto: RES: 449 

 
Marcelo, 
 
Somente listei os pontos que nos interessam na MP e que trabalhamos para incluir, para que todos fiquem alinhados. 
O que ouvi refere-se somente ao prejuízo fiscal e neste ponto é que tempos que nos concentrar, pois tem 1bi de 
impacto de caixa e 600 milhões de resultado. O foco é aqui. Os demais 1, 2, acho tecnicamente difícil o veto. 
 
Somente para esclarecimento:  
 
Item (3): é questão técnica eu poderia pagar o IPI zero somente da Trikem  e não os demais, ou escolher os autos 
de infração que parcelarei, sem precisar pagar necessariamente todos, pois alguns já operaram a decadência e a 
Receita perderá no judiciário. Estimo em R$100 milhões; 
 
Item (5): esse sim é importante. Do meu estoque de prejuízo fiscal poderei usar 25% para pagar juros e mora do 
parcelamento. Este mecanismo já constou do antigo Refis. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2009 18:15 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Cc: BERNARDO GRADIN; Newton Souza 
Assunto: RES: 449 
 
Acho que só da para tentar agir no planalto, se soubermos com mais precisão o que querem vetar. 
CMF: tem como saber de Jucá? 
Alex: será que poderia checar com Italiano e Seminario, na linha de dizer que sabemos que o Planalto/Fazenda está 
descontente com algumas coisas que empurraram dentro da 449, mas que deve-se separar o joio do trigo, e aí 
tentar sondar o que querem vetar. 
 
Mauricio: por outro lado precisamos definir prioridades e conceitos para podermos agir politicamente. Por exemplo 
não dá para pedir para não renunciar ao direito (4). Também não entendi o (3) e (5). Quanto ao (1) entendo que não 
dá para vetar pois tornaria a MP inócua. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2009 15:23 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: 449 

 
O Noticiário tem falado em eventual veto somente na questão da correção da TJLP e na inclusão de outros débitos 
do Refis no parcelamento novo. Estes pontos nos afeta pouco. O que ouvi ontem de Procuradores da Fazenda é que 
querem vetar a possibilidade de uso dos prejuízos fiscais para pagamento de juros e multas. Isto nos afeta muito.  



284

 
Pontos que nos afetam: 
 

1) A tabela; 
2) Prazo de adesão de 6 meses; 
3) Possibilidade do contribuinte escolher os débito do imposto para parcelamento; 
4) Manter o artigo 5º, ou seja confessar a dívida, mas não a renúncia do direito. 
5) Manter o uso dos prejuízos fiscais 

 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2009 12:22 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: 449 
 

Seria importante sabermos quais os pontos importantes e que vc acha que podem ser vetados 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Wed May 20 09:52:58 2009 
Subject: 449  
Claudio, 
 
Importantíssimo ficarmos atentos para a 449. Há movimentações para o veto em pontos que nos interessam muito. 
Lembro que o prêmio sozinho não resolve nossa questão. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 21 de maio de 2009 10:21

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Jose de Carvalho Filho

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza

Assunto: Res: 449

Acabei de saber que a Ideli Salvati entrou com a Emenda com nosso texto na MP 462. 
Carvalho favor checar. E me fale. 
Como podem perceber e acao da Marie Elbe, ja conversei com H Malta/Cosan para dar uma chamada nela. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'  
Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Newton Souza  
Enviada em: Thu May 21 05:50:01 2009 
Assunto: RES: 449  
Tendo em mente que na 449 existe também um “trem da alegria” que transcende nossos interesses no IPI zero 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quinta-feira, 21 de maio de 2009 07:25 
Para: Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza 
Assunto: Res: 449 

 

Alex 
Constantemente tenho feito esta analise, mas agora a pressao que tenho feita e legitima sob a otica do Gov, se 
falharem passaremos a ter certeza que não querem fazer.  
Tomaremos a pressao sempre. 

De: Alexandrino Alencar  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Newton Souza  
Enviada em: Thu May 21 03:47:17 2009 
Assunto: Res: 449  

Senhores 
A situacao entre o executivo e o legislativo esta tensa por causa da CPI,por isso acho que deveriamos reavaliar a 
tatica para nao sermos surpreendidos ou sermos usados como bucha de canhao. 

De: Claudio Melo Filho  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar  
Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Newton Souza  
Enviada em: Wed May 20 18:00:15 2009 
Assunto: Res: 449  

Ok. Entendido. 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Cc: BERNARDO GRADIN ; Newton Souza  
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Enviada em: Wed May 20 17:59:56 2009 
Assunto: RES: 449  
É por aí mesmo. Evitar que sejamos surpeendidos. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2009 19:40 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Alexandrino Alencar 
Cc: BERNARDO GRADIN; Newton Souza 
Assunto: RES: 449 
 
É pegar o sentimento dele. A fazenda é capaz de já saber o que vai querer vetar 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2009 19:30 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar 
Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza 
Assunto: Res: 449 

 

Farei uma conversa com ele no meu retorno, contudo me parece muito cedo para se discutir veto a alguma coisa. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO ; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Cc: BERNARDO GRADIN ; Newton Souza  
Enviada em: Wed May 20 16:15:05 2009 
Assunto: RES: 449  
Acho que só da para tentar agir no planalto, se soubermos com mais precisão o que querem vetar. 
CMF: tem como saber de Jucá? 
Alex: será que poderia checar com Italiano e Seminario, na linha de dizer que sabemos que o Planalto/Fazenda está 
descontente com algumas coisas que empurraram dentro da 449, mas que deve-se separar o joio do trigo, e aí 
tentar sondar o que querem vetar. 
 
Mauricio: por outro lado precisamos definir prioridades e conceitos para podermos agir politicamente. Por exemplo 
não dá para pedir para não renunciar ao direito (4). Também não entendi o (3) e (5). Quanto ao (1) entendo que não 
dá para vetar pois tornaria a MP inócua. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2009 15:23 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: 449 

 
O Noticiário tem falado em eventual veto somente na questão da correção da TJLP e na inclusão de outros débitos 
do Refis no parcelamento novo. Estes pontos nos afeta pouco. O que ouvi ontem de Procuradores da Fazenda é que 
querem vetar a possibilidade de uso dos prejuízos fiscais para pagamento de juros e multas. Isto nos afeta muito.  
 
Pontos que nos afetam: 
 

1) A tabela; 
2) Prazo de adesão de 6 meses; 
3) Possibilidade do contribuinte escolher os débito do imposto para parcelamento; 
4) Manter o artigo 5º, ou seja confessar a dívida, mas não a renúncia do direito. 
5) Manter o uso dos prejuízos fiscais 

 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2009 12:22 
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Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: 449 
 

Seria importante sabermos quais os pontos importantes e que vc acha que podem ser vetados 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Wed May 20 09:52:58 2009 
Subject: 449  
Claudio, 
 
Importantíssimo ficarmos atentos para a 449. Há movimentações para o veto em pontos que nos interessam muito. 
Lembro que o prêmio sozinho não resolve nossa questão. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
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Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: sexta-feira, 22 de maio de 2009 09:02

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; 

Claudio Melo Filho

Devo estar com o Italiano na segunda-feira 25 
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De: Jose de Carvalho Filho

Enviado em: sexta-feira, 22 de maio de 2009 11:37

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: Alinhamento

  
Me ligou o H Malta informando que o relator será o Walter Pereira PMDB MS, vou verificar. 
JC 

De: Claudio Melo Filho 
Enviado: quinta-feira, 21 de maio de 2009 21:39 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Jose de Carvalho Filho 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: Alinhamento 

Ela tem estado contra o Gov em alguns eventos, o mais recente foi como relatora (dando aceitacao) a um porjeto de 
lei que proibe o BNDES de emprestar para obras/empresas que irao levar servicos para o exterior, fato absurdo. 
 
Ela tem peso politico e goza de respeito junto aos pares partidarios, o que ajuda. Tera, a meu ver, interesse em 
atender o partido/ PSDB, o que nos ajuda. 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Para: Claudio Melo Filho; Jose de Carvalho Filho  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: Thu May 21 19:35:09 2009 
Assunto: Res: Alinhamento  
O que lhe parece a katia abreu como relatora da MP 457? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Jose de Carvalho Filho <jcfilho@odebrecht.com> 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Enviada em: Thu May 21 21:07:27 2009 
Assunto: Res: Alinhamento 
 
MF ok. 
Carvalho alinhou com os demais e tambem falei com  Malta. P Roberio não consegui falar, mas ele e sempre mais cauteloso e 
concordou com Carvalho. 
 
Vou usar a iniciativa, que me parece H Malta esteve envolvido, como forma de justificar o quanto tentamos estar alinhados e ao 
lado do Gov. A não apresentacao em outros momentos  ao ser interpretada,  podem querem nos imputar a culpa(nossos parceiros), 
portanto precisamos deles(primo Adriano e Carangueijo) buscando retorno real e adequado do Gov. 
 
Estou agoniado de estar fora. 
Amanha viajo e retomo. 
 
MF sugiro, se possivel em Brasilia, fazermos uma reuniao com todos principalmente o trio GHB - Giannetti/heleno/Beluzo, para 
que todos os nossos parceiros oucam deles o resultado das reunioes que eles estao participando e possamos melhor liderar as 
proximas acoes. Sugira a data na proxima semana, por mim fariamos na terca quando retomam os trabalhos. Se for a tarde melhor 
pois tomarei a temperatura de primo Adriano e Carangueijo. 
Abs 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
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Para: Claudio Melo Filho; Jose de Carvalho Filho 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: Thu May 21 18:45:21 2009 
Assunto: RES: Alinhamento 
 
Já alinhei com o Roberto. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] 
Enviada em: quinta-feira, 21 de maio de 2009 15:42 
Para: Jose de Carvalho Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: Alinhamento 
 
Carvalho e MF 
Acabei de falar com ele. Ele apresentou Emenda na MP 462 (favor verificar). Vai colocar Mabel como relator, fato positivo, caso 
consiga. 
Terei reuniao com ele na segunda. 
 
Carvalho favor dar ciencia logo a : P Roberio; H Malta e Joao Tenorio - urgente para não parecer que passamos por cima deles. 
 
Mauricio na mesma linha do comentario acima, transmita a: Giannetti; Heleno e Beluzzo. 
 
Falamos depois. 
Abs 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Jose de Carvalho Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviada em: Thu May 21 11:35:51 2009 
Assunto: Alinhamento 
 
MF e Carvalho 
Estou em um evento da Embaixada. 
So poderei falar daqui a mais ou menos 1 hora. 
Carvalho apos falar com as pessoas que lhe pedi, converse com Mauricio e depois tomamos a decisao. 
Ligo assim que puder. 
Abs 
 
Claudio 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
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Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 26 de maio de 2009 13:19

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; Adriano Sa de Seixas 

Maia

Sendo assim e conhecendo o seminário e o chefe dele (e suas visões da floresta), acho que o mais eficaz será 
agirmos antes de chegar lá no Olimpio. 
Na ex-casa do italiano acho que não teremos sucesso. Posso até falar com o atual, mas aí ele saberá que somos nós 
que estamos olhando este ponto, e estará ainda mais atento. Ou seja acho que por ai perdemos mais que 
ganhamos. 
Será que podemos criar uma tese/argumentos para AM buscar nossos “amigos” na advogacia da casa e na casa da 
moça para tentarmos alguma ação lá? Acho que só conseguiremos agir se tivermos uma tese forte que não exponha 
em demasia nossos “amigos”. 
 
Adriano: avalie vc com SR se não seria o caso eu estar com ele e ela para reforçar o tema. 
 
MF/BG: estejam alertas ao DGI decorrente da linha AM. Não costuma ser baixo, até porque o intermediário que me 
foi qualificado por eles para negociar estes temas, cobra e bem a parte dele. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 26 de maio de 2009 14:22

Para: Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; 

Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: RES: Atualização

O italiano vai estar comigo na 6ª (a pedido dele). Vou falar com ele. 
MF: você poderia me mandar uma cópia exata do que não pode ser vetado? 
 

De: Alexandrino Alencar  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 13:37 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: Res: Atualização 

 

Mauricio 
O seminario,antes de falar com o chefe vai consultar as bases,por isso temos que preparar o ambiente,o italiano com 
certeza sera um dos interlocutores e infelizmente o NM da casa que joga contra,temos que descobrir se alguem 
mais. 
Ir ao seminario sem esta costura acho infrutifero 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza; BERNARDO GRADIN ; Alexandrino Alencar  
Enviada em: Tue May 26 11:31:12 2009 
Assunto: RES: Atualização  
Já provoquei o AA para agendar com o seminário. 
 
Nossa tese é simples e simpática: Durante as discussões na Câmara a proposta de uso dos prejuízos fiscais era 
para pagar tudo; juros, multa e principal. Com as negociações na Câmara a Fazenda restringiu o uso para 
pagamento somente de juros e multa. Daí em diante, o embate ficou somente na questão da TJLP. Agora, no apagar 
das luzes querem retirar todo o aproveitamento. Isto é facada nas costas. 
 
Isso é matéria tipicamente tributária. Acho que AGU tem pouco a dizer sobre este caso. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 13:21 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: Atualização 
 
Encaminhei sugestão na linha de AM. 
Mas acho que vale também AA falar com o seminário para trocar idéias 
Na ex-casa do italiano acho que não convem 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 12:51 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: Atualização 

 
Temos que correr, pois o prazo para sanção se não me engano é 2 de junho 
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De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 12:43 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: Res: Atualização 
 

A linha de defesa dos interesses e iniciada na Fazenda, depois e apresentada para a C Civil que e o orgao que 
orienta a posicao a ser tomada pelo Gov sempre em sintonia com a AGU. 
Desta forma C Civil e AGU tem peso fundamental. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO ; Claudio Melo Filho; Newton Souza; BERNARDO GRADIN ; 
Alexandrino Alencar  
Enviada em: Tue May 26 10:35:13 2009 
Assunto: RES: Atualização  
Sem o encontro de contas, vão empurrar até 2020... 
Claudio, Alex: vocês sabem como é conduzido este tema de veto junto ao Planalto para melhor agirmos? 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 12:22 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; Alexandrino Alencar 
Assunto: Atualização 

 
Alexandrino acaba de receber a informação do Italiano de que a PGFN ficará estudando a proposta do Prêmio por 
mais duas semanas. Isto está com cara de que estão querendo empurrar o assunto para o segundo semestre, 
aproveitando o recesso parlamentar de julho. 
 
Confirmou, ainda, minhas suspeitas de que o veto na 449 não se restringirá somente á TJLP como vem sendo 
veiculado pelo Governo. Querem vetar mesmo o uso dos prejuízos fiscais. Isto implica para nós perda de 1bi.  
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 26 de maio de 2009 14:26

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; Newton 

Souza; BERNARDO GRADIN

Assunto: RES: Atualização

ok 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 14:23 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; Newton Souza; 
BERNARDO GRADIN 
Assunto: RES: Atualização 
 
Ele vai estar na 6ª. 
Fique de stand by. Como ele provocou ou é outro assunto, ou é a conta que ele quer me apresentar. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 13:44 
Para: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza; BERNARDO GRADIN 
Assunto: RES: Atualização 

 
Alexandrino, 
 
Estarei em Brasília amanhã em reunião com CMF. Veja, então, se consegue agendar para que eu esteja com o 
Italiano amanhã mesmo. 
 

De: Alexandrino Alencar [mailto:alexandrino@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 13:37 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza; 
BERNARDO GRADIN 
Assunto: Res: Atualização 
 

Mauricio 
O seminario,antes de falar com o chefe vai consultar as bases,por isso temos que preparar o ambiente,o italiano com 
certeza sera um dos interlocutores e infelizmente o NM da casa que joga contra,temos que descobrir se alguem 
mais. 
Ir ao seminario sem esta costura acho infrutifero 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza; BERNARDO GRADIN ; Alexandrino Alencar  
Enviada em: Tue May 26 11:31:12 2009 
Assunto: RES: Atualização  
Já provoquei o AA para agendar com o seminário. 
 
Nossa tese é simples e simpática: Durante as discussões na Câmara a proposta de uso dos prejuízos fiscais era 
para pagar tudo; juros, multa e principal. Com as negociações na Câmara a Fazenda restringiu o uso para 
pagamento somente de juros e multa. Daí em diante, o embate ficou somente na questão da TJLP. Agora, no apagar 
das luzes querem retirar todo o aproveitamento. Isto é facada nas costas. 
 
Isso é matéria tipicamente tributária. Acho que AGU tem pouco a dizer sobre este caso. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 13:21 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: Atualização 
 
Encaminhei sugestão na linha de AM. 
Mas acho que vale também AA falar com o seminário para trocar idéias 
Na ex-casa do italiano acho que não convem 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 12:51 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: Atualização 

 
Temos que correr, pois o prazo para sanção se não me engano é 2 de junho 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 12:43 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: Res: Atualização 
 

A linha de defesa dos interesses e iniciada na Fazenda, depois e apresentada para a C Civil que e o orgao que 
orienta a posicao a ser tomada pelo Gov sempre em sintonia com a AGU. 
Desta forma C Civil e AGU tem peso fundamental. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO ; Claudio Melo Filho; Newton Souza; BERNARDO GRADIN ; 
Alexandrino Alencar  
Enviada em: Tue May 26 10:35:13 2009 
Assunto: RES: Atualização  
Sem o encontro de contas, vão empurrar até 2020... 
Claudio, Alex: vocês sabem como é conduzido este tema de veto junto ao Planalto para melhor agirmos? 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 12:22 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; Alexandrino Alencar 
Assunto: Atualização 

 
Alexandrino acaba de receber a informação do Italiano de que a PGFN ficará estudando a proposta do Prêmio por 
mais duas semanas. Isto está com cara de que estão querendo empurrar o assunto para o segundo semestre, 
aproveitando o recesso parlamentar de julho. 
 
Confirmou, ainda, minhas suspeitas de que o veto na 449 não se restringirá somente á TJLP como vem sendo 
veiculado pelo Governo. Querem vetar mesmo o uso dos prejuízos fiscais. Isto implica para nós perda de 1bi.  
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 26 de maio de 2009 17:09

Para: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton 

Souza; BERNARDO GRADIN

Assunto: RES: Atualização

 
 
Na época da discussão na Câmara, a OAS e a GOL/VARIG estavam bastante interessadas neste assunto. 
 

De: Alexandrino Alencar [mailto:alexandrino@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 17:04 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; 
BERNARDO GRADIN 
Assunto: Res: Atualização 
 

Acho que o carangejo deveria saber como padrinho da 449,que estao mexendo na sua obra 

De: Claudio Melo Filho  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO ; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; BERNARDO GRADIN ; 
Alexandrino Alencar  
Enviada em: Tue May 26 14:52:46 2009 
Assunto: RES: Atualização  
Conversei com algumas pessoas nas casas legislativas....não há indícios de vetos a não ser a questão da TJLP. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 13:31 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: Atualização 
 
Já provoquei o AA para agendar com o seminário. 
 
Nossa tese é simples e simpática: Durante as discussões na Câmara a proposta de uso dos prejuízos fiscais era 
para pagar tudo; juros, multa e principal. Com as negociações na Câmara a Fazenda restringiu o uso para 
pagamento somente de juros e multa. Daí em diante, o embate ficou somente na questão da TJLP. Agora, no apagar 
das luzes querem retirar todo o aproveitamento. Isto é facada nas costas. 
 
Isso é matéria tipicamente tributária. Acho que AGU tem pouco a dizer sobre este caso. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 13:21 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: Atualização 
 
Encaminhei sugestão na linha de AM. 
Mas acho que vale também AA falar com o seminário para trocar idéias 
Na ex-casa do italiano acho que não convem 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 12:51 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: Atualização 

 
Temos que correr, pois o prazo para sanção se não me engano é 2 de junho 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 12:43 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: Res: Atualização 
 

A linha de defesa dos interesses e iniciada na Fazenda, depois e apresentada para a C Civil que e o orgao que 
orienta a posicao a ser tomada pelo Gov sempre em sintonia com a AGU. 
Desta forma C Civil e AGU tem peso fundamental. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO ; Claudio Melo Filho; Newton Souza; BERNARDO GRADIN ; 
Alexandrino Alencar  
Enviada em: Tue May 26 10:35:13 2009 
Assunto: RES: Atualização  
Sem o encontro de contas, vão empurrar até 2020... 
Claudio, Alex: vocês sabem como é conduzido este tema de veto junto ao Planalto para melhor agirmos? 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 12:22 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; Alexandrino Alencar 
Assunto: Atualização 

 
Alexandrino acaba de receber a informação do Italiano de que a PGFN ficará estudando a proposta do Prêmio por 
mais duas semanas. Isto está com cara de que estão querendo empurrar o assunto para o segundo semestre, 
aproveitando o recesso parlamentar de julho. 
 
Confirmou, ainda, minhas suspeitas de que o veto na 449 não se restringirá somente á TJLP como vem sendo 
veiculado pelo Governo. Querem vetar mesmo o uso dos prejuízos fiscais. Isto implica para nós perda de 1bi.  
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 27 de maio de 2009 12:26

Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - 

SP-ESC; Alexandrino Alencar

Cc: BERNARDO GRADIN; Adriano Sa de Seixas Maia

Assunto: RES: Movimentação

Newton 
A linha expressa por você é exatamente o sentimento de todos em Bsb, tenho dito isto todo dia a MF. 
Abs 
 
 

De: Newton Souza  
Enviada em: quarta-feira, 27 de maio de 2009 12:10 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho 
Cc: BERNARDO GRADIN; Adriano Sa de Seixas Maia 
Assunto: Movimentação 
 
Da conversa com SR, amigo de AM, hoje de manhã, chega agora as seguintes informações: 
 
- Não há, até agora, qualquer pedido formal da Fazenda de veto 
- Tampouco se fez sentir qualquer movimentação lá no órgão para o veto de qualquer artigo (o que normalmente 
ocorre nessas situações) 
- A sanção dever ocorrer até amanhã, por motivo de viagem 
- Haverá uma reunião hoje à tarde, coordenada pelo órgão, para tratar do assunto 
- Deve haver uma outra amanhã, antes da sanção 
 
SR ficou de retornar até o fim do dia com avaliação da reunião de hoje à tarde. 
Recomendou que as forças se movimentem junto ao órgão para já criar os anticorpos.  
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: quarta-feira, 27 de maio de 2009 18:33

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia 

Odebrecht; Newton Souza

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Res: IPI

E a FGV como esta? 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Newton Souza  
Cc: BERNARDO GRADIN  
Enviada em: Wed May 27 16:28:42 2009 
Assunto: Res: IPI  
Jah pedi para calcular o impacto. Informo assim que receber 
 

De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; 
Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com>; Newton Souza <newton.souza@odebrecht.com>  
Cc: BERNARDO GRADIN  
Enviada em: Wed May 27 18:21:17 2009 
Assunto: Res: IPI  

Discutimos na reuniao de hoje e o sentimento geral e que atenderia a todos e eliminaria a clausula de 
eficacia(adesao de 80% dos exportadores). 
Desta forma gera conforto ao Gov. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO ; Alexandrino Alencar; Newton Souza  
Cc: BERNARDO GRADIN  
Enviada em: Wed May 27 16:18:55 2009 
Assunto: RES: IPI  
Entendo que se for isto é ótimo 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quarta-feira, 27 de maio de 2009 17:35 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Alexandrino Alencar; Newton Souza 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN 
Assunto: IPI  

 
Senhores, 
Giannetti acabou de confirmar ao H Malta que na reunião com o Adams, o mesmo garantiu já ter fechado o texto 
com Min Guido, para que seja entregue ao Líder Senado amanhã. 
Confirmou a questão da alíquota, que ficaria: 
            .. Até 1996  15 % 
            .. .. 96 até 2002  12 % 
            .. ..2002 até 2008  2 %. 
 
Já transmiti a primo de Adriano para que ele aperte o recebimento, de forma que possamos ter a certeza da 
informação. 
 
MF, Giannetti retornou a SP e não consegui falar com ele, vou tentar mais tarde, mas lhe peço que também o faça e 
me dê notícias. 
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Abraços, 
 
Cláudio 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Newton Souza

Enviado em: quinta-feira, 28 de maio de 2009 08:13

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Enc: Msg renault

Veja abaixo 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Adriano Sa de Seixas Maia 
Para: Newton Souza; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> Enviada em: Thu May 28 
04:44:05 2009 
Assunto: Msg renault 
 
 
------ SMS ------ 
De: +551182684838 
Enviada em: Mai 28, 2009 06:39 
Assunto: Nao tenho o tel do newton. 
 
Nao tenho o tel do newton. Diga a ele que aqueles artigos nao foram vetados. Abs Sergio 
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De: Newton Souza

Enviado em: quinta-feira, 28 de maio de 2009 12:00

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: RES: MP 449 - Urgente

Belíssimo trabalho dos envolvidos, que ficará melhor ainda quando resolvido o prêmio! 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quinta-feira, 28 de maio de 2009 11:55 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: MP 449 - Urgente 
 
So houve o veto da TJLP. O resto foi preservado, mando copia breve. 
Vencemos uma batalha. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 28 de maio de 2009 12:09

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar

Assunto: Enc: LEI 11941

Anexos: LEI 11941.doc

Senhores 
 
Segue texto da MP 449 que virou a Lei 11 941. 
 
MF favor fazer a analise criteriosa. 
 
Abs 
 
Claudio 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Diva <diva@odebrecht.com> 
Para: Claudio Melo Filho; Jose de Carvalho Filho Enviada em: Thu May 28 09:58:07 2009 
Assunto: LEI 11941 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 28 de maio de 2009 15:21

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: IPI

MF 
Acabei de confirmar com Primo de adriano e Giannetti que o texto foi realmente enviado ao STF para consulta 
informal. 
Esta nas maos dos Min  Lewandovisk; Eros e Carmem, para analise do teor juridico. 
Se puder verifique. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 2 de junho de 2009 20:01

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Newton Souza

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: ENC: Heleno - crédito.premio.2009.doc

Anexos: Heleno - cr?dito.premio.2009.doc

MF, 
Entendo que será este o texto que apresentarei amanhã contrapondo o que veio da fazenda. 



313

De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 2 de junho de 2009 20:26

Para: Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Res: ENC: Heleno - crédito.premio.2009.doc

Tenho dito isto insistentemente. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Newton Souza 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br> Enviada em: Tue Jun 02 18:24:56 2009 
Assunto: Res: ENC: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Cuidado com a envoltoria dos maximos... 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton 
Souza Enviada em: Tue Jun 02 18:21:11 2009 
Assunto: RES: ENC: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Não. Algumas " cascas de banana" como MF chama. Me parecem fáceis de ajustar e serem aceitas pela Faz. Aquilo 
que MF já ajustou, acabei de apresentar a Gianetti e Heleno á pouco, eles leram e concordam com os ajustem e 
acreditam serem de fácil aceitação.  
MF, contudo, acredita que podemos melhorar. Amanhã devo receber o final e tratarei com eles.  
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2009 20:18 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza 
Assunto: Re: ENC: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Veio muito longe do que haviam sinalizado? 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Tue Jun 02 18:01:05 2009 
Subject: ENC: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
MF, 
Entendo que será este o texto que apresentarei amanhã contrapondo o que veio da fazenda. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 2 de junho de 2009 20:29

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza

Assunto: Re: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc

O Heleno esta bem alinhado nesta negociacao final com MF? 
E quanto ao principal (data e aliquota) como veio? 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza 
Sent: Tue Jun 02 18:21:11 2009 
Subject: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Não. Algumas " cascas de banana" como MF chama. Me parecem fáceis de ajustar e serem aceitas pela Faz. Aquilo 
que MF já ajustou, acabei de apresentar a Gianetti e Heleno á pouco, eles leram e concordam com os ajustem e 
acreditam serem de fácil aceitação.  
MF, contudo, acredita que podemos melhorar. Amanhã devo receber o final e tratarei com eles.  
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2009 20:18 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza 
Assunto: Re: ENC: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Veio muito longe do que haviam sinalizado? 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Tue Jun 02 18:01:05 2009 
Subject: ENC: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
MF, 
Entendo que será este o texto que apresentarei amanhã contrapondo o que veio da fazenda. 



315

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 2 de junho de 2009 21:41

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza; 

Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Res: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc

Avaliem o que eh a melhor. Mas agora precisamos ter certeza. 
Avisar Italiano e seminário 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza; 
Alexandrino Alencar 
Sent: Tue Jun 02 19:38:21 2009 
Subject: Res: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Ok. Alinhado. 
Da 7 Valter Pereira (senado) e na 62 segundo carangueijo Sandro Mabel (ainda esta na camara), esta ultima ainda 
não tenho detalhes, pois estava fora do radar.  
  
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza; 
Alexandrino Alencar Enviada em: Tue Jun 02 19:30:40 2009 
Assunto: Re: RES: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Concordo que parece capricho. Acho que se todos tiverem querendo forcar não devemos segurar desta vez. 
Veja se o Italiano esta em BSB ou SP e voce ou Alex procure ele para avisar que saindo da casa de baixo ressurge o 
carangueijo. Quem eh o escritor da 7, e da 62? Peça para ele agir que esta na marca do penalti. 
Seria importante tambem avisar o seminario. 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza 
Sent: Tue Jun 02 19:21:10 2009 
Subject: Res: RES: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Fui chamado as pressas pelo primo adriano, motivos: 
1. G precisa do retorno do STF 
2. G precisa mostrar antes ao amigo de EO, sem isso não poderia fechar 3. Não colocar na 7 esperar 62 que ainda 
esta na casa de baixo. 
Amanha volto a ele as 10 h. Marquei com todos os envolvidos as 9h para tomarmos uma decisao de como conduzir. 
Não gosto da ideia, pois Carangueijo ressurgira forte, alem do fato de estarmo cedendo demais a caprichos do Gov. 
 
  
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho; Newton Souza 
Enviada em: Tue Jun 02 18:51:29 2009 
Assunto: Re: RES: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
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Casca de banana, ou estamos vendo fantasmas? 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza 
Sent: Tue Jun 02 18:50:53 2009 
Subject: RES: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Proposta da PGFN 
 
Data: 2002 
 
Alíquota: 15%, mas com "cascas de banana" 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2009 20:29 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Newton Souza 
Assunto: Re: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
O Heleno esta bem alinhado nesta negociacao final com MF? 
E quanto ao principal (data e aliquota) como veio? 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza 
Sent: Tue Jun 02 18:21:11 2009 
Subject: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Não. Algumas " cascas de banana" como MF chama. Me parecem fáceis de ajustar e serem aceitas pela Faz. Aquilo 
que MF já ajustou, acabei de apresentar a Gianetti e Heleno á pouco, eles leram e concordam com os ajustem e 
acreditam serem de fácil aceitação.  
 
MF, contudo, acredita que podemos melhorar. Amanhã devo receber o final e tratarei com eles.  
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2009 20:18 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza 
Assunto: Re: ENC: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Veio muito longe do que haviam sinalizado? 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Tue Jun 02 18:01:05 2009 
Subject: ENC: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
MF, 
Entendo que será este o texto que apresentarei amanhã contrapondo o que veio da fazenda. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
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Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 2 de junho de 2009 22:01

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Newton Souza

Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc

Não entendi. 
Amanha voce me explica. 
O importante e que saibamos diferenciar o que eh realmente importante e o que eh fantasma. 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza  
Sent: Tue Jun 02 19:58:14 2009 
Subject: RES: RES: RES: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc  
A proposta deles é limitada a 15%. Porém não seria objeto de aproveitamento o crédito 
que superar o valor acumulado de vários impostos incidentes na exportação. Além da 
dificuldade de apuração destes impostos, na maioria das vezes, a partir de 1996, não 
há incidência de diversos impostos na exportação. O que reduziria o crédito 
sensivelmente. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2009 21:49 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho; Newton Souza 
Assunto: Re: RES: RES: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Eh dificil imaginar que depois de tanta discussao aceitem colocar 15% para depois 
diminuir. Como se daria esta reducao? 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza 
Sent: Tue Jun 02 19:45:55 2009 
Subject: RES: RES: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Possibilidade real de reduzir sensivelmente a alíquota 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2009 20:51 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho; Newton Souza 
Assunto: Re: RES: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Casca de banana, ou estamos vendo fantasmas? 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza 
Sent: Tue Jun 02 18:50:53 2009 
Subject: RES: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Proposta da PGFN 
 
Data: 2002 
 
Alíquota: 15%, mas com "cascas de banana" 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2009 20:29 
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Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Newton Souza 
Assunto: Re: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
O Heleno esta bem alinhado nesta negociacao final com MF? 
E quanto ao principal (data e aliquota) como veio? 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza 
Sent: Tue Jun 02 18:21:11 2009 
Subject: RES: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Não. Algumas " cascas de banana" como MF chama. Me parecem fáceis de ajustar e serem 
aceitas pela Faz. Aquilo que MF já ajustou, acabei de apresentar a Gianetti e Heleno á 
pouco, eles leram e concordam com os ajustem e acreditam serem de fácil aceitação.  
 
 
 
MF, contudo, acredita que podemos melhorar. Amanhã devo receber o final e tratarei com 
eles.  
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2009 20:18 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza 
Assunto: Re: ENC: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
Veio muito longe do que haviam sinalizado? 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Tue Jun 02 18:01:05 2009 
Subject: ENC: Heleno - crédito.premio.2009.doc 
 
MF, 
Entendo que será este o texto que apresentarei amanhã contrapondo o que veio da 
fazenda. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
 
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
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recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 3 de junho de 2009 19:27

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Cc: Alexandrino Alencar

Assunto: Re: RES: Texto

Pedido simples, legitimo (com argumentos) e direto 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Alexandrino Alencar 
Sent: Wed Jun 03 15:25:25 2009 
Subject: RES: Texto 
 
O que será solicitado? Passar na 57, definir alíquota, ou ambos? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: quarta-feira, 3 de junho de 2009 15:36 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Alexandrino Alencar 
Assunto: Res: Texto 
 
Marcelo 
Ja falei com Alex. Amanha ele tratara do tema com seminario. 
Estou tentando avisar para EO que e importante ser segunda e dar-lhe as razoes. Se puder reforce. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Enviada em: Wed Jun 03 12:26:33 2009 
Assunto: Res: Texto 
 
Ja estou procurando AA. 
Se puder ser segunda seria fundamental. 
AA me ligue e ja comece a buscar a segunda. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Enviada em: Wed Jun 03 12:22:52 2009 
Assunto: RES: Texto 
 
Vale AA falar com seminário? 
Meu pai deve estar com o amigo na 2a ou 3a semana que vem 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho 
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Enviada em: quarta-feira, 3 de junho de 2009 14:07 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: Texto 
 
Texto nosso fechado depois de muita briga. Entregue a Primo e mostrei onde estao as discordancias do suposto 
texto deles. 
Primo pediu calma. Tem reuniao decisiva na terca. Escritor , com quem conersei e voltarei a conversar as 16h, so 
inclui com anuencia de Primo. 
Primo marcou reuniao as 18h com chiclete e quer presenca minha,  gianetti vai comigo. 
Indicacao de que não entraria na 7, pois precisa da bencao do amigo de EO (reuniao da terca citada acima e ja 
marcada). 
Estou avaliando saidas!! Com todos do grupo. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 4 de junho de 2009 09:22

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Alexandrino Alencar

Assunto: Res: Res:

MF pedi a Mauricio Bezerra que lhe contasse tudo, antes do CC que pedi a MO.  
Precisamos alinhar algumas acoes para obtermos avaliacoes na area juridica. 
AA mantida a necessidade do encontro ser na segunda. 

 

 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Darci Luz  
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Enviada em: Wed Jun 03 20:03:08 2009 
Assunto: Re: Res:  

DN ver amanha com vcs 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Darci Luz  
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Wed Jun 03 19:00:57 2009 
Subject: Res:  

Que horas? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Darci Luz <darciluz@odebrecht.com> 
Cc: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Alexandrino Alencar 
<alexandrino@odebrecht.com> 
Enviada em: Wed Jun 03 20:27:09 2009 
Assunto: 
 
Darci: marque cc pelo preto com CMF e MF (e AA se ele puder) amanhã (5a). 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: domingo, 7 de junho de 2009 12:04

Para: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

Newton Souza

Assunto: Re: Res:

Qual foi o paper? 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza  
Sent: Fri Jun 05 21:44:07 2009 
Subject: Res:  

Alex, Ok. 
 
MF sugiro que mande o paper que entreguei ao Min Geddel ontem. 
 
Abs 
 

De: Alexandrino Alencar  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; Newton Souza  
Enviada em: Fri Jun 05 17:40:29 2009 
Assunto:  

 A reunião do EAO com o PR será na terça no inicio da noite 
Abs 
Alexandrino 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: domingo, 7 de junho de 2009 19:15

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Res: Re: Nota

Sim, de certeza ou sim de credibilidade? 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Sun Jun 07 17:41:23 2009 
Subject: Res: Re: Nota  

Sim, eh o que ta nos jornais 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Sun Jun 07 11:05:31 2009 
Assunto: Re: Nota  

Mauricio, 
Vc usa o Valor como base para nossa argumentacao. Eh porque voce não tem certeza, ou para dar maior 
credibilidade? 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Thu Jun 04 19:15:34 2009 
Subject: Nota  

IPI PRÊMIO – NECESSIDADE DE ACELERAR A SOLUÇÃO NEGOCIADA 
 
 
Os bancos e a Receita Federal discutem atualmente no STF a incidência do PIS e da COFINS sobre as 
intermediações financeiras por eles apuradas. Estima-se que caso vençam a disputa judicial, os Bancos 
adicionarão aos já bilionários lucros auferidos nos últimos anos cerca de R$ 20 bilhões, que se encontram 
depositados em juízo. Por outro lado, caso percam não terão qualquer prejuízo e ficarão simplesmente sujeitas 
às mesmas regras de tributação que as outras atividades empresariais.    
 
Apesar de estar pendente de uma decisão do STF – exatamente como a questão do IPI Prêmio – o Governo 
acaba de editar a Lei no 11.941/09 que revoga o dispositivo legal objeto da disputa, assegurando aos bancos, 
nas palavras do Jornal Valor Econômico “uma nova ferramenta legal para garantir uma carga tributária menor 
de PIS e COFINS” (Jornal Valor Econômico, de 04 de junho, de 2009).  Isso deverá resolver o problema dos 
bancos para o futuro, restando apenas uma solução para o passado quanto aos depósitos de R$ 20 bilhões.  
 
A adoção desta Lei denota claramente um tratamento diferenciado para as instituições financeiras na solução 
de suas questões judiciais. Isto porque, ao mesmo tempo em que o Governo adota uma solução rápida para a 
questão através da revogação do polêmico artigo, não imprime a mesma velocidade para a solução do conflito 
do IPI Prêmio que se arrasta ha muito mais tempo nos tribunais, aflige todo o setor exportador e cujo resultado 
da decisão do STF, independentemente de quem seja o vencedor, trará conseqüências de grande impacto à 
economia nacional.  
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PEDIDO: 
 
É fundamental que o  líder do Governo no Senado seja orientado diretamente pelo Poder Executivo para 
implementar a solução do IPI Prêmio antes do início do recesso parlamentar. 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 8 de junho de 2009 12:48

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Claudio Melo Filho

Assunto: RES: Paper

È para ajuda mémoria de meu pai, de modo a ele estra capacitado. 
Inclusive AA já enviou esta nota ao seminário 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 8 de junho de 2009 12:45 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Assunto: RES: Paper 
 
Acho melhor deixar somente a mensagem do Geddel. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: domingo, 7 de junho de 2009 15:48 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: RES: Paper 
 
Mauricio, 
Você poderia (com a consideração que fiz no e-mail anterior, onde a citação ao Valor ficou parecendo uma certa 
insegurança nossa) unir esta mensagem do CMF que está bem posicionada com a mensagem anterior ref. Aos 
bancos. Agora se não tivermos certeza em relação aos bancos, vou deixar apenas a mensagem abaixo. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: domingo, 7 de junho de 2009 14:47 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Paper 
 
Marcelo, 
Este foi o paper que Geddel levou para pressionar. Leve e sem abertura para interpretacoes. 
Abs 
 
Claudio 
 
++++++++++++++++++++++++ 
 
 
Acordo Crédito-Prêmio de IPI 
 
 
 
 
 
O que é: Por mais de dois anos, Ministério da Fazenda e Exportadores negociam um acordo que visa acabar com a 
discussão judicial em torno do crédito-prêmio de IPI. O acordo visa assegurar a continuidade dos negócios das 
empresas sem que o fluxo de caixa presente e futuro da União seja afetado. Caso não se chegue a um acordo a 
economia será fortemente afetada, qualquer que seja o vencedor no judiciário. 
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Atual Estágio: Todos os pontos do acordo já estão praticamente acordados. Resta apenas a Fazenda se manifestar 
acerca da alíquota. O Senado Federal  já tem amplo conhecimento do acordo e está pronto para colocar a matéria 
em pauta e aguarda apenas uma sinalização do Poder Executivo para votá-la. 
 
 
 
O que fazer: O Poder Executivo sinalizar para o líder do governo no Senado que está de acordo com os termos 
negociados e que a matéria deve ser votada antes do início do recesso parlamentar. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 8 de junho de 2009 12:51

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht; 

Claudio Melo Filho

Assunto: RES: Paper

Acho que como a reunião de EO será somente depois da reunião política, devemos ver o resultado da reunião 
política para sabermos exatamente o tom e o pedido da conversa de EO. 
 
CMF: temos como saber rapidamente o que foi discutido? 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: segunda-feira, 8 de junho de 2009 12:45 
Para: 'Marcelo Bahia Odebrecht'; Claudio Melo Filho 
Assunto: RES: Paper 
 
Acho melhor deixar somente a mensagem do Geddel. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: domingo, 7 de junho de 2009 15:48 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: RES: Paper 
 
Mauricio, 
Você poderia (com a consideração que fiz no e-mail anterior, onde a citação ao Valor ficou parecendo uma certa 
insegurança nossa) unir esta mensagem do CMF que está bem posicionada com a mensagem anterior ref. Aos 
bancos. Agora se não tivermos certeza em relação aos bancos, vou deixar apenas a mensagem abaixo. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: domingo, 7 de junho de 2009 14:47 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Paper 
 
Marcelo, 
Este foi o paper que Geddel levou para pressionar. Leve e sem abertura para interpretacoes. 
Abs 
 
Claudio 
 
++++++++++++++++++++++++ 
 
 
Acordo Crédito-Prêmio de IPI 
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O que é: Por mais de dois anos, Ministério da Fazenda e Exportadores negociam um acordo que visa acabar com a 
discussão judicial em torno do crédito-prêmio de IPI. O acordo visa assegurar a continuidade dos negócios das 
empresas sem que o fluxo de caixa presente e futuro da União seja afetado. Caso não se chegue a um acordo a 
economia será fortemente afetada, qualquer que seja o vencedor no judiciário. 
 
 
 
 
 
Atual Estágio: Todos os pontos do acordo já estão praticamente acordados. Resta apenas a Fazenda se manifestar 
acerca da alíquota. O Senado Federal  já tem amplo conhecimento do acordo e está pronto para colocar a matéria 
em pauta e aguarda apenas uma sinalização do Poder Executivo para votá-la. 
 
 
 
O que fazer: O Poder Executivo sinalizar para o líder do governo no Senado que está de acordo com os termos 
negociados e que a matéria deve ser votada antes do início do recesso parlamentar. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 8 de junho de 2009 13:37

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'

Assunto: RES: ENC:

ok 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 8 de junho de 2009 10:43 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: 

 
Ache que o que você se refere é este. 
 
Mandarei a reportagem do Valor 
 

De: TOCHIE Olga Y. Ishirugi - SP-ESC  
Enviada em: terça-feira, 5 de maio de 2009 16:27 
Para: GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-ESC; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC 
Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Assunto: ENC:  
 
Conforme e-mail  abaixo, MF  fez uma pequena alteração no texto original,  segue a versão c/ modificação, 
 
Tochie Olga Yamamoto Ishirugi 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9413 
Fax 55 11 3576.9197 
olga.ishirugi@braskem.com.br 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Enviada em: terça-feira, 5 de maio de 2009 15:56 
Para: GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-ESC 
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; TOCHIE Olga Y. Ishirugi - SP-ESC 
Assunto: Res: 
 
Olda, 
 
Fiz aqui em Brasilia uma pequena modificacao no texto original. Peco o bter a via eletronica com a secretaria do 
Claudio Mello para nossos arquivos. Favor trasmita a versao para o Gustavo e para o Mauricio Bezerra.  
 

De: GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-ESC 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC 
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; TOCHIE Olga Y. Ishirugi - SP-ESC 
Enviada em: Tue May 05 10:29:43 2009 
Assunto: ENC:  

MF: 
 
Suponho que seja este. 
 

Gustavo Sampaio Valverde 



333

Jurídico 

Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9863 

Fax 55 11 3576.9197 

gustavo.valverde@braskem.com.br 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2009 20:19 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; Newton Souza; Adriano Sa de Seixas Maia; 
Bernardo Gradin 
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-ESC; Marcos Wilson; Marcelo Lyra - 
BRASKEM ESC SP; Darci Luz 
Assunto: RES:  
 
Segue a versão definitiva, já aprovada por MO 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2009 19:28 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; Newton Souza; Adriano Sa 
de Seixas Maia; Bernardo Gradin 
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-ESC; Marcos Wilson; Marcelo Lyra - 
BRASKEM ESC SP 
Assunto: Re: 
 

Favor darem segurada antes de mandar 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Adriano Sa de Seixas Maia; 
Bernardo Gradin  
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC ; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-ESC ; Marcos Wilson; Marcelo Lyra - 
BRASKEM ESC SP  
Sent: Thu Apr 23 17:22:18 2009 
Subject:  
Senhores, 
 
Segue o documento solicitado. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
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recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 8 de junho de 2009 21:10

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Retorno Geddel

Estive com ele hoje cedo. O amigo de EO recebeu super bem o paper. Pediu a G que o mostrasse na reuniao de 
amanha, que imagino ser a mesma com Juca, Mucio e Ideli, que ja receberam o mesmo texto. 
Assim que terminar irei encontra-lo para colher avancos. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 9 de junho de 2009 17:56

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: RES: FGV

Ja falei com Sergio Bahr neste sentido agora. Ele eh amigo do Carlos, mas vai se alinhar 1o com o Mantega. 
MF: acho que a via inversa tb pode ser valida 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Sent: Tue Jun 09 16:49:46 2009 
Subject: RES: FGV 
 
Marcelo, 
 
A idéia seria o próprio Min. Guido ou, alternativamente algum assessor dele, ligar em nome do Min. Guido ao 
Presidente da FGV Sr. Carlos Ivan Simonsen Leal e informar que concorda com a elaboração do estudo. 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: terça-feira, 9 de junho de 2009 17:17 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: ENC: FGV 
 
ok 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 9 de junho de 2009 17:05 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: ENC: FGV 
 
Liguei para ele que ficou de me retornar. Avisarei tb meu pai. 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Tue Jun 09 15:26:34 2009 
Subject: ENC: FGV 
 
Psc. É o assunto da FGV 
 
-----Mensagem original----- 
De: GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE 
Enviada em: terça-feira, 9 de junho de 2009 14:19 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: FGV 
 
Marcos Cintra ligou no meu cel para insistir no contato com Margarina. 
 
Disse que a pressao da Fazenda esta grande. Parece que o presidente da GV vai ligar para ele.  
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--------------- 
 
Enviado de um blackberry 
 
Sent from a blackberry 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 9 de junho de 2009 17:57

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Alexandrino Alencar

Assunto: Re: ENC: FGV

Não falei sobre isto pois pensei que vcs ja tinham falado. Ele perguntou algo rapido e desligou 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Sent: Tue Jun 09 16:54:09 2009 
Subject: Re: ENC: FGV 
 
Ja consegui, mas voce tinha ja falado com EO. 
Abs 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Enviado: Tue Jun 09 16:52:46 2009 
Assunto: Re: RES: ENC: FGV 
 
Eles ja foram e Alex nao atende o celular, talvez nao tenha mais tempo para abortar. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Enviado: Tue Jun 09 16:44:23 2009 
Assunto: Re: RES: ENC: FGV 
 
Me retornaram. Pediram nomes para poder agir. 
Estou vendo com MF conveniencia. 
Mas a mensagem ja foi dada. 
Avise a meu pai que em funcao disto talvez não valha apena falar com o seminario ou o amigo 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Tue Jun 09 16:40:58 2009 
Subject: RES: ENC: FGV 
 
OK. Já alinhei com EO.  
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 9 de junho de 2009 17:05 
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Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: ENC: FGV 
 
Liguei para ele que ficou de me retornar. Avisarei tb meu pai. 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Tue Jun 09 15:26:34 2009 
Subject: ENC: FGV 
 
Psc. É o assunto da FGV 
 
-----Mensagem original----- 
De: GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE 
Enviada em: terça-feira, 9 de junho de 2009 14:19 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: FGV 
 
Marcos Cintra ligou no meu cel para insistir no contato com Margarina. 
 
Disse que a pressao da Fazenda esta grande. Parece que o presidente da GV vai ligar para ele.  
 
 
--------------- 
 
Enviado de um blackberry 
 
Sent from a blackberry 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 10 de junho de 2009 17:02

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: RES: ENC: Números Estudo FGV

Mandou para a Fazenda? 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar  
Sent: Wed Jun 10 09:59:25 2009 
Subject: RES: ENC: Números Estudo FGV  

Já enviei o material hoje cedo. Você recebeu? Seria bom distribuí-lo antes da reunião das 14:30 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 10 de junho de 2009 00:10 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: Res: ENC: Números Estudo FGV 
 
Estive, apos ouvir de EO o retorno do encontro, com Min Mucio. Afirmei para ele o compromisso de resolver, 
transmitido pelo amigo EO. Tambem falei para Sen R Juca. Amanha falaremos con a Sen Ideli.  
A reuniao sera amanha as 14:30. 
 
MF fico aguardando material. Falaremos amanha cedo. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Enviado: Tue Jun 09 20:55:48 2009 
Assunto: Re: Res: ENC: Números Estudo FGV  

Ok 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Tue Jun 09 20:52:27 2009 
Subject: Res: ENC: Números Estudo FGV  

Não conseguimos mandar, ninguem estava mais la e o arquivo esta muito pesado. Estah tudo arranjado para 
enviarmos amanha de manha. A reuniao politica serah a tarde. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; Alexandrino Alencar 
<alexandrino@odebrecht.com>  
Enviada em: Tue Jun 09 21:27:26 2009 
Assunto: Re: ENC: Números Estudo FGV  

Mandou para Sergio? 
Benjamim me ligou. Repetiu o que sabemos e disse que tinha a confirmacao de que a fazenda esta fechada contra. 
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From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Tue Jun 09 17:20:54 2009 
Subject: ENC: Números Estudo FGV  

Senhores, 
 
Eis aí o extrato, do extrato, do extrato do estudo da FGV. Como estamos em processo de assinatura da FGV, peço 
toda a cautela de praxe. 
 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 11 de junho de 2009 01:40

Para: 'rgiannetti@e-silex.com.br'; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia 

Odebrecht; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Reuniao hoje IPI

Caro Giannetti, 
Venha em paz e com baterias renovadas. 
Segundo Juca, temos tempo, pois a "emenda do Sen Claudio Melo so sera votada no retorno dele".  
Apertem, pois disse a ele que nao tinha ciume de homem e que preferia chegar com tudo conquistado e resolvido. 
Abracos. 
 
Claudio 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho; Marcelo 
Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar 
Enviado: Wed Jun 10 21:01:44 2009 
Assunto: Re: Reuniao hoje IPI 
 
 
MELHOR IMPOSSIVEL !!! PARABÉNS A TODOS. 
VOLTO AO BRASIL NESTE FINAL DE SEMANA E NA SEGUNDA FEIRA ESTAREI COM Vs NA FRENTE DE BATALHA. 
UM BOM FERIADO E FINAL DE SEMANA, 
Roberto Giannetti da Fonseca 
 
 
----- Original Message -----  
From: "MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO" <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: "Roberto Giannetti da Fonseca" <rgiannetti@e-silex.com.br> 
Sent: Wednesday, June 10, 2009 5:46 PM 
Subject: ENC: Reuniao hoje IPI 
 
 
Roberto, 
 
Veja o report do Claudio sobre a reunião 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] 
Enviada em: quarta-feira, 10 de junho de 2009 17:34 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO;  
Alexandrino Alencar 
Assunto: Reuniao hoje IPI 
 
Marcelo/MF/AA 
A reuniao de hoje a tarde foi excelente. O Sen Juca me disse estar  
autorizado a incluir o texto na MP(ainda estamos  vendo qual, deve ser 460). 
Apenas ha um orientacao para que ele inclua, discuta na Faz e na Casa para  
que nao surjam problemas, mas somente no retorno do amigo de EO e que seria  
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aprovado o texto final. Este time nao prejudica, pois a MP tem espaco  
temporal de vigencia. 
Conversei com Min Mucio e Sen Ideli, a resposta foi exatamente a mesma. 
Alinhei com Sen Lucia Vania e ja entreguei a ela material integral da FGV,  
para que sirva de base do relatorio da a MP 460. 
 
MF todos sabem que estou no ar para qualquer eventualidade e estarei ligando  
a cada dois dias para todos os envolvidos,internos e externos. 
Abracos 
 
Claudio 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A  
utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são  
expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor  
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em  
seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma  
hipótese estes poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a  
qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information.  
Unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly  
prohibited. If you received this message in error, please contact the sender  
immediately and delete this message outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under  
negotiation, they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede  
any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 11 de junho de 2009 17:43

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar

Assunto: Res: Reuniao hoje IPI

Esta historia dew STF eh balela. E a desculpa que wle tem, pois não temos como contrapor, jah que a consulta não eh oficial 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Alexandrino 
Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
Enviada em: Thu Jun 11 17:32:50 2009 
Assunto: Re: Reuniao hoje IPI 
 
Hoje Geddel me ligou e disse que o Guido realmente tem medo do STF. 
Na reuniao politica, ocorrida tambem ontem mas pela manha portanto antes da reuniao da tarde, ele provocou o Pr na presenca do 
Guido. Quando o mesmo falou do receio do orgao, Geddel disse a ele que a Lei criada no Congresso e soberana e nao havia 
motivo do receio. O Pr concordou de pronto. Logo e mais uma forca para tirar o medo deste rapaz. 
Minha leitura e que e falta de peito, mesmo tendo vontade retraida de fazer o acordo prosperar. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar 
Enviado: Thu Jun 11 16:23:40 2009 
Assunto: Re: Reuniao hoje IPI 
 
Este negocio de discutir com a Fazenda para que não surja problemas eh que me preocupa. Ja vimos este filme... 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar 
Sent: Wed Jun 10 16:33:40 2009 
Subject: Reuniao hoje IPI 
 
Marcelo/MF/AA 
A reuniao de hoje a tarde foi excelente. O Sen Juca me disse estar autorizado a incluir o texto na MP(ainda estamos  vendo qual, 
deve ser 460). 
Apenas ha um orientacao para que ele inclua, discuta na Faz e na Casa para que nao surjam problemas, mas somente no retorno 
do amigo de EO e que seria aprovado o texto final. Este time nao prejudica, pois a MP tem espaco temporal de vigencia. 
Conversei com Min Mucio e Sen Ideli, a resposta foi exatamente a mesma. 
Alinhei com Sen Lucia Vania e ja entreguei a ela material integral da FGV, para que sirva de base do relatorio da a MP 460. 
 
MF todos sabem que estou no ar para qualquer eventualidade e estarei ligando a cada dois dias para todos os envolvidos,internos 
e externos. 
Abracos 
 
Claudio 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 15 de junho de 2009 19:31

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'

Assunto: RES: FGV

Na pratica já conseguimos o que queríamos ao espalhar os pareceres. Já é o parecer da FGV e é público. 
Acho que não vale a pena o desgaste de insistir só para “oficializar” de direito, oque é de fato. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 15 de junho de 2009 19:28 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: FGV 

 
Eh soh uma forma delicada de destravar o processo para podemos" oficializar" o nome da FGV no parecer 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Mon Jun 15 19:11:48 2009 
Assunto: RES: FGV  

A esta altura entendo que não dá para eles mudarem mais pois já “espalhamos” o estudo. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 15 de junho de 2009 19:09 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: FGV 

 
Marcelo, 
 
O contato como Presidente da FGV (Carlos Ivan Simonsen Leal) já foi feito e pedimos para ele se comunicar com o 
Sergio Bah para a liberação do parecer, até porque se conhecem. Vale a pena checar com o Sergio se houve o 
contato e se ele deu o ok para liberar o parecer. 
 
Não mencione isso com a Fazenda, mas temos a informação em off de que Sergio pediu ao Presidente da FGV para 
que este lhe enviasse o estudo preliminar para análise. Lembro que nós já tínhamos enviado o parecer para ele. 
Temo que isso possa ser parte de uma ação para interferir de algum modo no processo. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
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Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  

______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 16 de junho de 2009 09:09

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: IPI / Carangueijo

Ele me ligou ontem a noite (3h aqui).  
Ja conversei hoje cedo com Carvalho que ira procura-lo. Vou mante-lo perto e motivado. 
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De: Alexandre Carvalho

Enviado em: terça-feira, 16 de junho de 2009 17:16

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; 

mauricio.ferro@braskem.com.br; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: RES: IPI

Cláudio,  
A MP 460/09 foi enviada ao Senado no dia 10/06 e oficialmente até o dia hoje 
(16/06) ainda não chegou por lá porque ainda não foi lida. 
O prazo vigente dela é até o dia 11/08. 
Ainda não temos o relator. 
Segue um resumo da matéria do nosso boletim de hoje. 
Alexandre 
 

MPV 460/2009 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 
A MPV n° 460/09, que "dispõe, inclusive mediante a alteração dos artigos 4° e 
8° da Lei n° 10.931, de 2004, que tratam do patrimônio de afetação de 
incorporações imobiliárias, sobre a redução do pagamento do IRPJ, da CSLL, da 
COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP relativo a receita auferida com 
contratos de construção de unidades habitacionais de valor comercial de até R$ 
60 mil no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida para 1% (um por cento) da 
receita auferida pelo contrato de construção, cria incentivo no IRPF dos 
titulares de serviços de registro de imóveis, reduz a zero a alíquota da COFINS 
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de motocicletas 
de baixa cilindrada por importadores e fabricantes, dá nova redação ao art. 62 
da Lei n° 11.196, de 2005, para elevar os percentual e coeficiente 
multiplicador a ser aplicado sobre o preço de venda dos cigarros no cálculo da 
Contribuição para o PIS/PASEP a ser paga pelos fabricantes de cigarros, na 
condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, e 
altera a Lei n° 11.652, de 2008, para atribuir à ANATEL as atribuições de 
apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição para o Fomento da 
Radiodifusão Pública". 
A MPV, publicada no dia 31 de março próximo passado, foi aprovada pela Câmara 
dos Deputados nos termos do Projeto de Lei de Conversão n° 012/09, o qual 
adicionou dezoito novos temas (com desdobramentos em alguns deles) aos contidos 
na MPV. Até o momento, o PLV não foi lido no Plenário do Senado. 
Vale ressaltar que:  
(i) a MPV já foi prorrogada e vigerá até o próximo dia 11 de agosto;  
(ii) o Relator Revisor da matéria somente será conhecido após a leitura do PLV 
no Plenário do Senado. 
 

-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: terça-feira, 16 de junho de 2009 07:25 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandre 
Carvalho; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: IPI 
 

Alexandre, 
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Faca a mesma verificacao sobre a 460 que pedi e mande noticias ao longo do dia 
de hoje. Pode responder a todos, nao precisa restringir so a mim. 
 

Carvalho,  
Me ligue, pois diante do comentario de MO  queria uma posicao mais firme de que 
a relatora sera confirmada L Vania. Ela deve chegar hoje, procure-a em meu nome 
para dar conforto (use a dupla Malta e Roberio).  Precisamos envolver Sergio 
Guerra para manter esta relatoria, procure ele e diga que estou preocupado e 
que precisamos da garantia que foi dada a ele pelo sen Perillo. 
Abs 
 
 

----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio 
Melo Filho; Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar 
Enviado: Mon Jun 15 13:41:19 2009 
Assunto: Re: RES: IPI 
 

Benjamin confirmou aquela conversa Guido-Geddel-Lula. 
A fazenda vai continuar dura, apesar do apelo Lula. 
Temos realmente que tratorar via congresso 
 

----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Claudio Melo Filho; Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Mon Jun 15 11:09:45 2009 
Subject: RES: IPI 
 

Acho importante o Mauricio Bezerra estar presente nas incursões do Carvalho no 
Congresso. Ele irá a Brasília amanhã. 
 

-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: domingo, 14 de junho de 2009 19:07 
Para: Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO 
FERRO 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: IPI 
 

Alexandre, 
 

Amanha favor verificar com vagar e eficacia: 
1. A MP 460 ja tem relator (a)?? 
2. Quem e ?? 
3. Expectativa de tempo para apresentar o relatorio ?? 
4. Aproveite e mande noticias sobre proxima Audiencia Publica sobre Venezuela / 
Mercosul. Encaminhe comentarios para todos os envolvidos no tema. 
 

Carvalho, 
1. Quando chegar veja quando Romero chega em Brasilia. Converse com ele e 
alinhe como iremos trabalhar para incluir no tema nesta MP. Ele me disse que ja 
esta autorizado a faze-lo. 
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2. Procure Senadora Lucia Vania, se apresente e se coloque a disposicao dela em 
meu nome para apoia-la incondicionalmente. 
3. Veja se ela  entendeu plenamente o teor do relatorio da FGV. E uma boa base 
para defender a tese no corpo do relatorio dela. M Ferro e Alexandre estao com 
copias. 
4. Faca uma reuniao de avaliacao e alinhamento na terca logo cedo com : J 
Tenorio; H Malta e P Roberio. 
5. E importante M Bezerra estar em Brasilia a partir de terca. 
 

Mauricio, 
Veja como pode mandar M Bezerra para este apoio, nesta fase a L Vania precisa 
ser e sentir-se  bem assessorada. 
 

Abracos a todos e aguardo novidades breves. 
 

Claudio 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A 
utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente 
proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise 
imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma 
hipótese estes poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a 
qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized 
use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you 
received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
 

If this message and its attachments contain terms and conditions under 
negotiation, they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede 
any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 

______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Jose de Carvalho Filho

Enviado em: quinta-feira, 18 de junho de 2009 18:59

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: IPI

Esta acontecendo agora a reunião com o PR,Juca Ideli J Mucio, Mantega, tendo concenso um esforço politico para 
dar solução ajustada ao tema.com o encaminhamento via 460. A Ideli esta assedida pela industria do estado na 
intençao ao apoio dela ao governo,com vistas a 462, influenciamos no sentido de 460. Hoje com Juca e ela , 
combinamos de voltar na terça, quando a MP for lida. 
Caravlho 
 
________________________________________ 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: quarta-feira, 17 de junho de 2009 19:33 
Para: Claudio Melo Filho; Jose de Carvalho Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Re: IPI 
 
Não tenho condicoes de avaliar. Estou embarcando para Argentina. 
Imagino que o pessoal de baixo quer morder algo 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Jose de Carvalho Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Wed Jun 17 17:57:14 2009 
Subject: IPI 
 
Acabei de receber ligacao do Sen J Tenorio, que me relatou a pressao da Camara (turma da laje) para levar o assunto 
para a MP 462, mas ele me pediu que ligacao ao Sen Juca para dizer da importancia de manter na MP 460. 
Parece que nosso grupo estara indo agora ao Juca para tratar do tema. 
Ligo ?? Por mim sim, mas Carvalho preciso saber se houve algo ao contrario desta minha interpretacao. 
Aguardo retorno breve pois ja sao 24 h por aqui. 
Abs 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: sexta-feira, 19 de junho de 2009 09:08

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Claudio Melo Filho; Darci Luz

Assunto: RES: Res:

A que horas? 
 

 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 18 de junho de 2009 19:54 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; Darci Luz 
Assunto: RES: Res: 
 
OK 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 18 de junho de 2009 19:48 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; Darci Luz 
Assunto: Re: Res: 
 
Estou na Argentina. Melhor 2a pessoalmente antes de 11hs 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Thu Jun 18 15:39:08 2009 
Subject: Res:  

Ok. Sugiro conference call amanha 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
Enviada em: Thu Jun 18 15:28:06 2009 
Assunto: 
 
Italiano pediu para estar comigo 2a as 11hs. Imagino que seja por termos acordado que antes da reta final nos alinhariamos qt a 
contrapartida. 
Preciso que me atualizem antes 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Jose de Carvalho Filho

Enviado em: sexta-feira, 19 de junho de 2009 10:00

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: IPI

Não houve reunião, o Mantega estava em SP, deverá ocorrer terça feira proxima,a MP foi lida.ontem a noite.Ideli 
avaliou como positivo o encontro mesmo sem a presença do ministro, faltando detelhes para afinamento, mesmo 
sentimento passou o JM para HM. 
Carvalho 
 
________________________________________ 
De: Claudio Melo Filho 
Enviado: quarta-feira, 17 de junho de 2009 18:57 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Jose de Carvalho Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: IPI 
 
Acabei de receber ligacao do Sen J Tenorio, que me relatou a pressao da Camara (turma da laje) para levar o assunto 
para a MP 462, mas ele me pediu que ligacao ao Sen Juca para dizer da importancia de manter na MP 460. 
Parece que nosso grupo estara indo agora ao Juca para tratar do tema. 
Ligo ?? Por mim sim, mas Carvalho preciso saber se houve algo ao contrario desta minha interpretacao. 
Aguardo retorno breve pois ja sao 24 h por aqui. 
Abs 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: sexta-feira, 19 de junho de 2009 12:06

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: 

Acabo de falar com o seminário,que me disse que hoje a tarde,em SP, o chefe dele demonstrará toda sua 
preocupação ao margarina,de modo de se encontrar uma solução. 
 
  
  
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2009 09:20 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: 
 
Ele que pediu para ser 2a. Não sei o assunto, estou apenas imaginando ser este 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Sent: Fri Jun 19 06:08:38 2009 
Subject: Re: 
 
Acho que pode estar cedo. Voce nao consegue mudar para quarta?? Apos este novo encontro de Carvalho com 
Juca?? 
Quanto ao CC se precisar me fale a data/ hora que me ajusto. 
Abs 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Enviado: Thu Jun 18 14:28:06 2009 
Assunto:  
 
Italiano pediu para estar comigo 2a as 11hs. Imagino que seja por termos acordado que antes da reta final nos 
alinhariamos qt a contrapartida. 
Preciso que me atualizem antes 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 19 de junho de 2009 12:49

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandre Carvalho; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: IPI

Marcelo 
Falei hoje com MF e expliquei, a leitura e apenas para distribuir para o relatora, neste caso relatora. Agora sera feito 
o relatorio no Senado(casa revisora) ai sim e que entrara nosso asunto. 
Abs 
 
Claudio 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Alexandre Carvalho; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; 
Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar  
Enviado: Fri Jun 19 11:20:58 2009 
Assunto: Re: RES: IPI  

Quais realmente as implicacoes em ser lido? 
Foi lido com a emenda? 
 

From: Alexandre Carvalho  
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; mauricio.ferro@braskem.com.br 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Fri Jun 19 09:31:24 2009 
Subject: RES: IPI  

Senhores, 
A MP 460/09 foi linda ontem (18/06) no Senado. 
A Relatoria ficou com a Senadora Lucia Vânia (PSDB/GO). 
A reunião que teríamos com o Guido ficou para semana que vem. 
Segue o resumo da matéria proveniente do site do Senado: 

Foram lidos em Plenário, nesta quinta-feira (18), o Projeto de Lei de Conversão (PLV) 12/09, proveniente da Medida 

Provisória (MP) 460/09, e a MP 461/09. As duas proposições, por estarem com prazo de apreciação esgotado, trancam 

a pauta e impedem votações a partir da próxima semana.  

Moradias populares 

O PLV 12/09 concede benefícios fiscais para a construção de moradias populares, dando nova redação aos artigos 4º 

e 8º da Lei 10.931/04, que trata de patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, dispondo sobre tratamento 

tributário a ser dado às receitas mensais auferidas pelas empresas construtoras nos contratos de construção de 

moradias firmados dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

O PLV estendeu os benefícios tributários destinados ao Programa Minha Casa, Minha Vida às obras contratadas a 

partir de 31 de março de 2009. Na MP, eram beneficiadas somente as obras já iniciadas a partir dessa data em diante. 

Esse benefício é destinado a construções de valor comercial até R$ 60 mil - conforme estabelece a MP 459/09, que 

dispõe sobre o programa - e vale até 31 de dezembro de 2013. 

Para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento 

equivalente a 6% da receita mensal recebida, que corresponderá ao pagamento mensal unificado dos impostos e 

contribuições. 
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Alexandre 

 

De: Alexandre Carvalho  
Enviada em: terça-feira, 16 de junho de 2009 17:16 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; mauricio.ferro@braskem.com.br; Jose de Carvalho Filho; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: IPI 

 
Cláudio,  
A MP 460/09 foi enviada ao Senado no dia 10/06 e oficialmente até o dia hoje 
(16/06) ainda não chegou por lá porque ainda não foi lida. 
O prazo vigente dela é até o dia 11/08. 
Ainda não temos o relator. 
Segue um resumo da matéria do nosso boletim de hoje. 
Alexandre 
 

MPV 460/2009 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 
A MPV n° 460/09, que "dispõe, inclusive mediante a alteração dos artigos 4° e 
8° da Lei n° 10.931, de 2004, que tratam do patrimônio de afetação de 
incorporações imobiliárias, sobre a redução do pagamento do IRPJ, da CSLL, da 
COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP relativo a receita auferida com 
contratos de construção de unidades habitacionais de valor comercial de até R$ 
60 mil no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida para 1% (um por cento) da 
receita auferida pelo contrato de construção, cria incentivo no IRPF dos 
titulares de serviços de registro de imóveis, reduz a zero a alíquota da COFINS 
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de motocicletas 
de baixa cilindrada por importadores e fabricantes, dá nova redação ao art. 62 
da Lei n° 11.196, de 2005, para elevar os percentual e coeficiente 
multiplicador a ser aplicado sobre o preço de venda dos cigarros no cálculo da 
Contribuição para o PIS/PASEP a ser paga pelos fabricantes de cigarros, na 
condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, e 
altera a Lei n° 11.652, de 2008, para atribuir à ANATEL as atribuições de 
apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição para o Fomento da 
Radiodifusão Pública". 
A MPV, publicada no dia 31 de março próximo passado, foi aprovada pela Câmara 
dos Deputados nos termos do Projeto de Lei de Conversão n° 012/09, o qual 
adicionou dezoito novos temas (com desdobramentos em alguns deles) aos contidos 
na MPV. Até o momento, o PLV não foi lido no Plenário do Senado. 
Vale ressaltar que:  
(i) a MPV já foi prorrogada e vigerá até o próximo dia 11 de agosto;  
(ii) o Relator Revisor da matéria somente será conhecido após a leitura do PLV 
no Plenário do Senado. 
 

-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: terça-feira, 16 de junho de 2009 07:25 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandre 
Carvalho; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: IPI 
 

Alexandre, 
Faca a mesma verificacao sobre a 460 que pedi e mande noticias ao longo do dia 
de hoje. Pode responder a todos, nao precisa restringir so a mim. 
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Carvalho,  
Me ligue, pois diante do comentario de MO  queria uma posicao mais firme de que 
a relatora sera confirmada L Vania. Ela deve chegar hoje, procure-a em meu nome 
para dar conforto (use a dupla Malta e Roberio).  Precisamos envolver Sergio 
Guerra para manter esta relatoria, procure ele e diga que estou preocupado e 
que precisamos da garantia que foi dada a ele pelo sen Perillo. 
Abs 
 
 

----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio 
Melo Filho; Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar 
Enviado: Mon Jun 15 13:41:19 2009 
Assunto: Re: RES: IPI 
 

Benjamin confirmou aquela conversa Guido-Geddel-Lula. 
A fazenda vai continuar dura, apesar do apelo Lula. 
Temos realmente que tratorar via congresso 
 

----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Claudio Melo Filho; Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Mon Jun 15 11:09:45 2009 
Subject: RES: IPI 
 

Acho importante o Mauricio Bezerra estar presente nas incursões do Carvalho no 
Congresso. Ele irá a Brasília amanhã. 
 

-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: domingo, 14 de junho de 2009 19:07 
Para: Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO 
FERRO 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: IPI 
 

Alexandre, 
 

Amanha favor verificar com vagar e eficacia: 
1. A MP 460 ja tem relator (a)?? 
2. Quem e ?? 
3. Expectativa de tempo para apresentar o relatorio ?? 
4. Aproveite e mande noticias sobre proxima Audiencia Publica sobre Venezuela / 
Mercosul. Encaminhe comentarios para todos os envolvidos no tema. 
 

Carvalho, 
1. Quando chegar veja quando Romero chega em Brasilia. Converse com ele e 
alinhe como iremos trabalhar para incluir no tema nesta MP. Ele me disse que ja 
esta autorizado a faze-lo. 
2. Procure Senadora Lucia Vania, se apresente e se coloque a disposicao dela em 
meu nome para apoia-la incondicionalmente. 
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3. Veja se ela  entendeu plenamente o teor do relatorio da FGV. E uma boa base 
para defender a tese no corpo do relatorio dela. M Ferro e Alexandre estao com 
copias. 
4. Faca uma reuniao de avaliacao e alinhamento na terca logo cedo com : J 
Tenorio; H Malta e P Roberio. 
5. E importante M Bezerra estar em Brasilia a partir de terca. 
 

Mauricio, 
Veja como pode mandar M Bezerra para este apoio, nesta fase a L Vania precisa 
ser e sentir-se  bem assessorada. 
 

Abracos a todos e aguardo novidades breves. 
 

Claudio 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A 
utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente 
proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise 
imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma 
hipótese estes poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a 
qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized 
use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you 
received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
 

If this message and its attachments contain terms and conditions under 
negotiation, they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede 
any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 

______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 19 de junho de 2009 13:21

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandre Carvalho; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Alinhamento  IPI

Senhores 
Conversei com Sen Juca hoje longamente, que estava em Roraima. 
 
Falei tambem com: 
1.  Carvalho a quem pedi  algumas acoes que precisam ser feitas. 
2. M Ferro a  quem pedi que  solicitasse apoio especifico a Giannetti. E tambem tivesse pronto texto mais duro para 
eventual briga. Alem de dar tranquilidade ao Heleno Torres (MF tentei ligar para ele mas nao consegui). 
3. Henrique Malta a quem pedi que controlasse M Elbe e sua turma. 
4. J Tenorio - ja estava em Alagoas mas ficou de sempre apertar L Vania para a inclusao do tema no relatorio. 
5. P Roberio para nao tirar a pressao sobre Mucio. 
 
Abs 
 
Claudio 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 22 de junho de 2009 12:47

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: reunião

"Combinamos" que este deveria ser o caminho, e ele nos ajudar neste sentido 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Mon Jun 22 11:10:10 2009 
Subject: reunião  

Combinamos na reunião de hoje com o Italiano que assunto iria na 460 de qualquer forma e com isso contornaremos 
depois as reações da Fazenda 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 22 de junho de 2009 16:21

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino 

Alencar

Assunto: Re: reunião

Perfeito. Vou comunicar aos demais. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Enviado: Mon Jun 22 11:10:10 2009 
Assunto: reunião  

Combinamos na reunião de hoje com o Italiano que assunto iria na 460 de qualquer forma e com isso contornaremos 
depois as reações da Fazenda 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 22 de junho de 2009 18:50

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Jose de Carvalho Filho; Marcelo Bahia 

Odebrecht; Alexandre Carvalho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: IPI

Este passo sera dado, temos todos os argumentos para isto e irei motivar no que for possivel. 
Veja se produz nova midia de Giannetti, algo que traga avancos nas conversas com chiclete. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Jose de Carvalho Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandre Carvalho; Alexandrino Alencar  
Enviado: Mon Jun 22 17:08:22 2009 
Assunto: RES: IPI  

O problema não é somente esta semana em especial. É que o assunto vem esfriando. O PR manda e ninguém faz. 
Precisamos criar um fato novo, sendo este a inclusão da emenda no relatório da 460. 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de junho de 2009 17:56 
Para: Jose de Carvalho Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandre Carvalho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO 
FERRO; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: RES: IPI 
 
Havia cantado para todos voces esta bola, nada ocorrera esta semana em funcao do Sao Joao. 
 
Carvalho, cole, literalmente, na Sen L Vania. Ela estara ai esta semana?? Acompanhe cada passo dela. 
Veja quem ira apoia-la na parte tecnica no Gabinete dela. Veja como Aurelio pode apoiar, se for o caso. 
Abs 
 

De: Jose de Carvalho Filho  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandre Carvalho; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar  
Enviado: Mon Jun 22 16:39:45 2009 
Assunto: RES: IPI  

Esta semana começa sem a presença de RJ, informou quer nao virá, faremos uma avaliação com Pedro dentro da 
evulução do texto revisado. 
Carvalho 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: sexta-feira, 19 de junho de 2009 12:20 
Para: Alexandre Carvalho; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino 
Alencar 
Assunto: Re: IPI 

Quais realmente as implicacoes em ser lido? 
Foi lido com a emenda? 
 

From: Alexandre Carvalho  
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; mauricio.ferro@braskem.com.br 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar  
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Sent: Fri Jun 19 09:31:24 2009 
Subject: RES: IPI  

Senhores, 
A MP 460/09 foi linda ontem (18/06) no Senado. 
A Relatoria ficou com a Senadora Lucia Vânia (PSDB/GO). 
A reunião que teríamos com o Guido ficou para semana que vem. 
Segue o resumo da matéria proveniente do site do Senado: 

Foram lidos em Plenário, nesta quinta-feira (18), o Projeto de Lei de Conversão (PLV) 12/09, proveniente da Medida 

Provisória (MP) 460/09, e a MP 461/09. As duas proposições, por estarem com prazo de apreciação esgotado, trancam 

a pauta e impedem votações a partir da próxima semana.  

Moradias populares 

O PLV 12/09 concede benefícios fiscais para a construção de moradias populares, dando nova redação aos artigos 4º 

e 8º da Lei 10.931/04, que trata de patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, dispondo sobre tratamento 

tributário a ser dado às receitas mensais auferidas pelas empresas construtoras nos contratos de construção de 

moradias firmados dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

O PLV estendeu os benefícios tributários destinados ao Programa Minha Casa, Minha Vida às obras contratadas a 

partir de 31 de março de 2009. Na MP, eram beneficiadas somente as obras já iniciadas a partir dessa data em diante. 

Esse benefício é destinado a construções de valor comercial até R$ 60 mil - conforme estabelece a MP 459/09, que 

dispõe sobre o programa - e vale até 31 de dezembro de 2013. 

Para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento 

equivalente a 6% da receita mensal recebida, que corresponderá ao pagamento mensal unificado dos impostos e 

contribuições. 
  
Alexandre 
  

De: Alexandre Carvalho  
Enviada em: terça-feira, 16 de junho de 2009 17:16 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; mauricio.ferro@braskem.com.br; Jose de Carvalho Filho; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: IPI 
  
Cláudio,  
A MP 460/09 foi enviada ao Senado no dia 10/06 e oficialmente até o dia hoje 
(16/06) ainda não chegou por lá porque ainda não foi lida. 
O prazo vigente dela é até o dia 11/08. 
Ainda não temos o relator. 
Segue um resumo da matéria do nosso boletim de hoje. 
Alexandre 
  
MPV 460/2009 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 
A MPV n° 460/09, que "dispõe, inclusive mediante a alteração dos artigos 4° e 
8° da Lei n° 10.931, de 2004, que tratam do patrimônio de afetação de 
incorporações imobiliárias, sobre a redução do pagamento do IRPJ, da CSLL, da 
COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP relativo a receita auferida com 
contratos de construção de unidades habitacionais de valor comercial de até R$ 
60 mil no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida para 1% (um por cento) da 
receita auferida pelo contrato de construção, cria incentivo no IRPF dos 
titulares de serviços de registro de imóveis, reduz a zero a alíquota da COFINS 
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de motocicletas 
de baixa cilindrada por importadores e fabricantes, dá nova redação ao art. 62 
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da Lei n° 11.196, de 2005, para elevar os percentual e coeficiente 
multiplicador a ser aplicado sobre o preço de venda dos cigarros no cálculo da 
Contribuição para o PIS/PASEP a ser paga pelos fabricantes de cigarros, na 
condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, e 
altera a Lei n° 11.652, de 2008, para atribuir à ANATEL as atribuições de 
apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição para o Fomento da 
Radiodifusão Pública". 
A MPV, publicada no dia 31 de março próximo passado, foi aprovada pela Câmara 
dos Deputados nos termos do Projeto de Lei de Conversão n° 012/09, o qual 
adicionou dezoito novos temas (com desdobramentos em alguns deles) aos contidos 
na MPV. Até o momento, o PLV não foi lido no Plenário do Senado. 
Vale ressaltar que:  
(i) a MPV já foi prorrogada e vigerá até o próximo dia 11 de agosto;  
(ii) o Relator Revisor da matéria somente será conhecido após a leitura do PLV 
no Plenário do Senado. 
  
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: terça-feira, 16 de junho de 2009 07:25 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandre 
Carvalho; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: IPI 
  
Alexandre, 
Faca a mesma verificacao sobre a 460 que pedi e mande noticias ao longo do dia 
de hoje. Pode responder a todos, nao precisa restringir so a mim. 
  
Carvalho,  
Me ligue, pois diante do comentario de MO  queria uma posicao mais firme de que 
a relatora sera confirmada L Vania. Ela deve chegar hoje, procure-a em meu nome 
para dar conforto (use a dupla Malta e Roberio).  Precisamos envolver Sergio 
Guerra para manter esta relatoria, procure ele e diga que estou preocupado e 
que precisamos da garantia que foi dada a ele pelo sen Perillo. 
Abs 
  
  
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio 
Melo Filho; Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar 
Enviado: Mon Jun 15 13:41:19 2009 
Assunto: Re: RES: IPI 
  
Benjamin confirmou aquela conversa Guido-Geddel-Lula. 
A fazenda vai continuar dura, apesar do apelo Lula. 
Temos realmente que tratorar via congresso 
  
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Claudio Melo Filho; Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Mon Jun 15 11:09:45 2009 
Subject: RES: IPI 
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Acho importante o Mauricio Bezerra estar presente nas incursões do Carvalho no 
Congresso. Ele irá a Brasília amanhã. 
  
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: domingo, 14 de junho de 2009 19:07 
Para: Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO 
FERRO 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: IPI 
  
Alexandre, 
  
Amanha favor verificar com vagar e eficacia: 
1. A MP 460 ja tem relator (a)?? 
2. Quem e ?? 
3. Expectativa de tempo para apresentar o relatorio ?? 
4. Aproveite e mande noticias sobre proxima Audiencia Publica sobre Venezuela / 
Mercosul. Encaminhe comentarios para todos os envolvidos no tema. 
  
Carvalho, 
1. Quando chegar veja quando Romero chega em Brasilia. Converse com ele e 
alinhe como iremos trabalhar para incluir no tema nesta MP. Ele me disse que ja 
esta autorizado a faze-lo. 
2. Procure Senadora Lucia Vania, se apresente e se coloque a disposicao dela em 
meu nome para apoia-la incondicionalmente. 
3. Veja se ela  entendeu plenamente o teor do relatorio da FGV. E uma boa base 
para defender a tese no corpo do relatorio dela. M Ferro e Alexandre estao com 
copias. 
4. Faca uma reuniao de avaliacao e alinhamento na terca logo cedo com : J 
Tenorio; H Malta e P Roberio. 
5. E importante M Bezerra estar em Brasilia a partir de terca. 
  
Mauricio, 
Veja como pode mandar M Bezerra para este apoio, nesta fase a L Vania precisa 
ser e sentir-se  bem assessorada. 
  
Abracos a todos e aguardo novidades breves. 
  
Claudio 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A 
utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente 
proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise 
imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma 
hipótese estes poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a 
qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized 
use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you 
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received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
  
  
If this message and its attachments contain terms and conditions under 
negotiation, they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede 
any other arrangement that may exist between the parties. 
  
  
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
  
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 23 de junho de 2009 07:11

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Jose de Carvalho Filho

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Fw: Redação Final

Anexos: SENADORA - CP.IPI - 24.06 FIM.doc

MF, 
 
Era esta mesmo a estrategia?? Novamente recomendo sua atencao nas acoes do Heleno e Giannetti, eles sempre 
tem uma carta na manga para "aparecer"e mostrar servico. 
 
Carvalho, com este texto (imprima e domine), converse com a dama. Veja se Malta e P Roberio receberao, caso 
negativo, entregue, nao podemos ter misterios com eles. Vou ligar para os dois hoje. 
 
Quando chegar alinho detalhes com ela. 
 
Falei ontem com Romero, que se mostrou - a exemplo de quando nos falamos na ultima sexta - calmo e consciente 
de que "e o momento para resolvermos". 
 
Confesso que me preocupa a confusao vivida no Senado. Tem muita delacao. Ontem o discurso do lider A Virgilio foi 
muito duro e atinge muita gente se forem aprofundar. 
 
Por outro lado e a oportunidade de agregarmos valor ao tema e prepararmos as bases para 2010, quando poucas 
(empresas) podem vir a estar ajudando a eles. 
 
Comentarios apenas para nossa reflexao. 
 
Abs 
 
Claudio 
 

De: Heleno Torres <helenott@terra.com.br>  
Para: rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br>; 'Lúcia Vânia' <lucia.vania@senadora.gov.br>  
Enviado: Mon Jun 22 20:08:56 2009 
Assunto: Redação Final  

Eminente Senadora Lúcia Vânia, 

 

Segue em anexo a redação final da proposta relativa ao Crédito-Prêmio de IPI, obtida por 

consenso, com todos os envolvidos, inclusive os representantes de deputados da base 

aliada e outros atores políticos. 

 

Este texto substitui qualquer outro anterior, até porque contém modificação no parágrafo 

único do art. 5º, para evitar que haja dupla tributação sobre os ingressos decorrentes das 

transferências a terceiros (receitas que já foram oferecidas à tributação ao tempo da sua 

apuração ou reconhecimento). Supúnhamos estar claro este entendimento no caput, mas 

fomos convencidos pela necessidade de atribuir à lei um texto o mais objetivo possível, 

para evitar surpresas na regulamentação.  
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Estamos seguros de que este texto permitirá expressiva adesão dos exportadores, quiçá 

integral, e a solução definitiva deste litígio. 

 

Recomendamos, assim, o gentil cuidado de comparação deste com qualquer outro texto 

anterior (esta versão contém a palavra RELATORA no título). 

 

Amanhã o Dr. Roberto Giannetti conversará a respeito e fará os devidos contatos com os 

Senadores Ideli Salvati e Romero Jucá. 

 

Com nossos melhores cumprimentos e homenagens, 

 

Heleno Torres 

 

 
 
______________________________________________________________________ 
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De: Jose de Carvalho Filho

Enviado em: terça-feira, 23 de junho de 2009 10:22

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: Redação Final

OK, Claudio 
  
Vou fazer esta avaliação com os dois . 
Carvalho 

De: Claudio Melo Filho 
Enviado: terça-feira, 23 de junho de 2009 7:11 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Jose de Carvalho Filho 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Fw: Redação Final 

MF, 
 
Era esta mesmo a estrategia?? Novamente recomendo sua atencao nas acoes do Heleno e Giannetti, eles sempre 
tem uma carta na manga para "aparecer"e mostrar servico. 
 
Carvalho, com este texto (imprima e domine), converse com a dama. Veja se Malta e P Roberio receberao, caso 
negativo, entregue, nao podemos ter misterios com eles. Vou ligar para os dois hoje. 
 
Quando chegar alinho detalhes com ela. 
 
Falei ontem com Romero, que se mostrou - a exemplo de quando nos falamos na ultima sexta - calmo e consciente 
de que "e o momento para resolvermos". 
 
Confesso que me preocupa a confusao vivida no Senado. Tem muita delacao. Ontem o discurso do lider A Virgilio foi 
muito duro e atinge muita gente se forem aprofundar. 
 
Por outro lado e a oportunidade de agregarmos valor ao tema e prepararmos as bases para 2010, quando poucas 
(empresas) podem vir a estar ajudando a eles. 
 
Comentarios apenas para nossa reflexao. 
 
Abs 
 
Claudio 
 

De: Heleno Torres <helenott@terra.com.br>  
Para: rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br>; 'Lúcia Vânia' <lucia.vania@senadora.gov.br>  
Enviado: Mon Jun 22 20:08:56 2009 
Assunto: Redação Final  

Eminente Senadora Lúcia Vânia, 
  

Segue em anexo a redação final da proposta relativa ao Crédito-Prêmio de IPI, obtida por 

consenso, com todos os envolvidos, inclusive os representantes de deputados da base 

aliada e outros atores políticos. 
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Este texto substitui qualquer outro anterior, até porque contém modificação no parágrafo 

único do art. 5º, para evitar que haja dupla tributação sobre os ingressos decorrentes das 

transferências a terceiros (receitas que já foram oferecidas à tributação ao tempo da sua 

apuração ou reconhecimento). Supúnhamos estar claro este entendimento no caput, mas 

fomos convencidos pela necessidade de atribuir à lei um texto o mais objetivo possível, 

para evitar surpresas na regulamentação.  
  

Estamos seguros de que este texto permitirá expressiva adesão dos exportadores, quiçá 

integral, e a solução definitiva deste litígio. 
  

Recomendamos, assim, o gentil cuidado de comparação deste com qualquer outro texto 

anterior (esta versão contém a palavra RELATORA no título). 
  

Amanhã o Dr. Roberto Giannetti conversará a respeito e fará os devidos contatos com os 

Senadores Ideli Salvati e Romero Jucá. 
  

Com nossos melhores cumprimentos e homenagens, 
  

Heleno Torres 

  
  

 
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 24 de junho de 2009 20:41

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Jose de Carvalho 

Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: IPI

Carvalho 
Falei com P Roberio hoje antes de voces irem para reuniao com LVania hoje a tarde. Disse-lhe que precisaremos 
avancar na proxima semana e usar forca total para aprovar no Senado e na semana seguinte votar na Camara antes 
do recesso. Vou falar pessoalmente com Pres Temer, pois tenho receio de possiveis acoes da Fazenda na pressao 
sobre base do governo durante o recesso, caso nao votem. 
P Roberio concordou. 
Amanha falamos pela manha. 
Abs 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Jose de Carvalho Filho; 
Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Enviado: Wed Jun 24 16:20:15 2009 
Assunto: RES: IPI  

Ótimo. Impportante só ver se ele não vai enrolar. Já o fez varias vezes 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 24 de junho de 2009 17:00 
Para: Jose de Carvalho Filho; Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: IPI 

 
Falei hoje com o Marcio Thomás Bastos sobre o tema para que ele possa dar conforto ao Guido (são amigos) e ao 
PR de que não há risco jurídico na questão 
 

De: Jose de Carvalho Filho [mailto:jcfilho@odebrecht.com] 
Enviada: qua 24/6/2009 16:49 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino 
Alencar; Adriano Sa de Seixas Maia 
Assunto: RES: IPI 

estive com SG avaliando a MP, o relatório será distribuído no dia da votação para evitar reações antecipadas.mesmo 
assim vou procurar a senadora.Solicitei seu apoio junto ao Tasso jereissati me pediu que preparasse um paper 
abordando os aspectos econômicos no contexto da crise, impactos no setor como um todo da MP para subsidiar 
quando necessário. 
estou motivando SG para que seja o relator do PLS 243, 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviado: terça-feira, 23 de junho de 2009 20:25 
Para: Jose de Carvalho Filho; Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: IPI 

Temos que ir com tudo agora. A Fazenda somente se mobilizará  com um fato novo, tal qual a inclusão da emenda 
no o relatório 
  

De: Jose de Carvalho Filho [mailto:jcfilho@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 23 de junho de 2009 20:12 



375

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandre Carvalho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO 
FERRO; Alexandrino Alencar; Adriano Sa de Seixas Maia 
Assunto: RES: RES: IPI 
  
Acredito que o parto começa amanhã quando a Senadora devera disponibilizar seu relatório contemplando o texto 
revisado. Estivemos  com SG ( Eu, RG, HM ,João ), reforçando a posição de caminhar-mos pela 460, no que foi 
absolutamente entendido e apoiado. Já com a LV reiteramos as posições e avaliamos o contesto da MP para a 
possibilidade de votação na quarta da próxima semana, tendo uma solicitação de elevação de alíquota para cigarro 
que não deverá atender, uma outra vai contemplar o atendimento aos deficientes acesso ao programa minha casa, a 
avaliação dela é positiva. Estarei amanhã cedo com SG para acompanhamento e avaliação do PLS 243 que trata de 
modificara concessão de garantiapor empresa estatal e a fomentar a modernização da administração dos Estados e 
DF ( Belo Monte ), teve como relator o Sen Pedro Simon que desistiu, está na CCJC aguardando designação de outro 
relator. 
Carvalho 
  

De: Claudio Melo Filho 
Enviado: segunda-feira, 22 de junho de 2009 17:56 
Para: Jose de Carvalho Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandre Carvalho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: RES: IPI 

Havia cantado para todos voces esta bola, nada ocorrera esta semana em funcao do Sao Joao. 
 
Carvalho, cole, literalmente, na Sen L Vania. Ela estara ai esta semana?? Acompanhe cada passo dela. 
Veja quem ira apoia-la na parte tecnica no Gabinete dela. Veja como Aurelio pode apoiar, se for o caso. 
Abs 
  

De: Jose de Carvalho Filho  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandre Carvalho; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar  
Enviado: Mon Jun 22 16:39:45 2009 
Assunto: RES: IPI  

Esta semana começa sem a presença de RJ, informou quer nao virá, faremos uma avaliação com Pedro dentro da 
evulução do texto revisado. 
Carvalho 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: sexta-feira, 19 de junho de 2009 12:20 
Para: Alexandre Carvalho; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino 
Alencar 
Assunto: Re: IPI 

Quais realmente as implicacoes em ser lido? 
Foi lido com a emenda? 
  

From: Alexandre Carvalho  
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; mauricio.ferro@braskem.com.br 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Fri Jun 19 09:31:24 2009 
Subject: RES: IPI  

Senhores, 
A MP 460/09 foi linda ontem (18/06) no Senado. 
A Relatoria ficou com a Senadora Lucia Vânia (PSDB/GO). 
A reunião que teríamos com o Guido ficou para semana que vem. 
Segue o resumo da matéria proveniente do site do Senado: 
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Foram lidos em Plenário, nesta quinta-feira (18), o Projeto de Lei de Conversão (PLV) 12/09, proveniente da Medida 

Provisória (MP) 460/09, e a MP 461/09. As duas proposições, por estarem com prazo de apreciação esgotado, trancam 

a pauta e impedem votações a partir da próxima semana.  

Moradias populares 

O PLV 12/09 concede benefícios fiscais para a construção de moradias populares, dando nova redação aos artigos 4º 

e 8º da Lei 10.931/04, que trata de patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, dispondo sobre tratamento 

tributário a ser dado às receitas mensais auferidas pelas empresas construtoras nos contratos de construção de 

moradias firmados dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

O PLV estendeu os benefícios tributários destinados ao Programa Minha Casa, Minha Vida às obras contratadas a 

partir de 31 de março de 2009. Na MP, eram beneficiadas somente as obras já iniciadas a partir dessa data em diante. 

Esse benefício é destinado a construções de valor comercial até R$ 60 mil - conforme estabelece a MP 459/09, que 

dispõe sobre o programa - e vale até 31 de dezembro de 2013. 

Para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento 

equivalente a 6% da receita mensal recebida, que corresponderá ao pagamento mensal unificado dos impostos e 

contribuições. 
  
Alexandre 
  

De: Alexandre Carvalho  
Enviada em: terça-feira, 16 de junho de 2009 17:16 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; mauricio.ferro@braskem.com.br; Jose de Carvalho Filho; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: IPI 
  
Cláudio,  
A MP 460/09 foi enviada ao Senado no dia 10/06 e oficialmente até o dia hoje 
(16/06) ainda não chegou por lá porque ainda não foi lida. 
O prazo vigente dela é até o dia 11/08. 
Ainda não temos o relator. 
Segue um resumo da matéria do nosso boletim de hoje. 
Alexandre 
  
MPV 460/2009 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 
A MPV n° 460/09, que "dispõe, inclusive mediante a alteração dos artigos 4° e 
8° da Lei n° 10.931, de 2004, que tratam do patrimônio de afetação de 
incorporações imobiliárias, sobre a redução do pagamento do IRPJ, da CSLL, da 
COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP relativo a receita auferida com 
contratos de construção de unidades habitacionais de valor comercial de até R$ 
60 mil no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida para 1% (um por cento) da 
receita auferida pelo contrato de construção, cria incentivo no IRPF dos 
titulares de serviços de registro de imóveis, reduz a zero a alíquota da COFINS 
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de motocicletas 
de baixa cilindrada por importadores e fabricantes, dá nova redação ao art. 62 
da Lei n° 11.196, de 2005, para elevar os percentual e coeficiente 
multiplicador a ser aplicado sobre o preço de venda dos cigarros no cálculo da 
Contribuição para o PIS/PASEP a ser paga pelos fabricantes de cigarros, na 
condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, e 
altera a Lei n° 11.652, de 2008, para atribuir à ANATEL as atribuições de 
apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição para o Fomento da 
Radiodifusão Pública". 
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A MPV, publicada no dia 31 de março próximo passado, foi aprovada pela Câmara 
dos Deputados nos termos do Projeto de Lei de Conversão n° 012/09, o qual 
adicionou dezoito novos temas (com desdobramentos em alguns deles) aos contidos 
na MPV. Até o momento, o PLV não foi lido no Plenário do Senado. 
Vale ressaltar que:  
(i) a MPV já foi prorrogada e vigerá até o próximo dia 11 de agosto;  
(ii) o Relator Revisor da matéria somente será conhecido após a leitura do PLV 
no Plenário do Senado. 
  
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: terça-feira, 16 de junho de 2009 07:25 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandre 
Carvalho; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: IPI 
  
Alexandre, 
Faca a mesma verificacao sobre a 460 que pedi e mande noticias ao longo do dia 
de hoje. Pode responder a todos, nao precisa restringir so a mim. 
  
Carvalho,  
Me ligue, pois diante do comentario de MO  queria uma posicao mais firme de que 
a relatora sera confirmada L Vania. Ela deve chegar hoje, procure-a em meu nome 
para dar conforto (use a dupla Malta e Roberio).  Precisamos envolver Sergio 
Guerra para manter esta relatoria, procure ele e diga que estou preocupado e 
que precisamos da garantia que foi dada a ele pelo sen Perillo. 
Abs 
  
  
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio 
Melo Filho; Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar 
Enviado: Mon Jun 15 13:41:19 2009 
Assunto: Re: RES: IPI 
  
Benjamin confirmou aquela conversa Guido-Geddel-Lula. 
A fazenda vai continuar dura, apesar do apelo Lula. 
Temos realmente que tratorar via congresso 
  
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Claudio Melo Filho; Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Mon Jun 15 11:09:45 2009 
Subject: RES: IPI 
  
Acho importante o Mauricio Bezerra estar presente nas incursões do Carvalho no 
Congresso. Ele irá a Brasília amanhã. 
  
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: domingo, 14 de junho de 2009 19:07 
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Para: Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO 
FERRO 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: IPI 
  
Alexandre, 
  
Amanha favor verificar com vagar e eficacia: 
1. A MP 460 ja tem relator (a)?? 
2. Quem e ?? 
3. Expectativa de tempo para apresentar o relatorio ?? 
4. Aproveite e mande noticias sobre proxima Audiencia Publica sobre Venezuela / 
Mercosul. Encaminhe comentarios para todos os envolvidos no tema. 
  
Carvalho, 
1. Quando chegar veja quando Romero chega em Brasilia. Converse com ele e 
alinhe como iremos trabalhar para incluir no tema nesta MP. Ele me disse que ja 
esta autorizado a faze-lo. 
2. Procure Senadora Lucia Vania, se apresente e se coloque a disposicao dela em 
meu nome para apoia-la incondicionalmente. 
3. Veja se ela  entendeu plenamente o teor do relatorio da FGV. E uma boa base 
para defender a tese no corpo do relatorio dela. M Ferro e Alexandre estao com 
copias. 
4. Faca uma reuniao de avaliacao e alinhamento na terca logo cedo com : J 
Tenorio; H Malta e P Roberio. 
5. E importante M Bezerra estar em Brasilia a partir de terca. 
  
Mauricio, 
Veja como pode mandar M Bezerra para este apoio, nesta fase a L Vania precisa 
ser e sentir-se  bem assessorada. 
  
Abracos a todos e aguardo novidades breves. 
  
Claudio 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A 
utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente 
proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise 
imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma 
hipótese estes poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a 
qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized 
use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you 
received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
  
  
If this message and its attachments contain terms and conditions under 
negotiation, they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede 
any other arrangement that may exist between the parties. 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 25 de junho de 2009 19:52

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Jose de Carvalho 

Filho

Assunto: Re: Finalizar texto IPI - URGENTE

Falei com Carvalho que levou Aurelio para dar tranquilidade partidaria e ja me tranquilizou. 
Abracos a todos. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Jose de 
Carvalho Filho 
Enviado: Thu Jun 25 18:41:11 2009 
Assunto: Finalizar texto IPI - URGENTE 
 
MF 
Preciso que Mauricio Bezerra ceda em algum ponto e feche o texto. 
A reuniao ja dura horas. 
Oriente para nao desgastar. 
Aguardo retorno. 
 
Claudio 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 26 de junho de 2009 16:23

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Fw: ENC: Versão com ajustes acertados durante reunião.

Anexos: EMENDA_IPI.doc

MF 
Pelo que li esta tudo em perfeita ordem, mas faca a devida analise pois o expert e voce. 
Abs 
 
Claudio 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Jose de Carvalho Filho 
Para: mauricio.ferro@braskem.co.br <mauricio.ferro@braskem.co.br>; Claudio Melo Filho; pedro@fundacucar-
al.com.br <pedro@fundacucar-al.com.br>; henrique.malta@cosan.com.br <henrique.malta@cosan.com.br>; 
mauricio.bezerra@braskem.com.br <mauricio.bezerra@braskem.com.br> 
Enviado: Fri Jun 26 14:30:50 2009 
Assunto: ENC: Versão com ajustes acertados durante reunião. 
 
Para conhecimento, acabou de sair . 
J C 
 
 
De: Bruno Barata Berg [BBERG@senado.gov.br] 
Enviado: sexta-feira, 26 de junho de 2009 15:20 
Para: Jose de Carvalho Filho; mauricio.bezerra@braskem.com.br 
Assunto: ENC: Versão com ajustes acertados durante reunião. 
 
 
 
 
 
______________________________________________  
De:     Danilo Augusto Barboza de Aguiar   
Enviada em:     sexta-feira, 26 de junho de 2009 14:34  
Para:   Alberto Zouvi; Bruno Barata Berg  
Assunto:        Versão com ajustes acertados durante reunião.  
<<EMENDA_IPI.doc>>  
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: sexta-feira, 26 de junho de 2009 17:16

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht; 

Claudio Melo Filho

Assunto: RES: IPI

Ele me ligou,para me informar que tem forte resistência na Fazenda.O Carvalho está atualizado. 
 

 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 26 de junho de 2009 17:14 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho 
Assunto: IPI 
 
Alexandrino esteve com o Italiano ontem, que disse que a estratégia de forçar na MP 460 é a correta, pois da 
Fazenda não sairá nada. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 6 de julho de 2009 17:54

Para: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; 

BERNARDO GRADIN

Assunto: RES: Votação

estamos empenhados para ir amanhã ou quarta 
 

De: Alexandrino Alencar [mailto:alexandrino@odebrecht.com] 
Enviada: seg 6/7/2009 17:52 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO 
GRADIN 
Assunto: Res: Votação 

Acho que sim. 
Temos que ter certeza. 
O timing eh que devemos avaliar ja que o grande chefe esta viajando. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; BERNARDO GRADIN 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>  
Enviada em: Mon Jul 06 16:31:50 2009 
Assunto: RES: Votação  

Pelo que entendi ficou o compromisso de ir na 60 mesmo.  
  
Alex, vale a pena informar ao seminarista e ao Italiano e assegurar que estamos todos alinhados no procedimento. 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] 
Enviada: seg 6/7/2009 16:01 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; BERNARDO 
GRADIN 
Assunto: Re: Votação 

Acabei de fechar apoio integral do primo adriano para votar amanha ou depois, dependendo da obstrucao que hoje 
prevalece. Avisei a amigos para ajudar nesta desobstrucao mas a vida/trabalhos so coemcam amanha por aqui. 

 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; BERNARDO GRADIN 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>  
Enviado: Mon Jul 06 11:01:03 2009 
Assunto: Votação  

Falei com o CMF e com o Ricardo Steinbruch agora há pouco. O assunto está na pauta de amanhã para votação. O 
consenso é que temos que botar pra votar agora. CMF terá reunião esta tarde com o primo do Adriano para alinhar a 
estratégia. 
  
CMF é o caso do Marcelo ligar para o primo de Adriano para reforçar? 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
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recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 



385

De: Newton Souza

Enviado em: terça-feira, 7 de julho de 2009 09:05

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: 

Há  um movimento no STF para baixar uma sumula vinculante sobre o tema IPI O, e não tributados. Se baixada, os 
juízes e tribunais inferiores são obrigados a seguir essa Súmula. O advogado citado na matéria argumenta que não 
há ainda um jurisprudência firmada que justifique a Súmula. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 7 de julho de 2009 07:48 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: Newton Souza 
Assunto: Re: 
 
Não entendi a discussao sobre IPI 0 e sumula vinculante no Valor 
 
----- Original Message ----- 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Claudio Melo Filho; Newton Souza; Alexandrino Alencar 
Sent: Tue Jul 07 06:36:52 2009 
 
Mauricio, 
A reportagem Valor não saiu tao mal, mas a Receita volta a falar em perda de R$ 288 bi. Como este tema vai 
esquentar eh bom que se "vaze" parecer da FGV, ou que Gianetti esclareca os numeros do encontro de contas. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 7 de julho de 2009 12:18

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Newton Souza; Alexandrino Alencar

Assunto: RES: 

A briga está sendo travada.  
Terei uma reunião as 14:30 com Sen Agripino para pedir o destravamento da pauta e votar. A questão é complexa, 
porque eles estão travando para impedir a entrada do recesso e com isto emplacar a CPI Petr e, se conseguirem, 
derrubar a presidência. 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 7 de julho de 2009 12:09 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Claudio Melo Filho; Newton Souza; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: 
 
Estamos trabalhando nisso. Giannetti está viajando e o Belluzzo deverá fazer a ponte com a imprensa. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 7 de julho de 2009 07:37 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Claudio Melo Filho; Newton Souza; Alexandrino Alencar 
Assunto:  
 
Mauricio, 
A reportagem Valor não saiu tao mal, mas a Receita volta a falar em perda de R$ 288 bi. Como este tema vai 
esquentar eh bom que se "vaze" parecer da FGV, ou que Gianetti esclareca os numeros do encontro de contas. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 7 de julho de 2009 16:32

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: IPI

Fechei, salvo acoes loucas, o destravamento esta acertado, apenas para vota 460. 
Min Guido ja foi informado pelo lider Juca. 
Deve votar na sessao de hoje, que iniciou-se a pouco. 
MF me ligue, acabei de falar com MO . 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 7 de julho de 2009 18:33

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: Res: IPI urgente

Aluizio esta sinalizando para roer a corda. 
Mandou fazer o contato? 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho  
Enviado: Tue Jul 07 17:30:29 2009 
Assunto: Res: IPI urgente  

To vendo aqui 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; BERNARDO GRADIN 
Enviada em: Tue Jul 07 18:13:08 2009 
Assunto: IPI urgente 
 
Esta sendo lida a 460 com nosso tema incluso. 
Tenho todos os Santos da Bahia em plena reza. 
Abs a todos. 
 
Claudio 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: quarta-feira, 8 de julho de 2009 09:40

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza; 

Jose de Carvalho Filho

Assunto: Res: Res: IPI urgente

Os tiros deverao vir em off do MF e/ou PT 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Newton Souza; Jose de 
Carvalho Filho  
Enviada em: Wed Jul 08 08:12:08 2009 
Assunto: Res: Re: Res: IPI urgente  

Beluzzo tambem jah esta acionado 
 

De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Para: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; BERNARDO GRADIN; Newton Souza 
<newton.souza@odebrecht.com>; Jose de Carvalho Filho <jcfilho@odebrecht.com>  
Enviada em: Wed Jul 08 08:37:06 2009 
Assunto: Re: Res: IPI urgente  

Acionei ontem mesmo o Giannetti.  
 

De: Alexandrino Alencar  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Newton 
Souza; Jose de Carvalho Filho  
Enviado: Wed Jul 08 04:45:16 2009 
Assunto: Res: IPI urgente  

Pq nao pede apoio da CDN e da assessoria de imprensa da FIESP 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Newton Souza; Jose de 
Carvalho Filho  
Enviada em: Wed Jul 08 04:37:40 2009 
Assunto: Res: Re: IPI urgente  

Jah pedi ao Marcelo Lyra e equipe para monitorar, mas temo pelo teor das noticias, pois nosso road show com a 
imprensa não se completou  
 

De: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; BERNARDO GRADIN; Newton Souza 
<newton.souza@odebrecht.com>; Jose de Carvalho Filho <jcfilho@odebrecht.com>  



390

Enviada em: Wed Jul 08 02:28:41 2009 
Assunto: Res: Re: IPI urgente  

Bingo. 
Belo trabalho,devemos estar atentos tambem a imprensa pelo fogo amigo. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Newton Souza; Jose de 
Carvalho Filho  
Enviada em: Tue Jul 07 18:16:58 2009 
Assunto: Res: Re: IPI urgente  

Excelente. Parabens pela vitoria. Faltam duas novas batlalhas que, como tudo indica, serao arduas. 
 
Precisamos ficar bem atentos 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; BERNARDO GRADIN; Newton Souza 
<newton.souza@odebrecht.com>; Jose de Carvalho Filho <jcfilho@odebrecht.com> 
Enviada em: Tue Jul 07 19:12:07 2009 
Assunto: Re: IPI urgente 
 
Marcelo e demias companheiros. 
 
Vencemos, mas esta etapa. 
 
Acabou a votacao e foi aprovada a MP 460 que tem no seu texto a aprovacao do nosso IPI. 
 
Foi uma trabalhosa, ardua e suada vitoria, tenham todos a certeza disso. 
 
Ja estou trabalhando para levar a Camara e aprovar tambem por la na proxima semana. Saliento que terei muito trabalho 
"adicional" la. 
 
Amanha gostaria de alinhar detalhes. 
Abracos para todos. 
 
Claudio 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br> 
Enviado: Tue Jul 07 17:13:08 2009 
Assunto: IPI urgente 
 
Esta sendo lida a 460 com nosso tema incluso. 
Tenho todos os Santos da Bahia em plena reza. 
Abs a todos. 
 
Claudio 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 8 de julho de 2009 13:47

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: Enc: IPI

Temos que buscar “espalhar” o estudo da FGV e os números reais 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2009 13:45 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Fw: Enc: IPI 
 
Fogo para todo lado e gosto. 
 

De: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br>  
Para: Henrique Malta Cosan <henrique.malta@cosan.com.br>; Claudio Melo Filho  
Enviado: Wed Jul 08 12:41:48 2009 
Assunto: Enc: IPI  

Enviado do meu BlackBerry® da TIM 

From: "Eduardo Vieira"  
Date: Wed, 8 Jul 2009 12:53:59 -0300 
To: <maryelbe@hotlink.com.br> 
Subject: IPI 

 
  08/07/2009 

Senado injeta ‘contrabando’ de R$ 280 bi numa MP 

Stock Images 

 
  
O plenário do Senado viveu nesta terça (7) uma tarde como há muito 

não se via. 
  



393

O prenúncio de calmaria era denunciado pela presença de José 

Sarney. 
  
Rodeado de denúncias, o presidente vinha se esquivando de presidir. 
  
Mas, beneficiado por um súbito e inusitado cessar-fogo da oposição, 

ele presidiu. 
  
Votaram-se matérias esquecidas na fila. Entre elas uma MP (medida 

provisória). 
  
Leva o nº 460. Foi convertida num PLV (projeto de lei de conversão 

nº 12/09). 
  
PLV é como os congressistas chamam as MPs depois de modificadas 

por eles. 
  
Em tese, as mudanças deveriam produzir meros ajustes no texto 

original. 
  
Prestam-se, porém, à introdução de verdadeiros cavalos-de-tróia nas 

MPs. 
  
Originalmente, o miolo da MP 460 tratava do Programa Minha Casa, 

Minha Vida. 
  
Concedia benefícios tributários às construtoras que vão erigir as 

casas populares. 
  
Convertida no PLV 12, a medida foi aprovada na noite passada pelos 

senadores. 
  
Destinou à Viúva um presente de grego. Tem a forma de um crédito 

tributário de 15% aos exportadores. 
  
O percentual incide sobre o valor de operações de exportação feitas 

entre 1983 e 2002. 
  
Pelas contas da pasta da Fazenda, a brincadeira vai custar à União 

algo entre R$ 250 bilhões e R$ 280 bilhões. 
  
Deve-se à senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) a introdução do 

“contrabando” no texto da MP. 
  
Argumentou que era preciso dissolver uma pendência que se arrasta 

pelos escaninhos do Judiciário há 25 anos.  
  
Coisa complicada. Que, grosso modo, pode ser resumida assim: 
  

1. Em 1969, o governo isentara as empresas exportadoras do 

pagamento do IPI. Deu-se à providência o apelido de “crédito-prêmio 

do IPI”. 
  

2. O exportador vendia determinado produto para o estrangeiro e se 

creditava do IPI embutido no preço dos componentes da mercadoria. 
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3. Em 1983, o governo iniciou um processo de eliminação do 

crédito-prêmio do IPI. 
  

4. Inaugurou-se, netão, um melê jurídico. Mais de 30 mil empresas 

foram ao Judiciário para manter o benefício. 
  

5. Na primeira instância, produziram-se sentenças desencontradas. 

A maior parte delas contrárias à Viúva. 
  

6. Mercê de sucessivos recursos, os processos foram subindo para 

os tribunais superiores, em Brasília. 
  

7. Em 2004, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) expediu uma 

sentença na qual considerava que o crédito-prêmio do IPI expirara 

em 1990. 
  

8. No ano passado, em decisão provisória, o STF (Supremo Tribunal 

Federal) considerara que o benefício havia sido extinto em 1983. 
  

9. A ausência de uma jurisprudência saneadora resultou no cavalo 

de madeira que transportou os exportadores para dentro das 

muralhas da MP de Tróia. 
  

10. Aprovada pelos senadores, a medida volta à Câmara. Os 

deputados já haviam aprovado a MP. Haviam injetado nela outros 

bichos.  
  
Mas a mudança operada no Senado obriga a que a Câmara proceda 

nova votação. 
  

11. Se for mantido pelos deputados, o crédito concedido pelos 

senadores poderá ser usado por exportadores para abater dívidas 

com o fisco. 
  

12. Exportadores que dobraram os joelhos na crise poderão tingir 

de azul seus balanços encarnados.  
  

13. Os senadores vendem a tese de que a providência é benéfica ao 

país porque, sem ela, muitas empresas iriam à breca. 
  

14. Pode ser. Mas se desejava atalhar o caminho que conduziria à 

sentença final do Judiciário, o Senado poderia ter debatido o tema às 

claras. 
  

15. Preferiu-se a trilha tortuosa dos acertos reservados, trançados à 

sombra dos gabinetes, longe dos holofotes.  
  

16. Acomodou-se nos galhos da MP uma dessas emendas que os 

próprios congressistas costumam chamar de jabuti.  
  
Não sobem em árvore senão por obra de enchente ou levados por 

mão de gente.  
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A platéia ainda há de ter saudades das sessões em que, 

envenenados pela sanha do "fora Sarney", os senadores não se 

animavam a votar coisa nenhuma.  

Escrito por Josias de Souza às 06h11 
 

 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 8 de julho de 2009 19:21

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'rgiannetti@e-silex.com.br'

Cc: Claudio Melo Filho

Assunto: Re: RES:

Ok. Ele ligar para PS eh importante 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br> 
Cc: Claudio Melo Filho 
Sent: Wed Jul 08 18:12:10 2009 
Subject: RES: 
 
Falei com o Benjamim e pedi para ele reforçar a importância da comunicação com o Paulo Skaf e apoiar mais 
firmemente em Brasília. 
 
Ele, Benjamim, estará em São Paulo na sexta e talvez nos procure para apoiar. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2009 18:25 
Para: 'rgiannetti@e-silex.com.br' 
Cc: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho 
Assunto:  
 
Roberto, 
Ja falei com Paulo Skaf, lhe dei os parabens, conforme alinhamos, e reforcei a necessidade dele ir em campo na 
midia com os nossos numeros. 
Como eh feriado amanha, ele soh deve conseguir estar com Beluzzo na 2a. Me disponibilizei para estar junto. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 10 de julho de 2009 09:36

Para: htt@helenotorres.com.br; belluzzop@terra.com.br; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC'

Assunto: Crédito  Prêmio IPI

  
Para seu conhecimento, 
Roberto Giannetti da Fonseca 
  
  
----- Original Message -----  
From: Roberto Giannetti da Fonseca  
To: Jorge Gerdau Johannpeter  
Cc: Eliane Isabel Guterres  
Sent: Friday, July 10, 2009 9:33 AM 
Subject: Re: Crédito Prêmio IPI 

 
  
Caro Jorge, 
Ganhamos por unanimidade no Senado.  
Mas agora chegou a vez de vermos quem é que verdadeiramente manda em nosso País : ou é o Governo 
eleito, aí incluidos principalmente o PR e o Congresso Nacional, ou é a burocracia instalada, com seu viés 
autocrático e ideológico que tenta nos submeter a sua vontade e arbitrio. 
A reação de nossos adversários na midia tem sido violenta. Temos que reagir a altura e vamos nos expor ao 
debate público, pois quem está com a razão não deve temer a transparencia e a exposição.  
Na qualidade de grande líder empresarial brasileiro, agradeceria se a qualquer momento possivel V. também 
se pronunciasse a respeito do CP IPI, seja junto ao Ministro Guido Mantega ou o Presidente Lula, ou seja na 
midia que eventualmente lhe procure. 
Um forte abraço, 
Roberto Giannetti da Fonseca 

----- Original Message -----  
From: Roberto Giannetti da Fonseca  
To: Jorge Gerdau Johannpeter  
Cc: Eliane Isabel Guterres  
Sent: Monday, May 04, 2009 11:18 AM 
Subject: Crédito Prêmio IPI 

 
  
Caro Jorge, 
Grato pela sua mensagem de apoio e estímulo.  
Envio para seu conhecimento mais mensagens de parlamentares gaúchos, desta vez do Dep. Renato 
Molling. 
Esperamos contar com sua presença amanhã na reunião decisiva com o Ministro Guido Mantega, em 
principio ás 15:00hs. 
Irei confirmar logo mais e te darei noticia do horário certo. 
Um abraço, 
Roberto Giannetti da Fonseca 
 
 
 
----- Original Message ----- 
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From: Dep. Renato Molling 
To: Moacir 
Sent: Friday, March 06, 2009 11:16 AM 
Subject: RES: Crédito Prêmio IPI 
 
 
Prezado Senhores 
 
Abaixo enviamos notícia divulgada na mídia, sobre o trabalho do deputado federal 
Renato Molling (PP/RS), presidente da Frente Parlamentar do Setor 
Coureiro-Calçadista e Moveleiro. 
 
Segunda informações da nossa assessoria,na próxima terça-feira haverá nova 
reunião de líderes para nova discussão da Medida Provisória. 
 
Contem com o apoio do deputado Renato. 
 
Cordialmente 
 
Taís Mendes 
Chefe de Gabinete 
Deputado Federal Renato Molling (PP/RS) 
Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gab. 337 
CEP 70160-900 - Brasília/DF 
Fone: (61) 3215.5337 / Fax: (61) 3215.2337 
 
 
 
 
MOLLING ARTICULA A INCLUSÃO DO CRÉDITO PRÊMIO IPI NA MP 449 
 
Além da batalha do parlamentar gaúcho na retirada do Artigo 29 da Medida 
Provisória 449 - que impossibilitará que as empresas compensem os créditos de 
PIS/COFINS e IPI com o valor devido mensalmente de  IR a e Contribuição Social 
sobre Lucro Líquido, da forma como é realizada atualmente -, Molling trabalha 
para incluir o Crédito Prêmio IPI. 
 
"O texto original exclui o Crédito Prêmio de IPI. Embora a Medida pretenda 
avançar nas medidas de combate a crise financeira internacional, o conteúdo 
mais penaliza do que beneficia as empresas exportadoras, que, como se sabe, 
atravessam momento crítico", justificou. 
 
Molling defende o reconhecimento das compensações de créditos dos exportadores 
registrados até 31 de dezembro de 2002. "A inclusão da proposta no texto da MP 
significaria partilha mais justa e igualitária dos créditos em disputa, 
beneficiando não apenas os que já utilizaram o referido crédito, bem como os 
que aguardam até hoje uma definição da Justiça", disse o deputado. 
 
A proposta de Molling significaria um importante apoio para que o setor 
exportador tenha algum tipo de sustentação para enfrentar a crise financeira 
internacional. "As empresas exportadoras extinguiriam as ações que tramitam há 
anos contra o Governo Federal, desafogando o judiciário, e por outro lado 
permitiria às empresas a compensação de seus débitos pendentes junto ao Governo 
Federal, sem onerar o Tesouro Nacional. Segundo levantamento preliminar feito 
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pela FIESP, as empresas devem ao Governo mais do que tem a receber pelos 
créditos já utilizados via decisões judiciais. 
 
 
Assessoria de Comunicação 
Deputado Federal Renato Molling 
Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gab. 337 
CEP 70160-900 - Brasília/DF 
Fone: (61) 3215.5337 / Fax: (61) 3215.2337 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
De: Moacir [mailto:moacir@sindimadeirars.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 6 de março de 2009 10:40 
Para: Miguel Angelo Letti - Reflorestadores Unidos; João Carlos Nesello - Prime 
Timber; João Carlos Adames - Itapinus; Idorly Zatti Madezatti; Eloi - Móveis 
Ponzoni; Edemir Zatti; Dra. Mary Elbe; Denise - Madezatti; cley toigo; Cesar - 
Molduras; Celso Peluso; Carlito Chies; clodoveu@madarco.com.br; 
roque@razexport.com.br 
Cc: Dep. Renato Molling; Dep. Luis Carlos Heinze; Dep. Vilson Covatti; Dep. 
Vieira Da Cunha; Dep. Sérgio Moraes; Dep. Professor Ruy Pauletti; Dep. Pompeo 
de Mattos; Dep. Pepe Vargas; Dep. Paulo Roberto; Dep. Paulo Pimenta - PT; Dep. 
Osvaldo Biolchi; Dep. Onyx Lorenzoni; Dep. Nelson Proença; Dep. Mendes Ribeiro 
Filho; Dep. Maria do Rosário; Dep. Marco Maia; Dep. Luiz Carlos Busato; Dep. 
Luciana Genro; Dep. José Otávio Germano; Dep. Ibsen Pinheiro; Dep. Henrique 
Fontana; Dep. Germano Bonow; Dep. Fernando Marroni; Dep. Enio Bacci; Dep. 
Eliseu Padilha; Dep. Darcisio Perondi; Dep. Cláudio Diaz; Dep. Beto 
Albuquerque; Dep. Afonso Hamm 
Assunto: Crédito Prêmio IPI 
 
 
 
 
 
                                         Caxias do Sul,RS, 06 de Março de 2009. 
 
 
 
Senhor Deputado: 
 
 
 
                   O SINDIMADEIRA RS, entidade que representa 3 mil empresas e 
21 mil empregos diretos do segmento madeireiro gaúcho, vem mais uma vez à 
presença de Vossa Excelência para reiterar a importância de seu apoio ao pleito 
do nosso segmento, ora em tramitação no Congresso e em vias de ser submetido à 
votação nos próximos dias. Trata-se da Emenda da Senadora Lucia Vânia Abraão 
Costa, do PSDB, de Goias, aperfeiçoando a Medida Provisória 449/08 que trata 
dos créditos do IPI à exportação. Pela informação que temos, aguarda-se a 
apresentação do relatório final sobre a Emenda, a cargo do Deputado Federal 
Tadeu Filippelli (PMDB-DF) ao plenário da Câmara. Seu Relatório é de apoio ao 
conteúdo da Emenda da Senadora Lúcia Vânia e deverá ser votado logo após a 
leitura e discussão do documento. 
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                  Na verdade, Senhor Deputado, à Medida Provisória 449 editada 
pelo Governo Federal, excluiu o Crédito Premio de IPI devido às empresas 
exportadoras. O SINDIMADEIRA RS ratifica o pedido de seu apoio à Emenda da 
Senadora Lúcia Vânia Abraão Costa (PSDB GO) e ao Relatório com parecer 
favorável sobre o conteúdo da Emenda que será apresentado pelo Deputado Tadeu 
Filipelli. 
 
 
 A Emenda reconhece as compensações de créditos dos exportadores registrados até 
31 de dezembro de 2002. A inclusão proposta pela Senadora significaria partilha 
mais justa e igualitária dos créditos em disputa, beneficiando não apenas os 
que já utilizaram o referido crédito, bem como os que aguardam até hoje uma 
definição da Justiça. 
 
 
Como repercussão imediata da inclusão da Emenda, as empresas exportadoras 
extinguiriam as ações que tramitam há anos contra o Governo Federal, que por 
sua vez liquidaria as pendências junto aos exportadores sem onerar o Tesouro 
Nacional. 
 
 
               Nosso pedido de apoio está baseado em levantamento preliminar 
feito pela FIESP revelando que as empresas devem ao Governo mais do que tem a 
receber pelos créditos já utilizados via decisões judiciais. O texto da Emenda 
da senadora viabiliza encontro de contas beneficiando as duas partes. 
 
 
   Contamos com o apoio de Vossa Excelência votando pela aprovação do Relatório 
do Deputado Filipelli. 
 
 
                Agradecidos pela atenção de Vossa Excelência, firmamo-nos 
 
 
                 Edemir Giacomo Zatti 
 
                 Vice Presidente 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida. 
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br 
Versão: 8.0.237 / Banco de dados de vírus: 270.11.8/1987 - Data de Lançamento: 
03/06/09 07:20:00 
 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
 
------------------------------------------------------------- 



401
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 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 

  
----- Original Message -----  
From: Dep. Renato Molling  
To: Moacir  
Sent: Friday, March 06, 2009 11:16 AM 
Subject: RES: Crédito Prêmio IPI 

 
Prezado Senhores 

Abaixo enviamos notícia divulgada na mídia, sobre o trabalho do deputado federal Renato Molling (PP/RS), 

presidente da Frente Parlamentar do Setor Coureiro-Calçadista e Moveleiro. 

Segunda informações da nossa assessoria,na próxima terça-feira haverá nova reunião de líderes para nova 

discussão da Medida Provisória. 

Contem com o apoio do deputado Renato. 

Cordialmente 

Taís Mendes 

Chefe de Gabinete 

Deputado Federal Renato Molling (PP/RS) 

Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gab. 337  

CEP 70160-900 - Brasília/DF 

Fone: (61) 3215.5337 / Fax: (61) 3215.2337 

  

  

MOLLING ARTICULA A INCLUSÃO DO CRÉDITO PRÊMIO IPI NA MP 449 

Além da batalha do parlamentar gaúcho na retirada do Artigo 29 da Medida Provisória 449 - que impossibilitará que as empresas 
compensem os créditos de PIS/COFINS e IPI com o valor devido mensalmente de  IR a e Contribuição Social sobre Lucro Líquido, 
da forma como é realizada atualmente -, Molling trabalha para incluir o Crédito Prêmio IPI.   

“O texto original exclui o Crédito Prêmio de IPI. Embora a Medida pretenda avançar nas medidas de combate a crise financeira 
internacional, o conteúdo mais penaliza do que beneficia as empresas exportadoras, que, como se sabe, atravessam momento 
crítico”, justificou. 

Molling defende o reconhecimento das compensações de créditos dos exportadores registrados até 31 de dezembro de 2002. “A 
inclusão da proposta no texto da MP significaria partilha mais justa e igualitária dos créditos em disputa, beneficiando não apenas 
os que já utilizaram o referido crédito, bem como os que aguardam até hoje uma definição da Justiça”, disse o deputado. 

A proposta de Molling significaria um importante apoio para que o setor exportador tenha algum tipo de sustentação para enfrentar 
a crise financeira internacional. “As empresas exportadoras extinguiriam as ações que tramitam há anos contra o Governo Federal, 
desafogando o judiciário, e por outro lado permitiria às empresas a compensação de seus débitos pendentes junto ao Governo 
Federal, sem onerar o Tesouro Nacional. Segundo levantamento preliminar feito pela FIESP, as empresas devem ao Governo mais 
do que tem a receber pelos créditos já utilizados via decisões judiciais. 

  

Assessoria de Comunicação 

Deputado Federal Renato Molling  

Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gab. 337  

CEP 70160-900 - Brasília/DF 

Fone: (61) 3215.5337 / Fax: (61) 3215.2337 
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De: Moacir [mailto:moacir@sindimadeirars.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 6 de março de 2009 10:40 
Para: Miguel Angelo Letti - Reflorestadores Unidos; João Carlos Nesello - Prime Timber; João Carlos Adames - 
Itapinus; Idorly Zatti Madezatti; Eloi - Móveis Ponzoni; Edemir Zatti; Dra. Mary Elbe; Denise - Madezatti; cley toigo; 
Cesar - Molduras; Celso Peluso; Carlito Chies; clodoveu@madarco.com.br; roque@razexport.com.br 
Cc: Dep. Renato Molling; Dep. Luis Carlos Heinze; Dep. Vilson Covatti; Dep. Vieira Da Cunha; Dep. Sérgio Moraes; 
Dep. Professor Ruy Pauletti; Dep. Pompeo de Mattos; Dep. Pepe Vargas; Dep. Paulo Roberto; Dep. Paulo Pimenta - 
PT; Dep. Osvaldo Biolchi; Dep. Onyx Lorenzoni; Dep. Nelson Proença; Dep. Mendes Ribeiro Filho; Dep. Maria do 
Rosário; Dep. Marco Maia; Dep. Luiz Carlos Busato; Dep. Luciana Genro; Dep. José Otávio Germano; Dep. Ibsen 
Pinheiro; Dep. Henrique Fontana; Dep. Germano Bonow; Dep. Fernando Marroni; Dep. Enio Bacci; Dep. Eliseu 
Padilha; Dep. Darcisio Perondi; Dep. Cláudio Diaz; Dep. Beto Albuquerque; Dep. Afonso Hamm 
Assunto: Crédito Prêmio IPI 

                                        

A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o v ínculo aponta para o arquivo e o local corretos.

 
 
 

         Caxias do Sul,RS, 06 de Março de 2009. 
 
Senhor Deputado: 
 
                   O SINDIMADEIRA RS, entidade que representa 3 mil empresas e 21 
mil empregos diretos do segmento madeireiro gaúcho, vem mais uma vez à 
presença de Vossa Excelência para reiterar a importância de seu apoio ao pleito 
do nosso segmento, ora em tramitação no Congresso e em vias de ser submetido 
à votação nos próximos dias. Trata-se da Emenda da Senadora Lucia Vânia 
Abraão Costa, do PSDB, de Goias, aperfeiçoando a Medida Provisória 449/08 
que trata dos créditos do IPI à exportação. Pela informação que temos, aguarda-
se a apresentação do relatório final sobre a Emenda, a cargo do Deputado Federal 
Tadeu Filippelli (PMDB-DF) ao plenário da Câmara. Seu Relatório é de apoio ao 
conteúdo da Emenda da Senadora Lúcia Vânia e deverá ser votado logo após a 
leitura e discussão do documento. 
 
                  Na verdade, Senhor Deputado, à Medida Provisória 449 editada pelo 
Governo Federal, excluiu o Crédito Premio de IPI devido às empresas 
exportadoras. O SINDIMADEIRA RS ratifica o pedido de seu apoio à Emenda 
da Senadora Lúcia Vânia Abraão Costa (PSDB GO) e ao Relatório com parecer 
favorável sobre o conteúdo da Emenda que será apresentado pelo Deputado Tadeu 
Filipelli. 
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 A Emenda reconhece as compensações de créditos dos exportadores 
registrados até 31 de dezembro de 2002. A inclusão proposta pela Senadora 
significaria partilha mais justa e igualitária dos créditos em disputa, beneficiando 
não apenas os que já utilizaram o referido crédito, bem como os que aguardam até 
hoje uma definição da Justiça.  

 
Como repercussão imediata da inclusão da Emenda, as empresas 

exportadoras extinguiriam as ações que tramitam há anos contra o Governo 
Federal, que por sua vez liquidaria as pendências junto aos exportadores sem 
onerar o Tesouro Nacional.  

 
               Nosso pedido de apoio está baseado em levantamento preliminar feito 
pela FIESP revelando que as empresas devem ao Governo mais do que tem a 
receber pelos créditos já utilizados via decisões judiciais. O texto da Emenda da 
senadora viabiliza encontro de contas beneficiando as duas partes. 
 

   Contamos com o apoio de Vossa Excelência votando pela aprovação do 
Relatório do Deputado Filipelli.  

 
                Agradecidos pela atenção de Vossa Excelência, firmamo-nos  
                   
 
                 Edemir Giacomo Zatti 
                 Vice Presidente  
                   
 

 
Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida. 
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br  
Versão: 8.0.237 / Banco de dados de vírus: 270.11.8/1987 - Data de Lançamento: 03/06/09 07:20:00 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 10 de julho de 2009 18:13

Para: Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Claudio Melo Filho; Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Re: Res: IPI

Italiano falei hoje. 
Seminario podemos fazer na 2a 
 
----- Original Message ----- 
From: Alexandrino Alencar 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Claudio Melo Filho; Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br> 
Sent: Fri Jul 10 17:03:03 2009 
Subject: Res: IPI 
 
Marcelo 
Acho que o seminario e o italiano devam ser acionados. 
Se sera voce ou o Claudio e melhor vc decidir. 
Se for necessario me acione que estou a sua disposicao. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Claudio Melo Filho; Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>; 
Alexandrino Alencar Enviada em: Fri Jul 10 16:43:02 2009 
Assunto: IPI 
 
Acho que temos uma boa chance de resolvermos na Casa de baixo na 3a. 
 
Alex: talvez o Seminario seja acionado. Veja se reforca com ele, ou se quer que eu o faca na 2a. 
 
MF: preciso que me mande alguns vetos parciais para "darmos" ao PR e antiga casa do italiano depois de aprovado 
na casa. Vai ser importante. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 10 de julho de 2009 18:15

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: IPI

Repito: veto qd da assinatura do lider maior. 
Das casas tem que sair 100% 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Fri Jul 10 17:09:30 2009 
Subject: RES: IPI  

Também acho. Já temos isso mapeado. Revisarei o material na segunda para assegurarmos que o veto não nos 
prejudique  
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] 
Enviada: sex 10/7/2009 17:43 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Claudio Melo Filho; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; Alexandrino Alencar 
Assunto: IPI 

Acho que temos uma boa chance de resolvermos na Casa de baixo na 3a. 
 
Alex: talvez o Seminario seja acionado. Veja se reforca com ele, ou se quer que eu o faca na 2a. 
 
MF: preciso que me mande alguns vetos parciais para "darmos" ao PR e antiga casa do italiano depois de aprovado na casa. Vai 
ser importante. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 10 de julho de 2009 21:39

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: IPI

Acabei de receber o "de acordo" da turma de sergio e bruno, estarao transmitindo durante a viagem a quem precisa 
ouvir. 
Avancamos mais um passo. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Cc: Newton Souza; BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar  
Enviado: Fri Jul 10 17:18:12 2009 
Assunto: RES: IPI  

exatamente 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] 
Enviada: sex 10/7/2009 18:14 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Newton Souza; BERNARDO GRADIN; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: IPI 

Foi o Italia mesmo que me disse de modo a que o PR consiga administrar a antiga casa dele. 
Mas esta conversa eh para depois. Das casas tem que sair 100% 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar 
Sent: Fri Jul 10 17:10:24 2009 
Subject: Re: IPI 
 
Marcelo 
Este tema/ sugestoes de vetos parciais MF ja deveria ter me mandado ontem, mas acho que nao devemos provoca-lo. Se for o 
caso, devera partir da italia, mas lembro que ele mesmo ontem me despreocupou quanto a veto. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Claudio Melo Filho; Newton Souza; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Alexandrino 
Alencar 
Enviado: Fri Jul 10 16:43:02 2009 
Assunto: IPI 
 
Acho que temos uma boa chance de resolvermos na Casa de baixo na 3a. 
 
Alex: talvez o Seminario seja acionado. Veja se reforca com ele, ou se quer que eu o faca na 2a. 
 
MF: preciso que me mande alguns vetos parciais para "darmos" ao PR e antiga casa do italiano depois de aprovado na casa. Vai 
ser importante. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
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recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <helenott@terra.com.br>

Enviado em: domingo, 12 de julho de 2009 12:16

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 

mauricio.ferro@braskem.com.br; rgiannetti@e-silex.com.br; 

belluzzop@terra.com.br

Assunto: RES: RES: Avancos interessantes e positivos

Só para conhecimento, estamos trabalhando para que o Paulo Ricardo Cardozo seja o sucessor da Lina.  
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: domingo, 12 de julho de 2009 12:10 
Para: Claudio Melo Filho; 'htt@usp.br'; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'rgiannetti@e-silex.com.br'; 
'belluzzop@terra.com.br' 
Assunto: RES: RES: Avancos interessantes e positivos 
 
Reforço que nas minhas conversas de 6a, fui também enfático de que não cogitaria mudanças. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: domingo, 12 de julho de 2009 12:07 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'htt@usp.br'; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'rgiannetti@e-silex.com.br'; 
'belluzzop@terra.com.br' 
Assunto: Re: RES: Avancos interessantes e positivos 
 
Senhores 
 
Em todas as conversas de alinhamento para chegarmos aqui, salientei que so interessa o texto da 460, qualquer 
outro eu recuaria. E assim que estao tracadas as acoes para segunda e terca. 
 
Heleno, peco-lhe nao tratar nada no almoco de terca(a nao ser que algum retrocesso ocorra), pois na sessao deste 
dia pretendo resolver/votar, desta forma levantar qualquer ponto pode sucitar reacoes prejudiciais junto a aliados. 
 
Abs 
 
Claudio 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: htt@usp.br <htt@usp.br>; Claudio Melo Filho; mauricio.ferro@braskem.com.br 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br>; 
belluzzop@terra.com.br <belluzzop@terra.com.br> 
Enviado: Sun Jul 12 11:00:00 2009 
Assunto: RES: Avancos interessantes e positivos 
 
A ênfase do discurso tem que ser mais no "encontro de contas" e nos valores corretos. Vai ser difícil justificar 
manutenção de empregos com base no número superior a R$ 200bi que a Receita tem espalhado. É a hora de 
mostrar como a RF inventa números, o que neste caso não é difícil. 
Quanto ao substitutivo e conversa com Adams, muitíssimo cuidado. Qualquer coisa diferente aprovada na Camera, 
vai ter que voltar para o Senado e fica um circulo vicioso, inclusive o próprio Senado não irá gostar de algo que saia 
da Camera. 
Pelo que pude sentir esta semana e das minhas ultimas conversas, é aprovar 100%, fazendo ouvido de mercador 
para a Receita, nos moldes do Senado, e depois administrar para não haver veto presidencial 
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-----Mensagem original----- 
De: Heleno Torres [mailto:helenott@terra.com.br] Enviada em: domingo, 12 de julho de 2009 11:47 
Para: Claudio Melo Filho; mauricio.ferro@braskem.com.br; rgiannetti@e-silex.com.br; belluzzop@terra.com.br 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: Avancos interessantes e positivos 
 
Razão adicional para implementarmos um discurso positivo em defesa da solução alcançada, com ênfase na 
manutenção das empresas e empregos. Como medida anticíclica que justifica sua urgência e importância.  
Parece que o Governo prepara um substitutivo. Saberei no almoço com o Adams, na terça. 
Maurício, você que é privatista e cultua o Direito Romano, sabe bem: "Fiat lustitia et pereat mundus" (faça-se 
Justiça, embora pereça o mundo).  
Vamos em frente, sem temores. 
Abraços, 
Heleno 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: domingo, 12 de julho de 2009 11:38 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'htt@usp.br'; 'rgiannetti@e-silex.com.br'; 'belluzzop@terra.com.br' 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Avancos interessantes e positivos 
 
Senhores, 
 
No Correio Braziliense de hoje o Lider do PT Vacareza salienta que :  ...." o Presidente Lula sabe que grandes 
empresas vao quebrar se a propost nao for sancionada" garante Vacarezza.... 
 
Abracos 
 
Claudio 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa  es visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa  es visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <helenott@terra.com.br>

Enviado em: domingo, 12 de julho de 2009 15:44

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 

mauricio.ferro@braskem.com.br; rgiannetti@e-silex.com.br; 

belluzzop@terra.com.br

Assunto: NOVIDADE

Prezados, 
 
Fonte segura orienta prosseguir com a votação na terça, sem possibilidade para algum VETO, apenas pediu para os 
seguintes cuidados: 
 
1) atuar com a Imprensa, para evitar qualquer efeito "escândalo", com esclarecimento sobre: i) efeito "caixa" - não 
sai recursos e tem a receber; ii) criar agenda positiva, quanto ao efeito "crise"; 
2) monitorar DEM e PSDB, que sugerem, na Câmara, criar alguma dificuldade, como foi recentemente identificado; 
3) informar melhor a Imprensa de Brasília (Roberto, poderemos envolver o Etevaldo, talvez), para que tenhamos na 
terça e na quarta uma série de esclarecimentos favoráveis. 
4) não se importar com as críticas do MF, pois eles estão no papel que lhes cabe no momento. 
 
Maurício, eu acho que o pessoal da CDN já tem material suficiente para, eles próprios, esboçarem sugestões de 
textos, sem prejuízo daqueles que venhamos a produzir. Ademais, temos muitos articulistas bons e que podem 
somar esforços. 
 
Amanhã será um dia decisivo para essas ações. 
 
Abraços, 
 
Heleno Torres 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: domingo, 12 de julho de 2009 12:10 
Para: Claudio Melo Filho; 'htt@usp.br'; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'rgiannetti@e-silex.com.br'; 
'belluzzop@terra.com.br' 
Assunto: RES: RES: Avancos interessantes e positivos 
 
Reforço que nas minhas conversas de 6a, fui também enfático de que não cogitaria mudanças. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: domingo, 12 de julho de 2009 12:07 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'htt@usp.br'; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'rgiannetti@e-silex.com.br'; 
'belluzzop@terra.com.br' 
Assunto: Re: RES: Avancos interessantes e positivos 
 
Senhores 
 
Em todas as conversas de alinhamento para chegarmos aqui, salientei que so interessa o texto da 460, qualquer 
outro eu recuaria. E assim que estao tracadas as acoes para segunda e terca. 
 
Heleno, peco-lhe nao tratar nada no almoco de terca(a nao ser que algum retrocesso ocorra), pois na sessao deste 
dia pretendo resolver/votar, desta forma levantar qualquer ponto pode sucitar reacoes prejudiciais junto a aliados. 
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Abs 
 
Claudio 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: htt@usp.br <htt@usp.br>; Claudio Melo Filho; mauricio.ferro@braskem.com.br 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br>; 
belluzzop@terra.com.br <belluzzop@terra.com.br> 
Enviado: Sun Jul 12 11:00:00 2009 
Assunto: RES: Avancos interessantes e positivos 
 
A ênfase do discurso tem que ser mais no "encontro de contas" e nos valores corretos. Vai ser difícil justificar 
manutenção de empregos com base no número superior a R$ 200bi que a Receita tem espalhado. É a hora de 
mostrar como a RF inventa números, o que neste caso não é difícil. 
Quanto ao substitutivo e conversa com Adams, muitíssimo cuidado. Qualquer coisa diferente aprovada na Camera, 
vai ter que voltar para o Senado e fica um circulo vicioso, inclusive o próprio Senado não irá gostar de algo que saia 
da Camera. 
Pelo que pude sentir esta semana e das minhas ultimas conversas, é aprovar 100%, fazendo ouvido de mercador 
para a Receita, nos moldes do Senado, e depois administrar para não haver veto presidencial 
 
-----Mensagem original----- 
De: Heleno Torres [mailto:helenott@terra.com.br] Enviada em: domingo, 12 de julho de 2009 11:47 
Para: Claudio Melo Filho; mauricio.ferro@braskem.com.br; rgiannetti@e-silex.com.br; belluzzop@terra.com.br 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: Avancos interessantes e positivos 
 
Razão adicional para implementarmos um discurso positivo em defesa da solução alcançada, com ênfase na 
manutenção das empresas e empregos. Como medida anticíclica que justifica sua urgência e importância.  
Parece que o Governo prepara um substitutivo. Saberei no almoço com o Adams, na terça. 
Maurício, você que é privatista e cultua o Direito Romano, sabe bem: "Fiat lustitia et pereat mundus" (faça-se 
Justiça, embora pereça o mundo).  
Vamos em frente, sem temores. 
Abraços, 
Heleno 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: domingo, 12 de julho de 2009 11:38 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'htt@usp.br'; 'rgiannetti@e-silex.com.br'; 'belluzzop@terra.com.br' 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Avancos interessantes e positivos 
 
Senhores, 
 
No Correio Braziliense de hoje o Lider do PT Vacareza salienta que :  ...." o Presidente Lula sabe que grandes 
empresas vao quebrar se a propost nao for sancionada" garante Vacarezza.... 
 
Abracos 
 
Claudio 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: domingo, 12 de julho de 2009 16:41

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: Res: informações

Perfeito. 
Falei com Heleno a pouco e ele entendeu e vai atender meu pedido de nao tratar nada para nao vazar. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Enviado: Sun Jul 12 15:16:12 2009 
Assunto: Res: informações  

Ciente. Circularemos mais ainda as informacoes relevantes 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: Sun Jul 12 15:05:40 2009 
Assunto: RES: informações 
 
CMF/MF: não gosto de ficar circulando e-mails, mas sem duvida são info relevantes. 
20 bi ainda é um numero grande, mas sem dúvida mostra o quanto a receita manipula os números. 
Importante que estas informações circulem na câmera e senado, e na mídia, para mostrar a farsa da receita. E olha que nem está 
incluído o "encontro de contas" com o zero 
 
-----Mensagem original----- 
De: Heleno Torres [mailto:helenott@terra.com.br] 
Enviada em: domingo, 12 de julho de 2009 12:28 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; mauricio.ferro@braskem.com.br; rgiannetti@e-silex.com.br; 
belluzzop@terra.com.br 
Assunto: informações 
 
Prezados, 
 
Chegaram-me as seguintes informações: 
 
1) Sobre Elio Gaspari, no livro "Ditadura Derrotada" - Cia das Letras, 2003, pp-25/26 - ele faz elogios à política das exportações 
brasileiras, constatando que em 1972 elas cresceram 11,9% - inclusive, com a alegação de que, pela primeira vez na história as 
exportações de produtos industrializados ultrapassaram 1 bilhão de dólares - ora, como o CP foi criado em 1969, é a aceitação dos 
respectivos reflexos (no google dá para ler a página) 
 
2) Texto da LDO 2009 (site ministério planejamento) em que consta a previsão, a título de riscos fiscais, no montante anual de R$ 
20 bilhões. 
LDO - 2009 - anexo VI - 
DEMANDAS JUDICIAIS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA GERAL DA 
FAZENDA NACIONAL - PGFN 
Quanto às ações judiciais de natureza tributária que representam riscos fiscais à União destacam-se: 
Crédito-prêmio do IPI: O crédito-prêmio do IPI constitui-se em estímulo à exportação criado pelo governo brasileiro em 1969, e 
cujo termo final de fruição é contestado perante o Poder Judiciário. A PGFN defende a extinção desse benefício em 30/06/83, 
enquanto os exportadores defendem que o mesmo ou estaria em vigor, ou teria sido extinto em 05/10/90. O fato é que a tese da 
não-extinção em 83 já estava consolidada no STJ, ainda que sem um efetivo debate de pontos fundamentais para a compreensão 
da questão. Em face disso, a PGFN buscou junto aos Ministros daquele Sodalício a reabertura da discussão, primeiramente na 1ª 
Turma e posteriormente na Primeira Seção (que reúne as duas Turmas de Direito Público do STJ), com resultado favorável à tese 
da Fazenda Nacional de extinção em 1983. Em um segundo momento a questão foi rediscutida em face da edição da Resolução 
71 do Senado Federal, oportunidade em que se estabeleceu a extinção do estímulo em 05/10/1990. Contudo em face da nova 
composição da 1ª Seção do STJ reabriu-se a discussão sobre o tema tendo aquela Seção do STJ decidido em 13/06/2007 que o 
referido benefício fiscal restou extinto em 05/10/1990, em face do art. 41, § 1º do ADCT. De tal decisão cabe Recurso 
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Extraordinário ao STF para a análise do dispositivo constitucional analisado favoravelmente à União pelo STJ (incentivo fiscal 
setorial). O risco para a União equivale ao montante anual de pelo menos R$ 20,0 bilhões, segundo estimativas da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil[1]; 
 
Não sei se deveríamos difundir, para avaliação. 
 
Abraços, 
 
Heleno Torres 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] 
Enviada em: domingo, 12 de julho de 2009 12:07 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'htt@usp.br'; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'rgiannetti@e-silex.com.br'; 
'belluzzop@terra.com.br' 
Assunto: Re: RES: Avancos interessantes e positivos 
 
Senhores 
 
Em todas as conversas de alinhamento para chegarmos aqui, salientei que so interessa o texto da 460, qualquer outro eu recuaria. 
E assim que estao tracadas as acoes para segunda e terca. 
 
Heleno, peco-lhe nao tratar nada no almoco de terca(a nao ser que algum retrocesso ocorra), pois na sessao deste dia pretendo 
resolver/votar, desta forma levantar qualquer ponto pode sucitar reacoes prejudiciais junto a aliados. 
 
Abs 
 
Claudio 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: htt@usp.br <htt@usp.br>; Claudio Melo Filho; mauricio.ferro@braskem.com.br <mauricio.ferro@braskem.com.br>; 
rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br>; belluzzop@terra.com.br <belluzzop@terra.com.br> 
Enviado: Sun Jul 12 11:00:00 2009 
Assunto: RES: Avancos interessantes e positivos 
 
A ênfase do discurso tem que ser mais no "encontro de contas" e nos valores corretos. Vai ser difícil justificar manutenção de 
empregos com base no número superior a R$ 200bi que a Receita tem espalhado. É a hora de mostrar como a RF inventa 
números, o que neste caso não é difícil. 
Quanto ao substitutivo e conversa com Adams, muitíssimo cuidado. Qualquer coisa diferente aprovada na Camera, vai ter que 
voltar para o Senado e fica um circulo vicioso, inclusive o próprio Senado não irá gostar de algo que saia da Camera. 
Pelo que pude sentir esta semana e das minhas ultimas conversas, é aprovar 100%, fazendo ouvido de mercador para a Receita, 
nos moldes do Senado, e depois administrar para não haver veto presidencial 
 
-----Mensagem original----- 
De: Heleno Torres [mailto:helenott@terra.com.br] 
Enviada em: domingo, 12 de julho de 2009 11:47 
Para: Claudio Melo Filho; mauricio.ferro@braskem.com.br; rgiannetti@e-silex.com.br; belluzzop@terra.com.br 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: Avancos interessantes e positivos 
 
Razão adicional para implementarmos um discurso positivo em defesa da solução alcançada, com ênfase na manutenção das 
empresas e empregos. Como medida anticíclica que justifica sua urgência e importância. 
Parece que o Governo prepara um substitutivo. Saberei no almoço com o Adams, na terça. 
Maurício, você que é privatista e cultua o Direito Romano, sabe bem: "Fiat lustitia et pereat mundus" (faça-se Justiça, embora 
pereça o mundo). 
Vamos em frente, sem temores. 
Abraços, 
Heleno 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] 
Enviada em: domingo, 12 de julho de 2009 11:38 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'htt@usp.br'; 'rgiannetti@e-silex.com.br'; 'belluzzop@terra.com.br' 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
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Assunto: Avancos interessantes e positivos 
 
Senhores, 
 
No Correio Braziliense de hoje o Lider do PT Vacareza salienta que :  ...." o Presidente Lula sabe que grandes empresas vao 
quebrar se a propost nao for sancionada" garante Vacarezza.... 
 
Abracos 
 
Claudio 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa��es visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa��es visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Diva <diva@odebrecht.com>

Enviado em: segunda-feira, 13 de julho de 2009 10:42

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro SP-ESC

Assunto: noticias IPI

Anexos: page-0001.tif; page-0002.tif
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 13 de julho de 2009 13:15

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro SP-ESC

Cc: Claudio Melo Filho

Assunto: RES: noticias IPI

Mauricio, 
Vocês estão agindo? O Roberto não tinha falado com Elio Gaspari? Importante mostrar como a RF manipula os 
números, inclusive com as info que Heleno descobriu. 
Temos que agir hoje, pois o que sair amanhã pode ter grande impacto. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Diva [mailto:diva@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 13 de julho de 2009 10:42 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro SP-ESC 
Assunto: noticias IPI 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 13 de julho de 2009 14:24

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'

Cc: Claudio Melo Filho

Assunto: RES: próximos passos 

Tem que ser hoje 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 13 de julho de 2009 14:20 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: próximos passos  

 
psc 
 

De: Andreza Taglietti [mailto:andreza.taglietti@cdn.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 13 de julho de 2009 14:15 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; NELSON LETAIF; 'RGF SILEX'; MAURICIO DANTAS BEZERRA; 
htt@usp.br; MARCELO LYRA 
Cc: 'Andrew Greenlees'; 'Marilia Stabile'; valderez.caetano@cdn.com.br; 'Inácio Muzzi'; 'Paula Didier - CDN' 
Assunto: RES: próximos passos  
 
Acabei de conversar com Giannetti e ele disse que ligará diretamente. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 13 de julho de 2009 14:05 
Para: Andreza Taglietti; NELSON LETAIF; RGF SILEX; MAURICIO DANTAS BEZERRA; htt@usp.br; MARCELO LYRA 
Cc: Andrew Greenlees; Marilia Stabile; valderez.caetano@cdn.com.br; Inácio Muzzi; Paula Didier - CDN 
Assunto: RES: próximos passos  
 
E o Sardenberg e o Gaspari? 
 

De: Andreza Taglietti [mailto:andreza.taglietti@cdn.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 13 de julho de 2009 11:57 
Para: NELSON LETAIF; 'RGF SILEX'; MAURICIO DANTAS BEZERRA; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; 
htt@usp.br; MARCELO LYRA 
Cc: 'Andrew Greenlees'; 'Marilia Stabile'; valderez.caetano@cdn.com.br; 'Inácio Muzzi'; 'Paula Didier - CDN' 
Assunto: RES: próximos passos  
 
Ok, adicionaremos. 
 
Conversei com Giannetti e validei com ele um almoço amanhã com jornalistas em Bsb. Nossa equipe 
de Brasília fará o convite aos jornalistas do Estadão, Valor, Valor online, Globo, Correio Braziliense, 
Folha. Será 12h30 em sala reservada na Fogo de Chão. 
 
Após o almoço com os jornalistas, tentaremos uma conversa individual com Josias (ou pessoalmente 
ou um telefonema).  
 
Sobre a Miriam, vamos tentar a 5ª feira. 
 
Abs 
Andreza 
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De: NELSON LETAIF [mailto:nelson.letaif@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 13 de julho de 2009 11:32 
Para: Andreza Taglietti; RGF SILEX; MAURICIO DANTAS BEZERRA; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; 
htt@usp.br; MARCELO LYRA 
Cc: Andrew Greenlees; Marilia Stabile; valderez.caetano@cdn.com.br; Inácio Muzzi; Paula Didier - CDN 
Assunto: RES: próximos passos  
 
Acho que, adicionalmente, podemos incluir a encantada visita ao Gandour e outros de O 
Estado de S. Paulo, que vem cobrindo com equilíbrio, registrando nossas justificativas, mas 
que poderia engrossar o bloco dos resistentes com um editorial negativo, até porque já 
desmarcamos 2 vezes a apresentação dos nossos argumentos. 
Sds. 
Nelson Letaif 
Comunicação Empresarial/Corporate Communication 
Braskem S.A. 
Fone/Phone: 55 11 3576.9534 
Fax: 55 11 3023.0519 
nelson.letaif@braskem.com.br 
 
 

De: Andreza Taglietti [mailto:andreza.taglietti@cdn.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 13 de julho de 2009 11:25 
Para: NELSON LETAIF; 'RGF SILEX'; MAURICIO DANTAS BEZERRA; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; 
htt@usp.br 
Cc: 'Andrew Greenlees'; 'Marilia Stabile'; valderez.caetano@cdn.com.br; 'Inácio Muzzi'; 'Paula Didier - CDN' 
Assunto: próximos passos  
 
Caros, 
 
Seguem próximos passos sugeridos pela CDN: 
 

1) Miriam Leitão – Retomar encontro de Miriam com Giannetti (e se possível Belluzzo) para 
acontecer ainda esta semana. Normalmente a dinâmica com ela é – primeiramente uma 
conversa 1:1  e depois a avaliação se o assunto vai pro programa ou pra coluna. Aguardamos 
ok para prosseguir, pois agenda dela é conturbada.  

2) Café da manhã Giannetti + sucursais em Brasília – fazer café da manhã com repórteres de 
Brasília e Giannetti. Ideal é que aconteça ainda esta semana, portanto é importante que vcs 
validem a ação o mais rápido possível. Giannetti, que dia é possível pra vc? 

3) Aproximação com colunistas – além de Miriam, recomendamos aproximação com Sardenberg 
(nova conversa); Elio Gaspari e Josias de Souza. Ideal é que aconteçam pessoalmente, caso 
não seja possível, faremos por telefone.  

4) Artigo Giannetti – será sugerido hoje. Opções 1) O Globo 2) Valor  
 
Aguardamos comentários e/ou ok pra prosseguir.  
  
 
Att,  

 

  
Andreza Taglietti  
andreza.taglietti@cdn.com.br 

55 (11) 3643-2741 

www.cdn.com.br 

. 

. 
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Esta  mensagem   pode  conter  informação   confidencial. Se   você  não  for o  destinatário  ou  a pessoa   autorizada  a receber  esta  mensagem, não 
poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por 
engano, favor avisar imediatamente  o remetente,  respondendo o e-mail e,  em seguida, apague-o.Agradecemos sua cooperação. 
. 

This  message  may  contain   confidential  information.  If  you  are  not   the   addressee  or  authorized  person  to  receive  it for  the addressee, 
you  must  not  use,  copy,  disclose  or   take   any   action  based  on  this  message  or  any information herein. If you have received this message in error, 
please advise the sender immediately by replying this e-mail  message  and delete  it. Thanks in advance for your cooperation. 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 14 de julho de 2009 13:36

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: RES: RES: Atualizacoes

Tem tempo ainda de eu ligar para checar? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 14 de julho de 2009 13:34 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: RES: RES: RES: Atualizacoes 
 
Ele ainda não me ligou, espero que tenha recebido e lido. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: terça-feira, 14 de julho de 2009 13:32 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Re: RES: RES: Atualizacoes 
 
Esta sendo lida a MP 460. 
Agora e reza para que acoes surtam efeitos. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Tue Jul 14 12:23:12 2009 
Assunto: RES: RES: Atualizacoes 
 
Exato. De todo o modo ele já deve ter recebido a nota, e é capaz de agir sem nem mesmo precisar me ligar. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: terça-feira, 14 de julho de 2009 13:22 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: RES: Atualizacoes 
 
Ja recebi retorno de que Eduardo vai te ligar em 15 min. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: Tue Jul 14 11:39:41 2009 
Assunto: Re: RES: Atualizacoes 
 
MO 
A pessoa que Eduardo precisa falar e o Rodrigo Rolemberg. 
Ja acionei Pacifico tambem. 
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----- Mensagem Original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: Tue Jul 14 11:24:57 2009 
Assunto: RES: Atualizacoes 
 
Claudio, 
 
Todos já sabemos da importância de ser nesta semana. Por que ficaria para amanhã? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 14 de julho de 2009 12:23 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Atualizacoes 
 
O encontro de sexta fez o homem trabalhar um pouco. Pedi uma acao e ele fez de imediato.  
Estamos avancando, passo a passo. Esta ocorrendo reuniao de lideres e estou falando com alguns a cada 5 minutos. 
Pode ser que fique para amanha. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
 
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 14 de julho de 2009 14:06

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: Sessao Plenaria

Falei com ele agora. Já está ligando para Rodrigo. 
 
De bate pronto ficou preocupado já que não conhecia o tema se haveria perda de arrecadação. Garanti que não. 
MF: prometi MANDAR PARA ELE UMA NOTA. Veja aquela que mandamos para o seminário + sumario FGV. Queria 
mandar já, apesar de ele ter prometido agir independentemente 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: terça-feira, 14 de julho de 2009 14:01 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Sessao Plenaria 
 
Acho que consegui prorrogar a Sessao por mais 1 hora. Firmando compromissos. 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 14 de julho de 2009 14:32

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Assunto: Paper IPI

Anexos: Paper FGV -Final.doc; Paper IPI 23042009 (2) (5) (2) - VersaoFinal.doc

Prioridade: Alta

 
A pedido do Maurício Ferro, seguem os documentos solicitados. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.  
  
 

Maurício Dantas Bezerra 

Jurídico 

Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9088 

Fax 55 11 3576.9197 

mauricio.bezerra@braskem.com.br 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 14 de julho de 2009 15:07

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: RES: Sessao Plenaria

Total.  
Adams encontrou com Heleno e confirmou que foi ordem do Min Guido. 
Alegando nao concordar com a forma do texto. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: Tue Jul 14 14:03:37 2009 
Assunto: RES: Sessao Plenaria 
 
Ordem da Fazenda???? Como assim???? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 14 de julho de 2009 14:35 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Re: Sessao Plenaria 
 
Hoje acabou. Houve ordem da Fazenda. Nao deve entrar amanha, so agosto. 
Ligo para alinharmos breve. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Tue Jul 14 13:01:05 2009 
Assunto: Sessao Plenaria 
 
Acho que consegui prorrogar a Sessao por mais 1 hora. Firmando compromissos. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 15 de julho de 2009 08:32

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Amanha IPi

Não se esqueca de procurar o italiano e buscar o compromisso dele. 
Ele me pareceu confiante ontem a noite qd falamos. Procure tambem o Rodrigo PSB para ir "construindo" com ele 
(imagino que deve estar puto porque EC mandou me dar satisfacao) 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Tue Jul 14 22:57:46 2009 
Subject: Amanha IPi 
 
MO 
MF 
Nao se preocupem em responder pelo horario. 
 
MF agilize as acoes que lhe pedi de midia. Nem que seja para apresentar armas para Giannetti / Heleno e sua turma. 
 
Temos compromissos firmes para avancar e votar amanha. Nao descansarei ate a sessao acabar. 
Abs 
 
Claudio 
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De: Diva <diva@odebrecht.com>

Enviado em: quarta-feira, 15 de julho de 2009 10:04

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Roberto Carvalho Ferro SP-ESC

Cc: Claudio Melo Filho

Assunto: NOTICIA - CORREIO BRAZILIENSE

Anexos: page-0001.jpg
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 15 de julho de 2009 13:38

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: RES: IPI atualizacao

Acordo em agosto. 
Combinei com Giannetti de MF promover uma reuniao na proxima semana com MO/eu/MF ; 
Giannetti/Beluzzo/Heleno, acho importante. 
O desgaste da Fazenda foi enorme perante o Pr Lula. Falei a pouco com italiano que me comentou e tambem J 
Mucio. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: Wed Jul 15 12:32:13 2009 
Assunto: RES: IPI atualizacao 
 
O clima é para acordo em agosto ou não deixar passar nada? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: quarta-feira, 15 de julho de 2009 13:26 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Re: IPI atualizacao 
 
Foi movimento do PT e apoiado pelo PSB. 
Acao de eduardo nao surtiu efeito. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Wed Jul 15 12:24:13 2009 
Assunto: Re: IPI atualizacao 
 
Adiado para agosto. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Wed Jul 15 11:16:48 2009 
Assunto: IPI atualizacao 
 
Italiano repassou mensagem para tropa pedindo 1 hora para tentar negociar. 
Ele/Brani nao estao me retornando. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 17 de julho de 2009 06:50

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: ENC: acho que alguém precisa, pessoalmente, explicar os números para essa 

jornalista, que, pelo visto, sabe pouco de aritmética e, de Tributário, nada.

Mauricio, 
Esta é melhor Gianetti. Se ela nos cheirar, piora 
 

De: Heleno Torres [mailto:helenott@terra.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 17 de julho de 2009 04:58 
Para: Heleno Torres 
Assunto: acho que alguém precisa, pessoalmente, explicar os números para essa jornalista, que, pelo visto, sabe 
pouco de aritmética e, de Tributário, nada. 

 

Enviado por Míriam Leitão e Alvaro Gribel -  

16.7.2009 

15h00m - Coluna no Globo - Futuro do presente  

 

O governo tem errado muito em várias áreas. (...) 

Erra quando usa sua base aliada para pendurar sandices em Medidas Provisórias sobre 

quaisquer assuntos, dando sinais ambíguos em questões graves. No caso rumoroso e 

escandaloso do crédito-prêmio de IPI, deputados e senadores da base aliada e líderes do 

governo têm dependurado em toda MP que está indo para votação uma conta impagável e 

indecorosa. A nota do Ministério da Fazenda citou seis razões pelas quais o governo não 

pode piscar nesta questão: o custo pode chegar a R$ 280 bilhões; o subsídio aos 

empresários desrespeita acordos de comércio assinados pelo Brasil; qualquer acordo que o 

governo faça significa uma concordância de que o benefício continuou existindo após a 

sua extinção, o que incentivará nova corrida aos tribunais. E o mais importante: essa 

dívida com os exportadores não existe, esse subsídio acabou em 1983. Apesar dos fortes 

argumentos da nota da Fazenda, o governo tem aceitado negociar uma saída. Não há 

saída a não ser esperar o julgamento do Supremo. 

 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 20 de julho de 2009 15:43

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: ENC: Começa corrida para a BR-319

Valor saiu bem ruinzinho 
 

De: Valor [mailto:mercadoleitor@valor.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 20 de julho de 2009 09:03 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Começa corrida para a BR-319 

 

 
Caso não consiga visualizar a mensagem, acesse aqui. 

 

 

 

  HOME | ÚLTIMAS NOTÍCIAS | VALOR ECONÔMICO | ARQUIVO  Segunda-feira, 20/07/2009 - Ano 5 - Número 2303   
 

 

  

 

 

     
     

  Começa corrida para a BR-319   

  
 

  

     

  

Conduzidas pelo Exército, as obras 
de reconstrução da rodovia BR-319 
avançam lentamente a 50 km de 
Humaitá, no sul do Amazonas  

  

     
     
 
     

  
Exclusivo para 
assinantes 
 

  

  

Brasil Exportadores poderão 
usar crédito-prêmio de IPI para 
quitar dívidas 
 
 

  

  
Especial Devastação e 
abandono prosperam na BR-319 
 
 

  

  

Política Diretoria da 
Petrobras partilhadas entre PT e 
PMDB são o alvo da oposição 
 
 

  

  

Empresas Technogym, da 
Itália, inicia venda ao 
consumidor final 
 
 

  

 

     

  Jornal do dia    

  Brasil Déficit comercial da 
indústria cresce com a crise 
 

  

     

  Política Reviravoltas levam 
insegurança a decisões 
 

  

     

  
Internacional Para governo 
argentino, só agora economia 
estagnou 
 

  

     

  Caderno A Crise aumenta o 
déficit comercial da indústria 
 

  

     

  Empresas Cinemark compra 
15 salas em SP 
 

  

     

  
Empresas AES e Duke 
recebem notificação para 
apresentar plano de expansão 
 

  

     

  

Tecnologia & Telecomunicações 

Urmet Daruma prepara 
expansão na AL 
 

  

     

  
Empresas INB planeja 
licitação para mais duas jazidas 
de urânio 
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Empresas Carros brasileiros 
perdem espaço no cenário 
externo 
 
 

  

     
 

 

  
Agronegócios Brasil agora 
amplia as compras de trigo dos 
EUA 
 

  

     

  Finanças Competição chega 
ao resseguro 
 

  

     

  Investimentos Ações com 
renda extra 
 

  

     

  Carreira Cresce mais rápido 
quem não fica em cima do muro 
 

  

     
     

 

 

Caso deseje cancelar o recebimento dessa newsletter, acesse aqui.  
Para conhecer a nossa política de privacidade, acesse aqui.  

Saiba como anunciar no Valor Online, acessando aqui.  
 

Copyright Valor Econômico S.A.  
  

 
______________________________________________________________________ 

Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  

______________________________________________________________________ 
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De: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 23 de julho de 2009 19:19

Para: belluzzop@terra.com.br; heleno Taveira Torres; Claudio Melo Filho; 

mauricio.ferro@braskem.com.br; Henrique Malta

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; rubens ometto silveira mello

Assunto: Mapeamento Câmara Crédio-prêmio

Anexos: Mapeamento Camara.xls

PARA SEU CONHECIMENTO E COMENTÁRIOS.......................... 
  
----- Original Message -----  
From: luizhenrique@fiesp.org.br  
To: rgiannetti@e-silex.com.br  
Cc: eliza.urbano@fiesp.org.br ; alkiana.melo@fiesp.org.br  
Sent: Thursday, July 23, 2009 4:20 PM 
Subject: Mapeamento Câmara Crédio-prêmio 

 

Dr. Giannetti, 
 
Conforme conversamos segue mapeamento da Câmara elaborado por este escritório. 
 
Em vermelho, estão os parlamentares que em nossa opinião devem ser trabalhados, caso concorde já 
podemos agendá-los. 
 
Ficamos no aguardo de uma posição. 
 
Um abraço, 
 
 
Luiz Henrique Maia Bezerra 
Assessor da Presidência 
Coordenador do Escritório de Representação da FIESP em Brasília 
 
(See attached file: Mapeamento Camara.xls) 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 



434

De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 24 de julho de 2009 11:33

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino 

Alencar

Assunto: Re: Mapeamento Câmara Crédio-prêmio

Estou tentando alguns encontros para a proxima semana, nem que tenha que ir aos Estados onde a turma esta no 
recesso. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Enviado: Fri Jul 24 09:33:42 2009 
Assunto: Re: RES: Mapeamento Câmara Crédio-prêmio  

Estou marcado com Italiano aqui no escritorio dia 3, as 11hs 
 

From: Marcelo Bahia Odebrecht  
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho  
Sent: Fri Jul 24 09:32:42 2009 
Subject: Fw: RES: Mapeamento Câmara Crédio-prêmio  

Soh reforca nosso alinhamento ontem 
 

From: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>  
To: 'Henrique Malta' <Henrique.Malta@cosan.com.br>; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br>; 
belluzzop@terra.com.br <belluzzop@terra.com.br>; Claudio Melo Filho; mauricio.ferro@braskem.com.br 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; 'Rubens Ometto Silveira Mello' <Rubens.Mello@cosan.com.br>  
Sent: Fri Jul 24 08:04:02 2009 
Subject: RES: Mapeamento Câmara Crédio-prêmio  

Prezados, 
 
Ontem, jantei com o Adams aqui em SP.  
Ainda que ele mantenha-se “entrincheirado” na idéia que o MF não se envolveria mais na negociação, pelo 
alinhamento interno do funcionalismo contrário ao Acordo (até mesmo daqueles que antes o apoiavam), 
percebe-se claramente que tudo depende de composições das forças políticas.  
De qualquer modo, alguns “sinais” foram relevantes:  

1) O Presidente ainda está em dúvida e não tem posição fechada; 
2) Nem 460 nem 462. Nenhuma versão em circulação no Congresso interessa.  
3) Dentre outros, ele acha que falta uma “cláusula de eficácia” e critérios de proteção às regras da 

OMC. 
4) A posição é deixar o assunto para o  STF. E, assim, julgar e negociar depois do julgamento, seja qual 

for o resultado. 
Abraços, 
Heleno 
 
(RESERVADO) 
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De: Henrique Malta [mailto:Henrique.Malta@cosan.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 24 de julho de 2009 08:22 
Para: rgiannetti@e-silex.com.br; belluzzop@terra.com.br; htt@usp.br; cmf@odebrecht.com; 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
Cc: mbahia@odebrecht.com; Rubens Ometto Silveira Mello 
Assunto: Res: Mapeamento Câmara Crédio-prêmio 

 

Gianett 
Vce pode incluir nos Partidos favoraveis 
PMDB 
PP 
PR 
PTB 
Partidos a reconfirmar 
PDT 
PPS PT 
Quanto aos dep conversaremos pessoalmente na proxima terca feira 
Abcs 
Henrique 

De: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br>  
Para: belluzzop@terra.com.br <belluzzop@terra.com.br>; heleno Taveira Torres <htt@usp.br>; Claudio 
Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; mauricio.ferro@braskem.com.br <mauricio.ferro@braskem.com.br>; 
Henrique Malta  
Cc: marcelo odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; Rubens Ometto Silveira Mello  
Enviada em: Thu Jul 23 19:19:10 2009 
Assunto: Mapeamento Câmara Crédio-prêmio  
PARA SEU CONHECIMENTO E COMENTÁRIOS.......................... 
  
----- Original Message -----  
From: luizhenrique@fiesp.org.br  
To: rgiannetti@e-silex.com.br  
Cc: eliza.urbano@fiesp.org.br ; alkiana.melo@fiesp.org.br  
Sent: Thursday, July 23, 2009 4:20 PM 
Subject: Mapeamento Câmara Crédio-prêmio 

 

Dr. Giannetti, 
 
Conforme conversamos segue mapeamento da Câmara elaborado por este escritório. 
 
Em vermelho, estão os parlamentares que em nossa opinião devem ser trabalhados, caso concorde já 
podemos agendá-los. 
 
Ficamos no aguardo de uma posição. 
 
Um abraço, 
 
 
Luiz Henrique Maia Bezerra 
Assessor da Presidência 
Coordenador do Escritório de Representação da FIESP em Brasília 
 
(See attached file: Mapeamento Camara.xls) 

-- 
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Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é confidencial e legalmente protegida, 
somente podendo ser usada pelo individuo ou entidade a quem foi endereçada. Caso 
você a tenha recebido por engano, deverá devolver ao remetente e, posteriormente 
apagar, pois a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo 
desta mensagem são expressamente proibidos. 
 
This message (including any attachments) contains confidential information 
intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you 
are not the intended recipient, you should return and then delete this message. 
Any disclosure, copying, printing, use or distribution of this message, or the 
taking of any part is ilegal. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 



437

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sábado, 25 de julho de 2009 22:06

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: Textos Veto

Sem duvida. Ja avisei e reforço 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Sent: Sat Jul 25 20:31:28 2009 
Subject: Re: RES: Textos Veto  

Marcelo 
E fundamental que ele nao vaze a informacao dos vetos parciais, pois pode criar desculpas da base do gov para nao 
votar e/ou pode criar um desconforto por parte de nossos amigos (Cosan/Giannetti/Sindiacucar/outros) se souberem 
que elaboramos. 
Deixe claro para elean de forma que ele trate com confidencialidade. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho  
Enviado: Sat Jul 25 20:12:50 2009 
Assunto: RES: Textos Veto  

Mauricio, 
Não consegui relacionar suas marcações no texto com o descrito abaixo no caso da emenda light e radical. 
Quero entregar ao italiano na 2ª (3/8) um único texto (que não pode ser identificado como nosso, para isto mude 
até a fonte que costuma usar) com os vetos intermediários. Entendo que isto não nos afeta, e será o mínimo 
necessário para conseguir o ok “forçado” da Fazenda. Veja se me manda esta versão esta semana. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 17 de julho de 2009 19:11 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Assunto: ENC: Textos Veto 

 
Marcelo / Claudio. 
 
Segue em anexo três versões de Veto na Emenda do IPI. Percebam que estão divididas conforme a profundidade do 
impacto. 
 
Emenda light: veta apenas os excessos do texto.  
Emenda Intermediaria: além dos excessos, veta a possibilidade de transferir os títulos públicos a terceiros (mantém-
se o direito à conversão do saldo credor em títulos e recebimento dos mesmos em 15 anos) 
Emenda radical: o saldo credor só poderá ser utilizado para quitar débitos próprios cujo fato gerador tenha ocorrido 
antes de 31.12.2008. 
 
Como último recurso, ainda existe a possibilidade da versão que assegura apenas o perdão da dívida. Esta versão 
eu nem mandei. 
 
 

MF 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sábado, 1 de agosto de 2009 20:02

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'

Cc: Newton Souza

Assunto: ENC: 

Anexos: EMENDA_IPI (versao radical).doc; EMENDA_IPI (versao intermediaria).doc

Podemos nos encontrar esta 2ª 10 ou 10:30? Não consegui relacionar as marcas com os vetos que vc menciona 
abaixo no corpo do e-mail. 
Pretendo ter uma versão impressa (da intermediaria) para entregar ao italiano (veja para ser em uma fonte e padrão 
de pagina que vc normalmente não utiliza) as 11:30, se necessário for. 
Desconhecia este ganho da CNO/Multitrading. NS: vc poderia confirmar? 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 12:51 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto:  

 
Marcelo, 
 
Seguem como solicitado as duas versões do texto com as estratégias de veto. Eliminei a versão light que 
excluía do texto aprovado no Senado apenas os excessos. 
 
Versão intermediária: Além dos excessos da versão light, esta versão possibilita a conversão do saldo credor 
em títulos públicos, mas retira dos contribuintes a possibilidade de transferir a terceiros os títulos públicos. 
Na prática obrigará os exportadores que não possuem débitos vencidos com a União manter os títulos 
encarteirados até o seu vencimento que se dará em quinze anos.  
 

 Não afeta a Braskem e elimina a possibilidade de criação de um mercado secundário de 
créditos compensáveis com tributos. 

 
Versão radical: além dos vetos da versão light, elimina a possibilidade de conversão do saldo credor em 
títulos públicos e, por conseguinte qualquer transferibilidade de crédito. Na prática permitirá o uso do saldo 
credor pelo exportador apenas para compensação com débitos próprios e vencidos. Provavelmente, os 
beneficiados com esta versão seriam os industriais, pois têm estoques de débitos próprios.  
 

 Não afeta a Braskem. Entretanto terá impacto nas prestadoras de serviços e nas tradings. 
Esta versão teria um impacto negativo na CNO e na Multitrading de cerca de R$ 250 mm.  

 
Minhas observações adicionais são a de que deveríamos enviar somente após a aprovação na Câmara 
para evitar o vazamento. E mesmo assim em versão impressa, pois na versão eletrônica há a possibilidade 
de rastreamento. 
 
Seria importante conversarmos antes de você enviar. 
 

MF 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
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Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sábado, 1 de agosto de 2009 20:03

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Newton Souza; Claudio Melo 

Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: RES: Esqueletos e outros horrores.doc

Saiu? Importante que saia até 2ª. 
Bom que traz a tona o acerto de contas com o zero, que Roberto Gianetti, e demais artigos “liderados” por ele, 
nunca menciona.  
Assim que sair, juntar este, com o que Roberto Gianetti mandou hoje, e o anterior de Beluzzo, para Alex mandar 
para o seminário. Idealmente antes de uma reunião que estaria marcada para 2ª. Se este não sair, mandar de todo 
modo os outros 2. 
 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 16:47 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: ENC: Esqueletos e outros horrores.doc 

 
Artigo que será publicado sobre IPI Prêmio 
 
MF 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 11:06

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; 

Newton Souza; MAURICIO DANTAS BEZERRA

Assunto: ENC: URGENTEE - CARTILHA UNAFISCO CONTRA CRÉDITO-PRÊMIO

Anexos: CARTILHA UNAFISCO - CRÉDITO-PRÊMIO.pdf

Senhores, 
Para conhecimento. Este material estará sendo entregue nos gabinetes dos parlamentares. 
 
 
 

De: maryelbe@hotlink.com.br [mailto:maryelbe@hotlink.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 09:13 
Para: maryelbe@hotlink.com.br 
Assunto: URGENTEE - CARTILHA UNAFISCO CONTRA CRÉDITO-PRÊMIO 
 

Segue a cartilha do sindicato dos auditores fiscais da RFB contra o crédito-prêmio que eles pretendem 
distribuir amanhã na Câmara 

 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 11:17

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; 'Pedro Robério de Melo 

Nogueira'; Claudio Melo Filho; 'Henrique Malta'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: ENC: Ofício Fórum Sul

Anexos: Microsoft Word - OF_FIS_002-09[1].pdf

Nosso esforço parece ter atingido o objetivo de sensibilização. Apoios como este foram construídos 
solidamente e vale a pena ver que chegaram (ou chegarão) a bom porto. 
Abraços, 
Heleno Torres 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 13:48

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Claudio Melo Filho

Assunto: RES: Ofício Fórum Sul

Importante a divulgação. E tentar arregimentar o maior apoio possível esta semana. 
MF: qd puder me ligue pois lhe esqueci de comentar algo sobre FIESP 
 

De: Heleno Torres [mailto:htt@helenotorres.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 11:17 
Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; 'Pedro Robério de Melo Nogueira'; Claudio Melo Filho; 'Henrique 
Malta'; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: Ofício Fórum Sul 

 
Nosso esforço parece ter atingido o objetivo de sensibilização. Apoios como este foram construídos 
solidamente e vale a pena ver que chegaram (ou chegarão) a bom porto. 
Abraços, 
Heleno Torres 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 17:51

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Claudio Melo Filho

Cc: Adriano Sa de Seixas Maia; Newton Souza

Assunto: RES: URGENTE - STF

AM precisa falar como o amigo. Ele não quer o dele? 
 

De: Heleno Torres [mailto:htt@helenotorres.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 14:25 
Para: rgiannetti@e-silex.com.br; 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio 
Melo Filho 
Assunto: URGENTE - STF 

 
Prezados, 
 
Vejam a informação abaixo, por favor. 
 
Penso que valeria a pena o Roberto ir falar com o Gilmar – urgente. Não tenho dúvidas que a pressão do 
Governo está forte e não poderíamos deixar de visitar e prestigiar o STF neste momento, em nenhuma 
hipótese.  
 
Sugiro que o Roberto chame o Dr. Nabor (estou em SP) e que possam visitar o Presidente, o Vice e, se 
possível, alguns outros ministros.  
 
Como disse, desde a semana passada, acho isso fundamental, salvo melhor juízo. 
 
Abraços, 
 
Heleno Torres 
 

De: Walter Murilo [mailto:WMurilo@pronor.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 14:18 
Para: maryelbe@hotlink.com.br 
Cc: htt@usp.br 
Assunto: Res: Re: Res: Valor 

 
O Tofoli tá aqui no STF, certamente para pedir para pautar o CP para quarta.  
Walter Murilo.  
Enviado do BlackBerry.  
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  

______________________________________________________________________ 
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De: Adriano Sa de Seixas Maia

Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 18:01

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; 

Claudio Melo Filho

Cc: Newton Souza

Assunto: RES: URGENTE - STF

Eu e mauricio temos uma reunião amanhã sobre o tema. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 17:51 
Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Claudio Melo Filho 
Cc: Adriano Sa de Seixas Maia; Newton Souza 
Assunto: RES: URGENTE - STF 

 
AM precisa falar como o amigo.  
 

De: Heleno Torres [mailto:htt@helenotorres.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 14:25 
Para: rgiannetti@e-silex.com.br; 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio 
Melo Filho 
Assunto: URGENTE - STF 

 
Prezados, 
 
Vejam a informação abaixo, por favor. 
 
Penso que valeria a pena o Roberto ir falar com o Gilmar – urgente. Não tenho dúvidas que a pressão do 
Governo está forte e não poderíamos deixar de visitar e prestigiar o STF neste momento, em nenhuma 
hipótese.  
 
Sugiro que o Roberto chame o Dr. Nabor (estou em SP) e que possam visitar o Presidente, o Vice e, se 
possível, alguns outros ministros.  
 
Como disse, desde a semana passada, acho isso fundamental, salvo melhor juízo. 
 
Abraços, 
 
Heleno Torres 
 

De: Walter Murilo [mailto:WMurilo@pronor.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 14:18 
Para: maryelbe@hotlink.com.br 
Cc: htt@usp.br 
Assunto: Res: Re: Res: Valor 

 
O Tofoli tá aqui no STF, certamente para pedir para pautar o CP para quarta.  
Walter Murilo.  
Enviado do BlackBerry.  
 
 
______________________________________________________________________ 
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Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  

______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 18:13

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; 

Adriano Sa de Seixas Maia

Assunto: ENC: URGENTEEE - CRÉDITO-PRÊMIO SERÁ JULGADO DIA 12 STF

Pelo jeito ELE já atuou para o outro lado. MF favor checar. URGENTE!!! 
 

De: maryelbe@hotlink.com.br [mailto:maryelbe@hotlink.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 17:53 
Para: maryelbe@hotlink.com.br 
Assunto: URGENTEEE - CRÉDITO-PRÊMIO SERÁ JULGADO DIA 12 STF 
 
Tive agora a informação e já no site do STF que o CP será julgado dia 12 no STF 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 19:50

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Claudio Melo Filho

Cc: Newton Souza

Assunto: ENC: ADRS: Braskem sobe 5,36%, crédito-prêmio IPI, Meirelles, Sarney, trem-

bala

Como vai reagir o congresso a isto? 
Independente das ações em Renault, as federações tem que fazer uma contraparte (pressão grande) no supremo 
mostrando que as empresas quebram se perdem e que o numero caso ganham (2002) não é este de 280 
 

De: Informe em Tempo Real [mailto:odbinforma@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 19:28 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ADRS: Braskem sobe 5,36%, crédito-prêmio IPI, Meirelles, Sarney, trem-bala 

 
INFORME EM TEMPO REAL 
ODBInforma na Web 
Segunda-feira, 3 de Agosto, 2009 
Compilado às 18:15 

- POLÍTICA E ECONOMIA - 

18:02 ADRS: Braskem sobe 5,36% 
AE 
Os ADRs de empresas brasileiras negociados em Nova York fecharam em alta, acompanhando o 
bom desempenho generalizado dos mercados financeiros internacionais diante de dados de 
atividade industrial na China, Europa e EUA que alimentaram expectativas de uma 
recuperação na economia global. Leia Mais 
 
.................. 
 
16:55 Um esqueleto de R$ 280 bilhões: crédito-prêmio do IPI 
Radar Online (Veja) 
Gilmar Mendes bateu o martelo: na quarta-feira, dia 12, o STF julgará um polêmico tema no 
qual estão em jogo R$ 280 bilhões de reais. É o crédito-prêmio do IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados), um dos mais encorpados esqueletos que andam por aí assustando 
as contas do governo. Leia Mais 
 
.................. 
 
18:03 Meirelles diz que Brasil mostra sinais de ter saído da recessão 
Reuters 
O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, reafirmou nesta segunda-feira que o 
Brasil já mostra sinais claros de ter saído da recessão. "Nossa expectativa é de que o 
país chegue ao final do ano em uma trajetória de crescimento e que tenha um ano de 2010 
que seja o início de um processo de retomada do crescimento sustentado", disse ele a 
jornalistas quando questionado sobre o desempenho da produção industrial em junho. Leia 
Mais 
 
.................. 
 
19:02 Senadores pedem renúncia, mas Sarney e aliados partem para ataque 
Reuters 
O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e seus aliados decidiram enfrentar as 
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denúncias e os pedidos de renúncia empunhando todas as armas disponíveis na primeira 
sessão depois do recesso. O clima foi de radicalização, tendo a crise como a principal 
pauta da agenda do Senado. A estratégia dos aliados foi a de constranger os senadores que 
defendem a renúncia. Leia Mais 
 
---------------------------------------- 

- INFRA. BRASIL - 

18:32 Comitiva chinesa vem ao Brasil por interesse no trem-bala  
AE 
Uma comitiva do Ministério das Ferrovias da China, liderada pelo diretor-geral Wu Wey, 
chega amanhã ao Brasil para demonstrar interesse na construção do trem de alta velocidade 
(TAV) e buscar informações sobre o processo de licitação, cujo edital é esperado pelo 
mercado para até o fim do ano, com possibilidade de a concorrência ocorrer em meados de 
2010. Leia Mais 

---------------------------------------- 
 
Sobre Este E-mail: 
 
Responsável: Sérgio Bourroul (sergiobourroul@odebrecht.com) 
 
Informações produzidas pela ABComunicação para a Odebrecht S.A. 
 
Notícias Internacionais: http://www.newseum.org/todaysfrontpages/flash/ 
 
Contribuições, sugestões ou cancelamento: odbinforma@odebrecht.com  
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 23:41

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: ENC: 03 de Agosto - Plano e status das ações / Crédito Prêmio do IPI

MO e MF 
Ja tinha mapeado. Vou atras do relator a qualquer custo. Falei com Ginnetti agora a noite pedind que ele de alguns 
passos. 
 
MF 
Veja a nota de Maryelbe sugerindo que a empresa desista do caso, desta forma o STF nao teria o que julgar. Gostei 
da sugestao. Vou liberar as tratativas com a empresa para avancar. Voce concorda?? Como nao sei se voce 
recebeu o e-mail de Mary, mandarei em seguida para voces. 

 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviado: Mon Aug 03 19:26:25 2009 
Assunto: ENC: 03 de Agosto - Plano e status das ações / Crédito Prêmio do IPI  

Claudio, 
 
Este posicionamento do relator da MP é importante e deve ser enfatizado. Alerte seus interlocutores que a Fazenda 
mais uma vez jogou sujo. Mentiu ao fingir que estava querendo diálogo no Congresso para ganhar tempo e julgar a 
questão no STF. Com isso poder-se-ia sensibilizar o relator para botar para votação nesta quarta. 
 

De: Marcelo Billi - CDN Bia [mailto:marcelo.billi@cdn.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 20:07 
Para: Andreza Taglietti; Bia Fovitzky; MAURICIO DANTAS BEZERRA; htt@usp.br; marilia@cdn.com.br; 
tourinho@cdn.com.br; rgiannetti@e-silex.com.br; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; NELSON LETAIF; 
MARCELO LYRA 
Cc: =?iso-8859-1?Q?; _; _; _; _"Jo=E3o_Rodarte?==?iso-8859-1?Q?"_ 
Assunto: 03 de Agosto - Plano e status das ações / Crédito Prêmio do IPI 
 

BRASÍLIA - AGENDA DO STF 
O relator da MP 460, André Vargas, informou que independentemente da decisão do Supremo de discutir a questão 
do IPI Prêmio no dia 12, ele colocará a matéria em votação no plenário da Câmara na próxima quarta-feira. Vargas 
considera que as duas votações (Supremo e Câmara) se complementam. Já o ministro do Supremo, Ricardo 
Lewandowski, disse a um jornalista  (de quem a CDN obteve esta informação), que a palavra final sobre o crédito-
prêmio do IPI, em qualquer circunstância, será dada pelo STF. Para Lewandowski, os empresários podem fazer os 
seus acordos, o Congresso votar a emenda, mas será do judiciário a decisão final.    
Com a decisão do STF de agendar para o dia 12 a votação do Crédito Prêmio o assunto cresceu em todos os veículos. 
Antes da notícia os jornais tendiam a valorizar as críticas que o professor Gianetti fez na entrevista coletiva, à 
política (ou falta de política) do BC e do governo para o câmbio. Um bom gancho num dia em que foi divulgada a 
balança comercial.  
Mas informações da assessoria de imprensa da Fazenda dão conta de que depois da decisão do Supremo  os 
jornalistas "estavam enlouquecidos" para saber a posição do governo sobre o assunto. Até o fechamento deste 
boletim Fazenda e Planalto negavam que o assunto teria sido assunto de pauta da reunião entre Mantega e o 
presidente Lula na reunião que tiveram ao meio dia. "Esta é uma questão do Congresso", respondiam assessores das 
duas casas.      
  

BRASÍLIA - ENCONTRO GIANNETTI 
  



452

A CDN Brasília acompanhou almoço com repórteres promovido pela SantaFé Idéias. Durante 
o encontro, Giannetti teve a oportunidade de explicar a posição das empresas exportadoras aos 
jornalistas de Brasília que acompanharão e deverão participar da cobertura da votação e posteriores 
eventos. A MP 460 continua na pauta da Câmara na terça-feira, mas de acordo com informações 
passadas por Giannetti, a votação deve acontecer na quarta-feira, ou até sexta-feira, no máximo. Fica, 
momentaneamente, suspensa a estratégia de realizar visitas às sucursais e redações de Brasília, uma 
vez que os repórteres que estão participando da cobertura participaram hoje de almoço com Giannetti. 
  
A CDN Brasília continuará acompanhando as atividades na Câmara. 
  

1. OBJETIVO: Esclarecer aos coordenadores das sucursais/jornalistas que cobrem política e a 
Câmara. Muitos veículos, como Correio, devem passar a fazer cobertura por essa editoria. 
Evitar riscos de manchetes como "aquela MP do calote dos exportadores que está trancando a 
pauta".  

2. Ações:  
  
- Visita de porta-voz às redações - A realização do almoço com jornalistas em Brasília hoje 
inviabiliza momentaneamente a estratégia de visitar as redações, que poderemos retomar nas 
próximas semanas  

   
 Artigos assinados ( Sugestão: entregar cópias dos artigos depois de publicados 
nas visitas a gabinetes )  

                      Nabor Bulhões
                       Onde: Caderno Direito & Justiça (Correio Braziliense e Estado de 
Minas) que circula às segundas

Status: Diante da publicação do primeiro artigo de Bulhões no Consultor Jurídico, segundo artigo dele 
seria encaminhado ao caderno Direito e Justiça para divulgação de 3/8, mas houve atraso na entrega 
e próximo caderno já foi fechado. O editor do Direito eJustiça só poderá publicar o texto de Bulhões 
na edição do dia 10 de agosto, como a MP 460 deve ser votada na próxima terça-feira, talvez a 
publicação deste novo texto fique prejudicada.

  
  
GRANDE IMPRENSA - Folha e Estadão procuram por "cases"    
   

     Objetivo: sustentar assunto na mídia nos próximos dias, de forma a esclarecer alguns 
pontos que imprensa ainda vem rebatendo e desatar equívocos na cobertura.

 
      Artigos assinados e porta-vozes disponíveis para entrevistas:

   
o        Marcos Cintra (VP FGV)  

o        Publicação: primeira tentativa - O Estado de S.Paulo 

o        Foco: o "terrorismo" dos números 

o        Status: Estadão e Folha declinaram, está com Globo. Sugerido 

como fonte para a Exame, Folha, e para a IstoÉ Dinheiro 
IMPORTANTE: RETORNO DA FOLHA SOBRE O ASSUNTO: "A seção Tendências/Debates recebe em 
média 15 artigos por dia. Para garantir um certo rodízio de autores, pluralidade de temas e diversidade 
de setores da sociedade, adotamos uma regra não escrita que impede a publicação de dois textos de 
um mesmo autor num intervalo de tempo menor do que dois meses, a não ser em casos excepcionais. 
Ocorre que já publicamos três textos do professor Marcos Cintra neste ano, o mais recente deles há 20 
dias. Assim, não será possível aproveitar mais esta colaboração". 
RETORNO ESTADÃO: publicou recentemente carta de Giannetti e fez editorial a respeito.  

  
  

o       Novo artigo Mattos Filho/Marcos Joaquim (Mattos Filho)  

o        Foco: a importância do acordo 

o       Status: Valor declinou, encaminhamos a jornais regionais.  
  

o       Ives Gandra  

o       Status: declinado por Globo e Folha de S.Paulo. Estadão está 

avaliando a publicação  
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IMPORTANTE: RETORNO DA FOLHA (Uirá Machado) SOBRE O ASSUNTO:  "Eu já publiquei um 
artigo com essa visão. Foram dois sobre o tema - creio ter sido suficiente". 
  

  
o        Gabriel Lacerda Troianelli 

o        Entregue 

o       Publicação regional: encaminhado à FIEP  

o       Consultor jurídico: enviado hoje para veiculação, ainda sem 

retorno, novo follow up amanhã.  
  

o       Artigo Heleno Torres  

o        Foco: Tributação, OMC e Exportações  

o       Status: Valor declinou  

RETORNO DO VALOR (Zínia Baeta e Maria Inês Nassif): "A cobertura sobre o tema pelo jornal 
está sendo bem intensa. Não se justificaria um artigo de opinião sobre a questão".  
  

   
      Entrevistas

 

o        Giannetti + GloboNews - João Borges (TV Globo Bsb) que se interessou 

por entrevistar o Giannetti na GloboNews.  
  

o        O Estado de S.Paulo - Jornalista declinou a realização de entrevista ping-

pong com Giannetti., mas está interessada em pautas novas sobre o tema, 
como no caso da Folha, está a procura de "cases reais" para contar no jornal 
(Raquel Landim) 

  
o       Exame - Matéria entrou no ar hoje pela manhã. É, até o momento 

(20h00), o principal destaque no Portal Exame, que traz uma entrevista ping 
pong com Giannetti e Belluzzo, um quadro didático (com base no material 
enviado pela CDN) e matéria sobre a "oposição" da Fazenda à MP.  

  
o         Pauta Folha de S.Paulo - MARCIO AITH  

o        Marcio Aith tem falado com Giannetti a respeito. Mas, para esta nova 

matéria especificamente, ele não quer falar sobre o debate se foi extinto ou 
não, os números polêmicos, a história etc - ele acha que este  "sobrevoo" do 
tema já está extremamente explorado. Ele quer o lado "prático" - está saindo 
do debate e indo para o impacto nas empresas, busca "cases". De qualquer 
forma, foram passados material + estudo FGV ao jornalista e os fones de 
Heleno Torres e Marcos Joaquim, pois com este foco de "cases de empresas", 
ele talvez procure advogados tributaristas para eventuais dúvidas empresas x 
tributos.  

  
  
  
REGIONAIS  
   

  
     Objetivo: informar/ esclarecer parlamentares que estão em suas bases durante o 
recesso.
     Ações:

o       Elaboração e oferta de artigos assinados sobre o impacto do tema para os 

exportadores (preferencialmente com informações customizadas para estados 
estratégicos).  

    Artigo Paulo Caliendo. Enviado para Zero Hora, que avalia publicação. 
 
o       Oferta de entrevistas e outras ações.  

   
      FIEPR
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Solange Patrício - setor de comunicação já distribuiu boletim da 
FIEPR, com conteúdo noticioso sobre o debate em torno do crédito de 
IPI e com o artigo elaborado por Marcos Joaquim (Mattos Filho). 

 
 

      FIERGS (RS) 
 

         Retorno de Paulo Dias - Na linha da mobilização da Bancada 
Gaúcha no Congresso Nacional, a FIERGS estará promovendo um 
jantar no próximo dia 11 de agosto, em Brasília, oportunidade em que 
reunirá as lideranças empresariais do RS, dos segmentos exportadores 
interessados na matéria (Movergs, Calçados, Fumo, Petroquímica, 
Metal Mecânico - ônibus > Dr. Martins da Marcopolo, Aço > 
possivelmente Dr. Jorge Gerdau). 

 
         Quanto ao trabalho junto a mídia, a estratégia que é exatamente 
utilizar o apelo das lideranças empresariais e regionais. Assim, 
acredita-se que sensibilizarão os deputados nas suas próprias regiões, 
pela palavra de industriais das suas mais próximas relações.

 
 

         Encaminhará artigo do professor Paulo Caliendo (UFRS) ao Zero 
Hora.  Voltaremos a contatá-lo em 03/08, já nos colocamos a 
disposição para caso sejam necessários novos contatos com Zero Hora 
ou adequação do artigo

 
         Julio Magalhães - Federações do Sul já enviaram uma "Carta aos 
Deputados". Ação conjunta e estratégia estão sendo conduzidas pela 
FIESC.  

 
 

    FIEB (Bahia)
 

o        Luis Tales - Aguarda retorno de membros do Conselho da entidade sobre ações e 

material já enviado. Novo follow em 04/08.  
  

    FIEC (Ceará)
 

o        Pedro Jorge Viana, economista que talvez tenha dados a respeito o 

impacto do fim do crédito prêmio na economia local, está viajando e só 
estará disponível dia 04 de agosto. Não há outra pessoa que possa falar 
sobre o assunto na Fiec. 

  
       FIEMG (Minas Gerais) 
 

o        Não existem, até o momento, estudos a esse respeito. Contudo, a 

assessora de imprensa ficou de levar a questão para a diretoria na 
próxima semana, quando faremos novo contato. 

  
       FIRJAN (Rio de Janeiro)

 
o        Entidade discutirá ações na próxima reunião de sua diretoria, na 

próxima sexta-feira.  
  

    Contato CNI
 

o        Falamos também com a CNI, Agnaldo e Téo, da assessoria de 

Imprensa, que está fazendo um levantamento de estados mais 
problemáticos e verificando também se a própria CNI tem um 
posicionamento sobre o tema. Pedimos indicação de fontes e contatos 
nos Estados. Sem retorno da CNI.  
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*Todos os artigos elaborados e divulgados estão fazendo parte do kit didático preparado que está 
sendo enviado à imprensa.  
   
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2009 23:41

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Fw: julgamento do STF urgente

Anexos: Versão HTML da Mensagem

MF 
Segue comentarios de Maryelbe sobre saida para contra-golpearmos o STF. 
Analise e me posicione. 
 

De: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br>  
Para: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br>  
Enviado: Mon Aug 03 17:11:49 2009 
Assunto: julgamento do STF urgente  

 
 
 
  Realmente, como já havia avisado, a demora da Fazenda era apressar 
o julgamento do CP no STF- foi marcado para  apróxima quarta dia 12 
- . Foi um golpe dE mestre que alertamos, por isso eu tinha pressa.  
 
  Portanto, o julgamento acontecerá antes dos 15 dias que o 
presidente tem para sancionar. Ora se conseguiram antecipar para o 
prazo que queriam é porque eles têm certeza do resultado - POR FAVOR, 
DESTA VEZ ME OUÇAM. se houver julgamento NÃO TEREMOS MAIS ACORDO E SIM 
PARCELAMENTO - LEMBRAM DO ALÍQUOTA ZERO? 
 
  Agora só resta darmos um contra-golpe neles. Se a empresa desistir 
do recurso ELA NÃO PERDE NADA, pois eles vão eleger outro processo 
para repercussão, aí leva mais uns 6 meses (o STJ diz que não pode 
haver desistência, mas o STF tem dito que sim) e eles ficarão sem ter 
o que julgar. O assunto terá que ser discutido em outro julgamento, 
ganhamos tempo e a obrigação de ter que haver sanção ou acordo. 
 
  amanhã estarei em BSB 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
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Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 4 de agosto de 2009 10:18

Para: 'htt@usp.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

'rgiannetti@e-silex.com.br'

Assunto: Re: ENC: Clipping IPI | 04.08.2009

Senhores 
So ate agora pela manha ja estive com : Sandro; Rolemberg; Eduardo. 
A briga e votar hoje. 
Precisamos unir todas as forcas para este fim. 
 

De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; 'Roberto Giannetti' <rgiannetti@e-silex.com.br>  
Enviado: Tue Aug 04 09:03:17 2009 
Assunto: ENC: Clipping IPI | 04.08.2009  

ACHO QUE DEVERÍAMOS FAZER UMA SÍNTESE DESSES INDICADOS ECONÔMICOS GRAVES 
PARA TODA A INDÚSTRIA (CAMBIO, CRÉDITO, PERDA DE MERCADOS, DIFICULDADES 
OUTRAS) PARA INFORMAR AOS PARLAMENTARES, MINISTROS DO STF E PRESIDENCIA DA 
REPUBLICA.  
 
NÃO PODEMOS PERDER O STF DO FOCO. O TEMPO AGORA É CURTÍSSIMO. É OUTRA 
FRENTE. PRECISAMOS MUNICIAR MINISTROS COM MEMORIAIS. 
 
ABRAÇOS, 
 
HELENO  
 

De: Clipping IPI [mailto:empauta-mail@empauta.com]  
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2009 08:02 
Para: htt@usp.br 
Assunto: Clipping IPI | 04.08.2009 

 

 

Avisos: 

04 de agosto de 2009 às 05h56 - Até o momento o Jornal do Brasil não atualizou seu site. Por esse motivo, o conteúdo integral do veículo não está disponível. Tão 
logo as matérias sejam publicadas nas edições online do veículo, o conteúdo de seu interesse estará disponível.  

O Globo 

04/08/2009 - Fazenda quer vetar crédito de IPI para exportadores - - Crédito Prêmio IPI | Economia 
04/08/2009 - Queda recorde na indústria brasileira - - Crédito Prêmio IPI | Roberto Giannetti | Economia 

O Estado de São Paulo 

04/08/2009 - ''Exportador já perdeu US$ 48 bi'' - - Crédito Prêmio IPI | Roberto Giannetti | Economia 
04/08/2009 - Mantega vai negociar com exportadores crédito do IPI - - Crédito Prêmio IPI | Roberto Giannetti | Economia 

Correio Braziliense 

04/08/2009 - E eu com isso - - Crédito Prêmio IPI | Economia 
04/08/2009 - Acordo deve reduzir esqueleto - - Crédito Prêmio IPI | Roberto Giannetti | Economia 
04/08/2009 - Dólar em queda livre - - Crédito Prêmio IPI | Roberto Giannetti | Economia 

Valor Econômico 

04/08/2009 - Aliados cedem a exportadores e preveem derrota do governo - - Crédito Prêmio IPI | Política 
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04/08/2009 - Crédito-prêmio de IPI vai ser julgado pelo Supremo no dia 12 - - Crédito Prêmio IPI | Roberto Giannetti | Brasil 
04/08/2009 - O preço já ajuda, mas o câmbio ainda mata - - Crédito Prêmio IPI | Funcex | Brasil 

Blog do Noblat 

03/08/2009 - Agenda política de 03/08 a 07/08/2009 - - Crédito Prêmio IPI | Frase do dia 

Blog Luis Nassif 

03/08/2009 - Está rindo do quê? - - Crédito Prêmio IPI | Funcex 

Globo.com 

04/08/2009 - Fazenda quer vetar crédito de IPI para exportadores - - Crédito Prêmio IPI | Economia 
03/08/2009 - Recurso sobre crédito-prêmio do IPI será julgado no STF na próxima semana - - Crédito Prêmio IPI | Economia 
03/08/2009 - Exportadores podem perder R$ 48 bilhões por causa do câmbio - - Crédito Prêmio IPI | Roberto Giannetti | Economia 

STF - Últimas Notícias 

03/08/2009 - Crédito-prêmio do IPI deve ser julgado no dia 12 de agosto - - Crédito Prêmio IPI 

Notícias FIESP/CIESP 

03/08/2009 - Brasil quer incentivar uso de etanol no Chile - - Crédito Prêmio IPI | Roberto Giannetti 

Exame - Últimas Notícias 

03/08/2009 - Entenda o crédito-prêmio do IPI - - Crédito Prêmio IPI | Economia 
03/08/2009 - O risco de o Brasil virar um exportador de commoditites - - Crédito Prêmio IPI | Roberto Giannetti | Economia 
01/08/2009 - Fazenda diz que não aceita acordo para crédito-prêmio do IPI - - Crédito Prêmio IPI | Carreira 

Capital News 

03/08/2009 - "A Câmara volta aos trabalhados com a pauta de votação trancada", diz Vander - - Crédito Prêmio IPI | Política 

Dourados Agora 

03/08/2009 - Câmara Federal retoma trabalhos hoje - - Crédito Prêmio IPI | Política 

Guia Rio Claro 

03/08/2009 - Brasil incentiva uso de etanol no Chile - - Crédito Prêmio IPI | Roberto Giannetti 

Intelog 

03/08/2009 - Decisão do STF sobre crédito-prêmio do IPI pode sair antes de voto na Câmara - - Crédito Prêmio IPI | Legislação 
03/08/2009 - O risco de o Brasil virar um exportador de commoditites - - Crédito Prêmio IPI | Roberto Giannetti | Artigos / Entrevistas 

Agência Leia 

03/08/2009 - FIESP: BC não assume papel de regulador do câmbio, diz Giannetti - - Crédito Prêmio IPI | Roberto Giannetti 

Correio da Bahia - Online 

03/08/2009 - Senado retoma nesta segunda aos trabalhos em meio à crise - - Crédito Prêmio IPI | Brasil 

Diário de Pernambuco 

04/08/2009 - Ação parlamentar - - Crédito Prêmio IPI 

Diário do Nordeste 

04/08/2009 - Comércio exterior de pescado desaba no CE - - Crédito Prêmio IPI | Negócios 

Zero Hora 

04/08/2009 - Câmara deve votar benefício - - Crédito Prêmio IPI | Economia 

Jornal do Comércio RS 

04/08/2009 - Superávit comercial cresce 15,6% até julho - - Crédito Prêmio IPI | Roberto Giannetti | Economia 
03/08/2009 - Exportadores podem perder R$ 48 bilhões por causa do câmbio - - Crédito Prêmio IPI | Roberto Giannetti | Economia 

O Progresso 

03/08/2009 - Deputados retomam atividades hoje - - Crédito Prêmio IPI | Política 

Acesse o conteúdo online  

Clique aqui para não receber mais este e-mail  

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 



460

De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 4 de agosto de 2009 13:23

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re:

Ok. 
Assunto FIEBA ja alinhei com BG vamos com Mascarenhas. Vou trasmitir a Mucio, pois estamos alinhados com EO. 
Ontem mesmo eu falei com JW sobre o assunto. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Tue Aug 04 12:08:32 2009 
Assunto:  
 
JMucio ligou para meu pai para assunto FIEB, mas mencionou que vai ser aprovado e a confirmou a linha de adm o 
veto. 
Não ficou claro qt ao STF 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 4 de agosto de 2009 19:59

Para: Adriano Sa de Seixas Maia; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Newton Souza

Assunto: RES: 

Então vai ser a 1a vez que conseguimos deixar algo claro com ele. Ou pelo menos achamos que deixamos. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Adriano Sa de Seixas Maia 
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2009 19:37 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: Newton Souza 
Assunto: Res:  
 
Ficou 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Newton Souza; Adriano Sa de Seixas Maia Enviada em: Tue Aug 04 18:30:57 2009 
Assunto: RES: RES: 
 
E a meta ficou claro: Vencer ou postergar julgamento S. e os vetos do jeito que queremos? 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2009 18:13 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Newton Souza; Adriano Sa de Seixas Maia 
Assunto: RES: 
 
Negociação longa e demorada. Tivemos que usar essa estratégia. Eles preferem esperar o resultado da captação das 
demais empresas, para avisar qual o valor final, já que não demos garantia de captação com os demais.  
 
Acho que dá para reduzir o inicial pactuado, fazendo uma proposta definitiva mais pra frente. Ficamos de nos falar 
de novo. 
 
Eles avaliam que com isso não haverá desmotivação para continuar trabalhando.  
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2009 08:46 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Newton Souza; Adriano Sa de Seixas Maia 
Assunto: Re: 
 
O melhor eh adotar a mesma tatica que usei com o Italiano. 
Garanta 20-25% da pedida e diga que entre camera e veto, com o apoio dele (R) iremos rodar a bolsinha nas demais 
empresas 
 
----- Original Message ----- 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
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To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Newton Souza; Adriano Sa de Seixas Maia 
Sent: Mon Aug 03 19:38:37 2009 
 
Se for para resolver (o problema que ele criou no S e os vetos) acho que T e R valem ate mesmo o numero da 
chantagem deles. 
Depois vamos atras das demais empresas para tentar repassar algo (antes dos vetos) Esta mensagem pode conter 
informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são 
expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 5 de agosto de 2009 13:13

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: Giannetti

Qual o ponto: resgate títulos públicos pós 5 anos? Se for só isto Gianetti ainda tem o "escape" da transferibilidade. 
CMF: cuidado para não se expor desnecessariamente com Gianetti, Cosan, etc. 
De nossa posição a quem de direito (como fiz com o Italiano), mas deixe os demais brigarem se quiserem. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quarta-feira, 5 de agosto de 2009 13:07 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Giannetti 
 
Ele esta fazendo confusao. Combinei com relator, li e fechei o texto proposto. Agora Giannetti esta dizendo a ele 
que vai trabalhar contra. A questao e tecnica e M Bezerra tem dominio, MF vejacom ele e pressione Giannetti. Estou 
fazendo o mesmo junto com Cosan. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 5 de agosto de 2009 13:21

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: RES: Giannetti

Não entre nesta briga. Deixe claro para Italia, etc nossa posição, mas também não se exponha com Gianetti 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: quarta-feira, 5 de agosto de 2009 13:15 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: RES: Giannetti 
 
O problema e que I talia nao quer o resgate em dinheiro, fato que ja haviamos concordado no inicio. Giannetti quer 
que possa. Voo solo. Ja avisamos eu e a torcida do flamengo. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Para: Claudio Melo Filho 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: Wed Aug 05 12:12:01 2009 
Assunto: RES: Giannetti 
 
Como você sabe o texto não nos prejudica. O Governo está efetivamente transformando o texto num encontro de 
contas. Não temos nada contra. 
Falarei com a CSN. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: quarta-feira, 5 de agosto de 2009 13:07 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Giannetti 
 
Ele esta fazendo confusao. Combinei com relator, li e fechei o texto proposto. Agora Giannetti esta dizendo a ele 
que vai trabalhar contra. A questao e tecnica e M Bezerra tem dominio, MF vejacom ele e pressione Giannetti. Estou 
fazendo o mesmo junto com Cosan. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
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______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 5 de agosto de 2009 17:13

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: IPI/ Votacao

Alguns discursos bons e pessimos. 
Deve comecar em minutos. 
Darei noticias. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 5 de agosto de 2009 20:17

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: Res: Re: IPI/ Votacao

Bote peso nisso!!! 
Estou lutando como posso! Giannetti sumiu. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviado: Wed Aug 05 19:15:54 2009 
Assunto: Res: Re: IPI/ Votacao  

Tao jogando pesado! 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Enviada em: Wed Aug 05 20:14:01 2009 
Assunto: Re: IPI/ Votacao 
 
Parou votacao. Novo pedido de contagem de votos. Base governista foi quem protocolou. 
Esperamos ganhar na votacao nominal pela segunda vez. E muito ruim ganhar duas vezes do governo, expoe os exportadores 
(nos). 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br> 
Enviado: Wed Aug 05 19:07:33 2009 
Assunto: Re: IPI/ Votacao 
 
Colocaram outro pedido de retirada de pauta. Vencemos de novo. 
Iniciou a votacao. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br> 
Enviado: Wed Aug 05 16:50:55 2009 
Assunto: IPI/ Votacao 
 
Vencemos a votacao para retirada de pauta. Vai votar por 297 contra 38. 
Bom sinal. 
A guerra e o clima esta duro. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 5 de agosto de 2009 21:45

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Res: Re: IPI/ Votacao

Que tipo de confusao? 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Sent: Wed Aug 05 20:44:08 2009 
Subject: Re: Res: Re: IPI/ Votacao  

Henrique Fontana esta fazendo uma confusao do tamanho do mundo. Em nome do Gov. 
 

De: Claudio Melo Filho  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Enviado: Wed Aug 05 19:40:02 2009 
Assunto: Re: Res: Re: IPI/ Votacao  

Ate Dona Claudia tem me ligado rezando, pois ela sabe a dedicacao neste tema. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Enviado: Wed Aug 05 19:38:12 2009 
Assunto: Re: Res: Re: IPI/ Votacao  

Se quiser nem venha. Mas resolva!!! 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Wed Aug 05 19:32:48 2009 
Subject: Re: Res: Re: IPI/ Votacao  

Continuam discursos. 
Agora Vaca esta discursando em plenario - contra, mas levemente esta liberando os liderados para votarem como 
queiram.  
Esta e a linha que precisamos. 
Ja prorrogaram a sessao por mais 1 hora. 
 
MO so chego amanha no meio da nossa reuniao. A causa e nobre. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviado: Wed Aug 05 19:30:01 2009 
Assunto: Res: Re: IPI/ Votacao  

Acabou? Foi de lavada 
 
----- Mensagem original ----- 
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De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Enviada em: Wed Aug 05 20:17:49 2009 
Assunto: Re: IPI/ Votacao 
 
Resultado segunda votacao: 
Ganhamos 
 
342 contra 25. 
 
Nao e possivel que inventem mais algum artificio. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: Wed Aug 05 19:14:01 2009 
Assunto: Re: IPI/ Votacao 
 
Parou votacao. Novo pedido de contagem de votos. Base governista foi quem protocolou. 
Esperamos ganhar na votacao nominal pela segunda vez. E muito ruim ganhar duas vezes do governo, expoe os exportadores 
(nos). 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br> 
Enviado: Wed Aug 05 19:07:33 2009 
Assunto: Re: IPI/ Votacao 
 
Colocaram outro pedido de retirada de pauta. Vencemos de novo. 
Iniciou a votacao. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br> 
Enviado: Wed Aug 05 16:50:55 2009 
Assunto: IPI/ Votacao 
 
Vencemos a votacao para retirada de pauta. Vai votar por 297 contra 38. 
Bom sinal. 
A guerra e o clima esta duro. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Newton Souza

Enviado em: quinta-feira, 6 de agosto de 2009 10:05

Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo 

Bahia Odebrecht

Assunto: RES: IPI/ Votacao - RESULTADO

Acho que o meu blackberry não mandou a mensagem abaixo a vocês: 
 
"Agora sim, PARABÉNS pelo belíssimo trabalho. Realmente, algo impensável há poucos meses atrás. 
Como alguém nos citou ontem em outro contexto: NÃO SABENDO QUE ERA IMPOSSÍVEL, VEIO E FEZ." 
 
Abraços, 
 
NS 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quarta-feira, 5 de agosto de 2009 23:12 
Para: Newton Souza 
Assunto: Fw: IPI/ Votacao - RESULTADO 
 
Newton 
Perdoe a falha, na agonia nao mandei para voce. 
Abs 
 
Claudio 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>; 
Alexandrino Alencar 
Enviado: Wed Aug 05 21:08:24 2009 
Assunto: IPI/ Votacao - RESULTADO 
 
VENCEMOS !!!!! 
 
206 contra 162 deles 
Agora peco o favor a todos de ligarem as luzes em direcao ao STF. Sera fundamental!!! 
 
Minha sugestao e adiar pelos proximos 15 dias prazo obrigatorio para Sancao e/ou Veto Presidencial. 
 
Insisto nesta acao necessaria junto a nossos advogados.  
Abs 
 
Claudio 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 6 de agosto de 2009 14:20

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: Res: Polaco

Vamos avaiar a luz dos comentarios de Giannetti feitos a pouco para MO/eu, mas tem de ser algo que impacte e que 
meu amigo possa explicar facilmente. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviado: Thu Aug 06 13:17:52 2009 
Assunto: Res: Polaco  

Que doc voce precisa? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: Thu Aug 06 14:08:50 2009 
Assunto: Polaco 
 
MF 
Ja disparei encontro. Acabou de ser confirmado para terca a tarde. 
Preciso doc bem feito, mas sem se caracterizar como Memorial, para ser entregue. 
 
Precisamos alinhar acoes juridicas que alinhem nossa visao e a de Giannetti. 
Falaremos as 16 horas. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 6 de agosto de 2009 18:34

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: ENC: Crédito-prêmio do IPI - aprovação da emenda a MP 460/2009

Anexos: SENADORA - CP.IPI - 24.06 FIM.doc

 
 

De: Darci Luz  
Enviada em: quinta-feira, 6 de agosto de 2009 17:36 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: Crédito-prêmio do IPI - aprovação da emenda a MP 460/2009 

 
 

Para conhecimento. 

 

De: aebbras [mailto:aebbras@aeb.org.br]  
Enviada em: quinta-feira, 6 de agosto de 2009 17:31 
Para: informacao@aeb.org.br 
Assunto: Crédito-prêmio do IPI - aprovação da emenda a MP 460/2009 

 
Prezado(a) Senhor(a), 
  
O Plenário da Câmara dos Deputados concluiu em 05 de agosto a votação da MP 460/09, que originou o Projeto de Lei de Conversão 
12/2009, aprovando, por 206 votos a 162, emenda do Senado Federal que permite o aproveitamento do crédito-prêmio do IPI pelos 
exportadores. No texto original da emenda, foram efetuadas alterações que retiraram: 
  
(a) a possibilidade de os contribuintes beneficiados resgatarem, depois de cincos ano da emissão, os títulos públicos em que for 
convertido o saldo positivo remanescente após o uso dos créditos obtidos para outras finalidades; 
(b) a possibilidade de prorrogação, por dois anos, do uso do crédito-prêmio do IPI (até dezembro de 2004); e 
(c) a proibição de incidência de qualquer outro imposto, além do Imposto de Renda, sobre o saldo do crédito convertido em títulos.
 
Encaminhamos a mensagem abaixo de Roberto Gianetti da Fonseca, Diretor Departamento de Relações Internacionais e Comércio 
Exterior da FIESP e Vice-Presidente da AEB, que teve papel destacado para o reconhecimento do aproveitamento do crédito-prêmio 
do IPI pelos exportadores. 

  
Atenciosamente. 
  
Associação de Comércio Exterior do Brasil - AEB 
  
----- Original Message -----  
From: Roberto Giannetti da Fonseca  
To: rgiannetti@e-silex.com.br  
Sent: Thursday, August 06, 2009 2:46 AM 
Subject: Aprovação da MP 460 e Emenda nr.05 sobre CP IPI 

 
Caros, 
Dia 05 de Agosto de 2009 ficará marcado na memória dos exportadores brasileiros como o "Dia do Exportador". 
Obtivemos uma grande e decisiva vitória no Congresso Nacional. 
Trata-se da Emenda 05 na MP 460 de autoria da Senadora Lucia Vania (PSDB/GO), que trata do reconhecimento do 
Crédito Premio de IPI pelo Governo federal até a data de 31/12/2002. 
A essencia do texto original da Emenda nr.05 foi mantida, o que poderá ser um marco para solução deste gravissimo 
litigio fiscal de longa data. 
Agora teremos de nos esforçar para que simultaneamente a MP 460, transformada em Lei Federal seja sancionada 
na integra pela Presidencia da República, e que o STF dando inicio ao julgamento de Recurso Extraordinário desta 
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causa no próximo dia 13 de Agosto, venha em futuro muito breve  concluir este processo de forma terminativa e 
compatível com a decisão do Legislativo.  
Desta forma a Presidencia da República, respaldada pela decisão conjunta dos outros dois Poderes da República, 
poderia em seguida sancionar a referida Lei com absoluta segurança juridica para si e para os empresários 
exportadores. Portanto, já nesta quinta feira, dia 06 de Agosto, começaremos a agir com o mesmo empenho e 
perseverança nestes objetivos junto ao Executivo e o Judiciário. 
Com a valiosa colaboração de nossos Consultores Especiais Profs. Luiz Gonzaga Belluzzo e Heleno Torres, 
estaremos acompanhando par e passo as próximas etapas de decisão deste histórico Acordo de Transação 
Tributária entre a União e os Exportadores Brasileiros. 
Agradecemos a colaboração que todos deram a esta causa nos últimos anos e meses e esperamos continuar contar 
com este apoio de todos empresários exportadores, e seus advogados relacionados com o tema. 
Para Immanuel Kant, um grande pensador, existem no universo duas coisas belas: "um céu estrelado sobre nossas 
cabeças e o sentimento do dever cumprido em nossos corações". 
Atenciosamente, 
Roberto Giannetti da Fonseca 
Tel : 11-8179-0545 
  

Câmara aprova MP 460 com artigos sobre IPI 
LU AIKO OTTA - Agencia Estado  

 - Os exportadores venceram uma batalha na Câmara dos Deputados, com a aprovação, por 206 votos a favor e 162 
contra, da Medida Provisória 460. Ela trata da tributação das construtoras participantes do programa Minha Casa 
Minha Vida, mas trouxe de "carona" uma série de artigos regulando um acordo entre governo e exportadores em 
torno do crédito-prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 
 
Trata-se de um incentivo fiscal criado nos anos 1960 para estimular o comércio exterior, cuja extinção ou não está 
em discussão no Judiciário. É um dos maiores "esqueletos" fiscais do momento. O acordo, porém, ainda não é algo 
líquido e certo. Em primeiro lugar, porque o Supremo Tribunal Federal (STF) ainda vai julgar a questão a partir do 
próximo dia 12.  
 
A iminência do julgamento fez com que o líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS), se posicionasse 
contra o acordo com os exportadores. Ele alertou para riscos de problemas futuros com a Justiça. Deixando clara a 
divisão na base governista, o líder do PT na Câmara, Cândido Vacarezza (SP) encaminhou voto favorável ao acordo. 
 
 
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 6 de agosto de 2009 21:31

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re:

Sem duvida. Fica a liçao. 
Mas valia a pena checar com alguns de confianca do PT que orientacao e de quem receberam 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Sent: Thu Aug 06 20:28:28 2009 
Subject: Re:  

E verdade, mas concentrei fogo nas liderancas, afinal os sinais eram (ate mudarem de lado) para aprovar por acordo 
de lideranca. Praxe da casa em temas pacificos. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Enviado: Thu Aug 06 20:26:27 2009 
Assunto: Fw:  

Na verdade tem varios destes que se tivessemos falado pessoalmente voltariam a favor de nos. Sergio Carneiro, 
Jutahy... 
 

From: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>  
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Sent: Thu Aug 06 20:17:02 2009 
Subject:  

Bahia (BA) 

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Antonio Carlos Magalhães 

Neto 

DEM   Sim 

Colbert Martins PMDB PmdbPtc Sim 

Edigar Mão Branca PV   Não 

Edson Duarte PV   Sim 

Emiliano José PT   Não 

Félix Mendonça DEM   Não 

Geraldo Simões PT   Não 

João Almeida PSDB   Sim 

Jorge Khoury DEM   Sim 
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José Carlos Aleluia DEM   Sim 

José Carlos Araújo PR   Sim 

José Rocha PR   Sim 

Joseph Bandeira PT   Não 

Jutahy Junior PSDB   Não 

Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Luiz Alberto PT   Não 

Luiz Carreira DEM   Sim 

Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc Sim 

Márcio Marinho PR   Sim 

Marcos Medrado PDT   Não 

Mário Negromonte PP   Sim 

Paulo Magalhães DEM   Sim 

Roberto Britto PP   Sim 

Sérgio Barradas Carneiro PT   Não 

Veloso PMDB PmdbPtc Sim 

Zezéu Ribeiro PT   Não 

Total Bahia: 27    
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De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 13:35

Para: Claudio Melo Filho; maryelbe@hotlink.com.br; henrique.malta@cosan.com.br; 

rgiannetti@e-silex.com.br; pedro@sindacucar-al.com.br; 

manoel.carnauba@braskem.com.br; mauricio.ferro@braskem.com.br; Marcelo 

Bahia Odebrecht; mauricio.bezerra@braskem.com.br

Assunto: RES: RES: Acoes URGENTES

Concordo, é mais parra ter um parâmetro do que pedir e não faltar nada. 
 
Minas Gerais – Roberto, tente com a Usiminas e a Conteminas conseguir algo, se possível. 
 
Amazonas – a concordância deles é sempre importante nesses assuntos. 
 
Pará – acho que conseguirei. Se a Vale não fosse tão fechada e individualista, ficaria mais fácil. Ainda que o 
interesse deles seja superior a 3 bilhões de créditos compensados. 
 
Alguém precisa acessar o Piauí. O apoio deles foi impressionante. Viva a carnaúba! 
 
Goiás – Roberto, por favor, fale com a Senadora. Foi o único estado que votou com unanimidade. 
 
Sergipe – Cláudio, não preciso dizer. 
 
 

 Falei hoje com o Advogado da Pentenati – eles não irão desistir em nenhuma hipótese. 
 
Abraços, 
 
Heleno 
 
 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 13:24 
Para: 'htt@usp.br'; 'maryelbe@hotlink.com.br'; 'henrique.malta@cosan.com.br'; 'rgiannetti@e-silex.com.br'; 
'pedro@sindacucar-al.com.br'; 'manoel.carnauba@braskem.com.br'; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 
Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.bezerra@braskem.com.br' 
Assunto: Re: RES: Acoes URGENTES 

 
Heleno 
Vamos mandar, mas nao e adequado ser modelo, permita-me acreditar que prefiro que cada um de noa 
dispare a acao e encontre a forma com as instituicoes, para nao parecer acao "orquestrada"..... E tudo que 
nao gostaria. 
 
MF veja com produziremos. 
MB ajude-nos. 
 
Abs 
 
 
Claudio 
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De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br>; 
henrique.malta@cosan.com.br <henrique.malta@cosan.com.br>; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-
silex.com.br>; pedro@sindacucar-al.com.br <pedro@sindacucar-al.com.br>; 
manoel.carnauba@braskem.com.br <manoel.carnauba@braskem.com.br>; mauricio.ferro@braskem.com.br 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviado: Fri Aug 07 12:14:47 2009 
Assunto: RES: Acoes URGENTES  

Meus Caros, 
 
FIERGS, FISC e FIPR - reforçarei com eles.  
 
Falarei com a FIRJAN e a do Ceará. Insistirei com a CNI (Roberto, vamos tentar 
esse apoio). 
 
Para uniformizarmos o discurso, por favor, Cláudio, prepare uma proposta de 
mensagem que eu poderia enviar às federações. Todo o cuidado é pouco nessa 
hora, para que não falte nada, e só você tem essa expertise.  
 
Pelo mapa da votação, porém, há estados fundamentais, como Goiás, Mato Grosso 
etc. vide abaixo. 
 
Abraços, 
 
Heleno 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 12:47 
Para: 'maryelbe@hotlink.com.br'; 'henrique.malta@cosan.com.br'; 'rgiannetti@e-
silex.com.br'; 'htt@helenotorres.com.br'; 'pedro@sindacucar-al.com.br'; 
'manoel.carnauba@braskem.com.br'; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Acoes URGENTES 
 
Todos, 
 
Vou ligar para voces apos enviar esta mensagem. 
 
Precisamos: 
 
1. Elaborar uma carta de agradecimento ao Presidente Lula pela aprovacao no 
Congresso e futura sancao (dele Presidente) do CPI, de forma a leva-lo a nao vetar. 
 
2. Esta carta devera ser enviada pelos Presidentes das Federacoes de Industrias 
dos Estados e direcionada ao Presidente Lula e tambem, fundamental para o item 
3 abaixo, ser enviada para os Governadores. Deixar claro no texto: "com copia 
para.... (Nominar os Governadores)" 
 
3. Pedir, todos nos, a cada Governador que ligue para o Presidente Lula e expresse 
a importancia do Ato ganho no Congresso e sua respectiva sancao. 
 
4. Pedro estou copiando Carnauba para apoia-lo em AL. 
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5. Vejam e me respondam como iremos fazer. 
 
6. Giannetti a Fiesp e com voce.  
 
Ja fiz algumas acoes que comentarei com cada um individualmente. 
 
Aguardo retorno. 
Abracos  
 
Claudio 
 
Câmara dos Deputados  
Secretaria Geral da Mesa 
Lista de Votantes por UF  

53a. LEGISLATURA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 192 - 05/08/2009 

Abertura da sessão: 05/08/2009 20:02 

Encerramento da sessão: 05/08/2009 22:22 

Proposição: MPV Nº 460/2009 - DVS - PSBPCdoBPMNPRB - EMENDA 5 - Nominal Eletrônica 

Início da votação: 05/08/2009 21:45 

Encerramento da votação: 05/08/2009 22:07 

Presidiram a Votação: 

Michel Temer  

Marco Maia  

  

 

Resultado da votação 

Sim: 206 

Não: 162 

Abstenção: 3 

Total da Votação: 371 

Art. 17: 1 

Total Quorum: 372 

 

Presidente da Casa: Michel Temer - PMDB /SP 

Presidiram a Sessão:  

Michel Temer - 20:02  

Marco Maia - 21:59  

Michel Temer - 22:03  

Orientação 

PmdbPtc: Sim 
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PT: Não 

DEM: Sim 

PSDB: Sim 

PsbPCdoBPmnPrb: Liberado 

PR: Sim 

PP: Sim 

PDT: Não 

PTB: Sim 

PV: Não 

PPS: Sim 

PSC: Sim 

PSOL: Não 

GOV.: Não 

 

Parlamentar Partido Bloco Voto 

Roraima (RR) 

Angela Portela PT   Não 

Edio Lopes PMDB PmdbPtc Não 

Francisco Rodrigues DEM   Sim 

Marcio Junqueira DEM   Sim 

Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Neudo Campos PP   Sim 

Total Roraima: 6    

Amapá (AP) 

Antonio Feijão PSDB   Sim 

Dalva Figueiredo PT   Não 

Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc Sim 

Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc Não 

Sebastião Bala Rocha PDT   Não 

Total Amapá: 7    

Pará (PA) 

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc Sim 

Beto Faro PT   Não 

Gerson Peres PP   Sim 

Giovanni Queiroz PDT   Não 

Lúcio Vale PR   Sim 

Nilson Pinto PSDB   Sim 

Paulo Rocha PT   Não 

Wandenkolk Gonçalves PSDB   Sim 

Wladimir Costa PMDB PmdbPtc Sim 

Zé Geraldo PT   Não 

Zenaldo Coutinho PSDB   Sim 

Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc Não 

Total Pará: 12    

Amazonas (AM) 

Átila Lins PMDB PmdbPtc Sim 
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Francisco Praciano PT   Não 

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc Não 

Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Total Amazonas: 5    

Rondonia (RO) 

Anselmo de Jesus PT   Sim 

Ernandes Amorim PTB   Sim 

Lindomar Garçon PV   Não 

Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Moreira Mendes PPS   Sim 

Total Rondonia: 5    

Acre (AC) 

Fernando Melo PT   Não 

Gladson Cameli PP   Sim 

Henrique Afonso PT   Não 

Ilderlei Cordeiro PPS   Sim 

Nilson Mourão PT   Não 

Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb Não 

Total Acre: 7    

Tocantins (TO) 

João Oliveira DEM   Sim 

Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Lázaro Botelho PP   Não 

Moises Avelino PMDB PmdbPtc Sim 

NIlmar Ruiz DEM   Sim 

Total Tocantins: 5    

Maranhão (MA) 

Albérico Filho PMDB PmdbPtc Sim 

Carlos Brandão PSDB   Sim 

Davi Alves Silva Júnior PDT   Não 

Domingos Dutra PT   Não 

Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Julião Amin PDT   Não 

Pedro Fernandes PTB   Sim 

Pinto Itamaraty PSDB   Sim 

Professor Setimo PMDB PmdbPtc Sim 

Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Roberto Rocha PSDB   Sim 

Washington Luiz PT   Não 

Total Maranhão: 12    

Ceará (CE) 

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc Abstenção 

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Arnon Bezerra PTB   Sim 
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Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Eudes Xavier PT   Não 

Eugênio Rabelo PP   Sim 

Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc Sim 

Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc Sim 

Gorete Pereira PR   Sim 

José Airton Cirilo PT   Não 

José Guimarães PT   Não 

Leo Alcântara PR   Sim 

Marcelo Teixeira PR   Sim 

Mauro Benevides PMDB PmdbPtc Sim 

Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc Sim 

Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc Não 

Vicente Arruda PR   Não 

Total Ceará: 17    

Piauí (PI) 

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb Sim 

Ciro Nogueira PP   Sim 

Elizeu Aguiar PTB   Sim 

José Maia Filho DEM   Sim 

Júlio Cesar DEM   Abstenção 

Marcelo Castro PMDB PmdbPtc Sim 

Nazareno Fonteles PT   Não 

Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Total Piauí: 8    

Rio Grande do Norte (RN) 

Betinho Rosado DEM   Não 

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb Sim 

Fátima Bezerra PT   Não 

Felipe Maia DEM   Sim 

Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc Sim 

João Maia PR   Sim 

Rogério Marinho PSDB   Não 

Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Total Rio Grande do Norte: 8    

Paraíba (PB) 

Armando Abílio PTB   Não 

Damião Feliciano PDT   Não 

Efraim Filho DEM   Sim 

Luiz Couto PT   Não 

Major Fábio DEM   Sim 

Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb Sim 

Rômulo Gouveia PSDB   Sim 

Wellington Roberto PR   Sim 

Wilson Santiago PMDB PmdbPtc Não 

Total Paraíba: 9    
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Pernambuco (PE) 

Armando Monteiro PTB   Sim 

Bruno Araújo PSDB   Sim 

Bruno Rodrigues PSDB   Sim 

Carlos Eduardo Cadoca PSC   Sim 

Edgar Moury PMDB PmdbPtc Não 

Eduardo da Fonte PP   Sim 

Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Fernando Ferro PT   Não 

Fernando Nascimento PT   Não 

Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb Sim 

Maurício Rands PT   Não 

Paulo Rubem Santiago PDT   Não 

Raul Henry PMDB PmdbPtc Não 

Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb Não 

Total Pernambuco: 14    

Alagoas (AL) 

Benedito de Lira PP   Sim 

Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb Não 

Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc Não 

Total Alagoas: 3    

Sergipe (SE) 

Albano Franco PSDB   Sim 

Eduardo Amorim PSC   Não 

Iran Barbosa PT   Não 

José Carlos Machado DEM   Sim 

Mendonça Prado DEM   Sim 

Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb Sim 

Total Sergipe: 6    

Bahia (BA) 

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM   Sim 

Colbert Martins PMDB PmdbPtc Sim 

Edigar Mão Branca PV   Não 

Edson Duarte PV   Sim 

Emiliano José PT   Não 

Félix Mendonça DEM   Não 

Geraldo Simões PT   Não 

João Almeida PSDB   Sim 

Jorge Khoury DEM   Sim 

José Carlos Aleluia DEM   Sim 

José Carlos Araújo PR   Sim 

José Rocha PR   Sim 

Joseph Bandeira PT   Não 

Jutahy Junior PSDB   Não 

Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 



485

Luiz Alberto PT   Não 

Luiz Carreira DEM   Sim 

Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc Sim 

Márcio Marinho PR   Sim 

Marcos Medrado PDT   Não 

Mário Negromonte PP   Sim 

Paulo Magalhães DEM   Sim 

Roberto Britto PP   Sim 

Sérgio Barradas Carneiro PT   Não 

Veloso PMDB PmdbPtc Sim 

Zezéu Ribeiro PT   Não 

Total Bahia: 27    

Minas Gerais (MG) 

Aelton Freitas PR   Sim 

Antônio Andrade PMDB PmdbPtc Não 

Bilac Pinto PR   Sim 

Bonifácio de Andrada PSDB   Sim 

Ciro Pedrosa PV   Não 

Edmar Moreira DEM   Não 

Elismar Prado PT   Não 

Fábio Ramalho PV   Sim 

George Hilton PP   Sim 

Gilmar Machado PT   Não 

Humberto Souto PPS   Não 

Jaime Martins PR   Sim 

Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb Não 

João Bittar DEM   Sim 

Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Lael Varella DEM   Não 

Lincoln Portela PR   Sim 

Luiz Fernando Faria PP   Sim 

Márcio Reinaldo Moreira PP   Não 

Marcos Lima PMDB PmdbPtc Sim 

Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc Sim 

Mário de Oliveira PSC   Sim 

Mário Heringer PDT   Sim 

Mauro Lopes PMDB PmdbPtc Sim 

Miguel Corrêa PT   Não 

Narcio Rodrigues PSDB   Não 

Paulo Piau PMDB PmdbPtc Sim 

Rafael Guerra PSDB   Sim 

Reginaldo Lopes PT   Não 

Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc Abstenção 

Virgílio Guimarães PT   Não 

Vitor Penido DEM   Sim 

Total Minas Gerais: 32    
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Espírito Santo (ES) 

Camilo Cola PMDB PmdbPtc Sim 

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Iriny Lopes PT   Não 

Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc Sim 

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB   Não 

Manato PDT   Não 

Rita Camata PMDB PmdbPtc Sim 

Rose de Freitas PMDB PmdbPtc Sim 

Sueli Vidigal PDT   Não 

Total Espírito Santo: 9    

Rio de Janeiro (RJ) 

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc Sim 

Andreia Zito PSDB   Sim 

Antonio Carlos Biscaia PT   Não 

Arolde de Oliveira DEM   Sim 

Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc Sim 

Brizola Neto PDT   Não 

Carlos Santana PT   Não 

Chico Alencar PSOL   Não 

Chico DAngelo PT   Não 

Cida Diogo PT   Não 

Deley PSC   Sim 

Dr. Adilson Soares PR   Sim 

Dr. Paulo César PR   Sim 

Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc Sim 

Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc Sim 

Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Felipe Bornier PHS   Sim 

Fernando Gabeira PV   Não 

Fernando Lopes PMDB PmdbPtc Não 

Filipe Pereira PSC   Sim 

Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc Sim 

Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Hugo Leal PSC   Sim 

Jair Bolsonaro PP   Sim 

Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Luiz Sérgio PT   Não 

Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc Não 

Miro Teixeira PDT   Não 

Neilton Mulim PR   Sim 

Nelson Bornier PMDB PmdbPtc Sim 

Otavio Leite PSDB   Sim 

Paulo Rattes PMDB PmdbPtc Não 

Silvio Lopes PSDB   Sim 
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Simão Sessim PP   Não 

Solange Almeida PMDB PmdbPtc Sim 

Solange Amaral DEM   Sim 

Vinicius Carvalho PTdoB   Sim 

Total Rio de Janeiro: 38    

São Paulo (SP) 

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Aline Corrêa PP   Sim 

Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc Sim 

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB   Não 

Antonio Carlos Pannunzio PSDB   Não 

Antonio Palocci PT   Não 

Arnaldo Faria de Sá PTB   Sim 

Arnaldo Jardim PPS   Sim 

Arnaldo Madeira PSDB   Não 

Beto Mansur PP   Sim 

Cândido Vaccarezza PT   Não 

Carlos Sampaio PSDB   Sim 

Carlos Zarattini PT   Não 

Celso Russomanno PP   Sim 

Devanir Ribeiro PT   Não 

Dimas Ramalho PPS   Sim 

Dr. Nechar PV   Não 

Dr. Talmir PV   Não 

Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb Sim 

Duarte Nogueira PSDB   Sim 

Edson Aparecido PSDB   Sim 

Emanuel Fernandes PSDB   Não 

Fernando Chiarelli PDT   Não 

Fernando Chucre PSDB   Não 

Francisco Rossi PMDB PmdbPtc Sim 

Guilherme Campos DEM   Sim 

Ivan Valente PSOL   Não 

Janete Rocha Pietá PT   Não 

Jefferson Campos PTB   Sim 

Jilmar Tatto PT   Não 

Jorginho Maluly DEM   Sim 

José Aníbal PSDB   Sim 

José C Stangarlini PSDB   Não 

José Eduardo Cardozo PT   Não 

José Genoíno PT   Não 

José Mentor PT   Não 

José Paulo Tóffano PV   Não 

Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Marcelo Ortiz PV   Não 

Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb Sim 
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Michel Temer PMDB PmdbPtc Art. 17 

Milton Monti PR   Não 

Paes de Lira PTC PmdbPtc Não 

Paulo Maluf PP   Sim 

Paulo Pereira da Silva PDT   Não 

Regis de Oliveira PSC   Sim 

Ricardo Berzoini PT   Não 

Ricardo Tripoli PSDB   Não 

Roberto Alves PTB   Sim 

Roberto Santiago PV   Não 

Silvio Torres PSDB   Sim 

Vicentinho PT   Não 

Walter Ihoshi DEM   Sim 

William Woo PSDB   Não 

Total São Paulo: 54    

Mato Grosso (MT) 

Eliene Lima PP   Não 

Homero Pereira PR   Sim 

Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc Sim 

Thelma de Oliveira PSDB   Sim 

Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Total Mato Grosso: 5    

Distrito Federal (DF) 

Alberto Fraga DEM   Sim 

Jofran Frejat PR   Sim 

Magela PT   Não 

Ricardo Quirino PR   Sim 

Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc Sim 

Total Distrito Federal: 6    

Goiás (GO) 

Carlos Alberto Leréia PSDB   Sim 

Chico Abreu PR   Sim 

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc Sim 

João Campos PSDB   Sim 

Jovair Arantes PTB   Sim 

Leandro Vilela PMDB PmdbPtc Sim 

Leonardo Vilela PSDB   Sim 

Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc Sim 

Marcelo Melo PMDB PmdbPtc Sim 

Pedro Chaves PMDB PmdbPtc Sim 

Pedro Wilson PT   Não 

Professora Raquel Teixeira PSDB   Sim 

Ronaldo Caiado DEM   Sim 

Sandro Mabel PR   Sim 

Total Goiás: 14    
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Mato Grosso do Sul (MS) 

Antônio Carlos Biffi PT   Não 

Antonio Cruz PP   Sim 

Dagoberto PDT   Não 

Geraldo Resende PMDB PmdbPtc Sim 

Vander Loubet PT   Sim 

Waldemir Moka PMDB PmdbPtc Sim 

Total Mato Grosso do Sul: 6    

Paraná (PR) 

Abelardo Lupion DEM   Sim 

Affonso Camargo PSDB   Sim 

Alceni Guerra DEM   Sim 

Alex Canziani PTB   Sim 

Alfredo Kaefer PSDB   Sim 

Andre Vargas PT   Sim 

Angelo Vanhoni PT   Não 

Assis do Couto PT   Não 

Cezar Silvestri PPS   Sim 

Chico da Princesa PR   Sim 

Dilceu Sperafico PP   Sim 

Eduardo Sciarra DEM   Sim 

Giacobo PR   Sim 

Gustavo Fruet PSDB   Sim 

Luiz Carlos Hauly PSDB   Sim 

Luiz Carlos Setim DEM   Sim 

Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc Não 

Nelson Meurer PP   Sim 

Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc Sim 

Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc Sim 

Ratinho Junior PSC   Sim 

Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc Sim 

Takayama PSC   Sim 

Wilson Picler PDT   Sim 

Total Paraná: 24    

Santa Catarina (SC) 

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc Sim 

Angela Amin PP   Sim 

Celso Maldaner PMDB PmdbPtc Sim 

Décio Lima PT   Sim 

Edinho Bez PMDB PmdbPtc Sim 

Fernando Coruja PPS   Sim 

João Matos PMDB PmdbPtc Sim 

Jorge Boeira PT   Sim 

José Carlos Vieira DEM   Sim 

Nelson Goetten PR   Sim 

Paulo Bornhausen DEM   Sim 
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Valdir Colatto PMDB PmdbPtc Sim 

Zonta PP   Sim 

Total Santa Catarina: 13    

Rio Grande do Sul (RS) 

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc Não 

Emilia Fernandes PT   Não 

Enio Bacci PDT   Não 

Geraldinho PSOL   Não 

Germano Bonow DEM   Sim 

Henrique Fontana PT   Não 

Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc Não 

Luis Carlos Heinze PP   Sim 

Luiz Carlos Busato PTB   Sim 

Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb Não 

Marco Maia PT   Sim 

Maria do Rosário PT   Não 

Nelson Proença PPS   Sim 

Paulo Pimenta PT   Não 

Paulo Roberto Pereira PTB   Não 

Pepe Vargas PT   Não 

Pompeo de Mattos PDT   Não 

Professor Ruy Pauletti PSDB   Sim 

Renato Molling PP   Sim 

Vilson Covatti PP   Sim 

Total Rio Grande do Sul: 20    
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De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 14:27

Para: Claudio Melo Filho; mauricio.ferro@braskem.com.br; Marcelo Bahia Odebrecht

Teremos reunião com o Furlan e outros próximos. Temos que cuidar para não ter 

discursos conflitantes. 

 

Heleno Torres 
 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 14:38

Para: 'htt@usp.br'; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: Carta ao Presidente

Adequado.  
Limpo e eficaz. 
Apenas retiraria a referencia a politicos e empresarios, mudando para: o presidente necessita conhecer a vital 
importancia para as assoc e federacoes. 
 

De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; mauricio.ferro@braskem.com.br <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia 
Odebrecht  
Enviado: Fri Aug 07 13:29:02 2009 
Assunto: Carta ao Presidente  

Para exame e comentários... 

 

 

Prezado  

 

Quanto ao meu específico universo, que consiste nos trabalhos jurídicos, tenho dedicado 

todo o esforço para uniformizar as argumentações dos advogados na proposição de 

memoriais e sustentação oral, com defesa da vigência até o presente, mas aceitando 

modulação de efeitos até 31.12.2002, tudo com o propósito de garantir a harmonia entre os 

três poderes. Um pacto republicano pelas exportações, portanto. 

 

Afora isso, precisamos de uma ação muito urgente, se for possível, pela Federação. 

 

Interlocutores de muito respeito e confiança do Presidente pretendem levar a ele, neste 

final de semana, uma forte e unitária demonstração de importância e oportunidade da 

solução relativa ao crédito-prêmio de IPI. 

 

Diante disso, esses relevantes políticos e empresários (desculpem-me se não declino aqui 

os nomes) gostariam de levar cópia de cartas das federações (e a forma que uso aqui é só 

parte da urgência) dirigida ao Presidente Lula, com as seguintes providências adicionais: 

 

1) Enviar COM CÓPIA ao Governador (deixar claro no texto – “com cópia para”) 

2) Congratulando-o pela expressiva vitória unânime no Senado e de maioria na 

Câmara e com os auspícios de que não seja objeto de veto, dada a grande relevância 

para o País, pela importância, relevância para o aumento de empregos, das reservas 

cambiais, aumento de arrecadação, e tudo isso mediante uma solução fundada em 
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regime único que gera efetiva segurança jurídica e que não traz afetação financeira 

para a União. 

3) Pedir para o Governador, se possível, ligar para o Presidente. 

4) Caso tenhamos algum Sindicato de Trabalhadores que apóie, isso seria igualmente 

importante. 

 

Para qualquer esclarecimento adicional, estarei à disposição. 

 

Abraço, 

 

 

Heleno Torres 
 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 17:32

Para: 'Henrique Malta'; maryelbe@hotlink.com.br; mauricio.ferro@braskem.com.br; 

'Bulhoes e Jaccoud Advocacia S/c'

Cc: mauricio.bezerra@braskem.com.br; rgiannetti@e-silex.com.br; Claudio Melo 

Filho; pedro@sindacucar-al.com.br

Assunto: RES: petenati

Prezados, 
 
Tudo o que tínhamos a fazer, em termos de organização de esforços em favor da unidade da defesa no eventual 
julgamento. 
 
Não sabem da melhor: O imbecil do dono da Pentenati revogou ontem os poderes do Min. Velloso, por carta e nos 
autos do processo, e, hoje, o advogado mandou um fax para novo substabelecimento de poderes!!!  
 
Soube disso porque acabo de falar com o Ministro e, porque sempre tivemos uma grande amizade, este me 
comentou "in off" que iria desistir do processo, dada essa estranhíssima situação. Só que ele já falou com o Relator e 
tem marcados 6 outros encontros com ministros entre segunda e terça.  
 
Tive que tomar uma atitude e, de imediato, disse que ele poderia, querendo, desistir, mas que não se preocupasse 
porque honraríamos com alguma Empresa do Grupo Exportador da FIESP a manutenção do trabalho dele e 
respectivos honorários. Imaginem ele ligando para o Lawandowski para dizer que saira do Processo... essa foi por 
pouco.  
 
Falei Com André Andrade Martins e ele aceita afinar o discurso com o Dr. Nabor. 
 
Abraços, 
 
Heleno 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Henrique Malta [mailto:Henrique.Malta@cosan.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 17:23 
Para: maryelbe@hotlink.com.br; mauricio.ferro@braskem.com.br 
Cc: mauricio.bezerra@braskem.com.br; rgiannetti@e-silex.com.br; htt@usp.br; cmf@odebrecht.com; 
pedro@sindacucar-al.com.br 
Assunto: Res: petenati 
 
Nao desista todo gaucho tem um lado de montar Henrique 
 
----- Mensagem original ----- 
De: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-
silex.com.br>; htt@usp.br <htt@usp.br>; Henrique Malta; cmf@odebrecht.com <cmf@odebrecht.com>; 
pedro@sindacucar-al.com.br <pedro@sindacucar-al.com.br> Enviada em: Fri Aug 07 16:24:53 2009 
Assunto: petenati 
 
 
consegui contato com o amigo de infância do dono da empresa, vamos contar o pessoal da petenati. 
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o grande cliente do advogado, realemnte é votorantim 
 
Quoting MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>: 
 
> Excelente. 
> 
> Peco coordenar pedido neste sentido 
> 
> ________________________________ 
> 
> De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
> Para: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br>;  
> htt@usp.br <htt@usp.br>; 'Henrique Malta' 
> <Henrique.Malta@cosan.com.br>; cmf@odebrecht.com <cmf@odebrecht.com>;  
> maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
> Cc: pedro@sindacucar-al.com.br <pedro@sindacucar-al.com.br>; MAURICIO  
> ROBERTO DE CARVALHO FERRO Enviada em: Fri Aug 07 15:42:45 2009 
> Assunto: RES: Res: Re: Acoes 
> 
> 
> 
> Caros, 
> 
> Acabo de saber que o Menezes Direito prorrogou sua licença médica até  
> o dia 05/09. 
> 
> Precisamos usar este fato como mais um motivo para que o processo seja  
> retirado de pauta. Na semana passada o STF tirou de pauta dois  
> processos pela ausência do Pelluzo. 
> 
> Abs 
> 
> 
> 
> 
> 
> ________________________________ 
> 
> De: Roberto Giannetti da Fonseca [mailto:rgiannetti@e-silex.com.br] 
> Enviada em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 15:27 
> Para: htt@usp.br; 'Henrique Malta'; cmf@odebrecht.com;  
> maryelbe@hotlink.com.br 
> Cc: pedro@sindacucar-al.com.br; MANOEL CARNAUBA; MAURICIO ROBERTO DE  
> CARVALHO FERRO; mbahia@odebrecht.com; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
> Assunto: Re: Res: Re: Acoes 
> 
> 
> 
> 
> 
> Caros, 
> 
> Desculpem-me a longa ausencia desta intensa interlocução internética  
> que Vs. estão realizando, mas estou mesmo ausente do lap top,  
> acompanhando par e passo via Blackberry. 
> 
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> Ontem em Brasilia Dr. Nabor e eu nos dedicamos a iniciar reuniões com  
> integrantes do STF, o que fizemos inicialmente com 3 Ministros e com  
> resultados satisfatórios. 
> 
> Também refletimos bastante sobre a estratégia de como compatibilizar a  
> decisão dos Poderes Judiciário e Executivo com a do Legislativo, já  
> definida. 
> 
> Ontem almocei com a equipe da Santa Fé e traçamos também a estratégia  
> de comunicação pós Congresso Nacional. 
> 
> Em resumo, estaremos programando as seguintes ações nos próximos dias : 
> 
> 1) Carta dos Exportadores ao Presidente Lula, a ser assinada e  
> entregue pessoalmente na próxima semana. (texto em elaboração final) 
> 
> 2) Formação de um grupo de notáveis (empresários exportadores,  
> economistas, juristas, políticos) que farão reunião na semana que vem  
> com o Presidente Lula (já solicitada ao Gilberto Carvalho) procurando  
> tranquilizá-lo sobre dúvidas levantadas pela Fazenda, e apoiando sua  
> decisão pela sanção da Lei com segurança juridica em conformidade com  
> os outros dois Poderes da República. Pessoalmente depois explicarei a  
> cada um de Vs. como poderemos realizar isto de forma segura e breve. 
> Luiz Fernando Furlan já aderiu ao Grupo em formação, além de muitos  
> outros óbvios integrantes. 
> 
> 3) Manifestação dos Governadores de Estado e respectivos Presidentes  
> de Federações de Indústria em apoio ao tema e sua aprovação pela PR. 
> (Sugestão já em prática do Marcelo Odebrecht). 
> 
> 4) Publicação nos principais jornais de circulação nacional de  
> inúmeras matérias de Fato Relevante de conformidade com a legislação  
> da CVM, pelas empresas exportadoras de capital aberto, demonstrando os  
> efeitos positivos ou negativos da eventual decisão de sanção ou veto  
> da PR e do julgamento do STF. (vide matéria de hoje no Valor  
> Econômico). 
> 
> Caso tenham outras sugestões e comentários, estou a disposição para ouví-los. 
> 
> Na semana que vem estarei a semana toda em BSB e completarei nossa  
> ronda de contatos com os 10 Ministros do STF, além da ação em cima da  
> PR e dos Ministérios pertinentes. 
> 
> Um abraço, 
> 
> Roberto Giannetti da Fonseca 
> 
> 
> 
> 
>  ----- Original Message ----- 
> 
>  From: Heleno Torres <mailto:htt@helenotorres.com.br> 
> 
>  To: 'Henrique Malta' <mailto:Henrique.Malta@cosan.com.br>  ;  
> cmf@odebrecht.com ; maryelbe@hotlink.com.br 
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> 
>  Cc: rgiannetti@e-silex.com.br ; pedro@sindacucar-al.com.br ;  
> manoel.carnauba@braskem.com.br ; mauricio.ferro@braskem.com.br ;  
> mbahia@odebrecht.com ; mauricio.bezerra@braskem.com.br 
> 
>  Sent: Friday, August 07, 2009 2:24 PM 
> 
>  Subject: RES: Res: Re: Acoes 
> 
> 
> 
>  Amigo Maurício, preciso sair para uma reunião com o Giannetti daqui a  
> pouco... o tempo é implacável, até para os muito inteligentes (vejo  
> que as origens o favorecem). 
> 
> 
> 
>  De: Henrique Malta [mailto:Henrique.Malta@cosan.com.br] 
>  Enviada em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 14:26 
>  Para: htt@usp.br; cmf@odebrecht.com; maryelbe@hotlink.com.br 
>  Cc: rgiannetti@e-silex.com.br; pedro@sindacucar-al.com.br;  
> manoel.carnauba@braskem.com.br; mauricio.ferro@braskem.com.br;  
> mbahia@odebrecht.com; mauricio.bezerra@braskem.com.br 
>  Assunto: Res: Res: Re: Acoes 
> 
> 
> 
>  Porque a urgencia o Mauricio esta com aminesia? 
>  Nao esquecas que o Mauricio e 50% catarina e 50%carioca na parte que  
> toca a SC a memoria e a inteligencia dele e de genio os ferros daqui  
> todos sao sabios 
>  Henrique 
> 
> 
> ________________________________ 
> 
> 
>  De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br> 
>  Para: 'Claudio Melo Filho' <cmf@odebrecht.com>; Henrique Malta;  
> maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
>  Cc: rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br>;  
> pedro@sindacucar-al.com.br <pedro@sindacucar-al.com.br>;  
> manoel.carnauba@braskem.com.br <manoel.carnauba@braskem.com.br>;  
> mauricio.ferro@braskem.com.br <mauricio.ferro@braskem.com.br>;  
> 'Marcelo Bahia Odebrecht' <mbahia@odebrecht.com>;  
> mauricio.bezerra@braskem.com.br <mauricio.bezerra@braskem.com.br> 
>  Enviada em: Fri Aug 07 14:05:55 2009 
>  Assunto: RES: Res: Re: Acoes 
> 
>  Meu caro Maurício Ferro, 
> 
> 
> 
>  Por favor, o tempo urge e hoje é sexta-feira. Alguma idéia... 
> 
>  Abraços, 
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> 
> 
> 
>  Heleno 
> 
> 
> 
>  De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] 
>  Enviada em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 13:56 
>  Para: 'Henrique.Malta@cosan.com.br'; 'maryelbe@hotlink.com.br' 
>  Cc: 'htt@usp.br'; 'rgiannetti@e-silex.com.br';  
> 'pedro@sindacucar-al.com.br'; 'manoel.carnauba@braskem.com.br';  
> 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht;  
> 'mauricio.bezerra@braskem.com.br' 
>  Assunto: Re: Res: Re: Acoes 
> 
> 
> 
>  Ja estamos acionando Minas. 
> 
> 
> 
> 
> ________________________________ 
> 
> 
>  De: Henrique Malta <Henrique.Malta@cosan.com.br> 
>  Para: Claudio Melo Filho; maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
>  Cc: htt@usp.br <htt@usp.br>; rgiannetti@e-silex.com.br  
> <rgiannetti@e-silex.com.br>; pedro@sindacucar-al.com.br  
> <pedro@sindacucar-al.com.br>; manoel.carnauba@braskem.com.br  
> <manoel.carnauba@braskem.com.br>; mauricio.ferro@braskem.com.br  
> <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht;  
> mauricio.bezerra@braskem.com.br <mauricio.bezerra@braskem.com.br> 
>  Enviado: Fri Aug 07 12:53:33 2009 
>  Assunto: Res: Re: Acoes 
> 
>  Bem lembrado os mineiros tem que entrar 
>  Henrique 
> 
> 
> ________________________________ 
> 
> 
>  De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
>  Para: 'maryelbe@hotlink.com.br' <maryelbe@hotlink.com.br> 
>  Cc: 'htt@usp.br' <htt@usp.br>; Henrique Malta;  
> 'rgiannetti@e-silex.com.br' <rgiannetti@e-silex.com.br>;  
> 'pedro@sindacucar-al.com.br' <pedro@sindacucar-al.com.br>;  
> 'manoel.carnauba@braskem.com.br' <manoel.carnauba@braskem.com.br>;  
> 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>;  
> Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>;  
> 'mauricio.bezerra@braskem.com.br' <mauricio.bezerra@braskem.com.br> 
>  Enviada em: Fri Aug 07 13:41:58 2009 
>  Assunto: Re: Acoes 
> 
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>  Perfeito. Sigamos em frente. 
> 
> 
> 
> 
> ________________________________ 
> 
> 
>  De: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
>  Para: Claudio Melo Filho 
>  Cc: 'htt@usp.br' <htt@usp.br>; 'henrique.malta@cosan.com.br'  
> <henrique.malta@cosan.com.br>; 'rgiannetti@e-silex.com.br'  
> <rgiannetti@e-silex.com.br>; 'pedro@sindacucar-al.com.br'  
> <pedro@sindacucar-al.com.br>; 'manoel.carnauba@braskem.com.br'  
> <manoel.carnauba@braskem.com.br>; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'  
> <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht;  
> 'mauricio.bezerra@braskem.com.br' <mauricio.bezerra@braskem.com.br> 
>  Enviado: Fri Aug 07 12:26:25 2009 
>  Assunto: Acoes 
> 
>  Claudio, pedi para o pessoal incluir pleito dos sindicatos de  
> trabalhadores, aquele pessoal já contactou e há essa possibilidade, o  
> que vc acha? 
> 
>  Quoting Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>: 
> 
>  > Heleno 
>  > Vamos mandar, mas nao e adequado ser modelo, permita-me acreditar que 
>  > prefiro que cada um de noa dispare a acao e encontre a forma com as 
>  > instituicoes, para nao parecer acao "orquestrada"..... E tudo que nao 
>  > gostaria. 
>  > 
>  > MF veja com produziremos. 
>  > MB ajude-nos. 
>  > 
>  > Abs 
>  > 
>  > 
>  > Claudio 
>  > 
>  > ________________________________ 
>  > De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br> 
>  > Para: Claudio Melo Filho; maryelbe@hotlink.com.br 
>  > <maryelbe@hotlink.com.br>; henrique.malta@cosan.com.br 
>  > <henrique.malta@cosan.com.br>; rgiannetti@e-silex.com.br 
>  > <rgiannetti@e-silex.com.br>; pedro@sindacucar-al.com.br 
>  > <pedro@sindacucar-al.com.br>; manoel.carnauba@braskem.com.br 
>  > <manoel.carnauba@braskem.com.br>; mauricio.ferro@braskem.com.br 
>  > <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht 
>  > Enviado: Fri Aug 07 12:14:47 2009 
>  > Assunto: RES: Acoes URGENTES 
>  > 
>  > 
>  > Meus Caros, 
>  > 
>  > 
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>  > 
>  > FIERGS, FISC e FIPR - reforçarei com eles. 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Falarei com a FIRJAN e a do Ceará. Insistirei com a CNI (Roberto, 
>  > vamos tentar esse apoio). 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Para uniformizarmos o discurso, por favor, Cláudio, prepare uma 
>  > proposta de mensagem que eu poderia enviar às federações. Todo o 
>  > cuidado é pouco nessa hora, para que não falte nada, e só você tem 
>  > essa expertise. 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Pelo mapa da votação, porém, há estados fundamentais, como Goiás, 
>  > Mato Grosso etc. vide abaixo. 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Abraços, 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Heleno 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > -----Mensagem original----- 
>  > De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] 
>  > Enviada em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 12:47 
>  > Para: 'maryelbe@hotlink.com.br'; 'henrique.malta@cosan.com.br'; 
>  > 'rgiannetti@e-silex.com.br'; 'htt@helenotorres.com.br'; 
>  > 'pedro@sindacucar-al.com.br'; 'manoel.carnauba@braskem.com.br'; 
>  > 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
>  > Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
>  > Assunto: Acoes URGENTES 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Todos, 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Vou ligar para voces apos enviar esta mensagem. 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Precisamos: 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > 1. Elaborar uma carta de agradecimento ao Presidente Lula pela 
>  > aprovacao no Congresso e futura sancao (dele Presidente) do CPI, de 
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>  > forma a leva-lo a nao vetar. 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > 2. Esta carta devera ser enviada pelos Presidentes das Federacoes de 
>  > Industrias dos Estados e direcionada ao Presidente Lula e tambem, 
>  > fundamental para o item 3 abaixo, ser enviada para os Governadores. 
>  > Deixar claro no texto: "com copia para.... (Nominar os Governadores)" 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > 3. Pedir, todos nos, a cada Governador que ligue para o Presidente 
>  > Lula e expresse a importancia do Ato ganho no Congresso e sua 
>  > respectiva sancao. 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > 4. Pedro estou copiando Carnauba para apoia-lo em AL. 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > 5. Vejam e me respondam como iremos fazer. 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > 6. Giannetti a Fiesp e com voce. 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Ja fiz algumas acoes que comentarei com cada um individualmente. 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Aguardo retorno. 
>  > 
>  > Abracos 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Claudio 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Câmara dos Deputados 
>  > Secretaria Geral da Mesa 
>  > Lista de Votantes por UF 
>  > 
>  > 53a. LEGISLATURA 
>  > TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
>  > SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 192 - 05/08/2009 
>  > 
>  > Abertura da sessão: 05/08/2009 20:02 
>  > Encerramento da sessão: 05/08/2009 22:22 
>  > 
>  > Proposição: MPV Nº 460/2009 - DVS - PSBPCdoBPMNPRB - EMENDA 5 - 
>  > Nominal Eletrônica 
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>  > 
>  > Início da votação: 05/08/2009 21:45 
>  > Encerramento da votação: 05/08/2009 22:07 
>  > 
>  > Presidiram a Votação: 
>  > Michel Temer 
>  > Marco Maia 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Resultado da votação 
>  > Sim: 
>  > 
>  > 206 
>  > 
>  > Não: 
>  > 
>  > 162 
>  > 
>  > Abstenção: 
>  > 
>  > 3 
>  > 
>  > Total da Votação: 
>  > 
>  > 371 
>  > 
>  > Art. 17: 
>  > 
>  > 1 
>  > 
>  > Total Quorum: 
>  > 
>  > 372 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Presidente da Casa: Michel Temer - PMDB /SP 
>  > 
>  > Presidiram a Sessão: 
>  > Michel Temer - 20:02 
>  > Marco Maia - 21:59 
>  > Michel Temer - 22:03 
>  > Orientação 
>  > 
>  > PmdbPtc: 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > PT: 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > DEM: 
>  > 
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>  > Sim 
>  > 
>  > PSDB: 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb: 
>  > 
>  > Liberado 
>  > 
>  > PR: 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > PP: 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > PDT: 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > PTB: 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > PV: 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > PPS: 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > PSC: 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > PSOL: 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > GOV.: 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > 
>  > Parlamentar 
>  > 
>  > Partido 
>  > 
>  > Bloco 
>  > 
>  > Voto 
>  > 
>  > Roraima (RR) 
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>  > 
>  > Angela Portela 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Edio Lopes 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Francisco Rodrigues 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Marcio Junqueira 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Maria Helena 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Neudo Campos 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Total Roraima: 6 
>  > 
>  > Amapá (AP) 
>  > 
>  > Antonio Feijão 
>  > 
>  > PSDB 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Dalva Figueiredo 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Evandro Milhomen 
>  > 
>  > PCdoB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Fátima Pelaes 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Janete Capiberibe 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Jurandil Juarez 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Sebastião Bala Rocha 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total Amapá: 7 
>  > 
>  > Pará (PA) 
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>  > 
>  > Bel Mesquita 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Beto Faro 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Gerson Peres 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Giovanni Queiroz 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Lúcio Vale 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Nilson Pinto 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Paulo Rocha 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
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>  > 
>  > Wandenkolk Gonçalves 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Wladimir Costa 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Zé Geraldo 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Zenaldo Coutinho 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Zequinha Marinho 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total Pará: 12 
>  > 
>  > Amazonas (AM) 
>  > 
>  > Átila Lins 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Francisco Praciano 
>  > 
>  > PT 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Lupércio Ramos 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Marcelo Serafim 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Vanessa Grazziotin 
>  > 
>  > PCdoB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total Amazonas: 5 
>  > 
>  > Rondonia (RO) 
>  > 
>  > Anselmo de Jesus 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Ernandes Amorim 
>  > 
>  > PTB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Lindomar Garçon 
>  > 
>  > PV 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
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>  > 
>  > Mauro Nazif 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Moreira Mendes 
>  > 
>  > PPS 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Total Rondonia: 5 
>  > 
>  > Acre (AC) 
>  > 
>  > Fernando Melo 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Gladson Cameli 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Henrique Afonso 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Ilderlei Cordeiro 
>  > 
>  > PPS 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Nilson Mourão 
>  > 
>  > PT 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Perpétua Almeida 
>  > 
>  > PCdoB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Sergio Petecão 
>  > 
>  > PMN 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total Acre: 7 
>  > 
>  > Tocantins (TO) 
>  > 
>  > João Oliveira 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Laurez Moreira 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Lázaro Botelho 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Moises Avelino 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > NIlmar Ruiz 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Total Tocantins: 5 
>  > 
>  > Maranhão (MA) 
>  > 
>  > Albérico Filho 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Carlos Brandão 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Davi Alves Silva Júnior 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Domingos Dutra 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Flávio Dino 
>  > 
>  > PCdoB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Julião Amin 
>  > 
>  > PDT 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Pedro Fernandes 
>  > 
>  > PTB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Pinto Itamaraty 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Professor Setimo 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Ribamar Alves 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Roberto Rocha 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Washington Luiz 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total Maranhão: 12 
>  > 
>  > Ceará (CE) 
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>  > 
>  > Aníbal Gomes 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Abstenção 
>  > 
>  > Ariosto Holanda 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Arnon Bezerra 
>  > 
>  > PTB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Chico Lopes 
>  > 
>  > PCdoB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Eudes Xavier 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Eugênio Rabelo 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Eunício Oliveira 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Flávio Bezerra 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Gorete Pereira 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > José Airton Cirilo 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > José Guimarães 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Leo Alcântara 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Marcelo Teixeira 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Mauro Benevides 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Pastor Pedro Ribeiro 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Paulo Henrique Lustosa 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Vicente Arruda 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total Ceará: 17 
>  > 
>  > Piauí (PI) 
>  > 
>  > Átila Lira 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Ciro Nogueira 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Elizeu Aguiar 
>  > 
>  > PTB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > José Maia Filho 
>  > 
>  > DEM 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Júlio Cesar 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Abstenção 
>  > 
>  > Marcelo Castro 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Nazareno Fonteles 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Osmar Júnior 
>  > 
>  > PCdoB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total Piauí: 8 
>  > 
>  > Rio Grande do Norte (RN) 
>  > 
>  > Betinho Rosado 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Fábio Faria 
>  > 
>  > PMN 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Fátima Bezerra 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Felipe Maia 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Henrique Eduardo Alves 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > João Maia 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Rogério Marinho 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Sandra Rosado 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total Rio Grande do Norte: 8 
>  > 
>  > Paraíba (PB) 
>  > 
>  > Armando Abílio 
>  > 
>  > PTB 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Damião Feliciano 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Efraim Filho 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Luiz Couto 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Major Fábio 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Manoel Junior 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Rômulo Gouveia 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Wellington Roberto 
>  > 
>  > PR 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Wilson Santiago 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total Paraíba: 9 
>  > 
>  > Pernambuco (PE) 
>  > 
>  > Armando Monteiro 
>  > 
>  > PTB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Bruno Araújo 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Bruno Rodrigues 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Carlos Eduardo Cadoca 
>  > 
>  > PSC 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Edgar Moury 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
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>  > 
>  > Eduardo da Fonte 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Fernando Coelho Filho 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Fernando Ferro 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Fernando Nascimento 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Gonzaga Patriota 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Maurício Rands 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Paulo Rubem Santiago 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
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>  > 
>  > Raul Henry 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Silvio Costa 
>  > 
>  > PMN 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total Pernambuco: 14 
>  > 
>  > Alagoas (AL) 
>  > 
>  > Benedito de Lira 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Francisco Tenorio 
>  > 
>  > PMN 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Olavo Calheiros 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total Alagoas: 3 
>  > 
>  > Sergipe (SE) 
>  > 
>  > Albano Franco 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Eduardo Amorim 
>  > 
>  > PSC 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Iran Barbosa 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > José Carlos Machado 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Mendonça Prado 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Valadares Filho 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Total Sergipe: 6 
>  > 
>  > Bahia (BA) 
>  > 
>  > Alice Portugal 
>  > 
>  > PCdoB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Antonio Carlos Magalhães Neto 
>  > 
>  > DEM 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Colbert Martins 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Edigar Mão Branca 
>  > 
>  > PV 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Edson Duarte 
>  > 
>  > PV 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Emiliano José 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Félix Mendonça 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Geraldo Simões 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > João Almeida 
>  > 
>  > PSDB 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Jorge Khoury 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > José Carlos Aleluia 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > José Carlos Araújo 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > José Rocha 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Joseph Bandeira 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Jutahy Junior 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Lídice da Mata 
>  > 
>  > PSB 
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>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Luiz Alberto 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Luiz Carreira 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Marcelo Guimarães Filho 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Márcio Marinho 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Marcos Medrado 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Mário Negromonte 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Paulo Magalhães 
>  > 
>  > DEM 



526

>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Roberto Britto 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Sérgio Barradas Carneiro 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Veloso 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Zezéu Ribeiro 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total Bahia: 27 
>  > 
>  > Minas Gerais (MG) 
>  > 
>  > Aelton Freitas 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Antônio Andrade 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
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>  > 
>  > Bilac Pinto 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Bonifácio de Andrada 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Ciro Pedrosa 
>  > 
>  > PV 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Edmar Moreira 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Elismar Prado 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Fábio Ramalho 
>  > 
>  > PV 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > George Hilton 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Gilmar Machado 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Humberto Souto 
>  > 
>  > PPS 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Jaime Martins 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Jô Moraes 
>  > 
>  > PCdoB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > João Bittar 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Júlio Delgado 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Lael Varella 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
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>  > 
>  > Lincoln Portela 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Luiz Fernando Faria 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Márcio Reinaldo Moreira 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Marcos Lima 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Maria Lúcia Cardoso 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Mário de Oliveira 
>  > 
>  > PSC 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Mário Heringer 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Mauro Lopes 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Miguel Corrêa 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Narcio Rodrigues 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Paulo Piau 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Rafael Guerra 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Reginaldo Lopes 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Silas Brasileiro 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Abstenção 
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>  > 
>  > Virgílio Guimarães 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Vitor Penido 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Total Minas Gerais: 32 
>  > 
>  > Espírito Santo (ES) 
>  > 
>  > Camilo Cola 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Capitão Assumção 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Iriny Lopes 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Lelo Coimbra 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Luiz Paulo Vellozo Lucas 
>  > 
>  > PSDB 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Manato 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Rita Camata 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Rose de Freitas 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Sueli Vidigal 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total Espírito Santo: 9 
>  > 
>  > Rio de Janeiro (RJ) 
>  > 
>  > Alexandre Santos 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Andreia Zito 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Antonio Carlos Biscaia 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Arolde de Oliveira 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Bernardo Ariston 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Brizola Neto 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Carlos Santana 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Chico Alencar 
>  > 
>  > PSOL 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Chico DAngelo 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
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>  > 
>  > Cida Diogo 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Deley 
>  > 
>  > PSC 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Dr. Adilson Soares 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Dr. Paulo César 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Edmilson Valentim 
>  > 
>  > PCdoB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Edson Ezequiel 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Eduardo Cunha 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Eduardo Lopes 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Felipe Bornier 
>  > 
>  > PHS 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Fernando Gabeira 
>  > 
>  > PV 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Fernando Lopes 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Filipe Pereira 
>  > 
>  > PSC 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Geraldo Pudim 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Glauber Braga 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 



536

>  > 
>  > Hugo Leal 
>  > 
>  > PSC 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Jair Bolsonaro 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Léo Vivas 
>  > 
>  > PRB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Luiz Sérgio 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Marcelo Itagiba 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Miro Teixeira 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Neilton Mulim 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Nelson Bornier 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Otavio Leite 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Paulo Rattes 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Silvio Lopes 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Simão Sessim 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Solange Almeida 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Solange Amaral 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Vinicius Carvalho 
>  > 
>  > PTdoB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Total Rio de Janeiro: 38 
>  > 
>  > São Paulo (SP) 
>  > 
>  > Aldo Rebelo 
>  > 
>  > PCdoB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Aline Corrêa 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Antonio Bulhões 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Antonio Carlos Mendes Thame 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Antonio Carlos Pannunzio 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Antonio Palocci 
>  > 
>  > PT 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Arnaldo Faria de Sá 
>  > 
>  > PTB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Arnaldo Jardim 
>  > 
>  > PPS 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Arnaldo Madeira 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Beto Mansur 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Cândido Vaccarezza 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Carlos Sampaio 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Carlos Zarattini 
>  > 
>  > PT 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Celso Russomanno 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Devanir Ribeiro 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Dimas Ramalho 
>  > 
>  > PPS 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Dr. Nechar 
>  > 
>  > PV 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Dr. Talmir 
>  > 
>  > PV 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Dr. Ubiali 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Duarte Nogueira 
>  > 
>  > PSDB 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Edson Aparecido 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Emanuel Fernandes 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Fernando Chiarelli 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Fernando Chucre 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Francisco Rossi 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Guilherme Campos 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Ivan Valente 
>  > 
>  > PSOL 



542

>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Janete Rocha Pietá 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Jefferson Campos 
>  > 
>  > PTB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Jilmar Tatto 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Jorginho Maluly 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > José Aníbal 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > José C Stangarlini 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > José Eduardo Cardozo 
>  > 
>  > PT 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > José Genoíno 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > José Mentor 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > José Paulo Tóffano 
>  > 
>  > PV 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Luiza Erundina 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Marcelo Ortiz 
>  > 
>  > PV 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Márcio França 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Michel Temer 
>  > 
>  > PMDB 
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>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Art. 17 
>  > 
>  > Milton Monti 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Paes de Lira 
>  > 
>  > PTC 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Paulo Maluf 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Paulo Pereira da Silva 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Regis de Oliveira 
>  > 
>  > PSC 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Ricardo Berzoini 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Ricardo Tripoli 
>  > 
>  > PSDB 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Roberto Alves 
>  > 
>  > PTB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Roberto Santiago 
>  > 
>  > PV 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Silvio Torres 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Vicentinho 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Walter Ihoshi 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > William Woo 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total São Paulo: 54 
>  > 
>  > Mato Grosso (MT) 



546

>  > 
>  > Eliene Lima 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Homero Pereira 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Professor Victorio Galli 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Thelma de Oliveira 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Valtenir Pereira 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Total Mato Grosso: 5 
>  > 
>  > Distrito Federal (DF) 
>  > 
>  > Alberto Fraga 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Jofran Frejat 
>  > 
>  > PR 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Magela 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Ricardo Quirino 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Rodrigo Rollemberg 
>  > 
>  > PSB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Tadeu Filippelli 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Total Distrito Federal: 6 
>  > 
>  > Goiás (GO) 
>  > 
>  > Carlos Alberto Leréia 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Chico Abreu 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 



548

>  > 
>  > Íris de Araújo 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > João Campos 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Jovair Arantes 
>  > 
>  > PTB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Leandro Vilela 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Leonardo Vilela 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Luiz Bittencourt 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Marcelo Melo 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Pedro Chaves 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Pedro Wilson 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Professora Raquel Teixeira 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Ronaldo Caiado 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Sandro Mabel 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Total Goiás: 14 
>  > 
>  > Mato Grosso do Sul (MS) 
>  > 
>  > Antônio Carlos Biffi 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Antonio Cruz 
>  > 
>  > PP 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Dagoberto 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Geraldo Resende 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Vander Loubet 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Waldemir Moka 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Total Mato Grosso do Sul: 6 
>  > 
>  > Paraná (PR) 
>  > 
>  > Abelardo Lupion 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Affonso Camargo 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Alceni Guerra 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Alex Canziani 
>  > 
>  > PTB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Alfredo Kaefer 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Andre Vargas 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Angelo Vanhoni 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Assis do Couto 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Cezar Silvestri 
>  > 
>  > PPS 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Chico da Princesa 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Dilceu Sperafico 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Eduardo Sciarra 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Giacobo 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Gustavo Fruet 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Luiz Carlos Hauly 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Luiz Carlos Setim 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Marcelo Almeida 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Nelson Meurer 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Odílio Balbinotti 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Osmar Serraglio 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Ratinho Junior 
>  > 
>  > PSC 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Rodrigo Rocha Loures 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Takayama 
>  > 
>  > PSC 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Wilson Picler 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Total Paraná: 24 
>  > 
>  > Santa Catarina (SC) 
>  > 
>  > Acélio Casagrande 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Angela Amin 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Celso Maldaner 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Décio Lima 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Edinho Bez 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Fernando Coruja 
>  > 
>  > PPS 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > João Matos 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Jorge Boeira 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > José Carlos Vieira 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Nelson Goetten 
>  > 
>  > PR 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Paulo Bornhausen 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Valdir Colatto 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Zonta 
>  > 
>  > PP 
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>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Total Santa Catarina: 13 
>  > 
>  > Rio Grande do Sul (RS) 
>  > 
>  > Darcísio Perondi 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Emilia Fernandes 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Enio Bacci 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Geraldinho 
>  > 
>  > PSOL 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Germano Bonow 
>  > 
>  > DEM 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Henrique Fontana 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
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>  > 
>  > Ibsen Pinheiro 
>  > 
>  > PMDB 
>  > 
>  > PmdbPtc 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Luis Carlos Heinze 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Luiz Carlos Busato 
>  > 
>  > PTB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Manuela DÁvila 
>  > 
>  > PCdoB 
>  > 
>  > PsbPCdoBPmnPrb 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Marco Maia 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Maria do Rosário 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Nelson Proença 
>  > 
>  > PPS 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Paulo Pimenta 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Paulo Roberto Pereira 
>  > 
>  > PTB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Pepe Vargas 
>  > 
>  > PT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Pompeo de Mattos 
>  > 
>  > PDT 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Não 
>  > 
>  > Professor Ruy Pauletti 
>  > 
>  > PSDB 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Renato Molling 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
>  > 
>  > Vilson Covatti 
>  > 
>  > PP 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > Sim 
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>  > 
>  > Total Rio Grande do Sul: 20 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > CENIN - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação 
>  > 
>  > 
>  > 
>  > ______________________________________________________________________ 
>  > Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
>  > Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email 
>  > ______________________________________________________________________ 
>  > 
> 
> 
> 
>  ------------------------------------------------------------- 
>  HOTlink - O provedor mais próximo de você. 
>  Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br  
> <https://www.hotlink.com.br/webmail2/horde/services/go.php?url=http%3A 
> %2F%2Fwww.hotlink.com.br> 
> 
>  ______________________________________________________________________ 
>  Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
>  Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
>   
> ______________________________________________________________________ 
> 
>  -- 
> 
>  Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é confidencial e legalmente  
> protegida, somente podendo ser usada pelo individuo ou entidade a quem  
> foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolver  
> ao remetente e, posteriormente apagar, pois a disseminação,  
> encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta mensagem são  
> expressamente proibidos. 
> 
>  This message (including any attachments) contains confidential  
> information intended for a specific individual and purpose, and is  
> protected by law. If you are not the intended recipient, you should  
> return and then delete this message. Any disclosure, copying,  
> printing, use or distribution of this message, or the taking of any  
> part is ilegal. 
> 
> 
>  ______________________________________________________________________ 
>  Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
>  Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email 
>   
> ______________________________________________________________________ 
> 
> Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a  
> sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta  
> mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem  
> por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o  
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> e-mail e apagando-o em seguida. 
> Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob  
> nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como acordo definitivo  
> ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
> 
> 
> This message may contain confidential and privileged information.  
> Unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly  
> prohibited. If you received this message in error, please contact the  
> sender immediately and delete this message outright. 
> If this message and its attachments contain terms and conditions under  
> negotiation, they shall not be deemed as a definitive agreement or  
> supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
> 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você. Acesse nosso site:  
http://www.hotlink.com.br 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa  es visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 18:07

Para: Claudio Melo Filho; mauricio.ferro@braskem.com.br; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: ENC: Credito Premio IPI

Meus caros,  
Eu não me sinto a vontade para fazer essa sugestão. Por favor, vejam se a direção institucional da Braskem, 
que também tem prática com isso, pode fazer algo. Só que daqui a pouco eles irão embora, infelizmente. 
Consegui acesso para as duas federações de indústria (Pará e Ceará). Daí a escrever sugestões de ofício, 
sinceramente, não me sinto à vontade. 
Espero a gentil compreensão. 
Grato, 
 
HT 
 

De: ivanildo [mailto:ipontes@fiepa.org.br]  
Enviada em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 16:57 
Para: htt@helenotorres.com.br 
Cc: marcelo@empesca.com.br 
Assunto: Credito Premio IPI 

 
Prezado Dr. Heleno, 
 
O Marcelo Carvalho falou comigo a respeito de um ofício da nossa Federação (FIEPA) o Presidente Lula, 
objetivando reforçar o pleito dos empresários para obtenção do pagamento desses créditos. 
 
Poderia me mandar uma minuta desse Ofício, a fim de facilitar a emissão rápida do mesmo? 
 
Se possível me mande ainda agora para eu conseguir apanhar a assinatura do presidente da FIEPA e remete-lo 
também ainda hoje. 
 
Muito Obrigado e um abraço, 
 
Ivanildo Pontes 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 20:12

Para: rgiannetti@e-silex.com.br; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 

mauricio.ferro@braskem.com.br

Assunto: ENC: IPI - Crédito-Prêmio

Anexos: S.N PRESIDENTE 07.pdf

Amigos, 
Pará e Ceará esperam um modelo. De qualquer modo, como disse, pedimos a 09 estados e estes estão 
respondendo. 
Abraços, 
 
Heleno Torres 
 

De: Sabrina Alvarenga Costalonga [mailto:scostalonga@findes.org.br] Em nome de Presidência - FINDES 
Enviada em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 19:27 
Para: htt@usp.br 
Cc: Waldenor Cezario Mariot 
Assunto: IPI - Crédito-Prêmio 

 
 
Prezado Heleno,  
 
Conforme entendimentos e por orientação do nosso presidente Lucas Izoton, segue anexo cópia do expediente 
encaminhado ao Presidente da República.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Waldenor Mariot  
Assessor da Presidência  
Tel: 27-3334-5902  
Cel: 27-8818-2946  
e-mail: wmariot@findes.org.br  
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 23:49

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Claudio Melo Filho

Assunto: Res: Re: RES: Re: Res:

Falei com CMF e mandei uma mensagem ao MF de que meus interlocutores visualizam um cenario sem uma decisao 
do STF. 
Logo nossa concentracao deve ser no amigo de EO. 
Acho tb que estamos perdendo de goleada a comunicacao com os formadores de opiniao. 
A informacao e de que o MF esta jogando duro com o numero um chegando a raia de chantagem. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar 
Cc: Claudio Melo Filho 
Enviada em: Fri Aug 07 22:30:52 2009 
Assunto: Re: RES: Re: Res: 
 
O otimismo irrealista dele não ajuda em nada e vai nos conduzir a derrota. 
Vamos ver se damos juizo a ele na 2a. 
Tracei tb um plano contingente com CMF 
------Original Message------ 
From: Maurício Roberto de Carvalho Ferro 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: Alexandrino Alencar 
Cc: Claudio Melo 
Subject: RES: Re: Res: 
Sent: Aug 7, 2009 21:39 
 
Falei longamente com o Giannetti há pouco. Ele está convencido de que conseguiremos convencer o Presidente a 
instruir a AGU e a PGFN a convencerem  o STF a modular os efeitos da decisão para acomodar 2002 e aí todos os 
poderes estarem alinhados.  
 
Não obstante minha insistência para o adiamento do julgamento ele disse que só se fosse por 1 semana, para 
melhorar a defesa no STF.  
 
Portanto, não acho que mudaremos sua opinião. 
 
O trabalho continua na linha do adiamento. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 17:31 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Darci Luz 
Assunto: Re: Res: Re: Res: 
 
Ok. Confirme com Darci 
 
Darci: isto eh prioridade 
 
----- Original Message ----- 
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From: Alexandrino Alencar 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Fri Aug 07 16:28:25 2009 
Subject: Res: Re: Res: 
 
O italiano so na terca de manha no escritorio dele. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Darci Luz; Luciana 
Aparecida Fonseca Enviada em: Fri Aug 07 14:32:49 2009 
Assunto: Re: Res: 
 
AA: Marque com o Italiano para eu me encontrar com ele na 2a. 
 
Darci: alem deste encontro preciso que marque encontro com Roberto Gianetti e MFerro, com CMF pelo preto na 
2a 
 
----- Original Message ----- 
From: Alexandrino 
 
------Original Message Truncated------ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sábado, 8 de agosto de 2009 06:13

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Re: Res:

Acho que a carga que todos devem dizer eh que a Fazenda esta fazendo terrorismo e uma grande mentira (o que foi 
acordado soh permite pagar divida fiscal ativa, que foi aumentada pelo aliquota zero). E sem a transferibilidade eh 
mais restrito pois tira a hipotese do encontro de contas entre 2 ou mais empresas. Neste caso inclusive o efeito na 
divida ativa das empresas será minima. 
Em nenhum caso (com ou sem tranferibilidade) a receita arrecada menos ou tera que desembolsar algo.  
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino 
Alencar 
Sent: Fri Aug 07 23:46:27 2009 
Subject: Re: Re: Res: 
 
Marcelo 
Recebi um retorno agora de um amigo de Brasilia, suposto namorado da moca. Marquei uma conversa domingo. 
Vou tentar usa-lo. Acho que pode dar liga tambem. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar 
Cc: Claudio Melo Filho 
Enviado: Fri Aug 07 22:30:52 2009 
Assunto: Re: RES: Re: Res: 
 
O otimismo irrealista dele não ajuda em nada e vai nos conduzir a derrota. 
Vamos ver se damos juizo a ele na 2a. 
Tracei tb um plano contingente com CMF 
------Original Message------ 
From: Maurício Roberto de Carvalho Ferro 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: Alexandrino Alencar 
Cc: Claudio Melo 
Subject: RES: Re: Res: 
Sent: Aug 7, 2009 21:39 
 
Falei longamente com o Giannetti há pouco. Ele está convencido de que conseguiremos convencer o Presidente a 
instruir a AGU e a PGFN a convencerem  o STF a modular os efeitos da decisão para acomodar 2002 e aí todos os 
poderes estarem alinhados.  
 
Não obstante minha insistência para o adiamento do julgamento ele disse que só se fosse por 1 semana, para 
melhorar a defesa no STF.  
 
Portanto, não acho que mudaremos sua opinião. 
 
O trabalho continua na linha do adiamento. 
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-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 17:31 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Darci Luz 
Assunto: Re: Res: Re: Res: 
 
Ok. Confirme com Darci 
 
Darci: isto eh prioridade 
 
----- Original Message ----- 
From: Alexandrino Alencar 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Fri Aug 07 16:28:25 2009 
Subject: Res: Re: Res: 
 
O italiano so na terca de manha no escritorio dele. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Darci Luz; Luciana 
Aparecida Fonseca Enviada em: Fri Aug 07 14:32:49 2009 
Assunto: Re: Res: 
 
AA: Marque com o Italiano para eu me encontrar com ele na 2a. 
 
Darci: alem deste encontro preciso que marque encontro com Roberto Gianetti e MFerro, com CMF pelo preto na 
2a 
 
----- Original Message ----- 
From: Alexandrino 
 
------Original Message Truncated------ 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: sábado, 8 de agosto de 2009 12:27

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: ENC: Paper IPI 23042009 (2) (5) (2) - VersaoFinal.doc

Anexos: Paper IPI 23042009 (2) (5) (2) - VersaoFinal.doc

Caro Marcelo,  
A pedido do Maurício Ferro, segue novamente o paper, pois ele ficou na dúvida se o anexo havia sido encaminhado.  
Maurício  
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: domingo, 9 de agosto de 2009 18:05

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'

Cc: Claudio Melo Filho

Assunto: RES: Números IPI Zero

Você tem aquele sumario da FGV? Vou ver se entre hoje e amanhã consigo terminar um novo paper para eu, CMF e 
meu pai falarmos com os respectivos interlocutores. 
Mando para vocês contribuírem até amanhã 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sábado, 8 de agosto de 2009 12:53 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Enc: Números IPI Zero 

 
Marcelo, 
 
Vejam os numeros. Ligue-me se tiver duvida 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Sat Aug 08 12:39:01 2009 
Assunto: Números IPI Zero  

MF: 
Seguem os números novamente.  
Maurício  

 

  

  

  

  

Encontro de Contas IPI Zero e IPI Prêmio 

  

Total da Contingência IPI Zero    3.747.819.500,00  

IPI Zero Aderindo ao Refis da Crise (180 meses + Uso do Prejuízo Fiscal)    1.897.748.800,00  

* Esse Número de 1.897 bilhões tem efeito caixa e resultado  

  

  

Saldo Credor de IPI Prêmio Apurado Nos termos do Acordo     1.360.000.000,00  

(Pós Compensação com o próprio IPI Prêmio)  

  

Saldo a Pagar em 180 Meses       537.748.800,00  

Valor da Parcela           2.987.493,33  
 

 

  

  
OBS: Se o acordo não sair, acrescenta-se R$ 1 bilhão ao valor acima do IPI Zero, referente à contingência do IPI Prêmio.  
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  

______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>

Enviado em: sábado, 8 de agosto de 2009 14:30

Para: Claudio Melo Filho; maryelbe@hotlink.com.br; Henrique.Malta@cosan.com.br; 

rgiannetti@e-silex.com.br; pedro@sindacucar-al.com.br; 

manoel.carnauba@braskem.com.br; mauricio.ferro@braskem.com.br; Marcelo 

Bahia Odebrecht; mauricio.bezerra@braskem.com.br

Assunto: RES: segunda??

Meus caros, 
 
Volto a insistir em separarmos as matérias e atribuições. 
 
Doravante, irei ocupar-me com a defesa no STF, em colaboração ao Nabor, como ele me solicitou. Este é o 
meu mister e fiquei de cooperar com ele em tudo o que fosse necessário. O tempo urge. 
 
Pedi todas as cartas das federações com as quais mantenho relações (PR, SC, RS, RJ, PA, CE, ES, BA, 
CNI). Deverei recebê-las na segunda e as repassarei ao Cláudio. Confirmadas, já temos 4 em andamento 
(ES, PA, CE, RS). Lembro que os estados do NE, para o Lula, são fundamentais. 
 
Mary, peça ao Francisco, da Friboi, algo semelhante de GO e TO. Roberto, veja se alguém dos frigoríficos 
poderia obter cartas do MT e do MS. Acredito que da FIESP já está Ok. Diga-se o mesmo quanto à de MG. 
 
Abraços, 
 
Heleno Torres 
 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: sábado, 8 de agosto de 2009 13:34 
Para: 'maryelbe@hotlink.com.br' 
Cc: 'Henrique.Malta@cosan.com.br'; 'htt@usp.br'; 'rgiannetti@e-silex.com.br'; 'pedro@sindacucar-al.com.br'; 
'manoel.carnauba@braskem.com.br'; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; 
'mauricio.bezerra@braskem.com.br' 
Assunto: Re: segunda?? 

 
Mary 
Me perdoe. Nossa turma e que e importante estar segunda (para agir/planejar proximos passos/influenciar 
uns aos outros no que fazer). Quanto a turma da pressao (sindicatos/federacoes) seria a partir de terca, mas 
lembro que nao podemos deixar de fazer, pois continuamos com o total risco do julgamento quinta (estou 
cetico quanto a vencer), portanto temos e que conturbar ate quinta. 
 

De: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho  
Cc: 'Henrique.Malta@cosan.com.br' <Henrique.Malta@cosan.com.br>; 'htt@usp.br' <htt@usp.br>; 
'rgiannetti@e-silex.com.br' <rgiannetti@e-silex.com.br>; 'pedro@sindacucar-al.com.br' <pedro@sindacucar-
al.com.br>; 'manoel.carnauba@braskem.com.br' <manoel.carnauba@braskem.com.br>; 
'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht; 
'mauricio.bezerra@braskem.com.br' <mauricio.bezerra@braskem.com.br>  
Enviado: Sat Aug 08 12:21:24 2009 
Assunto: segunda??  
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Claudio, segunda? acho que não havia entendido para mandar de novo aquela tropa de choque que 
foi ao congresso. Agora vai ser difícil, posso ligar para eles, mas tem que ser segunda? ou é melhor 
eles irem ao STF, vc é quem manda Claudio 

Quoting Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>: 
 
> Mary 
> Concordo na integra. 
> Ja estou com algumas acoes montadas para segunda. 
> Pessoalmente, nao comentarei de outra forma, explicarei a todos. 
> Espero que voces todos e mais os sindicatos/federacoes estejam em  
> Brasilia na segunda, nao nos permitimos ausencias. 
> Abs 
> 
> Claudio 
> 
> ________________________________ 
> De: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
> Para: Claudio Melo Filho; Henrique.Malta@cosan.com.br  
> <Henrique.Malta@cosan.com.br> 
> Cc: htt@usp.br <htt@usp.br>; rgiannetti@e-silex.com.br  
> <rgiannetti@e-silex.com.br>; pedro@sindacucar-al.com.br  
> <pedro@sindacucar-al.com.br>; manoel.carnauba@braskem.com.br  
> <manoel.carnauba@braskem.com.br>; mauricio.ferro@braskem.com.br  
> <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht;  
> mauricio.bezerra@braskem.com.br <mauricio.bezerra@braskem.com.br> 
> Enviado: Sat Aug 08 12:00:43 2009 
> Assunto: encontros 
> 
> 
> Prezados, 
> 
> 1) Tive a confirmação de um interlocutor de peso (aquele amigo daqui  
> - acho q o mesmo q Pedro falou - tem uma turma agora daqui lá com  
> ele) que o desenho é mesmo pelo veto presidencial, para aguardar a  
> decisão do STF (antes ele dizia q estava tudo Ok, ou seja o CHefe  
> mudou de idéia) Bom, isso significa que a nossa ação deve ser em cima  
> do Chefe e no STF para não deixar julgar, pois, ser pautado um  
> processo de 1983, de forma açodada, revela a intenção clara - não é  
> para assustar, e sim para estarmos prevenidos e atuarmos  
> preventivamente. 
> 
> 2) Como não foi concedido adiamento para Dr Nabor, TEMOS QUE ATUAR  
> COM PEDIDO DE VISTA - para que o prazo de sanção passe - Caro  
> Henrique, dessa vez não é terrorismo e sim necessidade de atuação  
> mais ágil para o pedido de vista, acho que Maurício Bezerra concorda  
> comigo. Com certeza, Claudio saberá o q fazer. Enquanto isso, vamos  
> vendo quem contactar no sentido de vista 
> 
> 3) Cumprindo o prometido, o dono da Petenati está irredutível, diz  
> que dezenas de pessoas já tentaram falar com ele e que ele já fechou  
> questão e quer o julgamento (ele é um italiano já de certa idade e de  
> difícil diálogo, depende do dia) - entretanto, consegui contato com  
> um advogado de total confiança para quem expliquei a situação, ele  
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> entendeu, me deu razão e vai tentar argumentar com o sr Otávio no  
> sentido de que é melhor adiar. Na segunda, ele vai se reunir e tentar  
> me colocar ao telefone. - Na dúvida é melhor ver se o pessoal da  
> Votorantim consegue convencer o advogado. 
> 
> 4) contudo, adiar vai ser difícil e ganhamos uma semana, ainda dentro  
> do prazo de sanção, vamos atacar, por todos os meios o pedido de  
> vista, isso vale para todos se mais d eum Ministro pedir vista  
> melhora, porém se está tudo orquestrado, vamos ver se conseguimos  
> pelo menos um - corcordam? 
> 
> bom final de semana 
> 
> att 
> 
> Mary 
> 
> 
> ------------------------------------------------------------- 
> HOTlink - O provedor mais próximo de você. 
> Acesse nosso site:  
> 
http://www.hotlink.com.br<https://www.hotlink.com.br/webmail2/horde/services/go.php?url=http%
3A%2F%2Fwww.hotlink.com.br> 
> 
> ______________________________________________________________________ 
> Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
> Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
> ______________________________________________________________________ 
> 

 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>

Enviado em: sábado, 8 de agosto de 2009 15:37

Para: rgiannetti@e-silex.com.br; Marcelo Bahia Odebrecht; 'Luiz Gonzaga Mello 

Belluzzo'; Claudio Melo Filho; mauricio.ferro@braskem.com.br

Assunto: Primeira reunião com o PR

 Desde a data desta reunião (houve cancelamento e marcada nova data para o final do mês), o Presidente 
sabe dos contatos mantidos com o Ministro – por ordem dele, naquela manhã da reunião – por entender que 
a matéria era técnica e preferiria que fosse debatida inicialmente pelo seu Ministro da Fazenda. Coincidia 
com o acidente da TAM, em Congonhas, mas todos estivemos lá, a reunião foi produtiva, fomos depois à 
CNI e pensávamos que ali instalava-se o início do Acordo. Não dá para acreditar no desfecho a que 
chegamos. 
  

De: Eliane Isabel Guterres  
Enviada em: terça-feira, 26 de junho de 2007 16:32 
Para: 'cezar@planalto.gov.br' 
Cc: 'gabinete@planalto.gov.br' 
Assunto: solicitação audiência - JORGE GERDAU JOHANNPETER 
Prioridade: Alta 

Sr. Cezar, 
  
A pedido Dr. Jorge Gerdau Johannpeter, solicito uma audiência com o Exmo. Sr. Presidente Luis Inácio Lula da 
Silva  para tratar do tema IPI.  Devido a relevância da pauta, se possível, sugerimos o dia 10 de julho. 
  
Abaixo segue lista dos empresários que acompanharão  Dr. Jorge: 

1. Armando Monteiro - Presidente da CNI  
2. Jorge Gerdau Johannpeter - Presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau  
3. Roger Agnelli - Presidente da CVRD  
4. Josué Gomes da Silva - Presidente da ABIT, IEDI, e da Coteminas S/A  
5. José Pessoa de Queiroz Bisneto - Empresário de Açúcar e Álcool  
6. José Luiz Cutrale - Presidente da Cutrale S.A.  
7. Emilio Odebrecht - Presidente do Conselho de Administração da Construtora Norberto Odebrecht e da 

Braskem S/A  
8. Roberto Giannetti da Fonseca - Presidente da FUNCEX, da Silex Trading S/A, e Diretor Titular da FIESP  
9. Prof. Heleno Torres  
10.Prof. Luiz Gonzaga Belluzzo 

Atenciosamente. 
  
Eliane Guterres 
Conselho - Grupo Gerdau 
(51) 3323.2647 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sábado, 8 de agosto de 2009 18:40

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Fw: ASS. RESERVADO - AÇÕES URGENTES

Continua otimismo 
 

From: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Luiz Fernando Furlan <lufurlan@terra.com.br>  
Sent: Sat Aug 08 17:36:10 2009 
Subject: ASS. RESERVADO - AÇÕES URGENTES  

Caro Marcelo, 
A reunião que tivemos ontem em meu escritório com Furlan, Belluzzo, e Nabor Bulhões foi muito boa, 
apesar de termos concluído pela inevitabilidade do julgamento pelo STF neste momento. 
No entanto novas estatratégias juridicas e negociais que discutimos nesta reunião poderão ser decisivas 
para nossa causa. 
O Heleno não participou de nossa reunião e certamente obteve as informações abaixo diretamente do Luis 
Inacio Adams de quem é amigo pessoal. Nào confio no Adams nesta altura do campeonato. 
Ele está querendo desviar nossa atenção do verdadeiro campo de batalha que é o tribunal superior do STF. 
Lá é que venceremos por conta de fatos novos que estamos construindo.  
Gostaria de lhe falar pessoalmente nesta segunda feira. Copio o Luiz Fernando Furlan para que 
eventualmente se reuna de novo conosco na segunda em follow up deste tema. 
Por favor indique hora e local para esta nova reunião na segunda feira. 
Roberto Giannetti da Fonseca 
Tel : 11-81790545 
  
  

----- Original Message -----  
From: Marcelo Bahia Odebrecht  
To: 'htt@usp.br' ; Claudio Melo Filho ; 'rgiannetti@e-silex.com.br' ; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; 
'belluzzop@terra.com.br'  
Sent: Saturday, August 08, 2009 5:14 PM 
Subject: Re: ASS. RESERVADO - AÇÕES URGENTES 

 
Roberto, 
Vamos avaliar este tema juntos na 2a  
 

From: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>  
To: Claudio Melo Filho; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br>; mauricio.ferro@braskem.com.br 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht; 'Luiz Gonzaga Mello Belluzzo' 
<belluzzop@terra.com.br>  
Sent: Sat Aug 08 14:13:33 2009 
Subject: ASS. RESERVADO - AÇÕES URGENTES  

Prezados, 
 
Recebi a pouco alguns telefonemas de conversas desta manhã com ministros de estado e passo à síntese do 
que ouvi.  
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1.     Mantega teria dito ao PR que estaria muito magoado com tudo isso porque estava prestes a ultimar 

o acordo e, sem qualquer consulta, os empresários e políticos atropelaram o processo e forçaram o 
Senado a votar. Inusitado, porque disse sempre que nunca houve qualquer proposta de acordo... 
Haja contradição!!!  

 
De qualquer modo, a mágoa está acesa e a percepção de alguns ministros é que ele se sente traído 
pelos empresários, mas aceitaria reunir-se, lavar a roupa suja e encontrar uma saída honrosa, até 
mesmo com discussão dos principais critérios técnicos da proposta. O PR, por sua vez, não quer 
deixar o Ministro desconfortável, quer preservá-lo e, por isso, acham, os interlocutores, que um 
encontro com este é necessário, e o quanto antes. 

 
2.     Sugestões relevantes: grandes empresários (poucos e de confiança do Ministro e do PR), deveriam 

ir ao Ministro, com humildade, pedir uma saída honrosa para o caso, ainda que a reunião com o PR 
possa ocorrer, antes ou depois. O objetivo seria dar conforto a ele e assumir uma espécie de 
compromisso republicano para o caso. Acha-se que se deva reduzir a tensão, cada vez mais 
crescente, pois, do contrário, ele continuará jogando pesado pelo contra. O Ministro gostaria de 
dialogar, mas não tomará iniciativa. 

 
3.     Quarta-feira o PR receberá medalha de mérito na CNI, uma homenagem que seria oportunidade 

fundamental para ter a presença dos empresários que poderiam estar na terça com o Mantega e na 
quarta com o Presidente. Armando prometeu que nessa ocasião falará com ele a respeito, mas acho 
que a presença dos demais seria importante. 
 

4.     Se houver um pedido de vista de algum Ministro do STF por uma semana, este será o espaço para a 
nova negociação do acordo.  

 
Caros Marcelo e Roberto, acho que a bola está com vocês, para agregar esses empresários.  
 
Vamos resistir às tentações do embate e da exposição. Trabalhar em silêncio, tanto na defesa, quanto na 
tentativa de conciliação.  
 
Estarei à disposição para o que possam precisar. 
 
Abraços, 
 
Heleno Torres 
 
 
 

 
 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
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Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: domingo, 9 de agosto de 2009 21:19

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; 

GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE

Assunto: Parecer FGV

Anexos: Carta, Sumário e relatório IPI zero NT e CP IPI (final).pdf; Paper FGV -Final.doc

Prioridade: Alta

Caro Marcelo,  
 
A pedido do Maurício Ferro, segue o parecer completo da FGV. O Sumário Executivo está compreendido entre as 
páginas 2 – 7 do documento. 
O outro documento é o paper que preparamos para resumir em apenas uma página as conclusões da FGV.  
Permaneço à disposição.  
Maurício  
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 11:35

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'

Assunto: ENC: Números IPI Zero

Anexos: Encontro de Contas IPI Zero e IPI Prêmio na Braskem.docx

Tinha um erro. Veja agora 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 10:30 
Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO' 
Assunto: ENC: Números IPI Zero 

 
Fiz um rearranjo. Veja em anexo. 
Assim que puder me dê um paper bem simples para meu pai entregar aos amigo tendo como fallback o PIS/Cofins 
Nafta 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sábado, 8 de agosto de 2009 12:53 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Enc: Números IPI Zero 

 
Marcelo, 
 
Vejam os numeros. Ligue-me se tiver duvida 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Sat Aug 08 12:39:01 2009 
Assunto: Números IPI Zero  

MF: 
Seguem os números novamente.  
Maurício  

 

  

  

  

  

Encontro de Contas IPI Zero e IPI Prêmio 

  

Total da Contingência IPI Zero    3.747.819.500,00  

IPI Zero Aderindo ao Refis da Crise (180 meses + Uso do Prejuízo Fiscal)    1.897.748.800,00  

* Esse Número de 1.897 bilhões tem efeito caixa e resultado  

  

  

Saldo Credor de IPI Prêmio Apurado Nos termos do Acordo     1.360.000.000,00  

(Pós Compensação com o próprio IPI Prêmio)  

  

Saldo a Pagar em 180 Meses       537.748.800,00  

Valor da Parcela           2.987.493,33  
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OBS: Se o acordo não sair, acrescenta-se R$ 1 bilhão ao valor acima do IPI Zero, referente à contingência do IPI Prêmio.  
  

  

  

  
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  

______________________________________________________________________ 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 13:14

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; 

Newton Souza; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE

Assunto: Papers IPI - Consolidados

Anexos: Encontro de Contas IPI Zero e IPI Prêmio na Braskem.docx; Paper IPI 

10082009.docx

Prioridade: Alta

Prezados,  
A pedido de Maurício Ferro, seguem os papers de IPI consolidados. Procedi apenas uma alteração no valor total das 
contingências na hipótese de veto. Coloquei o novo total como sendo R$ 2.9bilhões = R$ 1.9bilhões (IPI Zero) + R$ 
1bilhão (IPI Prêmio, incluindo a SAB Trading).  
Fico à disposição 

Maurício Dantas Bezerra 

Jurídico 

Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9088 

Fax 55 11 3576.9197 

mauricio.bezerra@braskem.com.br 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 16:53

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: Papers IPI - Consolidados

Marcelo 
O italiano confirmou amanhã as 11:30h.Acho interessante eu estar num pedaço do encontro para relatar o meu 
encontro com o seminário e a importância dele neste processo.Depois ele quer ter um particular com vc. 
 

 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 16:23 
Para: Cecilia Ida; Jicelia Sampaio Andrade Silva 
Cc: Newton Souza; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; BERNARDO 
GRADIN 
Assunto: ENC: Papers IPI - Consolidados 
Prioridade: Alta 
 
 
Pai, 
No Paper sobre o IPI que estamos entregando a varias autoridades, no sentido de alinhar a comunicação, veja que a 
tese do encontro de contas está bem enfatizada, pois este conceito acaba por transformar a discussão do numero 
em algo menos relevante. 
Somente para seu “consumo” e do seu amigo, segue também a info sobre as perdas especificas da Braskem, 
ficando faltando copia da emenda com vetos adicionais “aceitáveis” e paper com soluções alternativas. 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 16:57

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Anexos: Fallback - PIS-COFINS NAFTA.doc; Fallback -  Novo Parcelamento.doc; 

EMENDA_IPI (versao radical).doc

Caro Marcelo,  
 
A pedido do Maurício Ferro, seguem os dois pedidos alternativos ao acordo do CP-IPI (redução alíquota 
PIS/COFINS Nafta e Novo Refis) e a emenda de veto versão radical.  
 
Permaneço á disposição.  

Maurício Dantas Bezerra 

Jurídico 

Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9088 

Fax 55 11 3576.9197 

mauricio.bezerra@braskem.com.br 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 17:26

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: Falei com Mary. "O" ..... éramos nós.

O mundo é redondo...vamos achá-la em breve “numa curva” e a conquista será certa. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 17:20 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Re: Falei com Mary. "O" ..... éramos nós. 
 
Quanta ilusao... 
Nossa/minha relacao com ela eh de quem namora, anda de maos dadas, e soh recebo chifre por tras. 
 

From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Mon Aug 10 16:19:00 2009 
Subject: Falei com Mary. "O" ..... éramos nós.  

 



8

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 17:43

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Fw: RES: IPI  - Avanços

Não podemos desistir do adiamento ou pedido de vistas. Não temos como ganhar no STF e nesta semana o PR não 
sanciona. 
------Original Message------ 
From: Heleno Torres 
To: Claudio Melo 
To: maryelbe@hotlink.com.br 
To: Henrique.Malta@cosan.com.br 
To: Roberto Giannetti da Fonseca 
To: pedro@sindacucar-al.com.br 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Maurício Roberto de Carvalho Ferro 
Cc: mauricio.bezerra@braskem.com.br 
ReplyTo: htt@usp.br 
Subject: RES: IPI  - Avanços  
Sent: Aug 10, 2009 17:21 
 
Isso é que eu chamo de ALTA eficiência! Match point! 
  
As confederações dos 3 estados do SUL insistem em assinar documento único, endereço ao PR e com cópia aos 3 
GOV. virão para a solenidade da CNI e trarão diversos empresários. 
  
Acho que consegui, com muito jeito, manter o Ministro Velloso interessado no caso. Ele continuará a distribuir os 
memoriais. Caro ROBERTO, precisamos de uma empresa que assuma os custos dos honorários por esse serviço (não 
deve ser muito alto – fiquei de ligar de volta para ele confirmar o preço), porque ele ia pessoalmente ao RELATOR 
dizer que teria desistido de continuar no patrocínio. Dr. NABOR fará um substabelecimento (que ficou mais de meia 
hora ao telefone com ele, para o mesmo fim). 
  
Esqueçam qualquer chance de adiamento. Vamos nos concentrar na defesa. As teses que estão sendo construídas 
pelo Nabor são muito boas (pena que o tempo seja tão curto). 
  
Abraços, 
  
HT 
  
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 17:10 Para: 
'htt@usp.br'; 'maryelbe@hotlink.com.br'; 'Henrique.Malta@cosan.com.br'; 'Roberto Giannetti'; 'pedro@sindacucar-
al.com.br' Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; 
mauricio.bezerra@braskem.com.br Assunto: IPI - Avanços 
  
Acabei de receber a notícia. 
  
Já assinado e seguindo...podem contar 30 minutos e PROBLEMA estará no “COLO”. 
  
  
______________________________________________________________________ Esse e-mail foi verificado pela 
MessageLabs Email Security System. Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________  
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 18:31

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Assunto: RES:

Anexos: EMENDA_IPI (versao radical) (texto aprovado na Camara).doc; Fallback -  Novo 

Parcelamento.doc; Fallback - PIS-COFINS NAFTA.doc

Caro Marcelo, 
Seguem os textos com as alterações e inclusões sugeridas, para análise e considerações.  
Para facilitar a leitura, coloquei no texto a redação aprovada na Câmara destacada em verde.  
Maurício  
  
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 17:07 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: RES:  
 
PIS/COFINS: poderia agregar alguma argumentação política (ex: já praticado no passado, etc?) 
Novo Refis: formatar para uma pagina e colocar também alguma “defesa” tipo só para aqueles que fizeram a 
compensação ou deixaram de recolher com autorização judicial 
Vetos a emenda: colocar em 2 cores (uma o que já foi vetado na câmera e outra o que ele pode vetar a mais) 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA [mailto:mauricio.bezerra@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 16:57 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto:  

 
Caro Marcelo,  
 
A pedido do Maurício Ferro, seguem os dois pedidos alternativos ao acordo do CP-IPI (redução alíquota 
PIS/COFINS Nafta e Novo Refis) e a emenda de veto versão radical.  
 
Permaneço á disposição.  

Maurício Dantas Bezerra 

Jurídico 

Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9088 

Fax 55 11 3576.9197 

mauricio.bezerra@braskem.com.br 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
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Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 19:32

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Claudio Melo Filho

Assunto: Fw: notícias

Não consigo acessar. O que eh? 
 
----- Original Message ----- 
From: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
To: Henrique Malta <Henrique.Malta@cosan.com.br> 
Cc: htt@usp.br <htt@usp.br>; Claudio Melo Filho; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br>; 
pedro@sindacucar-al.com.br <pedro@sindacucar-al.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht; 
mauricio.ferro@braskem.com.br <mauricio.ferro@braskem.com.br>; mauricio.bezerra@braskem.com.br 
<mauricio.bezerra@braskem.com.br> 
Sent: Mon Aug 10 18:18:52 2009 
Subject: notícias 
 
Acabo de receber email abaixo: se for verdade..... 
Profa: 
A reuniao acabou. 
Vai ser favoravel em razao do art 18 da Lei 7739-89! 
Não so um, mas a maioria. 
 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você. Acesse nosso site:  
http://www.hotlink.com.br 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 20:33

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Claudio Melo Filho; Marcelo 

Bahia Odebrecht

Assunto: RES: notícias

 
NÃO DIVULGUEM, POR FAVOR, MAS SAIRÁ NO VALOR DESTA SEMANA. (Lytha – CAMEX) 
 
Desoneração das exportações e geração de empregos 
 
            Os exportadores têm recebido grande atenção do governo nos últimos anos. Foram tomadas diversas 
medidas para incentivar o aumento da produção e a maior agregação de valor aos produtos destinados ao 
mercado externo. Dentre essas medidas, podem ser citadas a criação do drawback verde-amarelo e do 
drawback integrado, de regimes especiais de tributação, a redução dos tributos sobre investimentos em 
logística de exportação e a realização de diversas missões comerciais ao exterior a fim de ampliar e 
diversificar mercados para os produtos e serviços brasileiros. 
 
O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva já demonstrou recentemente a sua preocupação com a 
sustentação do ritmo de crescimento das exportações brasileiras, especialmente em virtude dos seus efeitos 
multiplicadores da renda e do emprego. Neste contexto, destacam-se as propostas para aperfeiçoar o 
processo de desoneração de exportações e de modernização do atual sistema de devolução de créditos de 
exportadores.  
 
Vemos que, no âmbito interno, são cada vez mais evidentes os sinais de esgotamento da sistemática em 
vigor de compensação e ressarcimento de tributos cobrados ao longo do ciclo de produção de bens e 
serviços exportados. Para incrementar o valor de nossas exportações e dar continuidade ao ciclo de geração 
de investimentos voltados para o mercado externo, é preciso assegurar um mecanismo que também 
contemple a rápida e efetiva devolução de créditos ao setor exportador.  
 
Não exportar impostos é regra de ouro do comércio internacional. A formação de preços de exportação 
pressupõe a exclusão dos tributos indiretos que incidem ou incidiram na cadeia de produção dos bens e 
serviços exportados. Esse é o procedimento adotado pela maior parte dos países, dentre os quais nossos 
principais concorrentes. 
 
A regra de não exportar tributos, embora constitua prática generalizada, não é mandatória. Ao contrário, os 
acordos firmados no âmbito da OMC definem limites para a devolução dos tributos, com vistas a impedir 
práticas desleais que distorçam a concorrência no mercado internacional. Nesse sentido, o Acordo de 
Subsídios e Medidas Compensatórias da OMC, que regula a matéria, proíbe a devolução de tributos diretos, 
a exemplo daqueles que incidem sobre a renda e a propriedade, ou daqueles que se prestam a financiar as 
aposentadorias dos trabalhadores. O acordo admite a restituição dos chamados tributos indiretos, cujo ônus 
não deve ser repassado aos consumidores de outros países, já que tais mercadorias ou serviços serão 
tributados no país de destino. 
 
Na contramão da prática internacional, o sistema tributário brasileiro não prevê a devolução plena dos 
tributos indiretos que oneram a produção exportável, o que retira competitividade de nossos exportadores. 
Diversos tributos indiretos incidentes ao longo da cadeia, que hoje não são recuperados por exportadores, 
poderiam ser devolvidos sem qualquer afronta às normas internacionais. 
 
Além de muito vulnerável a fraudes, o atual sistema de compensação e ressarcimento de créditos não 
garante a necessária segurança jurídica e tempestividade aos pagamentos dos créditos legítimos a que fazem 
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jus os exportadores, tanto na esfera federal quanto na estadual. As elevadas e crescentes cifras de créditos 
tributários acumulados por exportadores, que se aproximam de R$ 20 bilhões em cada um desses níveis de 
governo, são a prova incontestável do esgotamento do modelo de desoneração de exportações em vigor.  
 
Eliminar os tributos na exportação não é favor ou incentivo, mas a equiparação de tratamento com as 
práticas adotadas por outros países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. É parte da política de 
governo defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e meta prioritária da Política de 
Desenvolvimento Produtivo do Ministério do Desenvolvimento e da Câmara de Comércio Exterior. A 
despeito da complexidade do sistema tributário vigente, é imperativo dar tratamento isonômico aos 
produtores nacionais frente aos seus concorrentes estrangeiros. Assegurar a trajetória de crescimento do 
comércio exterior brasileiro significa garantir a ampliação da renda e do emprego no país.  
 
 
* Lytha Spíndola, Auditora da Receita Federal, é secretária-executiva da Câmara de Comércio 
Exterior – Camex 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 23:48

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Fw: urgente

O enigma diz respeito ao amigo de adriano maia. Nao entendi, apesar de me lembrar da conversa. Amanha verei 
detalhes. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
Para: Claudio Melo Filho 
Enviado: Mon Aug 10 18:28:17 2009 
Assunto: urgente 
 
Claudio, vc encontrou o cara que iria lhe recomendar os melhores vinhos da europa? agora é importante q vc veja 
com ele as melhores marcas, com URGÊNCIA, pois breve iRemos todos à europa - lembra da nossa última conversa? 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você. Acesse nosso site:  
http://www.hotlink.com.br 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 09:16

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Res: Re: notícias

Falo qd chegar. Ma este caminho não perturba nenhum seu 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Tue Aug 11 08:06:02 2009 
Subject: Res: Re: notícias  

Preciso saber que sao as pessoas, pois tambem estamos trabalhando neste sentido. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Cc: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: Tue Aug 11 07:36:22 2009 
Assunto: Re: notícias 
 
O cara que jantei ontem, antigo amigo de meu pai PM estara com o amigo de Maia hoje. 
Estarei tb com ele a noite com uma pessoa que pode nos ajudar com um pedido de vistas 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: 'maryelbe@hotlink.com.br' <maryelbe@hotlink.com.br>; 'Henrique.Malta@cosan.com.br' <Henrique.Malta@cosan.com.br> 
Cc: 'htt@usp.br' <htt@usp.br>; 'rgiannetti@e-silex.com.br' <rgiannetti@e-silex.com.br>; 'pedro@sindacucar-al.com.br' 
<pedro@sindacucar-al.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; 'mauricio.bezerra@braskem.com.br' <mauricio.bezerra@braskem.com.br> 
Sent: Mon Aug 10 22:48:31 2009 
Subject: Re: notícias 
 
Mary 
Nao entendi!! 
Decifre. Me fale amanha. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
Para: Henrique Malta <Henrique.Malta@cosan.com.br> 
Cc: htt@usp.br <htt@usp.br>; Claudio Melo Filho; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br>; pedro@sindacucar-
al.com.br <pedro@sindacucar-al.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht; mauricio.ferro@braskem.com.br 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; mauricio.bezerra@braskem.com.br <mauricio.bezerra@braskem.com.br> 
Enviado: Mon Aug 10 18:18:52 2009 
Assunto: notícias 
 
Acabo de receber email abaixo: se for verdade..... 
Profa: 
A reuniao acabou. 
Vai ser favoravel em razao do art 18 da Lei 7739-89! 
Não so um, mas a maioria. 
 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você. Acesse nosso site: 
http://www.hotlink.com.br 
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______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 11:11

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; htt@usp.br; Claudio Melo Filho; 

rgiannetti@e-silex.com.br

Assunto: RES: Res:

Exato. Na linha do e-mail que mandei cedo. Pois está reunião foi pedida com viés politico 
 
Insisto que a enfase na reuniao de hoje tem que ser em mostrar que a MP460 do jeito que esta, ja eh o unico acordo 
viavel: 
- o governo não perde um centavo de arrecadacao futura pois o IPI Premio soh podera ser usado contra divida ativa. 
- as empresas deixam de reconhecer em seus balancos e ter que pagar enormes contingencias, que na pratica 
foram ganhos repassados aos clientes, evitando quebradeira e reducao de investimentos 
- o governo não assume risco do acordo pois foi iniciativa do legislativo 
 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 11:09 
Para: htt@usp.br; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; rgiannetti@e-silex.com.br 
Assunto: Res: 
 
Peco alinhar o discurso com o Claudio. A ideia não eh embate de verdades, mas sim convenceI-los que o caixa do 
Governo serah preservado. 
 

De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>  
Para: mbahia@odebrecht.com <mbahia@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; 
cmf@odebrecht.com <cmf@odebrecht.com>; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br>  
Enviada em: Tue Aug 11 10:53:12 2009 
Assunto:  

Marcelo, tudo entendido. Defenderei ainda o encontro de contas e levarei as cartas da 

Federação, caso insinuem algo sobre ser um interesse restrito a poucas empresas ou coisas 

do gênero. 

Qualquer instrução nova, estarei a caminho. 

 

Cláudio, chegarei com M. Dantas, as 14h. Iremos no mesmo vôo. 

 

Abraços, 

 

Heleno Torres 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  

______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 11:13

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Claudio Melo Filho

Assunto: ENC: notícias

Anexos: FIEPA.pdf

E o da FIEB? Minas e RJ? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Heleno Torres [mailto:htt@helenotorres.com.br] Enviada em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 19:36 
Para: Claudio Melo Filho; rgiannetti@e-silex.com.br; Marcelo Bahia Odebrecht; mauricio.ferro@braskem.com.br 
Assunto: RES: notícias 
 
FIEPA... 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 11:41

Para: Henrique.Malta@cosan.com.br; htt@usp.br; 'Roberto Giannetti'; 'MAURICIO 

ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; mauricio.bezerra@braskem.com.br; 

maryelbe@hotlink.com.br

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: ENC: OF. PRES. 086/09 - (PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Anexos: doc encaminhado ao presidenteLula.jpg

Prioridade: Alta

Senhores e Senhoras, 
Fechamos mais uma carta.  Heleno imprima para sua reunião. 
 
 

De: MANOEL CARNAUBA [mailto:manoel.carnauba@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 10:33 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: Enc: OF. PRES. 086/09 - (PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 
Prioridade: Alta 
 

Cláudio 
 
Consegui Alagoas. Estou tentando Sergipel via o de Alagoas, mas está difícil. 
Abraço 
Manoel Carnaúba -------------------------- 
Enviado usando o BlackBerry 
 
 
-----Original Message----- 
From: MILTON PIMENTEL PRADINES FILHO 
To: MANOEL CARNAUBA 
Sent: Tue Aug 11 10:28:14 2009 
Subject: ENC: OF. PRES. 086/09 - (PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 
 
M <<doc encaminhado ao presidenteLula.jpg>> anoel, 
 
Segue anexo da carta enviada. 
 
Abs 
 
 
 
Milton Pradines 
Relações Institucionais 
Braskem S.A. 
Fone 55 82 3177.5363 
Fax 55 82 3177.5330 
<blocked::blocked::mailto:marina.amore@braskem.com.br> milton.filho@braskem.com.br 
<mailto:milton.filho@braskem.com.br> 
 
________________________________ 
 
De: Valkyria De Barros Rocha [mailto:valkyria.rocha@fiea.org.br] 
Enviada em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 10:23 
Para: MILTON PIMENTEL PRADINES FILHO 
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Assunto: OF. PRES. 086/09 - (PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 
Prioridade: Alta 
 
 
 
  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 12:25

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'

Assunto: Encontro Polca confirmado hoje as 21 horas. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 15:33

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Cc: 'gustavo.valverde@braskem.com.br'; 'mauricio.bezerra@braskem.com.br'; 

Newton Souza

Assunto: Re:

Esta eh mais uma info que preciso que leve amanha. 
Preciso falar com vc antes de entrar no CA 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Cc: GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE <gustavo.valverde@braskem.com.br>; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
<mauricio.bezerra@braskem.com.br>; Newton Souza  
Sent: Tue Aug 11 14:04:01 2009 
Subject:  

Senhores, 
 
Relendo o texto aprovado na Câmara vi que no artigo 29, há disposição no sentido de suspender a tramitação de 
todos processos judiciais e administrativos em curso por 360 dias. Isso resolveria a questão do atual julgamento do 
STF, caso o PR sancionasse antes do fim do julgamento. Temos, ainda, que evitar que o mesmo se encerre na 
quinta. 
 
 
Vejam o que dispõe o artigo: 
 

Art. 29. A partir da data da publicação desta Lei, todos os 

processos judiciais ou administrativos, inclusive execuções fiscais, ações 

rescisórias, medidas incidentais ou cautelares, inclusive representações, 

exclusões ou rescisões de parcelamentos, relativos aos créditos de que 

trata o art. 23 desta Lei, ficam suspensos por 360 (trezentos e sessenta)

dias, com os efeitos do art. 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 

- Código Tributário Nacional. 

  
 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 17:05

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Claudio Melo Filho

Cc: Darci Luz

Assunto: RES: IPI

Darci: acompanhe com CMF pois assim que o AP receber este material, eu quero falar com AP. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 15:24 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Enc: IPI 

 
Psc 
 

De: GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; MAURICIO DANTAS BEZERRA; 'Claudio Melo Filho' 
<cmf@odebrecht.com>; diva@odebrecht.com <diva@odebrecht.com>; alexandrino@odebrecht.com 
<alexandrino@odebrecht.com>  
Enviada em: Tue Aug 11 15:23:03 2009 
Assunto: IPI  

Em anexo as duas versões da MP com explicação no escopo no início da primeira página. 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  

______________________________________________________________________ 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 18:29

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Res: Re: Res: RES:

 
A logica politica estaria no impacto positivo que o beneficio causaria em toda cadeia petroquimica. Dentre alguns 
beneficios, a Braskem tera maior capacidade de alavancar os transformadores concedendo prazos mais longos. O 
beneficio deve aumentar a competitividade e a produtividade da cadeia. Com o aumento da produtividade, havera 
aumento na arrecadacao. Este aumento na arrecadacao praticamente compensa o beneficio inicialmente concedido. 
 
Logica com o IPI Zero e IPI Premio - o beneficio impactara o caixa e o resultado da BRK, dando folego para o 
eventual pagamento da contingencia. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Tue Aug 11 15:53:35 2009 
Assunto: Re: Res: RES:  

Meu pai poderia argumentar alguma logica para este pedido da Nafta? 
 

From: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Sent: Tue Aug 11 14:45:13 2009 
Subject: Res: RES:  

Houve uma epoca em que a Nafta era tributada pelo PIS/COFINS a aliquota zero. Entretanto, a legislacao do 
PIS/COFINS passou a vedar o direito aos creditos nesta hipotese. As aliquotas combinadas passaram entao a ser de 
5.65pct, gerando um credito na BRK de 9.25pct (ganho no resultado de 3.65pct). A legislacao continua vedando o 
credito nas aquisicoes tributadas a aliquota zero, por isso o pleito eh de uma tributacao combinada de PIS/COFINS 
de 1pct. Esta reducao nas aliquotas gerara um ganho na BRK de 8.25pct sobre toda a Nafta adquirida.  
 
Ja tenho os resultados da BRK no periodo solicitado, mas estou no blackberry. Vou formatar o arquivo e envio 
quando retornar ao escritorio. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Tue Aug 11 11:21:01 2009 
Assunto: RES: RES:  

Não teve uma época (negociação da CIDE) que não tinha PIS e COFINs sobre a Nafta? 
Você poderia me mandar o valor do lucro/prejuízo da Braskem (ou OPP + Trikem) dos ultimos dez anos para meu pai 
mostrar que não inflamos nossos ganhos com a compensação, mas sim  repassamos para a cadeia 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA [mailto:mauricio.bezerra@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 18:31 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: RES: 

 
Caro Marcelo, 
Seguem os textos com as alterações e inclusões sugeridas, para análise e considerações.  
Para facilitar a leitura, coloquei no texto a redação aprovada na Câmara destacada em verde.  
Maurício  
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De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 17:07 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: RES:  
 
PIS/COFINS: poderia agregar alguma argumentação política (ex: já praticado no passado, etc?) 
Novo Refis: formatar para uma pagina e colocar também alguma “defesa” tipo só para aqueles que fizeram a 
compensação ou deixaram de recolher com autorização judicial 
Vetos a emenda: colocar em 2 cores (uma o que já foi vetado na câmera e outra o que ele pode vetar a mais) 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA [mailto:mauricio.bezerra@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 16:57 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto:  

 
Caro Marcelo,  
 
A pedido do Maurício Ferro, seguem os dois pedidos alternativos ao acordo do CP-IPI (redução alíquota 
PIS/COFINS Nafta e Novo Refis) e a emenda de veto versão radical.  
 
Permaneço á disposição.  

Maurício Dantas Bezerra 

Jurídico 

Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9088 

Fax 55 11 3576.9197 

mauricio.bezerra@braskem.com.br 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 18:52

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Assunto: Lucro líquido Braskem

Prioridade: Alta

Como combinado, seguem os resultados da BRK nos últimos dez anos. 
Fico à disposição.  
 
 

Ano  R$ mil 

Acum até 94          48.156  

1995         148.889  

1996            6.345  

1997          65.705  

1998           (4.513) 

1999         165.876  

2000         227.627  

2001         (24.595) 

2002        (920.916) 

2003         211.011  

2004         692.679  

2005         685.775  

2006          77.753  

2007         617.438  

2008     (2.506.923) 

Total Acum.         (509.693) 

 
 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 23:52

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Polaco

Estou saindo agora. 
Conversa apresentou muita pressao sobre o tema vindo de cima. Ouviu, entedeu, sabe da gravidade contraria a 
empresa. Nao deu nenhuma garantia de adiar, mas disse que esta sensivel. 
Meu amigo acha que temos chance. Mas foi sincero, "nao me deu garantia de nada". 
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De: Heleno Torres <helenott@terra.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 00:53

Para: Claudio Melo Filho; mauricio.ferro@braskem.com.br; rgiannetti@e-

silex.com.br; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: empresas

Anexos: Exportadoras-99-2006-edita.xls

Prezado Cláudio, 
 
Hoje, participei da pior reunião que tivemos em todo esse processo. Nunca vi tantos equívocos e falta de critérios 
técnicos de quem está ali para tomar as decisões do MF em nome do Ministro. Definitivamente, temos que nos 
concentrar na Casa Civil. O diálogo com o MF está esgotado. É como se alguém da RFB quisesse ir a FIESP pedir para 
desistir do texto da Emenda... O Nelson fechou questão. 
 
De qualquer modo, acho que colhemos algumas informações relevantes, percebemos as estratégias do que querem 
fazer (seja qual for a decisão, vetar o acordo no Congresso) e algumas mentiras foram esclarecidas, especialmente 
como foi feita aquela conta dos 280, como desconfiávamos, pelo valor bruto. Ocorre que esta, nem de longe, é a 
conta real. Meu caro, é só olhar o nome das grandes empresas exportadoras. Veja o anexo. As 100 maiores 
respondem por mais de 80% do voume exportado!  
 
Ademais, confira os dados abaixo: 
 

Pesquisa junto a 300 empresas entre as maiores exportadoras 
brasileiras ( 275 responderam a pesquisa – Out 2007 )

Sua empresa está promovendo ação judicial contra a União por conta do crédito
prêmio de IPI sobre suas exportações passadas?

Resposta:
105 têm processo judicial em curso,
40 não souberam ou não quiseram responder; e
130 não ingressaram com ação judicial até o momento.

Sua empresa já compensou todo ou parte dos créditos tributários derivados desta
ação judicial em curso com base em medida liminar ou decisão judicial transitada em
julgado?

Resposta: das 105 empresas que têm ação judicial,
60 já compensaram todo ou parte,
22 não compensaram nada ou quase nada (menos de 5% do valor credor estimado);
23 não sabiam ou não quiseram responder.

 
 
 
Afora isso, do volume total exportado deve-se excluir produtos primários e drawback. Veja abaixo: 
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Ano
Valor Total                               

US$ Bilhões

Manufaturados                       

US$ Bilhões

Participação sobre                       

o Total Exportado

1991 31,620 17,757 56.2%

1992 35,793 20,754 58.0%

1993 38,555 23,437 60.8%

1994 43,545 24,959 57.3%

1995 46,506 25,565 55.0%

1996 47,747 26,413 55.3%

1997 52,994 29,194 55.1%

1998 51,140 29,387 57.5%

1999 48,011 27,329 56.9%

2000 55,086 32,528 59.0%

2001 58,223 32,901 56.5%

2002 60,362 33,001 54.7%

Sub Total 569,582 323,225 56.7%

2003 73,084 39,654 54.3%

2004 96,475 52,948 54.9%

2005 118,308 65,144 55.1%

2006 137,807 75,018 54.4%

2007 160,649 83,943 52.3%

   * 2008 150,860 70,233 46.6%

Sub Total 2 737,183 386,940 52.5%

Total geral 1,306,765 710,165 54.3%

Exportações Brasileiras entre 1991 e 2008

•Valor considerado até o mês de Setembro.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento (MDIC) 

Elaboração: DEREX / Análise Econômica do Comércio Exterior

 
 
 

Estimativa do Valor Potencial e do Valor Real de 
Crédito Prêmio de IPI até 31/12/2002

• Valor Total de Exportação de Produtos Manufaturados no período 1991 –
2002 (dados sistema ALICE – SECEX).

• Redução do valor total apurado pelo fator “draw back”, estimado em 20%
(estimativa SECEX).

• Atualização monetária dos valores pelos fatores aplicáveis no período,
conforme já definido em lei.

• Amostragem junto aos 300 maiores exportadores brasileiros (75% do valor
total das exportações) que deram entrada em ação judicial e que já
compensaram total ou parcialmente seus créditos tributários derivados de
ação judicial.

 
 
Não podemos conviver mais com mais mentiras e a falta de dados, proclamada às clara (finalmente) deveria vir 
acompanhada de maior respeito às empresas. 
 
Abraços, 
 
Heleno Torres  
 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <helenott@terra.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 11:32

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; rgiannetti@e-silex.com.br; 

mauricio.ferro@braskem.com.br

Assunto: FW: : Fw: CONFIDENCIAL

Anexos: GP-178-2009 - Presidente da República - Luiz Inácio.doc

Caros, segue a Carta da Federação de Pernambuco. 

Roberto já tem a carta da CNI – está excelente. 

 

  
----- Original Message -----  
From: Presidência - FIEPE  
To: 'Renato Cunha'  
Sent: Tuesday, August 11, 2009 4:28 PM 
Subject: RES: CONFIDENCIAL 

 

  

  

Dr. Renato: 

  

Conforme solicitação do Dr. Jorge,  segue, em anexo, correspondência enviada ao Presidente da República 

  

Valdênia Bittencourt 

Secretária da Presidência 

  

  

  

  

De: Renato Cunha [mailto:rcunha@sindacucar.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 10 de agosto de 2009 11:27 
Para: Presidência - FIEPE; Dr. Arlindo Cavalcanti de Farias-Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda.; Dr. Luismar Melo-
Destilaria Japungu; Dr. Bolivar Melo-Japungu Agroindustrial S/A; Dr. Edmundo Barbosa-SINDALCOOL PB; Dr. Carlos 
Gilberto Farias-Agrovale; Dr. Fernando Bezerra Coelho-Secretaria Desenvolvimento Econômico de PE 
Cc: Dr. Luiz Antonio de Andrade Bezerra-Usina Trapiche S/A; Dr. Gilberto Carvalho Tavares de Melo-Usina Central Olho 
d´Água S/A; Dr. Renato Augusto Pontes Cunha-Pessoal 
Assunto: CONFIDENCIAL 



34

  

  

Prezados Amigos, 

  

Se possível, peço encaminharem através dos Governadores do Nordeste, carta análoga a que foi 
enviada por Santa Catarina (seria importante também pelos Presidentes das Federações de 
Indústrias) - arquivo em anexo. 

  

Com consideração e apreço. 

  

Atenciosamente, 

  

Renato Augusto Pontes Cunha 

Presidente SINDAÇÚCAR/PE 

 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <helenott@terra.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 11:50

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; rgiannetti@e-silex.com.br; 

mauricio.ferro@braskem.com.br

Assunto: FW: CARTAS

Anexos: Doc 01.pdf; Doc 02.pdf; Doc 03.pdf

Como prometido, conseguimos as cartas de RS, PR, SC, BA, PA, BA, CNI, ES e só faltam chegar as do RJ e do CE, mas 
estas foram enviadas ao Presidente (não as tenho em PDF). 
 

From: Walter Murilo [mailto:WMurilo@pronor.com.br]  
Sent: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 11:35 
To: htt@usp.br; htt@attglobal.net; maryelbe@hotlink.com.br; maryelbe@queirozadv.com.br 
Subject: CARTAS 

 
Senhores, 
 
Seguem as cartas que foram encaminhadas pela FIEB ao Governador da Bahia, Presidente da CNI e Presidente da 
República, sobre a questão da sanção da MP do crédito prêmio IPI. 
 
Att, 
 
Walter Murilo Andrade 
Jurídico 
(71) 2102-3430 
(71) 8103-7009 
wmurilo@engepack.com.br 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <helenott@terra.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 11:55

Para: mauricio.ferro@braskem.com.br; Marcelo Bahia Odebrecht; 'MAURICIO 

DANTAS BEZERRA SP-ESC'; Claudio Melo Filho; rgiannetti@e-silex.com.br

Assunto: FW: Segue parecer Urgente

Anexos: DOC20090807161122.pdf

 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa??es visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <helenott@terra.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 13:36

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; mauricio.ferro@braskem.com.br; 'MAURICIO 

DANTAS BEZERRA SP-ESC'; Claudio Melo Filho; rgiannetti@e-silex.com.br

Assunto: RE: Segue parecer Urgente

Se fizermos um apanhado das notícias veiculadas ao longo dessa semana, veremos forte mudança de atitude da 
mídia, ao verificarem a farsa da fazenda. Temos que explorar isso. Os jornalistas perceberam que foram levados a 
erro e o MF mentiu com os números. O Min. Do Planejamento disse hoje que ninguém sabe números. Mesmo 
discurso do Nelson. Só fizeram aqiulo por puro terrorismo.  
 
Este parecer poderia entrar como argumento adicional. 
 
Também todos aqueles pontos apontados pelo Marcelo ontem e a importância de manter o acordo LEGISLATIVO, 
não aquele que não se finalizou no MF. 
 
Cláudio, ontem quando eu disse que foram eles mesmos que pediram para ir ao Congresso, como viu, o Nelson ficou 
calado e mudou a conversa. 
 
Vamos concentrar na Dilma, agora é com a Casa Civil. É lá que poderemos fechar o Acordo iniciado no Legislativo (Já 
que a Fazenda não quer - lições da Senadora Lúcia Vania). 
 
 
-----Original Message----- 
From: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] 
Sent: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 13:18 
To: htt@usp.br; mauricio.ferro@braskem.com.br; 'MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC'; Claudio Melo Filho; 
rgiannetti@e-silex.com.br 
Subject: RES: Segue parecer Urgente 
 
Será que não temos como dar uma "maquiagem" e conseguir que nas reportagens que vão sair amanhã sobre IPI 
Prêmio, se diga que em 91 o Minsitério da Fazenda concordou com a FEBRABAN em uma tese semelhante a agora 
defendida pelos exportadores? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Heleno Torres [mailto:helenott@terra.com.br] Enviada em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 11:55 
Para: mauricio.ferro@braskem.com.br; Marcelo Bahia Odebrecht; 'MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC'; Claudio 
Melo Filho; rgiannetti@e-silex.com.br 
Assunto: FW: Segue parecer Urgente 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa??es visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 13:38

Para: 'htt@usp.br'; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

'mauricio.bezerra@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; 'rgiannetti@e-

silex.com.br'

Assunto: Re: Segue parecer Urgente

Favor checar direito. O Gabinete dele esta confirmando a presenca dele. 
 

De: Heleno Torres <helenott@terra.com.br>  
Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; 'MAURICIO DANTAS 
BEZERRA' <mauricio.bezerra@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; rgiannetti@e-
silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br>  
Enviado: Wed Aug 12 12:34:12 2009 
Assunto: RE: Segue parecer Urgente  

Confirmada. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Sent: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 13:23 
To: MAURICIO DANTAS BEZERRA; htt@usp.br; mbahia@odebrecht.com; cmf@odebrecht.com; rgiannetti@e-
silex.com.br 
Subject: Res: Segue parecer Urgente 

 

Não eh possivel que este julgamente se inicie com tanta ausencia. Ja ta quase no limite 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; 'htt@usp.br' <htt@usp.br>; 'mbahia@odebrecht.com' 
<mbahia@odebrecht.com>; 'cmf@odebrecht.com' <cmf@odebrecht.com>; 'rgiannetti@e-silex.com.br' <rgiannetti@e-
silex.com.br> 
Enviada em: Wed Aug 12 13:21:53 2009 
Assunto: Res: Segue parecer Urgente 
 
Soube agora que o Pelluzzo tb estara ausente. Estou buscando confirmar. 
HT, poderia buscar esta informacao tb? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; 'htt@usp.br' <htt@usp.br>; 'mbahia@odebrecht.com' <mbahia@odebrecht.com>; 
'cmf@odebrecht.com' <cmf@odebrecht.com>; 'rgiannetti@e-silex.com.br' <rgiannetti@e-silex.com.br> 
Enviada em: Wed Aug 12 12:15:02 2009 
Assunto: Res: Segue parecer Urgente 
 
A juntada de novo parecer eh um novo argumento para o adiamento. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Para: htt@usp.br <htt@usp.br>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; mbahia@odebrecht.com 
<mbahia@odebrecht.com>; cmf@odebrecht.com <cmf@odebrecht.com>; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-
silex.com.br> 
Enviada em: Wed Aug 12 12:02:44 2009 
Assunto: RES: Segue parecer Urgente 
 
HT, 
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Este parecer já foi enviado ao Prof. Nabor e ao Min. Velloso? 
Maurício 
 
-----Mensagem original----- 
De: Heleno Torres [mailto:helenott@terra.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 11:55 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; mbahia@odebrecht.com; MAURICIO DANTAS BEZERRA; 
cmf@odebrecht.com; rgiannetti@e-silex.com.br 
Assunto: FW: Segue parecer Urgente 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 13:39

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'

Assunto: RES: Segue parecer Urgente

E sua percepção: vai ajudar? 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 13:33 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: Segue parecer Urgente 

 
Me contou a vida dele toda. Prometeu ajudar. Viramos amigos.  
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Wed Aug 12 13:23:31 2009 
Assunto: RES: Segue parecer Urgente  

Como foi sua conversa? 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 13:23 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; htt@usp.br; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; rgiannetti@e-
silex.com.br 
Assunto: Res: Segue parecer Urgente 

 

Não eh possivel que este julgamente se inicie com tanta ausencia. Ja ta quase no limite 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; 'htt@usp.br' <htt@usp.br>; 'mbahia@odebrecht.com' 
<mbahia@odebrecht.com>; 'cmf@odebrecht.com' <cmf@odebrecht.com>; 'rgiannetti@e-silex.com.br' <rgiannetti@e-
silex.com.br> 
Enviada em: Wed Aug 12 13:21:53 2009 
Assunto: Res: Segue parecer Urgente 
 
Soube agora que o Pelluzzo tb estara ausente. Estou buscando confirmar. 
HT, poderia buscar esta informacao tb? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; 'htt@usp.br' <htt@usp.br>; 'mbahia@odebrecht.com' <mbahia@odebrecht.com>; 
'cmf@odebrecht.com' <cmf@odebrecht.com>; 'rgiannetti@e-silex.com.br' <rgiannetti@e-silex.com.br> 
Enviada em: Wed Aug 12 12:15:02 2009 
Assunto: Res: Segue parecer Urgente 
 
A juntada de novo parecer eh um novo argumento para o adiamento. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Para: htt@usp.br <htt@usp.br>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; mbahia@odebrecht.com 
<mbahia@odebrecht.com>; cmf@odebrecht.com <cmf@odebrecht.com>; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-
silex.com.br> 
Enviada em: Wed Aug 12 12:02:44 2009 
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Assunto: RES: Segue parecer Urgente 
 
HT, 
Este parecer já foi enviado ao Prof. Nabor e ao Min. Velloso? 
Maurício 
 
-----Mensagem original----- 
De: Heleno Torres [mailto:helenott@terra.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 11:55 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; mbahia@odebrecht.com; MAURICIO DANTAS BEZERRA; 
cmf@odebrecht.com; rgiannetti@e-silex.com.br 
Assunto: FW: Segue parecer Urgente 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  

______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  

______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <helenott@terra.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 13:41

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Claudio Melo Filho; 'MAURICIO 

DANTAS BEZERRA'; Marcelo Bahia Odebrecht; rgiannetti@e-silex.com.br

Assunto: RE: Re: Res: Segue parecer Urgente

O Pleno tem entendido que matérias relevantes e especialmente em ADIN (RG é similar) o quórum deve ser o maior 
possível. Vide o caso do Palocci. Não é possível que eles achem que o CP seja menos relevante... isso, porém, será 
decidido na hora da sentada. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Sent: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 13:39 
To: cmf@odebrecht.com; MAURICIO DANTAS BEZERRA; htt@usp.br; mbahia@odebrecht.com; rgiannetti@e-
silex.com.br 
Subject: Res: Re: Res: Segue parecer Urgente 

 
Se não me engano o limite sao 7 
 

De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; MAURICIO DANTAS BEZERRA; 'htt@usp.br' <htt@usp.br>; 
Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; 'rgiannetti@e-silex.com.br' <rgiannetti@e-silex.com.br>  
Enviada em: Wed Aug 12 13:35:42 2009 
Assunto: Re: Res: Segue parecer Urgente  

Se Pelluzo nao for, ja e o limite, pois serao 3 ausencias, limite e 8. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>; htt@usp.br <htt@usp.br>; Marcelo 
Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br>  
Enviado: Wed Aug 12 12:23:06 2009 
Assunto: Res: Segue parecer Urgente  

Não eh possivel que este julgamente se inicie com tanta ausencia. Ja ta quase no limite 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; 'htt@usp.br' <htt@usp.br>; 'mbahia@odebrecht.com' 
<mbahia@odebrecht.com>; 'cmf@odebrecht.com' <cmf@odebrecht.com>; 'rgiannetti@e-silex.com.br' <rgiannetti@e-
silex.com.br> 
Enviada em: Wed Aug 12 13:21:53 2009 
Assunto: Res: Segue parecer Urgente 
 
Soube agora que o Pelluzzo tb estara ausente. Estou buscando confirmar. 
HT, poderia buscar esta informacao tb? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; 'htt@usp.br' <htt@usp.br>; 'mbahia@odebrecht.com' <mbahia@odebrecht.com>; 
'cmf@odebrecht.com' <cmf@odebrecht.com>; 'rgiannetti@e-silex.com.br' <rgiannetti@e-silex.com.br> 
Enviada em: Wed Aug 12 12:15:02 2009 
Assunto: Res: Segue parecer Urgente 
 
A juntada de novo parecer eh um novo argumento para o adiamento. 
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----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Para: htt@usp.br <htt@usp.br>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; mbahia@odebrecht.com 
<mbahia@odebrecht.com>; cmf@odebrecht.com <cmf@odebrecht.com>; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-
silex.com.br> 
Enviada em: Wed Aug 12 12:02:44 2009 
Assunto: RES: Segue parecer Urgente 
 
HT, 
Este parecer já foi enviado ao Prof. Nabor e ao Min. Velloso? 
Maurício 
 
-----Mensagem original----- 
De: Heleno Torres [mailto:helenott@terra.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 11:55 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; mbahia@odebrecht.com; MAURICIO DANTAS BEZERRA; 
cmf@odebrecht.com; rgiannetti@e-silex.com.br 
Assunto: FW: Segue parecer Urgente 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 14:44

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE 

CARVALHO FERRO

Assunto: Res: Re: RES: Segue parecer Urgente

Tive a informacao de que o novo pedido de adiamento ja foi protocolado. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; MAURICIO 
DANTAS BEZERRA 
Enviada em: Wed Aug 12 14:30:15 2009 
Assunto: Re: RES: Segue parecer Urgente 
 
Espero que a esperanca de Giannetti e Heleno se confirme, pois eles estao torcendo e divulgando que vai haver julgamento(acho 
que nao) e que iremos vencer de barbada. 
 
Nunca torci tanto para estar errado. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: htt@usp.br <htt@usp.br>; mauricio.ferro@braskem.com.br <mauricio.ferro@braskem.com.br>; 'MAURICIO DANTAS 
BEZERRA SP-ESC' <mauricio.bezerra@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-
silex.com.br> 
Enviado: Wed Aug 12 12:17:47 2009 
Assunto: RES: Segue parecer Urgente 
 
Será que não temos como dar uma "maquiagem" e conseguir que nas reportagens que vão sair amanhã sobre IPI Prêmio, se diga 
que em 91 o Minsitério da Fazenda concordou com a FEBRABAN em uma tese semelhante a agora defendida pelos 
exportadores? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Heleno Torres [mailto:helenott@terra.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 11:55 
Para: mauricio.ferro@braskem.com.br; Marcelo Bahia Odebrecht; 'MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC'; Claudio Melo 
Filho; rgiannetti@e-silex.com.br 
Assunto: FW: Segue parecer Urgente 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa??es visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 



46

message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Heleno Torres <helenott@terra.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 15:29

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; 'MAURICIO DANTAS BEZERRA'; 

Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; rgiannetti@e-silex.com.br

Assunto: RE: Segue parecer Urgente

Meus caros, tenho certeza da suspensão do julgamento. Ministro Velloso acaba de me dizer que Celso de Mello 
também não comparecerá. Pelluzo, Joaquim e Direito, idem. Há dúvida sobre o Pelluzo, mas a praxe do Tribunal é 
suspender o Julgamento. E a decisão só virá na abertura da Sessão. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Sent: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 13:23 
To: MAURICIO DANTAS BEZERRA; htt@usp.br; mbahia@odebrecht.com; cmf@odebrecht.com; rgiannetti@e-
silex.com.br 
Subject: Res: Segue parecer Urgente 

 

Não eh possivel que este julgamente se inicie com tanta ausencia. Ja ta quase no limite 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; 'htt@usp.br' <htt@usp.br>; 'mbahia@odebrecht.com' 
<mbahia@odebrecht.com>; 'cmf@odebrecht.com' <cmf@odebrecht.com>; 'rgiannetti@e-silex.com.br' <rgiannetti@e-
silex.com.br> 
Enviada em: Wed Aug 12 13:21:53 2009 
Assunto: Res: Segue parecer Urgente 
 
Soube agora que o Pelluzzo tb estara ausente. Estou buscando confirmar. 
HT, poderia buscar esta informacao tb? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; 'htt@usp.br' <htt@usp.br>; 'mbahia@odebrecht.com' <mbahia@odebrecht.com>; 
'cmf@odebrecht.com' <cmf@odebrecht.com>; 'rgiannetti@e-silex.com.br' <rgiannetti@e-silex.com.br> 
Enviada em: Wed Aug 12 12:15:02 2009 
Assunto: Res: Segue parecer Urgente 
 
A juntada de novo parecer eh um novo argumento para o adiamento. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Para: htt@usp.br <htt@usp.br>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; mbahia@odebrecht.com 
<mbahia@odebrecht.com>; cmf@odebrecht.com <cmf@odebrecht.com>; rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-
silex.com.br> 
Enviada em: Wed Aug 12 12:02:44 2009 
Assunto: RES: Segue parecer Urgente 
 
HT, 
Este parecer já foi enviado ao Prof. Nabor e ao Min. Velloso? 
Maurício 
 
-----Mensagem original----- 
De: Heleno Torres [mailto:helenott@terra.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 12 de agosto de 2009 11:55 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; mbahia@odebrecht.com; MAURICIO DANTAS BEZERRA; 
cmf@odebrecht.com; rgiannetti@e-silex.com.br 
Assunto: FW: Segue parecer Urgente 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 17:37

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino 

Alencar

Assunto: STF

O relator "inexoravelmente 1990" 
Agora alguem tem de pedir vista, se nao e derrota. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 18:08

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: Giannetti

Do jeito que estao fazendo, estamos ferrados. 
Nao podemos derrubar o veto pois ele criaria algo que o Supremo acaba de extinguir em 1990, portanto seria 
inconstitucional. 
E minha visao. 
 
MF se manifeste. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Enviado: Thu Aug 13 17:04:38 2009 
Assunto: Re: RES: Giannetti 
 
Ok. Mas legalmente pode? Pois a MP460 pressupoe 2002. 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Thu Aug 13 17:03:09 2009 
Subject: RES: Giannetti 
 
Já vimos que não sairá na porrada 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 18:01 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Re: Giannetti 
 
Considerem minha provocacao 
Me preparar para derrubar o Veto. Caso tenhamos vontade. Coragem eu tenho para buscar parceiros. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Thu Aug 13 16:58:54 2009 
Assunto: Re: Giannetti 
 
Ayres Brito contra igual aos outros. 
Ja era... 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Thu Aug 13 16:58:20 2009 
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Assunto: Re: Giannetti 
 
Relator contra. 
Carme Lucia contra. 
Eros Grau contra. 
 
Desculpe o termo F... Ficou prazo 1990. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Thu Aug 13 16:56:40 2009 
Assunto: Re: Giannetti 
 
E ai como estamos? 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Thu Aug 13 16:09:39 2009 
Subject: Giannetti 
 
Ele recebeu a pouco ligacao da italia convocando para encontro na segunda. 
 
MF monitore, pois ele comentou que acredita ser para discutir alguns pontos da nossa emenda que poderiam vir a 
serem vetados. 
 
Ponto 1: Nao deve acabar hoje, portanto ganhamos alguns dias. 
 
Ponto 2: acho que se for vetado, podemos derrubar o veto. Precisaremos de maioria absoluta das duas casas em 
sessao conjunta, portanto 298 votos. Se tivemos 206 em uma so casa e em votacao aberta, ACREDITO que possamos 
ter os 298 em votacao que sera fechada. Vale minha provocacao!!! 
 
Abs 
 
Claudio 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 18:09

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Re: RES: RES: Giannetti

MF: preciso que me crie a argumentacao ainda hoje. 
 
 
----- Original Message ----- 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Sent: Thu Aug 13 17:07:58 2009 
Subject: Re: RES: RES: Giannetti 
 
Vamos pensar nesta linha para evoluirmos. 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Sent: Thu Aug 13 17:07:00 2009 
Subject: RES: RES: Giannetti 
 
Entendo que sim, mas o que ficou claro é que se não for costurado, vamos perder de novo. A PGFN entrará com 
uma ação no STF para julgar inconstitucional esta Lei. 
 
Nossa Lei pode ser interpretada como um novo benefício, portanto diferente do que está sendo julgado no STF 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 
18:03 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: RES: Giannetti 
 
Pergunta: pode ter ainda veto parcial ou derrubada pelo congresso? 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Sent: Thu Aug 13 17:01:40 2009 
Subject: RES: Giannetti 
 
Ele e mais 3 eram esperanças. Nunca vi nada igual!!!!! 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 
17:59 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Re: Giannetti 
 
PQP Eros era uma das esperanças 
 
----- Original Message ----- 
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From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Thu Aug 13 16:58:20 2009 
Subject: Re: Giannetti 
 
Relator contra. 
Carme Lucia contra. 
Eros Grau contra. 
 
Desculpe o termo F... Ficou prazo 1990. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Thu Aug 13 16:56:40 2009 
Assunto: Re: Giannetti 
 
E ai como estamos? 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Thu Aug 13 16:09:39 2009 
Subject: Giannetti 
 
Ele recebeu a pouco ligacao da italia convocando para encontro na segunda. 
 
MF monitore, pois ele comentou que acredita ser para discutir alguns pontos da nossa emenda que poderiam vir a 
serem vetados. 
 
Ponto 1: Nao deve acabar hoje, portanto ganhamos alguns dias. 
 
Ponto 2: acho que se for vetado, podemos derrubar o veto. Precisaremos de maioria absoluta das duas casas em 
sessao conjunta, portanto 298 votos. Se tivemos 206 em uma so casa e em votacao aberta, ACREDITO que possamos 
ter os 298 em votacao que sera fechada. Vale minha provocacao!!! 
 
Abs 
 
Claudio 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
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Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 18:21

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: Giannetti

Marco aurelio votou igual.  
Celso Melo esta votando igual. 
So fata Gilmar. Vamos tomar de zero. 
 
Os advogados externos nao convenceram ninguem. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Enviado: Thu Aug 13 17:09:53 2009 
Assunto: Re: RES: Giannetti 
 
E ai? 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Sent: Thu Aug 13 17:08:04 2009 
Subject: RES: Giannetti 
 
Marco Aurélio e Gilmar 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 
18:07 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Re: Giannetti 
 
Quem falta? 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Thu Aug 13 17:06:11 2009 
Subject: Re: Giannetti 
 
Mais um Peluzzo acompanhou. 
Elen foi junto. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Thu Aug 13 17:01:36 2009 
Assunto: Re: Giannetti 
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MF: perdendo no supremo, legalmente o PR pode sancionar um acordo para 2002? Ou o PR vetar e o congresso 
derrubar o veto? 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Thu Aug 13 16:09:39 2009 
Subject: Giannetti 
 
Ele recebeu a pouco ligacao da italia convocando para encontro na segunda. 
 
MF monitore, pois ele comentou que acredita ser para discutir alguns pontos da nossa emenda que poderiam vir a 
serem vetados. 
 
Ponto 1: Nao deve acabar hoje, portanto ganhamos alguns dias. 
 
Ponto 2: acho que se for vetado, podemos derrubar o veto. Precisaremos de maioria absoluta das duas casas em 
sessao conjunta, portanto 298 votos. Se tivemos 206 em uma so casa e em votacao aberta, ACREDITO que possamos 
ter os 298 em votacao que sera fechada. Vale minha provocacao!!! 
 
Abs 
 
Claudio 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 18:24

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Preciso os argumentos para que tenhamos alguma sancao (ou veto) qualificado pelo PR 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 19:34

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Re: RES: ENC: RES:

Vamos tentar ainda salvar tudo. 
A 5 fica como ultima opcao 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Sent: Thu Aug 13 17:36:46 2009 
Subject: RES: ENC: RES:  

Ok. Vou desenvolver. 
 
Mas a princípio passa pelo seguinte: 
 

1) Esta Lei não restabelece o crédito prêmio extinto em 1990, conforme o STF acaba de definir.  
2) Ela usa os mesmos princípios e base de cálculo do Crédito Prêmio para conceder um crédito novo, com 

finalidade específica, a saber, o pagamento da dívida ativa; 
3) Isto foi alinhado com o MF exatamente para ela poder preservar no STF o argumento dos novos entrantes. 
4) O litígio não está completamente solucionado, pois caberá recurso desta decisão para o próprio STF. 
5) Porém, a melhor  alternativa é transformar a Emenda, através de outros vetos, numa anistia/remissão. Se ele 

sancionar somente o artigo primeiro, com o parágrafo 2, 3 poderemos ter uma remissão. Ou seja, perdão da 
dívida do IPI prêmio. Não resolve totalmente nosso assunto, mas se aliado às alternativas paralelas pode 
resolver. 

 
Preciso desenvolver melhor. Os argumentos 1,2,3,4 são forçosos. A 5 é melhor. Trabalharei no texto da lei para 
refletir a alternativa 5. 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 18:13 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho 
Assunto: Fw: ENC: RES: 
 
MF: preciso os argumentos. Fiquei de falar com Italia hoje 
 

From: Alexandrino Alencar  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Thu Aug 13 17:10:49 2009 
Subject: ENC: RES:  

 
 

 

De: GilbertoPR@planalto.gov.br [mailto:GilbertoPR@planalto.gov.br]  
Enviada em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 18:07 
Para: Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: 
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Estou providenciando um encontro do Palocci com o Presidente...hoje não foi possível, mas deve ocorrer na 
segunda. 
forte abraço, 
gilberto 
  
(obrigado mais uma vez pela beleza das composições do Grieg.) 
  

-----Mensagem original----- 
De: Alexandrino Alencar [mailto:alexandrino@odebrecht.com] 
Enviada em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 12:25 
Para: GilbertoPR@planalto.gov.br; gabinete@planalto.gov.br 
Assunto:  

Meu caro Gilberto  
Na continuação do tema da MP460,gostaria compartilhar de que o Dep. Palocci está muito bem capacitado 
para se possa encontrar uma melhor forma para o texto que satisfaça ao pessoal do MF e aos exportadores. 
Ele está a disposição para um encontro. 
Forte abraço 
Alexandrino  
 

 
 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 21:54

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo 

Filho

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza; 

'carlos.fadigas@braskem.com.br'

Assunto: Res:

E a minha preocupacao 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Para: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Cc: BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Newton Souza; CARLOS FADIGAS 
<carlos.fadigas@braskem.com.br> Enviada em: Thu Aug 13 20:41:03 2009 
Assunto: RES: 
 
O problema é exatamente a solução sem muita pressa 
 
-----Mensagem original----- 
De: Alexandrino Alencar [mailto:alexandrino@odebrecht.com] 
Enviada em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 21:36 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: BERNARDO GRADIN; Newton Souza; CARLOS FADIGAS 
Assunto: Res: 
 
Estive agora a pouco com o Mantega que me falou que so amanha vai te ligar pois estava muito atarefado. 
Que vai buscar uma solucao para nos sem muita pressa. 
Que a pressao da imprensa foi muito forte. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Newton Souza; Alexandrino Alencar; 
'carlos.fadigas@braskem.com.br' <carlos.fadigas@braskem.com.br> Enviada em: Thu Aug 13 20:00:57 2009 
Assunto:  
 
Tudo que é bom, é dificil. 
Tudo que é fácil, não é para nós.  
Acho que o "muito pequeno" obstaculo de hoje abre uma avenida de oportunidades para sairmos ainda melhor do 
que se tivessemos ganho.  
Hoje estavámos "carregando" um mundo de gente, agora com a divida (ainda que moral, e de costumazes mal 
pagadores) que nossos "amigos" tem conosco, podemos tentar emplacar ganhos maiores só para nos. 
Italiano acabou de me ligar. Disse que GM manipulou a info para o PR. Vai estar com o PR na 2a ou durante o final 
de semana. Combinamos de nos encontrar amanha as 15hs. Ele mesmo pediu alem dos argumentos para a 
sancao/veto parcial, que levassemos alternativas para nos compensar. 
Sejamos criativos! 
Mauricio: alem das que vc esta trabalhando avalie com Fadigas se não tem nada tambem no Poliedro (ainda que 
parcial). 
O ideal seriamos colocar valores de qt somos compensados em cada uma das opcoes abrindo assim um menu/mix 
de escolha tributarias e ou com Petrobras. 
Vamos sair melhor do que se tivessemos ganho. 
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MF/CF: Vou estar em reuniao amanha pela manha, mas podem me chamar assim que tiverem o material. Soh não 
posso depois das 11:30.  
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 14 de agosto de 2009 00:16

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Consideracoes

Senhores, 
 
Amigos proximos do Pr e da Moca disseram que o nome do Giannetti foi banido por eles. O Adams nao aceita 
participar de reunuioes com ele. Beluzzo nao quer voltar a tratar do tema. 
 
Precisamos, no meu ponto de vista, anular um pouco o lado pessoal e pavao de Giannetti e agregar, de forma 
rapida, outro interlocutor. Nao tem nome ainda, mas estou tentando ouvir para buscar sugestao. 
 
Amanha encontro Eduardo C as 8 horas. 
Em seguida vou ouvir uma pessoa dela que prepara documentos para serem assinados. 
MF pedi a M Bezerra que ouca a Meryelbe, ela tem contribuicoes a fazer. 
Depois falamos. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 14 de agosto de 2009 12:55

Para: 'mauricio.bezerra@braskem.com.br'; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: Res: STF

Sugiro sairmos de "cena" desta troca de e-mail's. So responder o que for necessario. 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho  
Enviado: Fri Aug 14 11:49:51 2009 
Assunto: Res: STF  

Talvez seja melhor deixarmos estes loucos falando sozinho. Veja que vao continuar defendendo coisas que nao nos 
interessa e que nao existe mais ambiente para ser pleiteado. 
COSAN e CSN podem ser aliados na remissao e na melhoria das condincoes do parcelamento. 
 

De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>  
Para: fabricio.bittencourt@eliane.com <fabricio.bittencourt@eliane.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO 
FERRO; 'Henrique de Bastos Malta' <henrique.malta@cosan.com.br>; 'Marcos Joaquim Goncalves Alves' 
<MARCOSJG@mattosfilho.com.br>; 'Roberto Giannetti da Fonseca' <rgiannetti@e-silex.com.br>; MAURICIO DANTAS 
BEZERRA; ricardo.meira@eliane.com <ricardo.meira@eliane.com>; 'Pedro Robério de Melo Nogueira' 
<pedro@sindacucar-al.com.br>; 'Cláudio Melo Filho' <cmf@odebrecht.com>; 'Marciel Eder Costa' 
<mcosta@heringnet.com.br>; 'Roberto Quiroga Mosquera' <quiroga@mattosfilho.com.br>  
Enviada em: Fri Aug 14 00:55:29 2009 
Assunto: RES: STF  

Caro Fabricio, 
 
Resolvi rever essa opção. Geraria quebra de isonomia, a simples convalidação, e teríamos novos e eternos 
litígios. Temos que reabrir o processo, integralmente, até para ouvir o que virá oferecido (além do 
parcelamento de 180 meses que o Nelson já sugeriu). 
Abraço, 
 
Heleno Torres 
 

De: fabricio.bittencourt@eliane.com [mailto:fabricio.bittencourt@eliane.com]  
Enviada em: sexta-feira, 14 de agosto de 2009 00:51 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; htt@usp.br; Henrique de Bastos Malta; Marcos Joaquim 
Goncalves Alves; Roberto Giannetti da Fonseca; MAURICIO DANTAS BEZERRA; ricardo.meira@eliane.com; 
Pedro Robério de Melo Nogueira; Cláudio Melo Filho; Marciel Eder Costa; Roberto Quiroga Mosquera 
Assunto: Res: STF 

 
Concordamos com o veto parcial, mantido o periodo de apuracao ate 2002 e desde que assegurado: i) 
convalidacao das compensacoes com extincao de multa e juros; ii) eventual saldo remanescente para 
quitar parcelamentos e debitos ate 31.12.08; e iii) possibilidade de transferencia para terceiros 
tambem para quitar parcelamentos e debitos ate 31.12.08, caso ainda exista saldo remanescente. 
Assim, estariamos abrindo mao da possibilidade de compensacoes com eventual saldo remanescente 
de tributos vencidos e vincendos a partir do 5o ano, conforme foi aprovado pela Camara.  
Notem, portanto, que esta sugestao não implicara em efeito caixa p o governo uma vez q limita a 
utilizacao do credito premio apenas p compensacao de debitos preteritos.  
E mais, não sendo possivel manter os 3 itens acima, teriamos ainda margem de negociacao para, em 
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ultima hipotese, limitar, ou ate mesmo, abrir mao da possibilidade de transferencia para terceiros 
(item iii acima). 
Saudacoes 
Fabricio Bittencourt e Ricardo Meira 

Enviado pelo meu aparelho BlackBerry® da Vivo 

From: "MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO"  
Date: Thu, 13 Aug 2009 22:21:37 -0300 
To: <htt@usp.br>; Henrique de Bastos Malta<henrique.malta@cosan.com.br>; Marcos Joaquim 
Goncalves Alves<MARCOSJG@mattosfilho.com.br>; Roberto Giannetti da Fonseca<rgiannetti@e-
silex.com.br>; MAURICIO DANTAS BEZERRA<mauricio.bezerra@braskem.com.br>; 
<fabricio.bittencourt@eliane.com>; <ricardo.meira@eliane.com>; Pedro RobÃ©rio de Melo 
Nogueira<pedro@sindacucar-al.com.br>; ClÃ¡udio Melo Filho<cmf@odebrecht.com>; Marciel 
Eder Costa<mcosta@heringnet.com.br>; Roberto Quiroga Mosquera<quiroga@mattosfilho.com.br> 
Subject: RES: STF 
Nesta hipótese não precisaria limitar até 2002 
 

De: htt@usp.br [mailto:htt@usp.br] 
Enviada em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 22:13 
Para: Henrique de Bastos Malta; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcos Joaquim Goncalves 
Alves; Roberto Giannetti da Fonseca; MAURICIO DANTAS BEZERRA; fabricio.bittencourt@eliane.com; 
ricardo.meira@eliane.com; Pedro Robério de Melo Nogueira; Cláudio Melo Filho; Marciel Eder Costa; Roberto 
Quiroga Mosquera 
Assunto: Res: STF 
 
Proponho veto parcial para manter no texto convalidacoes das compensacoes e extincao de multas e 
juros ate 2002. O que acham? 
Eh meio termo de tudo 

Enviado do meu BlackBerry® da TIM 

From: "Henrique Malta"  
Date: Thu, 13 Aug 2009 21:40:40 -0300 
To: <mauricio.ferro@braskem.com.br>; <marcosjg@mattosfilho.com.br>; <rgiannetti@e-
silex.com.br>; <htt@usp.br>; <mauricio.bezerra@braskem.com.br>; 
<fabricio.bittencourt@eliane.com>; <ricardo.meira@eliane.com>; <pedro@sindacucar-al.com.br>; 
<cmf@odebrecht.com>; <mcosta@heringnet.com.br>; <quiroga@mattosfilho.com.br> 
Subject: Res: STF 

Devemos construir uma nova proposta com muita brevidade 
Henrique 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcos Joaquim Goncalves Alves <marcosjg@mattosfilho.com.br>; Roberto Giannetti <rgiannetti@e-
silex.com.br>; htt@usp.br <htt@usp.br>; Henrique Malta; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
<mauricio.bezerra@braskem.com.br>; fabricio.bittencourt@eliane.com <fabricio.bittencourt@eliane.com>; 
ricardo.meira@eliane.com <ricardo.meira@eliane.com>; Pedro Robério de Melo Nogueira 
<pedro@sindacucar-al.com.br>; Claudio Melo Odebrech <cmf@odebrecht.com>; Marciel Costa 
<mcosta@heringnet.com.br>; Roberto Quiroga Mosquera <quiroga@mattosfilho.com.br>  
Enviada em: Thu Aug 13 21:27:44 2009 
Assunto: RES: STF  
Marcos, 
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Nesta linha de argumentação, mesmo que pareça difícil de acreditar, se o presidente sancionar o PLV 12 
este terá validade jurídica, levando em consideração a decisão do STF? 
 

De: Marcos Joaquim Goncalves Alves [mailto:marcosjg@mattosfilho.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 21:20 
Para:Roberto Giannetti;htt@usp.br; Henrique Malta Cosan; MAURICIO DANTAS BEZERRA;MAURICIO 
ROBERTO DE CARVALHO FERRO; fabricio.bittencourt@eliane.com; ricardo.meira@eliane.com; Pedro Robério 
de Melo Nogueira; Claudio Melo Odebrech; Marciel Costa; Roberto Quiroga Mosquera 
Assunto: STF 
 
Prezados, 
  
eu sei que infelizmente todos estão com a cabeça "bem cheia", mas temos pouco tempo para 
pensar em saídas diante do novo quadro postado pelo STF.  
  
Alguns pontos que precisamos pensar: 
  
1) o STF entendeu que o crédito prêmio de IPI não foi extinto em 1983, mas sim em 1990 por 
entender tratar-se de um incentivo fiscal setorial (absurdo mas é verdade!); 
  
2) logo, não é verdade falar em "inconstitucionalidade" do crédito prêmio de IPI pós 1990 e sim 
na "não recepção" do crédito prêmio de IPI em face da omissão do Parlamento de não ter 
confirmado, por lei, os incentivos setoriais existentes até então; 
  
Com essas duas premissas, como argumento político, o Parlamento continua tendo a 
competência legislativa para se debruçar sobre as situações jurídicas criadas pós 1990, tendo 
em vista a omissão legislativa de não ter confirmado o incentivo setorial do crédito prêmio de 
IPI. 
  
Por isso, entendo que o Presidente realmente vetará o PLV nº 12, mas o Parlamento tem 
competência legislativa para rejeitar o veto presidencial no prazo constitucional de 30 dias, nos 
termos do artigo 66, § 4º, da C.F., corrigindo a omissão provocada em 1990.  
  
Registro, o Parlamento não estará a legislar sobre algo inconstitucional (argumentos do 
Henrique Fontana e do José Eduardo Cardoso) mas sim sobre matéria que ele não se 
pronunciou na época correta. 
  
São idéias para se pensar. Amanhã trocarei alguns pensamentos como o Ministro Velloso. 
  
Abrs, MJ 
     
  

 

Marcos Joaquim Gonçalves Alves  
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 
SHS Quadra 06 - Conj. A - Bloco C - Sala 1901 
Edifício Business Center Tower - Brasil 21 
70322 915 - Brasília - Brasil 
Tel (55 61) 3218 6002 - Fax (55 61) 3218 6090 
e-mail: marcosjg@mattosfilho.com.br 
visite nosso site/please visit our website: www.mattosfilho.com.br 

 
 
ALERTA - Esta mensagem e seus anexos provêm de um escritório de advocacia e contêm informaçoes confidenciais. Se, por engano, 
receber esta mensagem, por favor notifique o remetente respondendo por e-mail e exclua esta mensagem e seus anexos, sem 
guardar cópia. 
 
NOTICE - This message and its attachments have been sent by a law firm and contain confidential and privileged information. If you 
have received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete this message and its attachments without 
retaining a copy.  
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A 
utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente 
proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise 
imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. Caso 
esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes.     This message may contain 
confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of 
this message is expressly prohibited. If you received this message in error, 
please contact the sender immediately and delete this message outright.  If this 
message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they 
shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
--  Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é confidencial e legalmente 
protegida, somente podendo ser usada pelo individuo ou entidade a quem foi 
endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolver ao remetente 
e, posteriormente apagar, pois a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou 
cópia do conteúdo desta mensagem são expressamente proibidos.  This message 
(including any attachments) contains confidential information intended for a 
specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the 
intended recipient, you should return and then delete this message. Any 
disclosure, copying, printing, use or distribution of this message, or the taking 
of any part is ilegal. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A 
utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente 
proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise 
imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. Caso 
esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes.     This message may contain 
confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of 
this message is expressly prohibited. If you received this message in error, 
please contact the sender immediately and delete this message outright.  If this 
message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they 
shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 14 de agosto de 2009 18:05

Para: Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Re: RES:

Ainda sem retorno 
 

From: Alexandrino Alencar  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; 
Claudio Melo Filho  
Sent: Fri Aug 14 17:02:38 2009 
Subject: RES:  

E o GM deu noticias? 
 

 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 14 de agosto de 2009 17:56 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho 
Cc: Alexandrino Alencar 
Assunto:  
 
Já falei com LC: está preocupado e vai falar com PR na 2ª ou 3ª 
Italiano vai almoçar com PR na 2ª. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 14 de agosto de 2009 20:47

Para: 'sergio.bath@fazenda.gov.br'

Assunto: Re:

Tudo ok. Acabamos de nos falar 
 
----- Original Message ----- 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: 'sergio.bath@fazenda.gov.br' <sergio.bath@fazenda.gov.br> 
Sent: Fri Aug 14 19:42:21 2009 
 
Sergio, 
Tive que desligar o cel durante uma reuniao. Qd vi o recado tentei ligar mas ja não tinha ninguem no Ministerio. 
Liguei para seu cel e deixei recado. 
Estou em SP todo final de semana, precisava me encontrar ou falar com o Ministro ate 2a. 
Obrigado e forte abraco 
Marcelo Odebrecht 
Cel: 11-8957-1561 
Casa: 11-3744-0901 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 17 de agosto de 2009 11:05

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: RES:

Falamos as 12 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Sent: Mon Aug 17 09:30:38 2009 
Subject: RES: 
 
Como foi a conversa com GM? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: domingo, 16 de agosto de 2009 19:18 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Alexandrino Alencar 
Assunto:  
 
Encontro do italiano com PR ficou para 3a Estarei falando por tel com GM esta 2a as 9:30 para tentar combinar algo. 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa??es visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 17 de agosto de 2009 11:30

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Fw: Res: Re: reflexões

Amanhã estarei em bsb se a conversa hj andar, amanhã seria bom falarmos pessoalmente e Mauricio bezerra 
ver proposta comigo. 
Por favor veja se controla publicações quanto mais se explica e mexe no assunto dificulta qualquer ação 
para não veto se até semana q vem tudo ficar quieto serà mais fácil, acredite. 
MF 
Amanha devo ter a "tal" proposta. 
 

De: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho  
Cc: Heleno <htt@usp.br>  
Enviado: Mon Aug 17 09:03:38 2009 
Assunto: Res: Re: reflexões  

Enviado do meu BlackBerry® da TIM 

From: Claudio Melo Filho  
Date: Sun, 16 Aug 2009 20:44:18 -0400 
To: 'maryelbe@hotlink.com.br'<maryelbe@hotlink.com.br> 
Subject: Re: reflexões 
Se puder me mande o teor da proposta para que eu possa avaliar se nos atende. 
 

De: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br>  
Para: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br>  
Enviado: Sun Aug 16 08:19:52 2009 
Assunto: reflexões  

Prezados, 

Desculpem-me! até parece que eu sou a voz pessismista. Contudo, quem me conhece sabe que eu sou 
otimistissima e quando iniciei isso, lá atrás, com o prof. Heleno e o Dr. Gianneti, aliás fui eu mesma quem 
apresentou os dois ao Dr. Adams, exatemente no congresso de Recife de 2006, e depois dei o fone pessoal 
dos dois para serem contactados, tinha certeza que conseguiríamos e VAMOS CONSEGUIR. Agora, 
porém, precisamos ser objetivos e realistas. 

Não tenhamos ilusões, pois o presidente, realmente irá vetar! Ele para não vetar terá que confrontar um 
ministro dele e todos os fazendários (a maioria sindicalistas que gritam bastante)e, agora, confrontará, 
também, o STF, será que ele vai fazer isso?  

 Temos duas situações: 

1) o presidente não veta e sanciona - o SINPROFAZ e a UNAFISCO irão entrar com ação de 
inconstitucionalidade e vocês têm ilusão sobre o resultado? o STF não gostou nada da pressão empresarial - 
dito por alguns deles inclusive a membros do CNJ (quem quiser duvide) - claro que o governo pode 
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pressionar, mas a sociedade.... Bom diante disso deveremos nos revoltar? vai andiantar ou prejudicar mais 
acirrar ânimos, publicar notas e ao final, não teremos nada? 

2) o presidente veta - conseguiremos derrubar o veto? ora foi difícil aprovar na Câmara - só 40 deputados a 
mais e a favor - se não fossem os deputados do sul RS, SC e PR, não tinha sido aprovada nem  a emenda - 
vale lembrar que em 20 anos só foi votado um veto e nehum derrubado pelo congresso, isso em situações 
mais tranquilas, imagina agora!! 

Bom: só há uma solução que é tentar negociar alternativa e para tanto pressionarmos todos parlamentares 
para que nao deixem o presidente vetar (sabendo que ele o fará) e que se ele vetar ele terá que dar 
alternativa. A pressão é sobre parlamentares que interessam e falam diretamente com planalto - isso os 
mesmos do Sul já estão fazendo isso. Estive no RS na sexta e organizamos isso, inclusive com apoio de 
centrais sindicais - desemprego assusta a todos, vai ser tentada agenda das centrais com presi)   

Amanhã haverá reunião do gabinete e um almoço que me deixa com esperanças de conseguirmos alternativa 
(vai ser sugerida). Quanto ao ano de 2002 acho melhor não nos enganarmos mais- tudo com uma nova cara. 
Inclusive, pode-se pensar em outro estímulo com outra cara, mas não agora. 

Espero contar com o apoio de vcs e ficarmos unidos, lembrando que quanto mais notícias e confrontos, 
nossas chances diminuem cada vez. 

Bom domingo 

Mary 

 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 17 de agosto de 2009 22:34

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: Res: Re: RES: IPI

Minha preocupacao agora e reduzir os envolvidos, pois a maioria que estava ajudando, nao vera com bons olhos..ja 
alinhei com Malta o inicio dos discursos. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Enviado: Mon Aug 17 21:31:57 2009 
Assunto: Res: Re: RES: IPI  

Benjamim deveria pagar a maior fatia 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: Mon Aug 17 22:30:32 2009 
Assunto: Re: RES: IPI 
 
Pelo menos ja temos alguem para dividir a conta 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Mon Aug 17 21:28:55 2009 
Subject: Re: RES: IPI 
 
MF me envie. 
Eu adiantei a Maltaque o cara ja estava vendendo nossa ideia e cobraria royalties. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Enviado: Mon Aug 17 21:13:28 2009 
Assunto: Re: RES: IPI 
 
A nossa previa reducao total para 180 dias. 
O texto ja esta com Italia 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Mon Aug 17 21:00:42 2009 
Subject: RES: IPI 
 
Basicamente é a nossa proposta. Temos que garantir que isso se estenda para o IPI prêmio e zero. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] 
Enviada em: segunda-feira, 17 de agosto de 2009 21:41 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: IPI 
 
MO / MF 
Cheguei em Brasilia e me reuni com H Malta/Cosan. 
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Eles ja teem, alinhados com italia, uma proposta que sera apresentada por Carangueijo.  
Gostei do que ouvi. 
 Resumidamente: 
1) isencao total de juros/multas e etc; 
2) pagamento com todas as reducoes em ate 60 meses, mas tendo a possibilidade de pagar em ate 180 meses. 
3) Possibilidade de utilizar tudo e todo o prejuizo fiscal. 
Apresentariamos na MP 462, Carangueijo ja conversou hoje com Biscoito e primo de adriano, ambos deram OK. 
Devo receber sugestao do texto ainda hoje. Retransmito assim que receber, para avaliarmos e ver como nos pronunciamos. 
Demais parceiros como Giannetti e outros estao fora desta formatacao. 
Abs 
 
Claudio 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 



74

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 18 de agosto de 2009 17:01

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Re: ENC: IPI/ Skaf /Gilmar / Agencia Estado

Novamente: brigas internas nos prejudicando Ambos fizeram um desservico para nos 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Sent: Tue Aug 18 15:35:21 2009 
Subject: ENC: IPI/ Skaf /Gilmar / Agencia Estado 
 
Acho que o clima na FIESP não deve estar bom.  
 
-----Mensagem original----- 
De: Bia Fovitzky [mailto:mbia@cdn.com.br] Enviada em: terça-feira, 18 de agosto de 2009 16:33 
Para: NELSON LETAIF; MARCELO LYRA; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: marcelo.billi@cdn.com.br; 'Claudio Tourinho'; valderez.caetano@cdn.com.br 
Assunto: IPI/ Skaf /Gilmar / Agencia Estado 
 
Caros, 
Tivemos as seguintes notícias que gostaríamos de compartilhar: 
 
- matéria da Agencia Estado, reproduzida pelo Diário do Grande ABC (ver íntegra logo abaixo), traz o  Paulo Skaf 
dizendo que, com a decisão do STF, a questão do IPI é pagina virada. Ele afirma que "a Fiesp é 100% legalista" 
e, na tabela, acaba desautorizando o Giannetti quando diz que " Vocês não ouviram qualquer posição oficial da Fiesp 
diferente dessa. Quem fala pela FIESP sou eu ".  
- Além disso, o pessoal da Brickmann nos contou que o Skaf teria conversado com o Gilmar Mendes para dar uma 
baixada na bola e passar uma régua depois que o Giannetti deu declarações á Imprensa afirmando que  a decisão do 
STF " 
foi rasa" e " subjetiva".  
- Hoje no final do dia teremos uma conference com o pessoal da SantaFe  e a Brickmann para "alinhamento". 
Abs 
Bia 
 
   
  
 
Após críticas de Giannetti, Skaf releva decisão do STF 
 
 
Da AE 
 
O presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, disse ontem ser uma página 
virada a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que considerou extinto em 1990 o benefício do crédito-prêmio 
do IPI ao exportador, na quinta-feira. "Eu acho que tudo isso é uma página virada. A Fiesp é uma entidade 100% 
legalista. O STF tomou uma decisão por unanimidade e o assunto está encerrado. Não cabe nenhum tipo de 
discussão", afirmou Skaf. 
 
A declaração representa um recuo em relação ao que havia dito o diretor 
<http://www.dgabc.com.br/default.asp?pt=secao&pg=detalhe&c=3&id=5761174&titu 



75

lo=Apos+criticas+de+Giannetti-+Skaf+releva+decisao+do+STF#>  de Relações Internacionais da Fiesp, Roberto 
Giannetti da Fonseca, que afirmou estar desapontado com o desprezo com que o STF teria tratado as exportadoras 
e disse que a decisão teria "efeitos devastadores", como o fechamento de 500 mil empresas. "Vocês não ouviram 
qualquer posição oficial da Fiesp diferente dessa. Quem fala pela Fiesp sou eu", afirmou Skaf. 
 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 08:43

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Re: Res: Tentativa/ IPI

Não podemos desistir do zero, mas temos que reconhecer que esta eh uma briga com poucos aliados. CSN por 
exemplo ja se acertou com o fisco 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Tue Aug 18 21:35:10 2009 
Subject: Res: Tentativa/ IPI  

Em adicao. 
 
Ambas as questoes, zero e premio estao na mesma situacao, tiveram jgamento do leading case pela STF. Não se justifica o 
tratamento diferenciado 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Para: 'cmf@odebrecht.com' <cmf@odebrecht.com>; 'mbahia@odebrecht.com' <mbahia@odebrecht.com> 
Enviada em: Tue Aug 18 22:33:05 2009 
Assunto: Res: Tentativa/ IPI 
 
Estamos sendo abandonados na questao do zero. 
 
 Parece-me que eh melhor não ter nada e o governo arcar com a pressao de todos a ter algo parcial que pouco nos atende e ficar 
com a ideia de que fomos atendidos. 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: Tue Aug 18 19:59:57 2009 
Assunto: Tentativa/ IPI 
 
MO / MF 
Tentamos emplacar na Camara. Nao deu. Muita pressao e mais precisamente Neto/e partido foram contra, querem que venha a 
solucao do Senado. Acho que ficaram ressabiados com. Votacao da 460 e nao quiseram ser enganados novamente. 
Estou saindo do ar so agora pois estava com M Faria e Lobao. Boa reuniao. 
Falaremos amanha, pois tenho um jantar na casa de amigos pela data de hoje. 
Abs 
 
Claudio 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
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message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: CARLOS FADIGAS <carlos.fadigas@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 10:50

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: Crédito prêmio de IPI

Concordo com você e sei da importância de mantermos o discurso para o Governo. No final da Apimec eu falei com 
os dois jornalistas que estavam lá (incluindo o André Magnabosco) e fiz o discurso do quanto essa questão era 
delicada, pois o setor exportador já estava muito pressionado pelo câmbio e pelo enfraquecimento da economia 
nos mercados de destino das exportações. Infelizmente ele refletiu a parte mais positiva da resposta, sem refletir a 
parte negativa. Vou continuar atento. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 10:44 
Para: CARLOS FADIGAS 
Assunto: ENC: Crédito prêmio de IPI 
 
Fadigas, 
 
Entendo a dificuldade que é dizer que o IPI Prêmio é impactante para nós, mas precisamos deste apoio para 
pressionar o Governo a achar uma solução para o problema que ele mesmo criou. Temo que este discurso nos leve 
a receber pouca atenção para o problema 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 10:38 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE 
Assunto: ENC: Crédito prêmio de IPI 
 
PSC 
 

De: DEBORA REGINA GASQUES  
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 10:37 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Assunto: Crédito prêmio de IPI 
 

Braskem ainda estuda prazo para devolução de crédito-prêmio do IPI 

André Magnabosco 

A petroquímica Braskem ainda não definiu se optará pelo prazo máximo de 180 meses para devolver aos cofres do 
Governo Federal o valor referente ao crédito-prêmio do IPI utilizado pela companhia desde 1990. De acordo com o 
vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Braskem, Carlos Fadigas, a decisão, a ser tomada até 
o final do próximo mês de novembro, deverá considerar os descontos possíveis na eventualidade de um pagamento 
em prazos mais curtos do que o máximo permitido pelo governo.  

A companhia já tem provisionado em seus resultados um montante de aproximadamente R$ 750 milhões referente 
ao valor a ser devolvido aos cofres da União a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de que a 
validade do crédito-prêmio do IPI se encerrava em 1990. Esse valor, no entanto, poderia ser revisado para baixo 
na eventualidade de a Braskem quitar o montante em um número menor de prestações. "Ainda acredito que o valor 
final poderia ser menor", afirmou Fadigas, após ser questionado sobre o tema por um analista. A companhia 
encerrou o segundo trimestre de 2009 com mais de R$ 3,2 bilhões em caixa, montante que poderia ser utilizado na 
quitação dessa pendência.  

O executivo também lembrou que o "novo gasto" da companhia, determinado pelo STF na semana passada, não 
deve ser visto como um fator preocupante para os resultados da Braskem. Na eventualidade de o 
montante ser pago em 120 meses, por exemplo, a companhia teria de repassar ao Governo Federal 
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aproximadamente R$ 75 milhões por ano, o equivalente a menos de 5% da geração de caixa da 
companhia em 2008.  

AE Setorial – 18/08/2009 
 
 
Débora Regina Gasques 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9431  
Fax 55 11 3576.9197 
debora.gasques@braskem.com.br 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 11:31

Para: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: RES:

Eu deixaria acontecer naturalmente, e ocorrendo eu aproveito. Acho que o encontro que precisamos tentar ter eh 
com mais calma e entre PR e meu pai. 
 
----- Original Message ----- 
From: Alexandrino Alencar 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Wed Aug 19 10:27:08 2009 
Subject: RES: RES: 
 
Marcelo vc não acha que o encontro na próxima terça-feira com PR seria interessante.Pois poderíamos pedir uns 5 
minutos particulares 
 
  
  
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 11:25 
Para: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Re: RES: 
 
LC tb me disse hoje que falou com PR e este com GM da necessidade de fazer algo. Acho que foi positivo o reforco 
dele. 
 
----- Original Message ----- 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Wed Aug 19 10:23:45 2009 
Subject: Re: RES: 
 
Me encontrei com Rubens agora pela manha. Ele não tem Zero, mas vai nos apoiar na linha que queremos. 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Wed Aug 19 10:21:18 2009 
Subject: RES:  
 
Henrique - 100% alinhado com nosso discurso. Já ciente que vocês irão juntos.  
 
Ontem Brani me ligou já tarde, ficou de marcar encontro. Tentei hoje mas ainda não consegui falar. Estou no 
encalço. Já alinhei com AA que se eu não consegui ele vai para cima tentar marcar. Acho que ele está fugindo um 
pouco. 
 
-----Mensagem original----- 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 08:59 
Para: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto:  
 
MF: preciso saber se vc tem algo a atualizar naqueles papers de sancao/veto parcial e Refis Zero e Premio, ou ainda 
alguma nova alternativa para levar para GM na 6a. 
Preciso que vc e CMF alinhem com Henrique (Cosan) as alternativas que estaremos levando na 6a. 
Rubens vai estar em NY, assim estaremos indo eu, Benjamim e Henrique. 
Se tiver alguma atualizacao sobre os papers/alternativas me avise pois fiquei de alinhar com Benjamim entre hoje e 
amanha. 
Seria importante eu saber qt cada deles (Cosan e CSN) tem de passivo e ativo com o Zero e Premio para eu saber 
avaliar nossos aliados e ate onde eles vao. 
 
CMF/AA: preciso que se encontrem pessoalmente com Italia em BSB para saber como foi encontro dele e se 
atualizar. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 11:56

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Res: RES:

LC apenas reforcou. A conversa decisiva eh a de 6a. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Wed Aug 19 10:46:24 2009 
Subject: Res: RES:  

Importante que LC e GM estejam alinhados que fazer algo significa para os dois IPIs 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com>; MAURICIO 
ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: Wed Aug 19 11:24:43 2009 
Assunto: Re: RES: 
 
LC tb me disse hoje que falou com PR e este com GM da necessidade de fazer algo. Acho que foi positivo o reforco dele. 
 
----- Original Message ----- 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Wed Aug 19 10:23:45 2009 
Subject: Re: RES: 
 
Me encontrei com Rubens agora pela manha. Ele não tem Zero, mas vai nos apoiar na linha que queremos. 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Wed Aug 19 10:21:18 2009 
Subject: RES: 
 
Henrique - 100% alinhado com nosso discurso. Já ciente que vocês irão juntos. 
 
Ontem Brani me ligou já tarde, ficou de marcar encontro. Tentei hoje mas ainda não consegui falar. Estou no encalço. Já alinhei 
com AA que se eu não consegui ele vai para cima tentar marcar. Acho que ele está fugindo um pouco. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 08:59 
Para: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: 
 
MF: preciso saber se vc tem algo a atualizar naqueles papers de sancao/veto parcial e Refis Zero e Premio, ou ainda alguma nova 
alternativa para levar para GM na 6a. 
Preciso que vc e CMF alinhem com Henrique (Cosan) as alternativas que estaremos levando na 6a. 
Rubens vai estar em NY, assim estaremos indo eu, Benjamim e Henrique. 
Se tiver alguma atualizacao sobre os papers/alternativas me avise pois fiquei de alinhar com Benjamim entre hoje e amanha. 
Seria importante eu saber qt cada deles (Cosan e CSN) tem de passivo e ativo com o Zero e Premio para eu saber avaliar nossos 
aliados e ate onde eles vao. 
 
CMF/AA: preciso que se encontrem pessoalmente com Italia em BSB para saber como foi encontro dele e se atualizar. 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 



84

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 13:58

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Enc: Ja temos os numeros?

Depois me faca uma tabela com todos que conseguirmos. 
So coloque passivos/contigencias. Entendo que estas sao as provisoes. 
Rubens me disse que não tinha Zero. Tb pensei que o maior problema da CSN era o Zero. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Wed Aug 19 11:55:06 2009 
Subject: Enc: Ja temos os numeros?  

Seguem alguns numeros. 
 
Vamos buscar outros 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Wed Aug 19 12:32:35 2009 
Assunto: RES: Ja temos os numeros?  

Estou tentando pegar da Usiminas, Whirlpool e Embraer (que discutem o IPI Zero).  Abaixo CSN, COSAN e 
PARANAPANEMA 
 

CSN        

         

IPI Alíquota Zero*          220.000.000,00         

IPI Prêmio**       3.900.000.000,00         

Total       4.120.000.000,00         

         

* Valor sujeito a parcelamento ordinário (60x). A CSN poderá migrar para o Refis da Crise, auferindo um ganho e alongando a dívida. 

** Possui provisão de R$ 2.2bilhões e Depósitos Judiciais de R$ 1.9bilhão.       

         

         

COSAN*        

         

IPI Zero            86.125.000,00         

IPI Prêmio          252.000.000,00         

Total          338.125.000,00         

         

* Dados de Junho de 2008        

         

PARANAPANEMA        

         

IPI Zero          592.878.000,00         

IPI Prêmio            52.229.000,00         

         

         

         
 
 



85

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 12:05 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Assunto: Ja temos os numeros? 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 20:49

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino 

Alencar

Assunto: Re: IPi

Ok. Ja voltei atras com ele. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino 
Alencar 
Enviado: Wed Aug 19 18:25:02 2009 
Assunto: RES: IPi 
 
Acho perigoso você estar junto com Gianetti na reunião com Gilberto. Só vai gerar mais desgaste para nós. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 18:46 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar 
Assunto: IPi 
 
Acabei de conversar longamente com Giannetti resumo da opera: 
 
1. Ele teve reuniao com Min Tarso e acredita que sensibilizou e que ele aderiu a nossa causa. 
 
2. Pediu, atraves do Tarso, reuniao com Gilberto, que deve ocorrer na segunda. Me chamou para ir junto concordei. 
 
3. Pediu tambem que o veto seja parcial, preservando pelo menos a clausula que faz suspensao por 1 ano dos 
temas. Acho boa ideia. 
 
4. Em outra linha, a Maryelbe esta tentando fazer voo solo e me pedindo ajuda. Eu tenho fugido de forma elegante. 
 
5. Almocei com H Malta e alinhei apoio total a nosso discurso que MO vai fazer na reuniao que ele estara. Tudo OK. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 22:09

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Fw:

Marcelo 
Amanha gostaria de falar sobre o tema abaixo e tambem da ideia de Heleno. Que gostei. 
Ele esta convencido que temos que afastar Giannetti. Falamos horas hoje. 
 

De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>  
Para: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br>; 'Henrique de Bastos Malta' 
<henrique.malta@cosan.com.br>; 'Roberto Giannetti da Fonseca' <rgiannetti@e-silex.com.br>; Claudio Melo Filho  
Enviado: Wed Aug 19 21:02:35 2009 
Assunto:  

Estarei com Adams e pedirei pessoalmente para ele manter os dois artigos abaixo: 

 

EMENDA 

 

          Art. X. Poderão ser parcelados os débitos decorrentes da utilização do crédito de que 

trata o art. 1º do Decreto-Lei n.º 491, de 5 de março de 1969, do Decreto n.º 78.986, de 21 de 

dezembro de 1976, e dos arts. 1º, II, e 4º, do Decreto-Lei n.º 1.894, de 16 de dezembro de 

1981, apurados pelos industriais, produtores vendedores e comerciais exportadoras, de 

acordo com as regras estabelecidas neste artigo e na Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.   

 

XXX. Os processos ficarão suspensos por 360 dias ou até que se dê a homologação 

expressa ou tácita, conforme o artigo 150, § 4º, da Lei nº 5.172, de 1966, o que ocorrer 

primeiro, devendo, após este prazo, haver a renúncia de todos os processos judiciais ou 

administrativos em curso, que tenha por objeto matéria de que trata este artigo, não sendo 

devidas verbas sucumbenciais. 

 

Gostaria de saber se todos concordam.  

 

Abs, 

 

Heleno Torres 
 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 20 de agosto de 2009 07:23

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Alexandrino Alencar

Assunto: Re:

Pelo que entendi abre um espaco para nosso Refis. Eh isto? 
Sobre Gianetti ja estou agindo assim. Mas na pratica não acho que precisa oficializar, basta não envolve-lo. 
Ontem falei com Paulo Skaf sobre o tema. Ele disse que teve que rebater porque Gianetti estava usando o nome da 
Fiesp para reclamar do Suplemo. Acho que ambos errara e nos prejudicaram, de todo modo fiz mostrar a ele que 
não podemos deixar o governo confortavel com o veto, sem uma solucao. 
Estou indo para o check-up e vou chegar mais tarde. Combine com MF, AA e Darci e nos falamos qd eu chegar no 
escritorio. 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Sent: Wed Aug 19 21:09:03 2009 
Subject: Fw:  

Marcelo 
Amanha gostaria de falar sobre o tema abaixo e tambem da ideia de Heleno. Que gostei. 
Ele esta convencido que temos que afastar Giannetti. Falamos horas hoje. 
 

De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>  
Para: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br>; 'Henrique de Bastos Malta' 
<henrique.malta@cosan.com.br>; 'Roberto Giannetti da Fonseca' <rgiannetti@e-silex.com.br>; Claudio Melo Filho  
Enviado: Wed Aug 19 21:02:35 2009 
Assunto:  

Estarei com Adams e pedirei pessoalmente para ele manter os dois artigos abaixo: 

 

EMENDA 

 

          Art. X. Poderão ser parcelados os débitos decorrentes da utilização do crédito de que 

trata o art. 1º do Decreto-Lei n.º 491, de 5 de março de 1969, do Decreto n.º 78.986, de 21 de 

dezembro de 1976, e dos arts. 1º, II, e 4º, do Decreto-Lei n.º 1.894, de 16 de dezembro de 

1981, apurados pelos industriais, produtores vendedores e comerciais exportadoras, de 

acordo com as regras estabelecidas neste artigo e na Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.   

 

XXX. Os processos ficarão suspensos por 360 dias ou até que se dê a homologação 

expressa ou tácita, conforme o artigo 150, § 4º, da Lei nº 5.172, de 1966, o que ocorrer 

primeiro, devendo, após este prazo, haver a renúncia de todos os processos judiciais ou 

administrativos em curso, que tenha por objeto matéria de que trata este artigo, não sendo 

devidas verbas sucumbenciais. 

 

Gostaria de saber se todos concordam.  

 



89

Abs, 

 

Heleno Torres 
 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 20 de agosto de 2009 13:50

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: Tabela IPI Zero e IPI Prêmio

Mandei a tabela errada. Já mandarei a nova 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: quinta-feira, 20 de agosto de 2009 13:47 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: Tabela IPI Zero e IPI Prêmio 
 
Marcelo, 
 
Seguem alguns números que consegui 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Enviada em: quinta-feira, 20 de agosto de 2009 12:13 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Tabela IPI Zero e IPI Prêmio 
 
MF: 
Segue a tabela. Infelizmente, não existem dados de empresas que serão fortemente impactadas pela decisão do IPI 
Prêmio (i.e. SAB Trading, Usinas de Açúcar do NE). 
 

 
 

Maurício Dantas Bezerra 

Jurídico 

Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9088 

Fax 55 11 3576.9197 

mauricio.bezerra@braskem.com.br 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 21 de agosto de 2009 20:06

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: RES:

Acho que vai ajudar na agenda com GM reforcando minha reuniao pela manha. 
O nosso assunto especifico do Zero soh depois dele resolver o caso dele. 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Sent: Fri Aug 21 18:43:49 2009 
Subject: RES: 
 
Queria entender exatamente como. É para eu procurá-lo? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: sexta-feira, 21 de agosto de 2009 19:41 
Para: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto:  
 
Acabou agora. Conforme previsto. 
Acho que vai ajudar 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 25 de agosto de 2009 12:28

Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Assunto: ENC: Urgentissino

Anexos: CP IPI Miriam Leitão.eml; CP IPI EMENTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA.doc

RG está jogando pesado. 
Se GM não ligar até amanhã, ligo para ele. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Roberto Giannetti da Fonseca [mailto:rgiannetti@e-silex.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 25 de agosto de 2009 12:18 
Para: 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC'; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Urgentissino 
 
 
Caros, Para o seu conhecimento. 
Roberto Giannetti da Fonseca 
 
 
 
----- Original Message ----- 
From: "Roberto Giannetti da Fonseca" <rgiannetti@e-silex.com.br> 
To: <maryelbe@hotlink.com.br>; "Henrique Malta Cosan"  
<henrique.malta@cosan.com.br>; "Claudio meloodebrech" <cmf@odebrecht.com>; "Pedro roberio" 
<pedro@sindacucar-al.com.br>; "Heleno" <htt@usp.br> 
Cc: "D germana" <mmarques@sabtrading.com.br>; "Fernanda email"  
<nanda.vilela@bol.com.br>; <htt@helenotorres.com.br> 
Sent: Tuesday, August 25, 2009 11:48 AM 
Subject: Urgentissino 
 
 
> 
> Caros, 
> A Maryelbe tem toda razão. A decisão deverá sair até quinta feira e a  
> tendencia é um veto parcial, através da sanção parcial da estrutura da  
> emenda, e a modulação para 1999 ou na pior das hipóteses 1996. 
> Ontem tivemos um dia agitado no Rio de Janeiro. Belluzzo me convidou a  
> acompanhá-lo numa palestra comemorativa de 40 anos do Caderno de  
> Economia do jornal O Globo, no qual o ministro Guido Mantega  
> compareceu como palestrante principal, ele Belluzzo como debatedor, e  
> adivinhem : a nossa querida Miriam Leitão como moderadora. O Ministro  
> Guido Mantega nos bastidores do encontro nos convidou para uma  
> reunião-almoço nesta sexta feira e de forma suscinta e enigmática  
> deixou antever que até lá teremos novidades sobre o CP IPI, insinuando  
> a possibilidade de uma solucão intermediária negociada. As bancadas do  
> PT e do PMDB tem mesmo que marcar sobre pressão. 
> Estou fazendo follow up sobre parecer do Ministério da Justiça a PR e  
> aguardo o Claúdio marcar reunião com outros membros do Executivo  
> envolvidos no CP IPI. 
> Quanto a Miriam, hostil como de costume, me disse que de manhã através  
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> da CBN havia atacado mais uma vez o "escandaloso" lobby do CP IPI, ou  
> seja nós todos, e que não nos deixaria em paz até o final. Creio que  
> ela passou da conta e merece nosso repúdio pelas mentiras veiculadas.  
> Por enquanto limitei-me a um e-mail de resposta (vide anexo) com cc  
> para João Roberto Marinho. Aguardo comentários e sugestões. 
> Um abraço, Roberto Giannetti da Fonseca 
> 
> 
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: <maryelbe@hotlink.com.br> 
> To: "Henrique Malta Cosan" <henrique.malta@cosan.com.br>; "Claudio  
> meloodebrech" <cmf@odebrecht.com>; "Pedro roberio" 
> <pedro@sindacucar-al.com.br>; "Heleno" <htt@usp.br> 
> Cc: "D germana" <mmarques@sabtrading.com.br>; "Roberto giannetti" 
> <rgiannetti@e-silex.com.br>; "Fernanda email"  
> <nanda.vilela@bol.com.br> 
> Sent: Tuesday, August 25, 2009 10:49 AM 
> Subject: Res: Urgentissino 
> 
> 
>> Repito: a fazenda foi chamada para quinta. 
>> PT do sul - pressåo total. Hj todos receberão email desde Lula até os  
>> faxineiros do congresso ------Mensagem original------ 
>> De: Henrique Malta Cosan 
>> Para: Maryelbe 
>> Para: Claudio melo odebrech 
>> Para: Pedro roberio 
>> Para: Heleno 
>> Cc: D germana 
>> Cc: Roberto giannetti 
>> Cc: Fernanda email 
>> Enviada em: Ago 25, 2009 10:01 
>> Assunto: Res: Urgentissino 
>> 
>> Bom dia Mary 
>> A decisao sera no dia 02 de setembro. 
>> Quem e o Tigre?Por enquanto tenho visto muito bagre ensaboado tigre  
>> que e bom nada. 
>> Manter PRESSAO no PT e a melhor saida Abcs Henrique 
>> 
>> ----- Mensagem original ----- 
>> De: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
>> Para: Claudio melo odebrech <cmf@odebrecht.com>; Henrique Malta;  
>> Pedro roberio <pedro@sindacucar-al.com.br>; Heleno <htt@usp.br> 
>> Cc: D germana <mmarques@sabtrading.com.br>; Roberto giannetti  
>> <rgiannetti@e-silex.com.br>; Fernanda email <nanda.vilela@bol.com.br>  
>> Enviada em: Tue Aug 25 09:44:03 2009 
>> Assunto: Urgentissino 
>> 
>> A decisão final será na quinta e existem vàrias propostas. O tigre  
>> voltou? 
>> Estou em bsb e à noite posso reunir. 
>> Todos estão fazendo grande pressão PT q quer achar saída. 
>> Enviado do meu BlackBerry® da TIM 
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>> -- 
>> 
>> Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é confidencial e legalmente  
>> protegida, somente podendo ser usada pelo individuo ou entidade a  
>> quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá  
>> devolver ao remetente e, posteriormente apagar, pois a disseminação,  
>> encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta mensagem  
>> são expressamente proibidos. 
>> 
>> This message (including any attachments) contains confidential  
>> information intended for a specific individual and purpose, and is  
>> protected by law. 
>> If you are not the intended recipient, you should return and then  
>> delete this message. Any disclosure, copying, printing, use or  
>> distribution of this message, or the taking of any part is ilegal. 
>> 
>> 
>> Enviado do meu BlackBerry® da TIM 
>  
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 25 de agosto de 2009 12:51

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Assunto: RES: Urgentissino

Perfeito. Avisei a Malta para fazer o mesmo> 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 25 de agosto de 2009 12:40 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho 
Assunto: RES: Urgentissino 
 
Não. Se não me ligar hoje, ligo para ele 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 25 de agosto de 2009 12:36 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Assunto: RES: Urgentissino 
 
Marcelo, 
 
Alguma noticio do Guido? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 25 de agosto de 2009 12:29 
Para: Roberto Giannetti da Fonseca 
Cc: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho 
Assunto: RES: Urgentissino 
 
Roberto, 
Precisamos ter calma. Questão de forma. O conteúdo é mais que legítimo. 
Mas concordo que temos que intensificar a pressão dos parlamentares do PT encima de Guido para que ele nos dê 
uma alternativa 
 
-----Mensagem original----- 
De: Roberto Giannetti da Fonseca [mailto:rgiannetti@e-silex.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 25 de agosto de 2009 12:18 
Para: 'Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC'; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Urgentissino 
 
 
Caros, Para o seu conhecimento. 
Roberto Giannetti da Fonseca 
 
 
 
----- Original Message ----- 
From: "Roberto Giannetti da Fonseca" <rgiannetti@e-silex.com.br> 
To: <maryelbe@hotlink.com.br>; "Henrique Malta Cosan"  
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<henrique.malta@cosan.com.br>; "Claudio meloodebrech" <cmf@odebrecht.com>; "Pedro roberio" 
<pedro@sindacucar-al.com.br>; "Heleno" <htt@usp.br> 
Cc: "D germana" <mmarques@sabtrading.com.br>; "Fernanda email"  
<nanda.vilela@bol.com.br>; <htt@helenotorres.com.br> 
Sent: Tuesday, August 25, 2009 11:48 AM 
Subject: Urgentissino 
 
 
> 
> Caros, 
> A Maryelbe tem toda razão. A decisão deverá sair até quinta feira e a  
> tendencia é um veto parcial, através da sanção parcial da estrutura da  
> emenda, e a modulação para 1999 ou na pior das hipóteses 1996. 
> Ontem tivemos um dia agitado no Rio de Janeiro. Belluzzo me convidou a  
> acompanhá-lo numa palestra comemorativa de 40 anos do Caderno de  
> Economia do jornal O Globo, no qual o ministro Guido Mantega  
> compareceu como palestrante principal, ele Belluzzo como debatedor, e  
> adivinhem : a nossa querida Miriam Leitão como moderadora. O Ministro  
> Guido Mantega nos bastidores do encontro nos convidou para uma  
> reunião-almoço nesta sexta feira e de forma suscinta e enigmática  
> deixou antever que até lá teremos novidades sobre o CP IPI, insinuando  
> a possibilidade de uma solucão intermediária negociada. As bancadas do  
> PT e do PMDB tem mesmo que marcar sobre pressão. 
> Estou fazendo follow up sobre parecer do Ministério da Justiça a PR e  
> aguardo o Claúdio marcar reunião com outros membros do Executivo  
> envolvidos no CP IPI. 
> Quanto a Miriam, hostil como de costume, me disse que de manhã através  
> da CBN havia atacado mais uma vez o "escandaloso" lobby do CP IPI, ou  
> seja nós todos, e que não nos deixaria em paz até o final. Creio que  
> ela passou da conta e merece nosso repúdio pelas mentiras veiculadas.  
> Por enquanto limitei-me a um e-mail de resposta (vide anexo) com cc  
> para João Roberto Marinho. Aguardo comentários e sugestões. 
> Um abraço, Roberto Giannetti da Fonseca 
> 
> 
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: <maryelbe@hotlink.com.br> 
> To: "Henrique Malta Cosan" <henrique.malta@cosan.com.br>; "Claudio  
> meloodebrech" <cmf@odebrecht.com>; "Pedro roberio" 
> <pedro@sindacucar-al.com.br>; "Heleno" <htt@usp.br> 
> Cc: "D germana" <mmarques@sabtrading.com.br>; "Roberto giannetti" 
> <rgiannetti@e-silex.com.br>; "Fernanda email"  
> <nanda.vilela@bol.com.br> 
> Sent: Tuesday, August 25, 2009 10:49 AM 
> Subject: Res: Urgentissino 
> 
> 
>> Repito: a fazenda foi chamada para quinta. 
>> PT do sul - pressåo total. Hj todos receberão email desde Lula até os  
>> faxineiros do congresso ------Mensagem original------ 
>> De: Henrique Malta Cosan 
>> Para: Maryelbe 
>> Para: Claudio melo odebrech 
>> Para: Pedro roberio 
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>> Para: Heleno 
>> Cc: D germana 
>> Cc: Roberto giannetti 
>> Cc: Fernanda email 
>> Enviada em: Ago 25, 2009 10:01 
>> Assunto: Res: Urgentissino 
>> 
>> Bom dia Mary 
>> A decisao sera no dia 02 de setembro. 
>> Quem e o Tigre?Por enquanto tenho visto muito bagre ensaboado tigre  
>> que e bom nada. 
>> Manter PRESSAO no PT e a melhor saida Abcs Henrique 
>> 
>> ----- Mensagem original ----- 
>> De: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
>> Para: Claudio melo odebrech <cmf@odebrecht.com>; Henrique Malta;  
>> Pedro roberio <pedro@sindacucar-al.com.br>; Heleno <htt@usp.br> 
>> Cc: D germana <mmarques@sabtrading.com.br>; Roberto giannetti  
>> <rgiannetti@e-silex.com.br>; Fernanda email <nanda.vilela@bol.com.br>  
>> Enviada em: Tue Aug 25 09:44:03 2009 
>> Assunto: Urgentissino 
>> 
>> A decisão final será na quinta e existem vàrias propostas. O tigre  
>> voltou? 
>> Estou em bsb e à noite posso reunir. 
>> Todos estão fazendo grande pressão PT q quer achar saída. 
>> Enviado do meu BlackBerry® da TIM 
>> -- 
>> 
>> Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é confidencial e legalmente  
>> protegida, somente podendo ser usada pelo individuo ou entidade a  
>> quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá  
>> devolver ao remetente e, posteriormente apagar, pois a disseminação,  
>> encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta mensagem  
>> são expressamente proibidos. 
>> 
>> This message (including any attachments) contains confidential  
>> information intended for a specific individual and purpose, and is  
>> protected by law. 
>> If you are not the intended recipient, you should return and then  
>> delete this message. Any disclosure, copying, printing, use or  
>> distribution of this message, or the taking of any part is ilegal. 
>> 
>> 
>> Enviado do meu BlackBerry® da TIM 
>  
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
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Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 25 de agosto de 2009 21:21

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: ENC: IPI. Veto. URGENTE.

Ou seja ele esta indo na linha da Remissao? 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Tue Aug 25 18:34:40 2009 
Subject: ENC: IPI. Veto. URGENTE.  

Marcelo 
 
 
Manoel Felipe confirmou que o e-mail foi enviado pelo Italiano. Segundo ele a intenção é achar a solução do 
problema como pedido pelo chefe. 
 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Enviada em: terça-feira, 25 de agosto de 2009 17:36 
Para: 'mfrb@manoelfelipe.org' 
Assunto: RES: IPI. Veto. URGENTE. 
 
Manoel. Excelente notícia.  
É importante sim e é de nosso interesse.  
Sugiro apenas, para facilitar o procedimento de anistia e remissão, que sejam mantidos os dispositivos abaixo.Caso 
contrário ficará a discussão de como provar (nos termos desta lei) as operações de exportação.  
Um abraço 
 
 

Art. 24. Para aderir aos termos da transação tributária 

autorizada pelo art. 23 desta Lei, a pessoa jurídica deverá atender aos 

seguintes requisitos, cumulativamente: 

I – ser titular dos créditos, na forma da legislação, inclusive 

por meio de outros estabelecimentos ou filiais da mesma empresa, 

ressalvado o disposto no § 1º deste artigo; 

III – comprovar a existência das exportações geradoras dos 

créditos mediante um dos seguintes meios: 

a) Guias de Exportação carimbadas pela Carteira de Comércio 

Exterior - CACEX ou, na sua ausência, Registro de Exportação, Declaração 

de Exportação, acompanhados do conhecimento de transporte ou documento 

que comprove a quitação regular dos títulos cambiais; ou 

b) declaração da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX que 

comprove: 
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1. data do embarque e do desembaraço aduaneiro; 

2. qualificação do produto exportado e sua classificação na 

nomenclatura brasileira de mercadorias vigente à época; 

3. dados relativos ao frete e ao seguro, quando aplicáveis; ou 

c) qualquer meio admitido em Direito que possa comprovar a 

existência das exportações, inclusive listagem emitida pelo Banco Central 

do Brasil; 

IV – demonstrar a renúncia de todos os processos em curso, quando 

se tratar de autor de ação judicial que tenha por objeto matéria relativa 

aos créditos de que trata o art. 23 desta Lei. 

§ 1º Será admitida a transação com cessionários do crédito de 

que trata o art. 23 desta Lei, unicamente naqueles casos que foram 

autorizados por decisão judicial ou quando as cessões dos créditos 

realizaram-se entre empresas do mesmo grupo econômico, como filiais, 

controladas ou controladoras. 

§ 2º No caso do § 1º deste artigo, a participação na transação 

fica condicionada à comprovação das exportações pelos respectivos 

cedentes. 

 
 

De: MANOEL FELIPE RÊGO BRANDÃO [mailto:mfrbr@terra.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 25 de agosto de 2009 16:32 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Assunto: IPI. Veto. URGENTE. 
Prioridade: Alta 
 
Caro Maurício, pediram-me opinião sobre a mensagem abaixo. 
Gostaria de saber se tem conhecimento dessa proposta e se isso atenderia aos interesses de sua empresa. 

Abraço, 
Manoel Felipe  
________________________________________ 
Manoel, 
 
Gostaria de uma avaliação sua sobre esta proposta de vetos " recortados " . Em resumo pelo que entedi, faz a 
anistia de multas, juros e principal de quem compensou, é isso? 

Prezado B, 

A pedido (...), encaminho-lhe texto “recortado”, destacando em amarelo os artigos que podem ser 
salvos do veto presidencial (art. 23 / Art. 23, §3º / art. 29) 

 Abraço, 
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Art. 23. A União promoverá transação do crédito de que tratam o art. 1º 
do Decreto-Lei nº 491, de 5 de março de 1969, o Decreto nº 78.986, de 
21 de dezembro de 1976, e o inciso 

II do art. 1º e o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.894, de 16 de dezembro de 
1981 (crédito-prêmio de IPI), apurado pelos industriais, produtores 
vendedores e comerciais exportadoras,nos termos do art. 171 da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, para solução 
definitiva dos litígios judiciais ou administrativos. 

§ 3º Ficam extintos os créditos tributários da União e anistiadas as 
multas de mora, de ofício ou de qualquer espécie, inclusive isoladas, em 
decorrência da compensação promovidapelos contribuintes ou cessionários, 
desde que comprovadas, nos termos desta Lei, as operações de exportações 
em que se fundam os respectivos créditos. 

Art. 29. A partir da data da publicação desta Lei,todos os processos 
judiciais ou administrativos, inclusive execuções fiscais, ações 
rescisórias, medidas incidentais ou cautelares, inclusive representações, 
exclusões ou rescisões de parcelamentos, relativos aos créditos de que 
trata o art. 23 desta Lei, ficam suspensos por 360 (trezentos e 
sessenta)dias, com os efeitos do art. 206 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

  

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 26 de agosto de 2009 08:52

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Fw: CP 25.08.2009

 
 
----- Original Message ----- 
From: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
To: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
Sent: Tue Aug 25 21:02:00 2009 
Subject: CP 25.08.2009 
 
 
Prezados, 
Na quinta haverá uma reunião da Fazenda para decidir a posição definitiva. A pressão está funcionando pois o 
governo está inseguro para tomar qualquer decisão. 
Por favor, insistam com os parlamentares para que eles pressionem o governo por posição favorável não só ao 
parcelamento, mas também ao reconhecimento de créditos para quem não fez compensações. 
Continuamos trabalhando bastante. Aguardo notícias das ações. 
Att 
Mary Elbe 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 26 de agosto de 2009 10:25

Para: Claudio Melo Filho; 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Alexandrino 

Alencar

Assunto: ENC: URGENTE - Negociação sobre crédito-prêmio diminuirá perdas para o 

País

Anexos: CP IPI Belluzzo O Globo 24 julho 09.doc; CP IPI TEXTO FINAL MP 460.doc

Temos que ter cuidado pois o pessoal das tradings (e outros que não compensaram) preferem uma data pior (ex:96) 
para ganhar algo, do que a remissão (onde não levam nada) 
 

De: Roberto Giannetti da Fonseca [mailto:rgiannetti@e-silex.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 25 de agosto de 2009 20:00 
Para: gabpr@planalto.gov.br 
Cc: lizete@e-silex.com.br; pedro.abramovay@mj.gov.br 
Assunto: URGENTE - Negociação sobre crédito-prêmio diminuirá perdas para o País 

 

Caro Ministro Gilberto Carvalho, 
  
Na qualidade de representante dos exportadores brasileiros, venho nesta 
oportunidade transmitir-lhe abaixo e anexo alguns documentos que julgo pertinentes 
para o seu conhecimento e avaliação, no momento em que o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva está em vias de tomar a decisão sobre eventual sanção, veto parcial, 
ou total da Emenda referente ao Crédito Premio de IPI que integra a MP 460 
recentemente aprovada no Congresso Nacional.  
Cabe destacar que em recente Recurso Especial julgado pelo Ministro Teori Zavascki 
sobre a matéria, e que segue abaixo reproduzido, ele praticamente elimina a 
possibilidade de modulação temporal de decisões judiciais pelo próprio 
Poder Judiciário, e as atribui ao Legislativo, que de fato é o responsável pela 
legislação positiva que pode atribuir, quando justificável, eficácia prospectiva 
a preceitos normativos reconhecidamente revogados. A emenda sobre CP IPI 
que integra a MP 460 está portanto perfeitamente compatível com os preceitos 
legais emanados pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema em destaque. 
Diante de fatos conflitantes como foram a aprovação da MP 460 pelo Congresso 
Nacional com a referida emenda (CP IPI 2002), e a decisão do STF no último dia 13 
de Agosto (CP IPI 1990), cabe agora a decisão final á Presidencia da República de 
aplicar ou não um veto parcial a matéria, atribuindo data prospectiva ao referido 
mecanismo de reembolso tributário que venha a mitigar riscos e prejuízos 
economicos e fiscais a ambas as partes, União e exportadores. Sairá ganhando o 
País, com empresas exportadoras mais saudáveis e capazes de crescer, investir, e 
exportar mais, e a Fazenda, livre de contingencias fiscais que há muito tempo 
povoam os orçamentos da União.  
Caso seja possível nos reunirmos na próxima quinta feira, dia 27 de agosto, a 
qualquer horário de sua conveniencia, conforme sugestão do Ministro Tarso Genro 
na semana passada, estarei a sua inteira disposição. 
  
Atenciosamente, 
Roberto Giannetti da Fonseca 
Presidente 
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Associação Brasileira das Industrias Exportadoras de Carne 

  
REsp 787839 / PR 
RECURSO ESPECIAL 
2005/0170446-8  

Relator(a) 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) 

TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/69 (ART. 1º). 
VIGÊNCIA. PRAZO. EXTINÇÃO. "MODULAÇÃO TEMPORAL" DA DECISÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. 
1. O crédito-prêmio do IPI, previsto no art. 1º do DL 491/69, não se 
aplica às vendas para o exterior  
realizadas após 04.10.90,  pelo fundamento de que foi extinto em 
04.10.1990, (por força do art. 41 e § 1º do ADCT). 
2. Salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 27 da Lei 
9.868/99, é incabível ao Judiciário,  
sob pena de usurpação da atividade legislativa, promover a 
"modulação temporal" da suas decisões,  
para o efeito de dar eficácia prospectiva a preceitos normativos 
reconhecidamente revogados. 
3. Recurso especial a que se nega provimento. 
  
  
  
  
  
 
 Artigo do Professor Gabriel Lacerda Troianelli no site do CONJUR - Peso sobre exportação - 
Negociação para crédito-prêmio diminuirá perdas 
 

Peso sobre exportação - Negociação para 
crédito-prêmio diminuirá perdas 

  
Por Gabriel Lacerda Troianelli 

  

Há quase um quarto de século, desde quando o Governo Federal decidiu 
extinguir o crédito-prêmio de IPI por meio de portaria do ministro da 
fazenda, arrasta-se a disputa judicial entre os exportadores e a Fazenda 
sobre a permanência em vigor, até hoje, do incentivo. Embora o Supremo 
Tribunal Federal tenha, em fins de 2001, confirmado a jurisprudência do 
extinto Tribunal Federal de Recursos e do Superior Tribunal de Justiça no 
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sentido de que o incentivo não fora legitimamente extinto pela portaria 
ministerial em 1985, a questão não se resolveu. Perdida essa batalha, a 
Fazenda sustentou que, por ser inconstitucional a legislação que autorizava 
a extinção do benefício por meio de portaria, a aplicação da norma 
repristinada determinaria a sua extinção em 1983, e, ainda que assim não 
fosse, o crédito-prêmio teria sido extinto em outubro de 1990 em razão do 
artigo 41, § 1º do ADCT, por ser, supostamente, um incentivo setorial não 
confirmado pelo legislador nos dois anos posteriores à entrada em vigor da 
Constituição Federal de 1988. Afastada pelo Superior Tribunal de Justiça a 
extinção do crédito-prêmio em 1983, resta, para resolver de vez a questão, 
que se decida se o incentivo foi ou não extinto em 1990. A matéria foi 
submetida ao Supremo Tribunal Federal, que admitiu a sua repercussão 
geral e se pronunciará definitivamente sobre o tema. 
  

Contra a alegação da Fazenda de que o crédito-prêmio de IPI estaria extinto 
desde 1990 por ser um incentivo setorial não confirmado pelo legislador, os 
contribuintes argumentam que o benefício não é setorial, pois não se 
destina a incentivar determinado setor da indústria, mas apenas a ressarcir 
os custos tributários que oneram o processo produtivo de todas as 
manufaturas exportadas, independentemente do setor da atividade do qual 
se originem os produtos exportados. Aplicando-se a tradicional distinção 
entre os incentivos fiscais feita pela doutrina, que os classifica em gerais, 
regionais e setoriais, o crédito-prêmio de IPI seria, na opinião dos 
contribuintes, um incentivo geral por beneficiar todos os produtos 
exportados, independentemente de setor ou região. Os argumentos dos 
dois lados serão, sem dúvida, criteriosamente avaliados pelos ministros do 
Supremo Tribunal Federal. 
  

Salvo na imprevisível hipótese de o Supremo Tribunal Federal de alguma 
forma modular os efeitos da decisão que vier a proferir, a solução dada não 
comportará meio termo: ou o crédito-prêmio será julgado extinto em 1990, 
ou será considerado em vigor até hoje. Caso a tese fazendária seja 
vitoriosa, aos exportadores que utilizaram crédito-prêmio amparados por 
decisões judiciais proferidas conforme a jurisprudência que lhe foi 
pacificamente favorável até 2004 será imposta uma formidável contingência 
tributária capaz de comprometer a própria solvência de vários deles, que 
serão desproporcionalmente punidos unicamente em razão de terem 
buscado direito que era, na época, assegurado sem discrepância pelos 
tribunais aos exportadores. Por outro lado, caso a tese dos exportadores 
tenha sucesso, eles terão assegurado o direito de utilizar o crédito-prêmio 
gerado por suas exportações até o momento em que futura lei venha a 
revogá-lo de forma legítima, impondo pesado ônus ao erário. E todos os 
valores cuja utilização foi impedida pela vigorosa ação da Fazenda e de seu 
corpo de procuradores nos últimos anos poderão ser imediatamente 
empregados pelos contribuintes, o que provavelmente representará um 
dano nada modesto aos cofres públicos. Como se conclui, ou tudo ou nada, 
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tanto para exportadores quanto para a Fazenda; e as consequências, para 
esta ou para aqueles, seguramente não serão leves. 
  

Além disso, aquele que se sagrar vencedor poderá, no futuro, sofrer em 
razão da própria vitória. Bem sucedida a Fazenda em um primeiro 
momento, poderá sofrer considerável perda na arrecadação futura se por 
causa das contingências fiscais decorrentes da utilização do crédito-prêmio 
milhares de exportadores importantes vierem a ter seu desempenho 
comprometido. Isso sem falar no dano que provavelmente será imposto à 
balança comercial, cujo equilíbrio é uma das principais metas do governo. 
Por outro lado, vitoriosos os exportadores, ficarão bem menos felizes 
quando diminuírem os investimentos governamentais destinados a 
estimular o desenvolvimento do país, ou, o que é mais provável, quando 
forem criados ou majorados impostos para compensar a perda da 
arrecadação tributária. O sucesso na disputa judicial, tanto em um lado 
quanto em outro, pode se transformar em uma vitória de Pirro. 
  

Nesse contexto, afigura-se bem mais razoável a possibilidade, hoje 
amplamente discutida e divulgada, de uma solução negociada que permita 
que se atinja um justo meio termo. O que se daria, em linhas gerais, por 
meio de lei que permitisse transação tributária, em que por um lado os 
exportadores desistissem das discussões judiciais e, por outro, a Fazenda 
admitisse a fruição do incentivo para as exportações efetuadas até 
determinada data. Tal solução protege os contribuintes que já utilizaram o 
incentivo com base em decisões judiciais, permite aos que ajuizaram ação 
mas não utilizaram que agora o façam, sem que se imponha um peso 
excessivo ao erário. 
 

Conheça os novos produtos Windows Live. Clique aqui!  
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 26 de agosto de 2009 15:21

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; 

mauricio.bezerra@braskem.com.br

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: ENC: medida

Anexos: EMENDA 16_08_2009 - 2.doc

Mauricio/ MB, 
Se pronunciem.... Não vou nem ler!!! 
 
 

De: maryelbe@hotlink.com.br [mailto:maryelbe@hotlink.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 26 de agosto de 2009 08:12 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: medida 
 
Claudio essa é a medida q estamos dehendendo. Jà foi entregue ao chefäo. Vc nos apoiaria? 

Enviado do meu BlackBerry® da TIM 

From: maryelbe@hotlink.com.br 
Date: Sun, 16 Aug 2009 18:31:23 -0300 
To: <elbioff@bol.com.br>; <maryelbe@hotlink.com.br> 
Subject: urgente medida 

Elbio, segue a sugestão para a medida, foi o melhor que consegui na pressa do prazo. conto com vc para 
emplacarmos, pois isso resolve um bocado de coisas. 

obrigada 

qualquer coisa contactar, qualquer explicação pode ligar qualquyer hora que estarei com celular ligado. 

abs 

mary 

 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 26 de agosto de 2009 21:28

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Re: RES: encontro

Precisamos ter cuidado para não sairmos mal. 
Va monitorando. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Wed Aug 26 19:59:07 2009 
Subject: RES: encontro  

Recebemos telefonemas similares de outras empresas perguntando da mesma reunião 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 26 de agosto de 2009 20:48 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Re: encontro 
 
E verdade, so temos nos. 
Agora a noite me ligou o Marcel advogado da Hering me perguntando sobre um encontro entre MO e GM. Teria sido 
informado pelo Malta. Liguei para o ultimo e disse a ele que interpelasse, pois desconhcia o teor, a nao ser que ele 
tenha participado tambem e esquecido de comentar. E fogo. Malta jurou que nao falou sobre o tema. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho  
Enviado: Wed Aug 26 19:45:04 2009 
Assunto: Re: encontro  

Acho que deveriamos (não sei se Beluzzo poderia/faria) reforcar que uma solucao que não envolva remissao do IPI 
Premio, teria que envolver por merito e como forma de compensacao o aliquota ZERO. Soh eu parece estar trazendo 
este assunto para GM 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Sent: Wed Aug 26 19:38:18 2009 
Subject: encontro  

Acabo se saber que o Belluzzo estará com o GM na sexta. Você acha que ele ainda poderá agregar algo? Talvez 
pressionar para uma solução, sem se vincular a nenhuma alternativa, em função da proximidade dele com RG. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
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message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 26 de agosto de 2009 21:40

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Re: RES: encontro

Falei com LC agora. Ele mesmo me perguntou sobre este tema. 
Falei com o Italiano antes tb. 
Para ambos disse que estava mal, que queriam vetar tudo sem dar uma solucao conjunta. 
Disse tambem (tese que tenho defendido, ainda que soh) que a menos que haja uma remissao total do Premio, se 
for para linha do Refis, alem de diferenciado, tem que incluir o Zero, pois esperava-se que o Premio compensasse o 
Zero. E que o maior moral, prejuizo, etc estava no Zero. 
Tanto para o Italiano, qt para LC seria bom eu mandar aquele paper que vou mandar para GM. 
LC me prometeu insistir no tema em encontro que vai ter na 6a. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Sent: Wed Aug 26 19:48:46 2009 
Subject: RES: encontro  

Vou abordá-lo neste sentido, mas LC poderia reforçar com mais peso não lhe parece? 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 26 de agosto de 2009 20:45 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: encontro 
 
Acho que deveriamos (não sei se Beluzzo poderia/faria) reforcar que uma solucao que não envolva remissao do IPI 
Premio, teria que envolver por merito e como forma de compensacao o aliquota ZERO. Soh eu parece estar trazendo 
este assunto para GM 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Sent: Wed Aug 26 19:38:18 2009 
Subject: encontro  

Acabo se saber que o Belluzzo estará com o GM na sexta. Você acha que ele ainda poderá agregar algo? Talvez 
pressionar para uma solução, sem se vincular a nenhuma alternativa, em função da proximidade dele com RG. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
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Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 27 de agosto de 2009 10:51

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; Claudio Melo Filho

Assunto: ENC: urgente: veto da MP 460 - esperança

Agenda oposta a nossa 
 
-----Mensagem original----- 
De: maryelbe@hotlink.com.br [mailto:maryelbe@hotlink.com.br] Enviada em: quarta-feira, 26 de agosto de 2009 
19:32 
Para: maryelbe@hotlink.com.br 
Assunto: urgente: veto da MP 460 - esperança 
 
 
Prezados, 
Está previsto que amanhã sairá o veto integral da emenda do CP na MP 460. 
Contudo, fonte segura nos disse que será feita emenda na MP 462 com anistia para 
quem já compensou o crédito. 
Isso é bom, pois se o governo concordar (parece q ele está de acordo), ele 
também terá que reconhecer o crédito de quem não utilizou, pelo menos até 1990, 
em igualdade de condições aos que utilizaram. Isso sem ferir a decisão do STF. 
Penso que teremos que ter uma medida regulando os efeitos da decisão do STF e 
estendo a mesma para todos. 
Estamos lutando para que seja reconhecido o CP até 1996 e esperamos contar com 
vocês, com base na Lei 9.363/1996 (criou o crédito presumido de IPI) 
Por favor, neste momento não adianta esbravejar, mas sim conciliar e tentarmos 
brigar para que saia o reconhecimento pelo menos de uma parte, muita briga 
poderá resultar em perda total parta todos. 
Agora é hora de unirmos esforços e pressionarmos para que todos saiam ganhando. 
O pessoal do sul tem uma força muito grande pois a maioria não utilizou o 
crédito. Portanto, temos que pressionar os parlamentares de lá, não contra a 
anistia, mas para que seja feita justiça e seja dado tratamento igual. 
Conto com vcs, pelo menos as portas não estão fechadas. 
Att 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você. 
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você. 
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
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------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você. 
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você. 
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 27 de agosto de 2009 20:17

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc

Anexos: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc

Em anexo algumas duvidas e ajustes. 
Como editei no BlackBerry as mudancas não estao marcadas e precisam de ajustes 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 01:19

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Assunto: RES: RES: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc

Anexos: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc

Conforme solicitado, segue o texto incorporando todas as sugestões e comentários. Inseri, para análise e 
considerações, a seguinte nota explicativa na questão do trânsito em julgado.  
Permaneço à disposição.  
  
IPI Zero: Mais de 60 processos transitaram em julgado no STF. Em decorrência da mudança de 
jurisprudência, a Procuradoria da Fazenda não aceita a coisa julgada destas empresas.      
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] 
Enviada: qui 27/8/2009 23:08 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Re: RES: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc 

Incorpore ao texto, junto com a revisao de alguns outras incorporacoes que fiz. (A excessao do 2 abaixo) 
No caso da explicacao do transito e julgado precisamos colocar uma nota explicativa, mas não a abaixo. 
 

From: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>  
To: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Thu Aug 27 21:58:32 2009 
Subject: RES: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc  

Caro Marcelo,  

A pedido do Maurício Ferro, seguem (em destaque) nossos esclarecimentos às dúvidas apontadas. 
Caso queira incorporar ao corpo do texto alguma das respostas, realizo as alterações no corpo do 
texto e envio o arquivo.  

Permaneço à inteira disposição. 

Maurício  

1)    O Plenário do STF concedeu decisão favorável ao IPI Zero por 9x1 (Quando?): em 2002; 
  

2)    (Como estão estes processos? Correm risco que nem o nosso?): Não temos como informar 
a atual situação destes processos. Mas, provavelmente ,o nosso está numa situação mais 
favorável; 
  

3)    O que aconteceu em 2004?: A partir de 2004 a jurisprudência começou a oscilar, com 
algumas decisões favoráveis aos contribuintes e outras contrárias. Em 2007 o STJ fixou 
1990 como a data de extinção do Crédito Prêmio.  
  

4)    (Não entendi, qual a diferença? Não incide multa mesmo sem Refis?): No caso do IPI Zero 
incide a multa de 20% (multa de mora). No caso do IPI Prêmio, além da multa de 20%, incide 
ainda a multa qualificada que vai de 75% a 150%. 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada: qui 27/8/2009 21:15 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Assunto: ENC: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc 

 

Dá pra ver as mudanças?  
-----Mensagem original-----  
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 27 de agosto de 2009 20:17  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Assunto: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc  

Em anexo algumas duvidas e ajustes.  
Como editei no BlackBerry as mudancas não estao marcadas e precisam de ajustes  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 09:21

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Res: RES: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc

Mauricio 
Te ligo breve pois estou indo para encontro sobre Submarino. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Cc: Claudio Melo Filho  
Enviado: Fri Aug 28 08:15:05 2009 
Assunto: Re: Res: RES: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc  

Estou em transito. Comente com CMF de minha reuniao (reservada, soh BS e eu) hoje.  
E caso vcs tenham algo a adicionar me avisem 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Fri Aug 28 08:03:58 2009 
Subject: Res: RES: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc  

Mauricio, 
 
Favor enviar 3 versoes impressas para o Marcelo 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; 'mbahia@odebrecht.com' <mbahia@odebrecht.com>  
Enviada em: Fri Aug 28 08:53:43 2009 
Assunto: Res: RES: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc  

Marcelo, 
 
Voce imprime ai, ou quer que lhe enviemos versoes impressas? 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Fri Aug 28 01:18:58 2009 
Assunto: RES: RES: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc  

Conforme solicitado, segue o texto incorporando todas as sugestões e comentários. Inseri, para análise e 
considerações, a seguinte nota explicativa na questão do trânsito em julgado.  
Permaneço à disposição.  
  
IPI Zero: Mais de 60 processos transitaram em julgado no STF. Em decorrência da mudança de 
jurisprudência, a Procuradoria da Fazenda não aceita a coisa julgada destas empresas.      
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] 
Enviada: qui 27/8/2009 23:08 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Re: RES: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc 
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Incorpore ao texto, junto com a revisao de alguns outras incorporacoes que fiz. (A excessao do 2 abaixo) 
No caso da explicacao do transito e julgado precisamos colocar uma nota explicativa, mas não a abaixo. 
 

From: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>  
To: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Thu Aug 27 21:58:32 2009 
Subject: RES: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc  

Caro Marcelo,  

A pedido do Maurício Ferro, seguem (em destaque) nossos esclarecimentos às dúvidas apontadas. 
Caso queira incorporar ao corpo do texto alguma das respostas, realizo as alterações no corpo do 
texto e envio o arquivo.  

Permaneço à inteira disposição. 

Maurício  

1)    O Plenário do STF concedeu decisão favorável ao IPI Zero por 9x1 (Quando?): em 2002; 
  

2)    (Como estão estes processos? Correm risco que nem o nosso?): Não temos como informar 
a atual situação destes processos. Mas, provavelmente ,o nosso está numa situação mais 
favorável; 
  

3)    O que aconteceu em 2004?: A partir de 2004 a jurisprudência começou a oscilar, com 
algumas decisões favoráveis aos contribuintes e outras contrárias. Em 2007 o STJ fixou 
1990 como a data de extinção do Crédito Prêmio.  
  

4)    (Não entendi, qual a diferença? Não incide multa mesmo sem Refis?): No caso do IPI Zero 
incide a multa de 20% (multa de mora). No caso do IPI Prêmio, além da multa de 20%, incide 
ainda a multa qualificada que vai de 75% a 150%. 

 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada: qui 27/8/2009 21:15 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Assunto: ENC: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc 

 

Dá pra ver as mudanças?  
-----Mensagem original-----  
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 27 de agosto de 2009 20:17  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Assunto: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc  

Em anexo algumas duvidas e ajustes.  
Como editei no BlackBerry as mudancas não estao marcadas e precisam de ajustes  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  



120

This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Presidência <presidencia@odebrecht.com>

Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 09:39

Para: 'Sergio Bath'

Cc: secretarias.df.gmf@fazenda.gov.br

Assunto: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc

Anexos: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc

Dr. Sergio Bath, 

 

Por solicitação do Sr. Marcelo Odebrecht, encaminho-lhe o anexo, que ele combinou de enviar ao Ministro e 

também ao Dr. Luciano Coutinho. 

 

Atenciosamente, 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 10:11

Para: 'sergio.bath@fazenda.gov.br'

Cc: 'secretarias.df.gmf@fazenda.gov.br'

Assunto: Re: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc

Sergio, 
Conforme conversamos melhor não mandar para Luciano Coutinho ainda. Avalio se necessario com o Ministro a 
tarde. 
Estou muito preocupado com a (re)avaliacao de credito do BNDES das empresas afetadas pelo IPI Zero e IPI 
Premio. 
Forte abraco e Obrigado 
Marcelo 
 

From: Presidência <presidencia@odebrecht.com>  
To: 'Sergio Bath' <sergio.bath@fazenda.gov.br>  
Cc: secretarias.df.gmf@fazenda.gov.br <secretarias.df.gmf@fazenda.gov.br>  
Sent: Fri Aug 28 08:39:00 2009 
Subject: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc  

Dr. Sergio Bath, 

 

Por solicitação do Sr. Marcelo Odebrecht, encaminho-lhe o anexo, que ele combinou de enviar ao Ministro e 

também ao Dr. Luciano Coutinho. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



123

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 10:23

Para: Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Re:

Ok 
 

From: Alexandrino Alencar  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo 
Filho  
Sent: Fri Aug 28 09:20:25 2009 
Subject:  

Marcelo  o material já foi encaminhado aos dois. 
O italiano já está sabendo de sua reunião hoje à tarde.Por motivos políticos ele só ficará para a sua reunião se o seu 
interlocutor solicitar. 
 

 
 



124

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 11:07

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Com base no julgamento de ontem ja sabemos quem pode nos ajudar e quem não pode no nosso caso do Zero. 
Como esta composta a turma que cuida do nosso? 



125

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 11:30

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Claudio Melo Filho

Assunto: FQ: URGENTE  e CONFIDENCIAL - CP IPI

Anexos: CP IPI Nota Exportadores pós PR 28 Ago 09.doc; Lula veta benefício a 

exportadoras.doc

Importante vc continuar acompanhando com RG, ate para não nos desgastarmos com ele e demais empresas. 
 

From: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br>  
To: rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br>  
Sent: Fri Aug 28 09:45:51 2009 
Subject: URGENTE e CONFIDENCIAL - CP IPI  

Companheiros exportadores, 
  
O País perdeu com a vitória dos fiscalistas da Fazenda Nacional, pois creiam-me que, mantida a 
postura radical de data de corte em 1990 (como seria também caso fosse 2009 para as contas 
públicas) , os efeitos sobre a atividade exportadora será devastador. O mero refinanciamento do 
novo passivo tributário pode resolver para muitos o desencaixe financeiro adicional, mas não 
resolve os gravissimos efeitos contábil e econômico que resultarão para centenas ou mesmo 
milhares de exportadores brasileiros.  
  
Ao longo da década de 90 e até 2004, muitas das exportações realizadas foram precificadas 
levando em conta o ressarcimento tributário em questão, e seus resultados foram levados a 
balanço, geraram pagamentos de impostos sobre a renda e de dividendos aos acionistas, e já 
causaram seus efeitos econômicos. A reversão destes valores torna-se praticamente impossível, 
e inúmeras empresas, inclusive de capital aberto na Bovespa, terão seu valor patrimonial 
drasticamente reduzido, alguns com PL negativo a partir do lançamento a passivo do CP IPI. 
  
Devemos obviamente manter a perseverante disposição de negociar os ajustes necessários a 
uma possível emenda da MP 462 em curso pelo Congresso Nacional. 
Afastado o risco dos "novos entrantes" pela decisão do STF, e de acordo com prerrogativa da 
transação tributária prevista no Código Tributário, poderíamos inclusive arbitrar conjuntamente 
por uma data de corte intermediária entre 1990 e 2002, de forma a pelo menos neutralizar o 
efeito econômico e contábil resultante, e eliminar definitivamente este litigio de longa data, 
evitando inclusive os eventuais recursos judiciais que ainda poderão surgir a partir de agora 
(embargos de declaração pela omissão da Lei 7739 de 1989 que ratifica dentro do biênio 88-90 o 
CP IPI).  
Poderíamos por exemplo considerar o marco jurídico  da Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999, 
que prevê, no seu art. 3º, que “o crédito presumido de que trata o art.º 1 não poderá ser usufruído 
cumulativamente com outros benefícios fiscais federais, exceto os de caráter regional relativos ao 
imposto de renda das pessoas jurídicas" 
  
Aproveito para lhes enviar em anexo uma breve Nota dos Exportadores, pela qual gostaria de 
harmonizar o nosso discurso de forma moderada e pragmática neste momento. 
Na semana que vem estaremos de volta a Brasilia acompanhando a tramitação da MP 462, 
nossa bola da vez. PERSEVERANÇA.  
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Atenciosamente, 
Roberto Giannetti da Fonseca .  
  
  
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 13:26

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: URGENTE  e CONFIDENCIAL - CP IPI

Eh importante este contato para não acharem que estamos em voo proprio e exclusivo 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Sent: Fri Aug 28 11:07:55 2009 
Subject: RES: URGENTE e CONFIDENCIAL - CP IPI  

De minha parte estou falando com ele dia sim dia não. Ontem mesmo falamos horas discutindo como agiríamos na 
próxima semana. 
Estou fazendo o mesmo com Heleno, que descolou um pouco de RG. 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 11:30 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: Claudio Melo Filho 
Assunto: FQ: URGENTE e CONFIDENCIAL - CP IPI 
 
Importante vc continuar acompanhando com RG, ate para não nos desgastarmos com ele e demais empresas. 
 

From: Roberto Giannetti da Fonseca <rgiannetti@e-silex.com.br> 
To: rgiannetti@e-silex.com.br <rgiannetti@e-silex.com.br> 
Sent: Fri Aug 28 09:45:51 2009 
Subject: URGENTE e CONFIDENCIAL - CP IPI 

Companheiros exportadores, 
  
O País perdeu com a vitória dos fiscalistas da Fazenda Nacional, pois creiam-me que, mantida a 
postura radical de data de corte em 1990 (como seria também caso fosse 2009 para as contas 
públicas) , os efeitos sobre a atividade exportadora será devastador. O mero refinanciamento do 
novo passivo tributário pode resolver para muitos o desencaixe financeiro adicional, mas não 
resolve os gravissimos efeitos contábil e econômico que resultarão para centenas ou mesmo 
milhares de exportadores brasileiros.  
  
Ao longo da década de 90 e até 2004, muitas das exportações realizadas foram precificadas 
levando em conta o ressarcimento tributário em questão, e seus resultados foram levados a 
balanço, geraram pagamentos de impostos sobre a renda e de dividendos aos acionistas, e já 
causaram seus efeitos econômicos. A reversão destes valores torna-se praticamente impossível, 
e inúmeras empresas, inclusive de capital aberto na Bovespa, terão seu valor patrimonial 
drasticamente reduzido, alguns com PL negativo a partir do lançamento a passivo do CP IPI. 
  
Devemos obviamente manter a perseverante disposição de negociar os ajustes necessários a 
uma possível emenda da MP 462 em curso pelo Congresso Nacional. 
Afastado o risco dos "novos entrantes" pela decisão do STF, e de acordo com prerrogativa da 
transação tributária prevista no Código Tributário, poderíamos inclusive arbitrar conjuntamente 
por uma data de corte intermediária entre 1990 e 2002, de forma a pelo menos neutralizar o 



128

efeito econômico e contábil resultante, e eliminar definitivamente este litigio de longa data, 
evitando inclusive os eventuais recursos judiciais que ainda poderão surgir a partir de agora 
(embargos de declaração pela omissão da Lei 7739 de 1989 que ratifica dentro do biênio 88-90 o 
CP IPI).  
Poderíamos por exemplo considerar o marco jurídico  da Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999, 
que prevê, no seu art. 3º, que “o crédito presumido de que trata o art.º 1 não poderá ser usufruído 
cumulativamente com outros benefícios fiscais federais, exceto os de caráter regional relativos ao 
imposto de renda das pessoas jurídicas" 
  
Aproveito para lhes enviar em anexo uma breve Nota dos Exportadores, pela qual gostaria de 
harmonizar o nosso discurso de forma moderada e pragmática neste momento. 
Na semana que vem estaremos de volta a Brasilia acompanhando a tramitação da MP 462, 
nossa bola da vez. PERSEVERANÇA.  
  
Atenciosamente, 
Roberto Giannetti da Fonseca .  
  
  
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 13:33

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho

Assunto: Re: ENC: IPI - Prêmio - Razões dos vetos

E tb ja matou qq ideia de remissão 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho  
Sent: Fri Aug 28 11:44:14 2009 
Subject: ENC: IPI - Prêmio - Razões dos vetos  

Saiu o veto. Vetou tudo 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Enviada em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 12:02 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE 
Assunto: IPI - Prêmio - Razões dos vetos  
 

Razões dos vetos  

“A proposta legislativa atenta contra os comandos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que 
acarreta em benefício sem a correspondente demonstração do impacto fiscal ou sua contrapartida. Da mesma forma, 
atenta contra o princípio da legalidade, visto que o conceito de transação, presente no art. 170 do Código Tributário 
Nacional, importa em concessões mútuas entre os sujeitos passivo e ativo, o que não ocorre no caso concreto. 
Outrossim, o Projeto de Lei de Conversão traz regras de compensação inéditas frente às regras gerais de 
compensação, com condições muito mais vantajosas para os detentores de crédito-prêmio. Também de anotar que, 
da forma como está redigido, o Projeto de Lei de Conversão atende somente os contribuintes que demandaram pelo 
crédito-prêmio em juízo, em detrimento dos que não o fizeram. Por fim, cabe observar que a redação dos artigos 23 a 
30 do projeto contraria decisão do Supremo Tribunal Federal que, à luz do disposto no § 1o do art. 41 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, entendeu que  o crédito-prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados 
está extinto desde outubro de 1990, pois tratou-se de um benefício fiscal setorial voltado para o setor econômico 
dedicado à exportação e, como tal, se em vigor estivesse, necessitaria de confirmação por lei em até dois anos da 
promulgação da Constituição Federal de 1988 

 
 

Maurício Dantas Bezerra 

Jurídico 

Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9088 

Fax 55 11 3576.9197 

mauricio.bezerra@braskem.com.br 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
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recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 13:43

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Italiano

Vamos depois definir estrategia. 
A resposta remete entao a amizade da mae de RL que contei a voces. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Enviado: Fri Aug 28 12:38:12 2009 
Assunto: Italiano 
 
Ou seja, so pode nos ajudar com RL (que CMF tem algum acesso) e arrefecendo os animos da Fazenda/Receita 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 15:04

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Fw: ENC: notícias

Marcelo/Mauricio 
Para conhecimento. Nao passar para frente. 
Hoje conversei longamente com Heleno.  
Esta conosco. 
 

De: Claudio Melo Filho  
Para: 'htt@usp.br' <htt@usp.br>  
Enviado: Fri Aug 28 14:01:58 2009 
Assunto: Re: ENC: notícias  

Perfeito. 
 

De: Heleno Torres <htt@helenotorres.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho  
Enviado: Fri Aug 28 13:51:55 2009 
Assunto: ENC: notícias  

RESERVADO. 
 

De: Fátima Belluzzo [mailto:fbelluzzo@hotmail.com]  
Enviada em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 14:54 
Para: Heleno Torres 
Assunto: RE: notícias 

 
Heleno, 
  
O Luiz está almoçando com o Guido (ele - Guido - pediu o almoço e disse que queria falar sobre o CP 
de IPI). Vamos ver o que acontece. 
Abs, 
Fátima 

Maria de Fátima Carneiro da Cunha de Mello Belluzzo 
Belluzzo e Associados Ltda 
Celular: (11) 9943-1750 
Fax: (11) 3368-7650 
emails: mfccunha@uol.com.br 
           fbelluzzo@hotmail.com 
  
  
 
 
 
   

From: htt@helenotorres.com.br 
To: htt@helenotorres.com.br 
Subject: notícias 
Date: Fri, 28 Aug 2009 13:40:54 -0300 
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Notícias| Economia  
  
Avalie esta notícia: 0 votos 
Sexta-feira, 28 de agosto de 2009, 12h17 

Lula veta artigos sobre crédito-prêmio do IPI 
LU AIKO OTTA 
Os exportadores sofreram nova derrota hoje, com a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de vetar os artigos da Lei 12.024 
(antiga MP 460) que regulavam um acordo entre empresas e governo em torno do crédito-prêmio do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). Esse acordo reconhecia como correto o uso dos benefícios fiscais do crédito-prêmio até 31 de dezembro de 2002. A 
Lei havia sido aprovada antes da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que compreendeu por unanimidade que o crédito-prêmio 
deixou de vigorar em 1990. 
 
O veto atendeu a pedido do Ministério da Fazenda, que alega: que o acordo afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao prever um 
benefício sem demonstração do impacto fiscal ou sua contrapartida; que o acordo afronta o Código Tributário Nacional, ao prever uma 
"transação" em que apenas um dos lados sai ganhando; que o acordo só beneficiaria os exportadores que entraram na Justiça para 
usufruir do crédito-prêmio, em prejuízo dos demais; e que o acordo contraria a decisão do STF. O acordo contido na MP 460 era uma 
esperança dos exportadores de reduzir a conta a pagar ao governo, diante da derrota no STF.  
 
Estima-se que a cobrança alcance R$ 200 bilhões. Agora, a expectativa no meio empresarial é que seja aberto um canal de negociação 
com o governo para reduzir o impacto da devolução dos recursos aos cofres públicos, pois os exportadores já haviam sofrido outra 
derrota na Justiça (insumos com alíquota zero de IPI), que também lhes custará cerca de R$ 200 bilhões.  
Publicado em: 28 de agosto de 2009, 12h17 
Alterado em: 28 de agosto de 2009, 12h17  
 

http://aeinvestimentos.limao.com.br/economia/eco33513.shtm 
  

 

Novo Internet Explorer 8: mais rápido e muito mais seguro. Baixe agora, é grátis! 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 20:32

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Re: Res: Re: Res: Re: RES:

E vc acredita ainda em decisao processual? 
Um dos que não participaram eh o amigo de CMF? 
Vamos precisar correr com este assunto. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Sent: Fri Aug 28 19:27:21 2009 
Subject: Res: Re: Res: Re: RES:  

Realmente o numero continua alto. Neste caso teremos que optar por não incluir toda a divida de zero e premio. Ha 
teses que temos possiveis chances de gabhar que redurirao bem a contingencia. 
 
Aumentar o prazo de adesao serah muito importante para o planejamento. 
 
Na nossa turma de julgamento temos 1. Que votou a favor e 2 que votaram contra e 2 não participaram. Mas isso 
não eh mais importante, pois a discussao não eh de merito e sim processual 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Enviada em: Fri Aug 28 20:09:17 2009 
Assunto: Re: Res: Re: RES:  

Eh muito alto. Vamos ter que partir para tentar vencer no supremo o Zero antes de vencer o prazo de Novembro. 
Dos 6 que votaram contra e do 5 a favor no julgamento que mudou a jurisprudencia em 2007, quem eh que esta na 
Turma do nosso caso? 
CMF: importante que o RJ garanta que nestas mudancas eles não diminuam o prazo de adesao de Novembro para 
esta nova tabela. E se conseguirmos aumentar o prazo melhor ainda. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Sent: Fri Aug 28 18:56:41 2009 
Subject: Res: Re: RES:  

Mandarei mais detalhado, mas eh da ordem de 1.9 bi 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Enviada em: Fri Aug 28 19:54:34 2009 
Assunto: Re: RES: 
 
Importante Claudio tb reforcar com RJ. 
Assim que tiver o numero me passe para eu tentar mandar para o Italiano. 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Sent: Fri Aug 28 18:44:11 2009 
Subject: RES: 
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Importantíssimo os itens 1 e 2, pois os cálculos iniciais ainda estão altos. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] 
Enviada em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 19:39 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: 
 
Falei agora com o Italiano. 
Ele ficou de tentar 3 coisas nesta ordem de prioridade: 
- manter o desconto, dando mais prazo 
- melhorar o desconto para pgto a vista 
- uso de prejuizo fiscal do mesmo grupo economico (de terceiros ele acha que não da) 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
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message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 20:52

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Fw:

Conhecer. 
 
----- Original Message ----- 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: 'kontichbrani@yahoo.com' <kontichbrani@yahoo.com> 
Sent: Fri Aug 28 19:50:49 2009 
 
Se puder avise o Chefe que fizemos uma previa e a conta ainda eh muito alta. 
Passo para ele o valor mais preciso na 2a, mas vamos precisar aumentar o prazo mantendo o desconto. Ou maior 
desconto para a vista (6x). Estamos tb vendo outras opcoes de ajustes. 
Obrigado e abraços 
Marcelo 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 21:23

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES:

Ja falei com ele. Assim que tiver nosso pleito estruturado passarei para ele. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Enviado: Fri Aug 28 18:54:34 2009 
Assunto: Re: RES: 
 
Importante Claudio tb reforcar com RJ. 
Assim que tiver o numero me passe para eu tentar mandar para o Italiano. 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Sent: Fri Aug 28 18:44:11 2009 
Subject: RES: 
 
Importantíssimo os itens 1 e 2, pois os cálculos iniciais ainda estão altos. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: sexta-feira, 28 de agosto de 2009 19:39 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto:  
 
Falei agora com o Italiano. 
Ele ficou de tentar 3 coisas nesta ordem de prioridade: 
- manter o desconto, dando mais prazo 
- melhorar o desconto para pgto a vista 
- uso de prejuizo fiscal do mesmo grupo economico (de terceiros ele acha que não da) Esta mensagem pode conter 
informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são 
expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
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Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: sábado, 29 de agosto de 2009 00:20

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Res: Re: Res: Re: Enc: Números - NOVO REFIS

Acumulado. Por ai mesmo  
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Enviada em: Fri Aug 28 23:10:58 2009 
Assunto: Re: Res: Re: Enc: Números - NOVO REFIS  

Temos 4 bi de prejuizo? 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Sent: Fri Aug 28 20:58:33 2009 
Subject: Res: Re: Enc: Números - NOVO REFIS  

O ativo e 25 por cento do prejuizo. Isso representa 1 bi.  
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Enviada em: Fri Aug 28 20:38:56 2009 
Assunto: Re: Enc: Números - NOVO REFIS  

CMF: atentar para estes detalhes de ao entrar em um, poder ainda usar o outro com outros tributos. 
Ao reconhecer o Zero tb não teriamos um prejuizo que poderiamos usar? 
Podemos usar o prejuizo ou o 33% do prejuizo (aliquota de IR e CSL)? Acho que o Nelson Machado esta armando 
para soh usarmos o imposto do prejuizo fiscal. 
Seria importante trabalharmos nossa proposta a todos estes pontos para CMF entregar a RJ e eu ao Italiano na 2a. 
AA: acabou de receber a info que o amigo de meu pai disse que este assunto delegou para o Italiano resolver. Dai a 
presenca dele. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Sent: Fri Aug 28 19:30:03 2009 
Subject: Enc: Números - NOVO REFIS  

Psc. 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE; LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS  
Enviada em: Fri Aug 28 20:10:27 2009 
Assunto: Números - NOVO REFIS  

MF: 
  
Aplicando os percentuais de redução que acabamos de conversar (100% multa de mora; 80% de multa isolada; 70% 
de juros e 100% de encargos legais), o valor líquido da nossa dívida líquida (pós uso de Prejuízos Fiscais) ficará em 
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torno de R$ 1.93 bilhões. Há ainda a possibilidade de reduzir este número em aproximadamente R$ 500 milhões se 
optarmos por discutir alguns débitos (em decorrência da homologação tácita e decadência).  
  
Para facilitar os exercícios com os numeros, abaixo segue uma tabela com o valor da dívida antes e depois da 
aplicação dos prejuízos fiscais.  Irei pensar em outras formas de reduzir este número. Nossa maior margem de 
manobra está nos juros, que hoje é quase o mesmo montante do principal.  
  
Importante assegurar que a opção para o pagamento a vista dos débitos de IPI Zero e IPI Premio pelo contribuinte 
não obrigue  a pagar as demais dívidas nas mesmas condenações de prazo. Assim, poderemos incluir a CSL num 
parcelamento longo (180 meses por exemplo) e reconhecer um novo valor de Prejuízo Fiscal de R$ 300milhoes.  
            

            

  DÍVIDA CONSOLIDADA  

 Principal   Multa   Multa Isolada   Juros   Encargos   Total 
IPI Zero         1.769.783          566.749            462.816           1.462.061          14.473           4.275.882 

IPI Prêmio           430.581          136.032                     -               492.590         156.266           1.215.469 

Total         2.200.364          702.781            462.816           1.954.651         170.739           5.491.351 

            

 DÍVIDA REFIS ESPECIAL IPI ZERO E IPI PREMIO 
Pagamento A Vista Principal   Multa   Multa Isolada   Juros   Encargos   Total 
IPI Zero         1.769.783   0            92.563             438.618   0          2.300.965 

IPI Prêmio           430.581   0             147.777   0            578.358 

Prejuízos Fiscais -         945.000                   -                       -                        -                   -                        

Total         1.255.364                   -                92.563             586.395                 -             1.934.323 

            
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sábado, 29 de agosto de 2009 00:32

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: Res: Re: Res: Re: Enc: Números - NOVO REFIS

Acho que podemos encontrar um meio termo, na pior das hipoteses usamos como moeda de troca para conseguir a 
envoltoria dos maximos nos outros itens. 
Concordo que se realmente a fazenda mantiver a discordancia temos que recuar para o carimbo nao ficar so nosso, 
ja temos muitos problemas e a midia vai estar atras de um cristo. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Enviado: Fri Aug 28 23:20:19 2009 
Assunto: Res: Re: Res: Re: Enc: Números - NOVO REFIS  

Não acho. Se estivar alinhado com a Fazenda evidentemente.  
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Fri Aug 28 23:11:52 2009 
Assunto: Re: Res: Re: Enc: Números - NOVO REFIS  

A Nafta nos expoem muito. Vai ser soh desgaste, não da. 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Fri Aug 28 21:05:30 2009 
Subject: Re: Res: Re: Enc: Números - NOVO REFIS  

Mauricio 
 
Gostaria que voce montasse para mim textos, sempre de forma que cada item fique expresso em um artigo, para 
que nao hajam confusoes, claro se for possivel. 
 
Nesta linha, minha ideia e deixar claro o que foi acertado(reuniao de hoje), para parlamentares e para ele/fazenda. 
 
Alem disto eu teria itens/artigos individuais com possiveis melhorias, inclua o item da nafta que vou tentar 
novamente. 
 
Nos itens que ja foram acertados, eu a parte darei as missoes(que voce me passara) aos amigos para as devidas 
metas/melhorias, sem nos expor. 
 
Acha razoavel?? 
 
Abs 
 
Claudio 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Enviado: Fri Aug 28 20:58:33 2009 
Assunto: Res: Re: Enc: Números - NOVO REFIS  
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O ativo e 25 por cento do prejuizo. Isso representa 1 bi.  
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Enviada em: Fri Aug 28 20:38:56 2009 
Assunto: Re: Enc: Números - NOVO REFIS  

CMF: atentar para estes detalhes de ao entrar em um, poder ainda usar o outro com outros tributos. 
Ao reconhecer o Zero tb não teriamos um prejuizo que poderiamos usar? 
Podemos usar o prejuizo ou o 33% do prejuizo (aliquota de IR e CSL)? Acho que o Nelson Machado esta armando 
para soh usarmos o imposto do prejuizo fiscal. 
Seria importante trabalharmos nossa proposta a todos estes pontos para CMF entregar a RJ e eu ao Italiano na 2a. 
AA: acabou de receber a info que o amigo de meu pai disse que este assunto delegou para o Italiano resolver. Dai a 
presenca dele. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Sent: Fri Aug 28 19:30:03 2009 
Subject: Enc: Números - NOVO REFIS  

Psc. 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE; LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS  
Enviada em: Fri Aug 28 20:10:27 2009 
Assunto: Números - NOVO REFIS  

MF: 
  
Aplicando os percentuais de redução que acabamos de conversar (100% multa de mora; 80% de multa isolada; 70% 
de juros e 100% de encargos legais), o valor líquido da nossa dívida líquida (pós uso de Prejuízos Fiscais) ficará em 
torno de R$ 1.93 bilhões. Há ainda a possibilidade de reduzir este número em aproximadamente R$ 500 milhões se 
optarmos por discutir alguns débitos (em decorrência da homologação tácita e decadência).  
  
Para facilitar os exercícios com os numeros, abaixo segue uma tabela com o valor da dívida antes e depois da 
aplicação dos prejuízos fiscais.  Irei pensar em outras formas de reduzir este número. Nossa maior margem de 
manobra está nos juros, que hoje é quase o mesmo montante do principal.  
  
Importante assegurar que a opção para o pagamento a vista dos débitos de IPI Zero e IPI Premio pelo contribuinte 
não obrigue  a pagar as demais dívidas nas mesmas condenações de prazo. Assim, poderemos incluir a CSL num 
parcelamento longo (180 meses por exemplo) e reconhecer um novo valor de Prejuízo Fiscal de R$ 300milhoes.  
            

            

  DÍVIDA CONSOLIDADA  

 Principal   Multa   Multa Isolada   Juros   Encargos   Total 
IPI Zero         1.769.783          566.749            462.816           1.462.061          14.473           4.275.882 

IPI Prêmio           430.581          136.032                     -               492.590         156.266           1.215.469 

Total         2.200.364          702.781            462.816           1.954.651         170.739           5.491.351 

            

 DÍVIDA REFIS ESPECIAL IPI ZERO E IPI PREMIO 
Pagamento A Vista Principal   Multa   Multa Isolada   Juros   Encargos   Total 
IPI Zero         1.769.783   0            92.563             438.618   0          2.300.965 

IPI Prêmio           430.581   0             147.777   0            578.358 

Prejuízos Fiscais -         945.000                   -                       -                        -                   -                        

Total         1.255.364                   -                92.563             586.395                 -             1.934.323 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: sábado, 29 de agosto de 2009 13:03

Para: CARLOS FADIGAS; BERNARDO GRADIN; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Res: Ipi

Lembro que o numero ainda continua alto. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: CARLOS FADIGAS 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; BERNARDO GRADIN; 'mbahia@odebrecht.com' 
<mbahia@odebrecht.com> 
Enviada em: Sat Aug 29 11:57:19 2009 
Assunto: Res: Ipi 
 
Otima noticia. Vou pedir que o Guilherme Melega e o Joel trabalhem na avaliacao do que transita no DRE por ebitda e o que 
transita por despesa financeira. Não podemos afetar o ebitda por conta dos covenants. 
Acho muito importante tambem tratarmos esse assunto com o maior cuidado pois estamos a 3 ou 4 semanas de fecharmos com a 
Petrobras e eles adorariam usar o IPI Zero com justificativa para ajuste no valuation relativo entre Quattor e Braskem (anulando 
parte do efeito de valor negativo de Quattor). Seria muito importante que qualquer decisao de adesao ao Refis no IPI Zero soh 
acontecesse meses depois de fecharmos a fusao.  
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Para: BERNARDO GRADIN; CARLOS FADIGAS; 'mbahia@odebrecht.com' <mbahia@odebrecht.com> 
Enviada em: Fri Aug 28 22:08:41 2009 
Assunto: Ipi 
 
Marcelo conseguiu arrancar algumas coisas importantes da reuniao dele com GM, AP. Conseguiu inserir aliquota 0 na mesma 
solucao do premio. Grande luta, pois estamos praticamente sozinhos nessa. Basicamente as conquistas foram (i) a possibilidade 
de usar o prejuizo fiscal para pagamento do principal, alem do juros e multa;  (ii) uma melhor tabela de reducao de juros e multa 
para o pagamento a vista e (iii) linha especial de credito da CEF e Nossa Caixa para financiar o pagamento do debito. 
 
Com esses mitigadores ha uma reducao significativa do passivo do IPI premio e zero, mas a conta ainda fica grande. Em torno de 
1.9 bi para ambos. 
 
Estou trabalhando com o Luiz Felipe nos numeros finais 
 
Teremos que identificar alternativas.  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sábado, 29 de agosto de 2009 13:16

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Claudio Melo Filho

Assunto: Re: Res: Re: Res:

Mas isto eh depois 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Claudio Melo Filho  
Sent: Fri Aug 28 23:19:12 2009 
Subject: Res: Re: Res:  

Mas ele achava que a solucao que viria poderia atender. Como não atende eh uma oportunidade. Sairia numa outra 
MP descasada desta do Refis 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Cc: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Enviada em: Fri Aug 28 23:10:03 2009 
Assunto: Re: Res:  

Vc mesmo viu o Italiano descartar este assunto. Eh muito especifico 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Claudio Melo Filho  
Sent: Fri Aug 28 20:53:14 2009 
Subject: Res:  

Farei isso. Poderiamos voltar a pleitear o Pis Cofins da Nafta. Sao mais ou menos 400 milhoes ano. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Enviada em: Fri Aug 28 21:05:59 2009 
Assunto: 
 
Vai ser mais dificil, mas avalie com CF oque eh melhor: o que estamos pleiteando a vista, ou tentar uma pequena melhora na 
reducao dos juros nos 180 meses da tabela da 449. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
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message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Bernardo Gradin <bernardo.GRADIN@BRASKEM.COM.BR>

Enviado em: sábado, 29 de agosto de 2009 17:58

Para: Carlos; Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Ferro; Newton Souza

Assunto: Re: Res: Re: Res: IPI

Acho que o tema não virá, se vier insistiremos que as superveniencia são maiores. Fadigas, como está Q nesse 
aspecto? 
 
 
On 8/29/09 4:22 PM, "Carlos" <carlos.fadigas@braskem.com.br> wrote: 

Vamos tentar sacramentar logo a fusao em setembro (temos quatro semanas). Alem disso 
podemos tentar argumentar com as superveniencias, como o ICMS onde temos R$ 1 bi (ja 
em processo de recebimento). 
 
 
 

 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; CARLOS FADIGAS; Newton Souza 
<newton.souza@odebrecht.com>  
Cc: BERNARDO GRADIN  
Enviada em: Sat Aug 29 15:45:01 2009 
Assunto: Re: Res: IPI  
 
Se tivermos seguranca de ganhar, logo. Se não, melhor no limite da adesao, ou CMF 
conseguir junto a Juca um prazo maior. Coloque um prazo maior entre nossos ajustes para 
Juca 

 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; CARLOS FADIGAS <carlos.fadigas@braskem.com.br>; 
Newton Souza  
Cc: BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>  
Sent: Sat Aug 29 14:41:10 2009 
Subject: Res: IPI  
 
 
Eh isso mesmo. 
 
O problema vai ser controlar o julgamento, pois estavamos na linha de julgar em tempo habil para 
decidirmos eventual adesao ao Refis, que termina em 30.11 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: CARLOS FADIGAS; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Newton Souza 
<newton.souza@odebrecht.com> 
Cc: BERNARDO GRADIN 
Enviada em: Sat Aug 29 14:58:38 2009 
Assunto: IPI 
 
Se este assunto vier pelo lado da Petrobras/Unipar, lembro que o que esta em evidencia eh soh o 
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Premio, que usando o prejuizo fiscal entendo que não tem nenhum efeito na valuation, gerando ate 
um ganho contabil para nos. No caso do Zero, caso tragam este assunto (espero que não) temos que 
manter a postura de que ja esta transitado e julgado a nosso favor. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e 
divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta 
mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e 
apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente 
existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or 
disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this message in error, please 
contact the sender immediately and delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not 
be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between 
the parties. 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 31 de agosto de 2009 18:48

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Re: RES: ENC: Parcelamento Especial IPI Prêmio e IPI Zero.doc

Exato 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Mon Aug 31 17:45:20 2009 
Subject: RES: ENC: Parcelamento Especial IPI Prêmio e IPI Zero.doc  

Entendi do Marcelo que a idéia era uma emenda na 462 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 31 de agosto de 2009 18:43 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Re: ENC: Parcelamento Especial IPI Prêmio e IPI Zero.doc 
 
Acredito que para criar este "aditivo" teria que editar nova MP (vou checar), mas se estiver certo e precisar, tenho 
receios: 
1. De eles mesmos retardarem a edicao da nova MP e nos obrigarem/e outros a aderir, fato que pode deixar perder o 
sentido do novo Refis; 
2. De quando formos ao congresso discutir nova MP e devida aprovacao, este congresso tera a faca e o queijo na 
mao e o gov vai lavar as maos. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Enviado: Mon Aug 31 17:36:00 2009 
Assunto: Re: ENC: Parcelamento Especial IPI Prêmio e IPI Zero.doc  

Foi assim que GM e Nelson explicaram. Será feito como um "aditivo" a 11.941. 
Estes sao ajustes que devemos atentar ou tentar (e que não foram discutidos na 6a). 
Os demais sao "choros" adicionais. 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Mon Aug 31 17:31:52 2009 
Subject: Re: ENC: Parcelamento Especial IPI Prêmio e IPI Zero.doc  

Maricio 
Confesso e ja antecipo minhas desculpas, por nao compreender os itens 4 e 5 no tocante a referencia prazo e 
adesao. Havia entendido que a nova discussao criaria por si so a nova regra, portanto nao entendi por que remeter 
ao Refis da MP 449/lei 11.941. 

 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Enviado: Mon Aug 31 16:56:37 2009 
Assunto: ENC: Parcelamento Especial IPI Prêmio e IPI Zero.doc  
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Marcelo, 
 
Segue o paper ajustado.  
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Enviada em: segunda-feira, 31 de agosto de 2009 17:49 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE 
Assunto: Parcelamento Especial IPI Prêmio e IPI Zero.doc 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 



154

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 31 de agosto de 2009 20:10

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Assunto: RES:

Anexos: Paper - Parcelamento Especial IPI Prêmio e IPI Zero (31082009).doc

Caro Marcelo, 
Segue o paper com a nova planilha. Fico à sua disposição. 
Maurício  
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 31 de agosto de 2009 19:49 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Assunto:  
 
Preciso que insira uma linha em vermelho forte de 12 meses 100%, 90% e 90%. 
Qd puder falamos 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 31 de agosto de 2009 22:01

Para: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Res: Re: Re:

Fique tranquilo. Ele bateu no gabinete de primo adriano e foi ouvido, mas teve a resposta de que do jeito que ele 
ainda sonha nao e possivel resolver. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Alexandrino Alencar 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Mon Aug 31 20:53:50 2009 
Assunto: Res: Re: Re: 
 
Por isso que fiqoei preocupado 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br> Enviada em: Mon Aug 31 20:11:30 2009 
Assunto: Re: Re: 
 
Alex 
Lembre que esta turma esta out da solucao. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Alexandrino Alencar 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Mon Aug 31 19:41:44 2009 
Assunto: Res: Re: 
 
Encontrei o Gianetti em BSB e me falou que vai entrar via 462? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Enviada em: Mon Aug 31 19:28:06 2009 
Assunto: Re: 
 
Alinhei agora Benjamim na mesma linha 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Sent: Mon Aug 31 19:25:37 2009 
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Subject: Re: 
 
Ok. Ja alinhei com ele que va a reuniao, ouca tudo. Implemntaremos. 
Contudo talvez tenhamos demandas. Ele entendeu. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Cc: Alexandrino Alencar 
Enviado: Mon Aug 31 19:23:34 2009 
Assunto: Re: 
 
Face a esta conversa que estou tendo melhor não passar nada para RJ e esperar ver o que vao mandar (querem 
fazer ate amanha). 
Face a esta "negociacao" soh teremos legitimidade para tentar inserir aqueles 2 ajustes da 2a folha, se não vai ficar 
mal para mim. 
 
----- Original Message ----- 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Cc: Alexandrino Alencar 
Sent: Mon Aug 31 19:16:47 2009 
 
GM e Italiano me ligaram. Claramente tem que tentar nos ajudar. 
Estou tentando mais alguma coisa de prazo e desconto e o prejuizo de 3s. 
Ja aceitaram uma pequena melhoria (12 meses com 80% de desconto de juros), estou barganhando mais. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 31 de agosto de 2009 22:20

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Re:

Se ele for Giannetti a resposta e NaoM 
 
Se for Primo Adriano sim, mas nao na integra, ainda. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Mon Aug 31 21:10:12 2009 
Assunto: Re: Res: Re: 
 
Ele sabe o que vai entrar? 
 
----- Original Message ----- 
From: Alexandrino Alencar 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Mon Aug 31 19:41:44 2009 
Subject: Res: Re: 
 
Encontrei o Gianetti em BSB e me falou que vai entrar via 462? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Enviada em: Mon Aug 31 19:28:06 2009 
Assunto: Re: 
 
Alinhei agora Benjamim na mesma linha 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Sent: Mon Aug 31 19:25:37 2009 
Subject: Re: 
 
Ok. Ja alinhei com ele que va a reuniao, ouca tudo. Implemntaremos. 
Contudo talvez tenhamos demandas. Ele entendeu. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
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Cc: Alexandrino Alencar 
Enviado: Mon Aug 31 19:23:34 2009 
Assunto: Re: 
 
Face a esta conversa que estou tendo melhor não passar nada para RJ e esperar ver o que vao mandar (querem 
fazer ate amanha). 
Face a esta "negociacao" soh teremos legitimidade para tentar inserir aqueles 2 ajustes da 2a folha, se não vai ficar 
mal para mim. 
 
----- Original Message ----- 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Cc: Alexandrino Alencar 
Sent: Mon Aug 31 19:16:47 2009 
 
GM e Italiano me ligaram. Claramente tem que tentar nos ajudar. 
Estou tentando mais alguma coisa de prazo e desconto e o prejuizo de 3s. 
Ja aceitaram uma pequena melhoria (12 meses com 80% de desconto de juros), estou barganhando mais. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 31 de agosto de 2009 22:31

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Alexandrino Alencar

Assunto: Re:

Apoio daremos. Nao expandir depende de "nos". 
Alinharemos amanha. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Cc: Alexandrino Alencar 
Enviado: Mon Aug 31 21:25:56 2009 
Assunto:  
 
Italiano acaba de ligar. GM esta resistindo mas acha que vai ser: 
12 meses, com 100% desconto Mora, 90% isolada e 90% juros. 
CMF: importante RJ reforcar a importancia de um bom desconto para compensar a perda dos exportadores com o 
Zero e Premio. 
Ele vai fechar com RJ amanha as 10hs e pede apoio na tramitacao na casa para não expandir. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 1 de setembro de 2009 18:25

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Re: RES:

Construa com RJ via CMF 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Sent: Tue Sep 01 15:45:14 2009 
Subject: RES: 
 
Marcelo, 
 
Fundamental passar a nova data para aproveitamento de prejuízo fiscal. O ideal é ser no mesmo exercício social da 
adesão ao Refis, ou 31.12, o que dá na mesma. Pois até nova regulamentação pode ser até mesmo pior para o fisco. 
 
Reli a lei atual do Refis e lá está a possibilidade de aproveitamento até a publicação da Lei e não da regulamentação. 
Portanto, vamos manter o conservadorismo.  
 
Esta solução é realmente a melhor, pois a expectativa é que as empresas tenham lucro este ano em função da 
variação cambial. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 1 de setembro de 2009 
15:26 
Para: Claudio Melo Filho 
Cc: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto:  
 
Os 12 meses, 100, 90 e 90 se RJ insistir passa. 
Poder usar Prejuizo fiscal ate data da nova regulamentacao pode passar ou não sem o MFazenda perceber. Mas não 
economize junto a RJ se for necessario para garantir. 
Assegure que MFerro possa ver o texto final antes de RJ divulgar. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
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Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 11:45

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: IPI/ Brasilia

A turma esta em ebulicao. Exportadores ja receberam a noticia e estao esperniando. 
Ja me ligaram pedindo apoio para no deixar prosperar. 
Vai seu duro. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 12:11

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: Res: Fechamento IPI

MO ja falei com ele. Ele vai ligar na linha do "posso". Fique tranquilo. 
 
Insisto na atencao com midia, esta me preocupando. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Enviado: Wed Sep 02 10:59:04 2009 
Assunto: RES: Res: Fechamento IPI  

MF: me ligue 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 11:43 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: Res: Fechamento IPI 

 
Ouvi agora do Joao Tenorio que "voces estao acabando com o Nordeste". 
Expliquei porque nos aderimos. Esta prposta tao ruim que veio, mas nao convenci, eles estao impregnados. 
Giannetti liderando. 
Ate dizer que vao transmiti a Miriam Leitao de forma clara, eles ameacam. 
 
M Bezerra ja esta comigo. 
 
Volto a enfatizar que envolva a midia/ M Lyra logo agora. Se puder mostre que o Gov esta querendo que todos 
paguem e que em ultima instancia estamos buscando o correto: PAGAR. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviado: Wed Sep 02 10:36:51 2009 
Assunto: Res: Fechamento IPI  

Precisamos ter o prejuizo de qualquer forma, senao não resolve. 
 
Eles não tem argumento para não aceitar. E so estensao do prazo. Aceitar o juros a 90 por cento eh muito pior!!!!!! 
 
Primo de adriano tem de bancar esta de qualquer modo. Administraremos o veto. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: Wed Sep 02 11:30:02 2009 
Assunto: Fechamento IPI 
 
Parece que fechou : 
A)100/ 90/ 90/ 100 
B) 12 meses 
C) prejuizo fiscal ainda em aberto 
 
MO ele falou?? Nao chegou ainda para meu amigo. 
Vou estar com ele em 15 minutos. 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 12:16

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

'mauricio.bezerra@braskem.com.br'

Assunto: Fw: cpremio - regra de saida

Prioridade: Alta

Para conhecimento. 
 

De: Pedro Robério de Melo Nogueira <pedro@sindacucar-al.com.br>  
Para: Henrique Malta <henrique.malta@cosan.com.br>; Claudio Melo Filho  
Cc: Fabio Gonçalves de Oliveira <fabiogo@senado.gov.br>  
Enviado: Tue Sep 01 13:38:11 2009 
Assunto: cpremio - regra de saida  

Amigos Claudio e Henrique, 
  
Como a memória visual e sempre melhor que a memória auditiva nas pessoas, estou 
apresentando abaixo um pró-memória sobre o que nós entendemos como adequado para 
essa fase de negociação do processo: 
  

 A nova medida deverá contemplar uma convalidação de todos os atos praticados, 
sob autorização judicial, para os créditos oriundos do crédito-premio do IPI, dos 
créditos de alíquotas zero e dos não tributados do IPI. Ou seja, os empresários nada 
poderão receber e a União, também nada receberá, conslidando assim, o respeito, 
nesse caso, para a segurança jurídica dos atos praticados. 

 Para a medida acima, fica difícil fixar datas de corte além de 90 em função do 
julgamento do STF. Por outro lado, no nosso caso, não cabemos em nenhum 
parcelamento, dada a expressão de valores envolvidos. 

 Resta, assim uma simples convalidação dos atos praticados. Existem redações 
jurídicas que possibilitam essa saída, sem muito alarde. 

  
Este é o produto que, entendo, devemos, negociar na MP 462. 
  
Abraços 
Pedro Robério Nogueira 
  
  
  
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 12:29

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Fw: Credito Premio de IPI

Notem que esta figura sabe com quem fala em alguns assuntos. Ele personifica em mim. Ja liguei para ele e contei 
toda a historia. 
 

De: Marcos Joaquim Goncalves Alves <marcosjg@mattosfilho.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho  
Enviado: Wed Sep 02 08:36:37 2009 
Assunto: Credito Premio de IPI  

Amigo 
Sei que vc esta na linha de frente desse assunto. A Ideli, o Odair e o Henrique estao me pautando. Passei a eles uma questao 
importante tambem para vcs que eh defender uma bandeira historica que eh a utilizacao da base negativa e do prejuizo sem 
nenhuma limitacao. Inclusive com a utilizacao de base negativa e prejuizo fiscal de terceiro! 
Assim as empresas poderao ter seus balancos ajudados com fato do reconhecimento do debito. 
Fora isso eh necessario lembrar daquela norma que exclui da incidencia tributaria as reducoes aplicadas na consolidacao do 
debito. 
MJ 
-------------------------- 
Sent from my BlackBerry Wireless Handheld 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 12:59

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES:

Ok. Fechei isso.  
Mas acho que se pudessemos ler e votar hoje era otimo. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Enviado: Wed Sep 02 11:52:52 2009 
Assunto: Re: RES:  

Entao tente segurar ate ele falar com GM. 
GM vai ceder se perguntado. 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Sent: Wed Sep 02 11:52:23 2009 
Subject: Re: RES:  

Nao, o GM nao atende ele. Ele acha que esta se escondendo. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Enviado: Wed Sep 02 11:50:12 2009 
Assunto: RES:  

Ele já falou com GM? 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 12:48 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: 'marcelo.lyra@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: Re: 
 
Ta dificil aprovar regulamentacao ou 31/12/2009. A data e junho/2009. 
Preciso de ajuda junto a GM. 

 

De: Claudio Melo Filho  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Cc: 'marcelo.lyra@braskem.com.br' <marcelo.lyra@braskem.com.br>; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>  
Enviado: Wed Sep 02 11:30:51 2009 
Assunto: Re:  

Tambem fali com RG a pouco que me contou sua conversa com ele. 
Vamos aos poucos vencendo. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Cc: Marcelo Lyra <marcelo.lyra@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>  
Enviado: Wed Sep 02 11:26:02 2009 
Assunto:  

MF: atualize ML, pois os “exportadores” podem fazer fogo amigo na mídia nos caracterizando como patrocinadores 
do novo Refis 
 
Falei com RG, está mais tranqüilo, tanto Juca quanto Italiano falaram com ele, e ele entendeu que tem que sair o 
Refis agora (para estancar sangramento de quem compensou), ainda que a luta continua. Me disse que ia falar com 
os outros. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 18:12

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: RES:

Estamos no Sen nao tem como enviar. MB vai te ligar. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviado: Wed Sep 02 17:04:40 2009 
Assunto: RES:  

Não recebi!!!!! 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 18:01 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Re: 
 
Mando o texto em 10 min MF ja esta avaliando. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho  
Cc: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Enviado: Wed Sep 02 16:51:08 2009 
Assunto:  

O italiano me prometeu ligar para RJ em 40 min 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 19:04

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Re: RES:

Melhor o Italiano (GM tem que atende-lo, mas que a mim). Combinei com Italiano que ele me aciona 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Sent: Wed Sep 02 17:50:51 2009 
Subject: RES:  

Marcelo, 
 
 
Vale a pena você ligar para o GM. Ou acionar o chefe de gabinete dele.  
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 18:45 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: ENC:  
 
Mandei Tb para o Italiano 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 18:45 
Para: Brani (kontichbrani@yahoo.com) 
Cc: Darci Luz 
Assunto: ENC:  

 
Brani, 
Favor encaminhar para o Chefe 
Abraços 
Marcelo 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 18:42 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto:  

 
Coloquei em negrito os mais importantes 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 16:57 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO DANTAS BEZERRA; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto:  

 
Claudio, 
 
Segue algumas informações para serem usadas por você, onde e como convier: 
 
Por quê possibilitar o uso dos Prejuízos Fiscais até 31.12.2009 
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Prejuízo fiscal é um ativo contra o mesmo credor do Refis; 
Estamos estendendo somente 1 ano de apuração; 
Não dá pra ser no meio do ano, pois nenhuma empresa fecha declaração trimestral; 

Este ano a expectativa das empresas é dar lucro, em função da variação cambial, portanto, 
esta extensão não deverá impactar substancialmente o Refis; 
Já abrimos mão do uso de Prejuízo fiscal de terceiros; 

Ninguém sai prejudicado, pois a empresa que esgotar o Prejuízo fiscal no Refis, passará a 
pagar mais IR no ano que vem; 
Para as poucas empresas que terão Prejuízo fiscal este ano e portanto teriam um fôlego 
maior, isso ajuda adesão na modelagem de pagamento de prazo mais curto. 
A Lei do Refis da Crise não estabeleceu data de corte. Isso foi feito pela norma interna da 
Receita Federal, o que não é justo. 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 19:43

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Benjamin me ligou e disse que juca disse a ele que acordo não sai pelo nosso pto Falei com ACMjr que disse que so 
aceita votar na prox. 3a. Não insisti ate nosso pto. Disse a ele que CMF o procuraria para explicar. Temos espaco 
para forcar, mas antes quero ver o nosso pto. 
Italiano me ligou agora e disse que vai ligar para Juca 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 20:07

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Italiano me ligou 
Falou com Juca que concorda e vai ter nova conversa com Chiclete agora 
CMF: insista. O GM sabe que tem que concordar e esta fugindo. Se o Juca colocar não vai dar problema nenhum 
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De: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>

Enviado em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 20:21

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: ENC:

já foi entregue. 
  
um abraço 
  
brani 
 
--- On Thu, 9/3/09, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject: Re: ENC: 
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com> 
Date: Thursday, September 3, 2009, 3:16 AM 

Consegue entregar ainda hoje? 

 

From: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Darci Luz  
Sent: Wed Sep 02 18:08:37 2009 
Subject: Re: ENC:  

OK 
 
--- On Thu, 9/3/09, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject: ENC: 
To: "Brani (kontichbrani@yahoo.com)" <kontichbrani@yahoo.com> 
Cc: "Darci Luz" <darciluz@odebrecht.com> 
Date: Thursday, September 3, 2009, 2:44 AM 

Brani, 

Favor encaminhar para o Chefe 
Abraços 

Marcelo  

   

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 18:42 
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Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto:  

   

Coloquei em negrito os mais importantes  

   

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 16:57 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO DANTAS BEZERRA; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto:  

   

Claudio,  

   

Segue algumas informações para serem usadas por você, onde e como convier:  

   

Por quê possibilitar o uso dos Prejuízos Fiscais até 31.12.2009  

   

Prejuízo fiscal é um ativo contra o mesmo credor do Refis;  

Estamos estendendo somente 1 ano de apuração;  

Não dá pra ser no meio do ano, pois nenhuma empresa fecha declaração trimestral;  

Este ano a expectativa das empresas é dar lucro, em função da variação cambial, portanto, 
esta extensão não deverá impactar substancialmente o Refis;  

Já abrimos mão do uso de Prejuízo fiscal de terceiros;  

Ninguém sai prejudicado, pois a empresa que esgotar o Prejuízo fiscal no Refis, passará a 
pagar mais IR no ano que vem;  

Para as poucas empresas que terão Prejuízo fiscal este ano e portanto teriam um fôlego 
maior, isso ajuda adesão na modelagem de pagamento de prazo mais curto.  

A Lei do Refis da Crise não estabeleceu data de corte. Isso foi feito pela norma interna da 
Receita Federal, o que não é justo.  

   

  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
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Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its 
 attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed 
as a definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between 
the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 08:43

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Res: Re: Res: Re:

Note que esta eh a melhor estrategia pois acho que conseguimos administrar melhor o veto do que a conversa de 
GM com RJ. Assim eh ate mais seguro que RJ não consiga falar com GM 
 

From: Marcelo Bahia Odebrecht  
To: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Sent: Thu Sep 03 07:41:12 2009 
Subject: Re: Res: Re: Res: Re:  

Ou conforme combinamos peça para ele: 
Ligar para o semninario ou colocar dizendo que estava muito pressionado e para não gerar desgaste melhor se ele 
(GM) não quiser vetar 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Wed Sep 02 23:30:31 2009 
Subject: Re: Res: Re: Res: Re:  

Ok. 
Amanha comeco nesta tentativa. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviado: Wed Sep 02 23:29:27 2009 
Assunto: Res: Re: Res: Re:  

Agora com a idade faca que nem o Romario, se posicione bem e corra pouco, mas continue sempre eficaz. 
 
Serio, eh importante que RJ faca isso para sair da inercia. Assim GM vai se posicionar 
 

De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Enviada em: Wed Sep 02 23:36:33 2009 
Assunto: Re: Res: Re:  

Vou usar esta sua argumentacao. 
Meu advogado, esa turma nao entende facilidade, vende dificuldades. O problema e que eu tenho que driblar todos 
e, confesso, estou ficando velho. Antigamente nos "babas" da bahia eu driblava sempre.... 
Risos... 
Abs 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviado: Wed Sep 02 22:23:14 2009 
Assunto: Res: Re:  
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Soh não entendo por que o Primo não pode bancar esta, jah que sempre pode haver o veto e o GM nem mesmo retorna as ligacoes 
dele. Eh uma submissao sem precedentes. Eh so deixar o recado de que farah se GM  não retornar a ligacao dizendo que não eh 
pra fazer. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: Wed Sep 02 21:59:22 2009 
Assunto: Re: 
 
Acabei de fechar com primo: 
1) So bota para votar com minha utorizacao; 
2) Italia falou com ele (eu estava) : "posso por e voce garante nossa discussao com GM"  resposta: "nao" "tem que falar com ele". 
Ele me disse nao posso fazer pois sou o Lider deles, perco credibilidade e me exponho muito. Eu concordo e nao posso avancar 
mais. 
3) A turma de baixo nao esta aceitando e esta irredutivel. Amecou esvaziar o tema. 
4) Ja consegui incluir item besta que atendea Joao/Mary. Comuniquei a Sergio pois ele me pediu; 
5) A informacao de Bejamim e porque eu transmiti a Marcelo(pessoa dele a nossa preocupacao) e Primo disse que esta e a 
prioridade, portanto e interpretacao, poios Bejamim nao falou com Primo em nenhum mometo. 
6) Esta turma do item acima esta indo para cima e ja pediu a adesao do Rubens/Malta. Malta me falou com MO encontrou com 
Rubens e pediu pressao. 
 
Meu receio e ter de ficar sozinho, mas garanto a nao colocacao, mesmo no desgaste. Depois recomponho. 
 Quando puder me ligue ja estou em casa. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Wed Sep 02 20:46:44 2009 
Assunto: 
 
Se precisar falar mande email 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 10:22

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: ENC: Mp 462 e crédito-prêmio

Anexos: Versão HTML da Mensagem

Entendo ser inviavel 
 

De: maryelbe@hotlink.com.br [mailto:maryelbe@hotlink.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 09:22 
Para: maryelbe@hotlink.com.br 
Assunto: Mp 462 e crédito-prêmio 

 
Prezados, 
 
  Estamos defendendo a inclusão na MP 462, que está no senado, de uma 
emenda que estenda os efeitos da decisão do STF sobre o CP a todos os 
que têm processo administrativo ou judicial e intauraram o litígio 
até a data da publicação da lei. 
 
  As resistências são muito grande, mas estamos na luta. 
 
  Darei notícias. 
 
  Att 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 12:28

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re:

Italia vai falr ou falou com chiclete? 
 

De: Claudio Melo Filho  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Enviado: Thu Sep 03 10:56:17 2009 
Assunto: Re:  

Ja voltou. A resposta e junho mesmo. Chiclete esta chegando para nova discussao. Carangueijo esta aqui chamado 
por mim para pressionar. 
Ta dificil. 
O ideal era italia falar com chiclete. 
 

De: Claudio Melo Filho  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Enviado: Thu Sep 03 10:49:41 2009 
Assunto: Re:  

Ok 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Enviado: Thu Sep 03 10:40:39 2009 
Assunto:  

Italiano ficou de ligar para o Planalto 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 12:56

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Fw: para conhecimento Discurso André Vargas

Anexos: ATT00001.c; ATT00002.htm; image001.gif

Para conhecimento. 
Veja que ja comecaram a dar porrada na Camara. 
 

De: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br>  
Para: henrique.malta@cosan.com.br <henrique.malta@cosan.com.br>; Claudio Melo Filho; pedro@sindacucar-
al.com.br <pedro@sindacucar-al.com.br>  
Enviado: Thu Sep 03 09:53:12 2009 
Assunto: para conhecimento Discurso André Vargas  

 
 
 
De ordem do Deputado Federal André Vargas PT/PR, encaminho cópia do discurso proferido pelo 
Deputado , ontem dia 02/09/08. 
 
Obrigada. 
 
Virgínia Rabelo 
 
Secretária Parlamentar 
 
Tel: (61)3215-1923 
 
 
 
 
 
                   
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ 
 
SEM SUPERVISÃO 
 
Sessão: 229.3.53.O  
 
Hora: 20:10 
 
Fase: BC  
 
Orador: ANDRÉ VARGAS 
 
Data: 02/09/2009 
 
________________________________ 
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O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero alertar o Plenário para o 
crédito-prêmio do IPI. Está-se armando no Senado, com a aquiescência da Receita, um entendimento que 
prejudica, Deputado Pepe Vargas e Deputado Rodrigo Rocha Loures, os Estados da Região Sul.  
Não há o reconhecimento do crédito-prêmio até 90 por parte da Receita. Apenas para quem peticionou e 
para os que se creditaram, os grandes, está-se armando uma isenção, de 100% demulta, o que acaba 
beneficiando os grandes e excluindo os pequenos exportadores deste País. Antes que isso aconteça, faço esta 
denúncia. 
Vamos discutir, em profundidade, este assunto no plenário. Dizer para o Líder que se resolveu a questão do 
crédito-prêmio quando se resolvem apenas casos das grandes construtoras e das grandes exportadoras não é 
correto. Faço, portanto, este alerta.  
Será duro o debate que vamos travar no plenário.  
 
________________________________ 
 
Indexação 
 
 
oculta 
<http://intranet.camara.gov.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=2&nuSessao=229.3.53.O&nuQuart
o=5&nuOrador=1&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=20:10&sgFaseSessao=BC%20%20%20%20%20%20
%20%20&Data=02/09/2009&txApelido=ANDRÉ%20VARGAS&txFaseSessao=Breves%20Comunicações
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&dtHoraQuarto=20:10&txEtapa=Sem%20supervisão>   
 
 
 
 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 12:58

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: para conhecimento Discurso André Vargas

Pelo menos não cita nosso nome, e faz mencao a construtora (que neste caso, desvia de nos) 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Sent: Thu Sep 03 11:55:33 2009 
Subject: Fw: para conhecimento Discurso André Vargas  

Para conhecimento. 
Veja que ja comecaram a dar porrada na Camara. 
 

De: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br>  
Para: henrique.malta@cosan.com.br <henrique.malta@cosan.com.br>; Claudio Melo Filho; pedro@sindacucar-
al.com.br <pedro@sindacucar-al.com.br>  
Enviado: Thu Sep 03 09:53:12 2009 
Assunto: para conhecimento Discurso André Vargas  

 
 
 
De ordem do Deputado Federal André Vargas PT/PR, encaminho cópia do discurso proferido pelo 
Deputado , ontem dia 02/09/08. 
 
Obrigada. 
 
Virgínia Rabelo 
 
Secretária Parlamentar 
 
Tel: (61)3215-1923 
 
 
 
 
 
                   
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ 
 
SEM SUPERVISÃO 
 
Sessão: 229.3.53.O  
 
Hora: 20:10 
 
Fase: BC  
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Orador: ANDRÉ VARGAS 
 
Data: 02/09/2009 
 
________________________________ 
 
 
 
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero alertar o Plenário para o 
crédito-prêmio do IPI. Está-se armando no Senado, com a aquiescência da Receita, um entendimento que 
prejudica, Deputado Pepe Vargas e Deputado Rodrigo Rocha Loures, os Estados da Região Sul.  
Não há o reconhecimento do crédito-prêmio até 90 por parte da Receita. Apenas para quem peticionou e 
para os que se creditaram, os grandes, está-se armando uma isenção, de 100% demulta, o que acaba 
beneficiando os grandes e excluindo os pequenos exportadores deste País. Antes que isso aconteça, faço esta 
denúncia. 
Vamos discutir, em profundidade, este assunto no plenário. Dizer para o Líder que se resolveu a questão do 
crédito-prêmio quando se resolvem apenas casos das grandes construtoras e das grandes exportadoras não é 
correto. Faço, portanto, este alerta.  
Será duro o debate que vamos travar no plenário.  
 
________________________________ 
 
Indexação 
 
 
oculta 
<http://intranet.camara.gov.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=2&nuSessao=229.3.53.O&nuQuart
o=5&nuOrador=1&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=20:10&sgFaseSessao=BC%20%20%20%20%20%20
%20%20&Data=02/09/2009&txApelido=ANDRÉ%20VARGAS&txFaseSessao=Breves%20Comunicações
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&dtHoraQuarto=20:10&txEtapa=Sem%20supervisão>   
 
 
 
 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 13:11

Para: Claudio Melo Filho

Cc: Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Como "tiro" final eh pedir para o RJ checar com o amigo de meu pai, como um pedido nosso alinhado com o italiano.
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 14:20

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: RES: Exposicao

Acabei de achar o GM.  
E a ultima chance. 
Estao falando. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: Thu Sep 03 13:01:54 2009 
Assunto: Re: RES: Exposicao 
 
Primo acabou de ligar para italia falando este prazo. 
Pediu para esperar. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: Thu Sep 03 13:00:42 2009 
Assunto: Re: RES: Exposicao 
 
Posso fechar ?? 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: Thu Sep 03 12:55:23 2009 
Assunto: RES: Exposicao 
 
GM ta sumido? 
 
Já fechei o texto com o Mauricio Bezerra. Ficará até 30.09.  
 
Não é possível que estes caras não topem. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 13:41 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Exposicao 
 
Ta muito duro vencer. 
Bezerra esta na sala dele preparando um texto. 
Italia nao segurou. Acabou de falar com primo. 
Mucio nao adianta. 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 14:36

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: RES: GM / Nao

Nao. 
So se for para suprimir. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: Thu Sep 03 13:34:24 2009 
Assunto: RES: GM / Nao 
 
Temos chance de mexer na Camara? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 14:31 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: GM / Nao 
 
GM nao autorizou. 
Bezerra ja passou para MF o que pode ser feito. Bezerra esta escrevendo o texto. 
 
 
Marcelo preciso decidir?? Me ligue. 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa??es visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 15:57

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Alexandrino Alencar

Assunto: Re: 462

Tento segurar para votar na terca ??? 
 

De: Claudio Melo Filho  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Cc: Alexandrino Alencar  
Enviado: Thu Sep 03 14:37:51 2009 
Assunto: Re: 462  

CSN; Cosan e os demais dizendo categoricamente que para eles estava resolvido como vai ser votada a MP. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Cc: Alexandrino Alencar  
Enviado: Thu Sep 03 14:29:33 2009 
Assunto: Re: 462  

Que turma? 
Em que foram atendidos? 
Pelo menos ficou claro que nos não fomos atendidos pelo governo... 
Vamos agora trabalhar na regulamentacao. 
Falei com italia que disse que o Nelson argumentou que com isto nos teriamos credito??? 
Fechei com ele que teriamos uma nova reuniao ele, GM, NB e eu, onde eu levaria os numeros, e que me 
comprometeria encima destes numeros. 
MF: favor preparar os argumentos e os numeros, onde preciso levar os numeros que pagaremos de Zero e Premio, 
no novo Refis e pondendo usar o Prejuizo com o reconhecimento do Refis 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Thu Sep 03 14:20:08 2009 
Subject: Re: 462  

Marcelo 
Fechei que nos nao estamos dentro de nenhum compromisso. 
Caso ele consiga fechar a data de 30/9 ou 31/12 eu volto atras. 
 
Quero registrar que a turma que entrou nesta fase nos atrapalhou, pois foi atendida e colocou na mesa que nos 
estavamos segurando.  

 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Enviado: Thu Sep 03 14:08:00 2009 
Assunto: 462  

Melhor não votar hoje 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
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recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 17:52

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Votacao

Votada. Passou. 
Tenho a garantia pessoal e com testemunha da fazenda para a data de 30/09/2009. 
 
Marcelo preciso que voce fortaleca junto a italia e GM. 
 
Me ligue quando puder. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Enviado: Thu Sep 03 15:49:50 2009 
Assunto: Re: Votacao 
 
Marcelo 
Me perdoe mas fiz uma jogada e consegui a data de 30/9 com a garantia da palavra do lider do governo no plenario. 
Quem liderou comigo foi o heraclito. 
Depois te explico, mas MF ja domina. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Enviado: Thu Sep 03 15:39:41 2009 
Assunto: Re: Votacao 
 
Estou no plenario conversando com Dr Messias que trabalha com Dr Adams, ele relata: "retroagimos pois foi 
imposicao do Nelson e GM nao teve forca para sustentar". 
 
Mantenho e expresso meu receio enorme na estrategia de deixar seguir em frente, pois seria perfeito caso GM fosse 
forte. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Claudio Melo Filho 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Enviado: Thu Sep 03 15:26:19 2009 
Assunto: Votacao 
 
Esta no texto a questao do balanco especifico. 
Esta no texto que sera um Ato do Ministro de Estado da Fazenda o estabelecimento da data do corte ou sera a data 
da lei 11.941 que e maio/2009. 
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O pessoal do sul pediu a Sen Alvaro para nao deixar votar, ainda nao sei no que vai dar, mas nao me movi.  
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 20:11

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: En vitória

Nao houve mais nada. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Enviado: Thu Sep 03 19:01:41 2009 
Assunto: Re: RES: En vitória 
 
Pergunto se teve mais algum aditivo pois na reuniao eu, BS e italiano nos comprometemos a tentar barrar os 
aditivos. 
Este lei pode passar por cima da prescricao dos 5 (ou eh 10) anos? 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Sent: Thu Sep 03 18:59:02 2009 
Subject: RES: En vitória 
 
Colocaram na última hora. 
 
Estou calculando quanto temos nisso 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 
19:48 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Fw: En vitória 
 
Alguma chance disto passar? 
Teve mais algum "aditivo"? 
 
----- Original Message ----- 
From: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
To: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
Sent: Thu Sep 03 18:23:52 2009 
Subject: En vitória 
 
 
Faltou o guerreiro senador Zambiasi-RS 
 
 
Prezados, 
Conseguimos!!! 
Depois de mais grande luta aprovamos uma emenda na MP 462 que estende os efeitos da decisão do STF, no 
tocante ao reconhecimento dos créditos das exportações realizadas até o ano de 1990, a todos que entraram com 
processo administrativo ou judicial até a data da publicação da lei. os créditos serão calculados à alíquota de 15%. 
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Agora continuamos a luta para aprovação na Câmara e depois para que não haja veto. 
Não conseguimos tudo, mas salvamos uma parte (vamos por partes). 
Conto com vcs. 
Contamos com o apoio imenso do senador Paim que apresentou a emenda, e, entre 
outros: dos senadores Álvaro Dias-PR, Rosalba-RN, Lúcia Vânia-GO e dos deputados André Vargas-PR, Marco Maia-
RS, Vignati-SC, Pepe Vargas-RS, Pedro Eugênio-PE. 
Att 
Mary Elbe 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você. 
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você. 
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
 
 
Enviado do meu BlackBerry® da TIM 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você. 
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MARCELO LYRA <marcelo.lyra@braskem.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 20:12

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho; Marcelo 

Bahia Odebrecht

Cc: BERNARDO GRADIN

Assunto: RES:

MF atualizou-me sobre o assunto. Estamos monitorando e sentindo a temperatura. 
Neste caso, parece-me que temos bons argumentos enquanto o dos exportadores é frágil. 
Vi que o assunto visitou a Camara hoje, mas não acho que ganhará muito espaço na mídia; julgando a partir das 
informações que tenho. 
 
Marcelo Lyra  
Relações Institucionais e Desenvolvimento Sustentável 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9301 
Fax 55 11 3576.9073 
marcelo.lyra@braskem.com.br 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 14:08 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: MARCELO LYRA; BERNARDO GRADIN 
Assunto: RES:  
 
Junho não ajuda nada.  
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 12:48 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: MARCELO LYRA; BERNARDO GRADIN 
Assunto: Re: 
 
Ta dificil aprovar regulamentacao ou 31/12/2009. A data e junho/2009. 
Preciso de ajuda junto a GM. 

 

De: Claudio Melo Filho  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Cc: 'marcelo.lyra@braskem.com.br' <marcelo.lyra@braskem.com.br>; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>  
Enviado: Wed Sep 02 11:30:51 2009 
Assunto: Re:  

Tambem fali com RG a pouco que me contou sua conversa com ele. 
Vamos aos poucos vencendo. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Cc: Marcelo Lyra <marcelo.lyra@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>  
Enviado: Wed Sep 02 11:26:02 2009 
Assunto:  
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MF: atualize ML, pois os “exportadores” podem fazer fogo amigo na mídia nos caracterizando como patrocinadores 
do novo Refis 
 
Falei com RG, está mais tranqüilo, tanto Juca quanto Italiano falaram com ele, e ele entendeu que tem que sair o 
Refis agora (para estancar sangramento de quem compensou), ainda que a luta continua. Me disse que ia falar com 
os outros. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 4 de setembro de 2009 09:01

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Ainda que de modo factual, não entendi a enfase que o Valor colocou no nosso pto sobre prejuizo fiscal. 
Se o texto do balanco especifico foi como esta no Valor, entendo que ficou muito bom 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 8 de setembro de 2009 16:51

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Marquei com o Italiano de nos alinharmos na 5ª pessoalmente e só depois marcarmos com o(s) outro(s) 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 9 de setembro de 2009 16:10

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Res: Re: RES: Carangueijo

Vou ligar para ele alinhando: 
1. Ter ele como pressao junto a GM (reforcar o que tratei com ele ontem) 
2. Seguir na linha que voce comentou abaixo 
3. Travar outras demandas. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Enviado: Wed Sep 09 14:53:57 2009 
Assunto: Re: Res: Re: RES: Carangueijo  

Se isto eh verdade o Carangueijo entao pode fazer algo por nos. E merecer algo por isto. 
Pode tb ser uma forma de GM conseguir evitar confrontar com sua equipe. 
Neste caso independente de minha conversa com GM e Italia, podemos alinhar com o Carangueijo dele tocar em 
frente, mas de modo alinhado com GM (se não depois na regulamentacao ele derruba). Ele ate podia ter um discurso 
com GM de que fora esta supressao não deixaria ninguem expandir o REFIS. 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Wed Sep 09 14:42:54 2009 
Subject: Re: Res: Re: RES: Carangueijo  

E esta a ideia dele. Ele acredita ser melhor para nos e tambem que voce tira o peso da decisao do GM. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Enviado: Wed Sep 09 14:40:18 2009 
Assunto: Res: Re: RES: Carangueijo  

Se houver a supressao destes pontos e a manutancao da elaboracao de balanco especial fica a interpretacao de que o 
aproveitamento do prejuizo fiscal se darah ate a data da edicao da lei. Eh uma interpretacao bem possivel . A regulamentacao 
podera dispor outra data. Se o fizer podera haver discussao judicial. 
 
No Refis da lei 11.941 a regulamentacao estabeleceu a data da edicao da lei. 
 
Portanto, da para trabalhar com a proposta do carangueijo. So temo que GM e italia possam inferir que ao mexer  no projeto na 
Camara estariamos rompendo algum acordo. 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Enviada em: Wed Sep 09 14:42:26 2009 
Assunto: Re: RES: Carangueijo 
 
Não sei qd conseguirei marcar a reuniao. 
Veja que a reuniao não eh para discutir aprovacao na camera, mas soh qt a regulamentacao. 
O que sao estes pts que ele quer suprimir e qual impacto? 
 
----- Original Message ----- 
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From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Wed Sep 09 13:36:20 2009 
Subject: RES: Carangueijo 
 
Temos que aguardar o resultado da reunião do MO com Itália e GM. A depender do resultado avaliaremos ações 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] 
Enviada em: quarta-feira, 9 de setembro de 2009 14:22 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Carangueijo 
 
MO/ MF 
Vai chegar amanha. Carangueijo acabou de me ligar querendo suprimir o art que faz referencia ao Ato do Ministro e o art que faz 
referencia a lei 11.491 (posso estar errado no numero). 
 
Aumentou minha preocupacao quanto ao rapaz. Ele cria dificuldade para "cobrar" facilidade. 
 
Pedi que nao fizesse nada ate avaliarmos. 
Aguardo retorno. 
 
Claudio 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 10 de setembro de 2009 19:03

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: IPI

Na mesma, concorda, mas sem garantias. 
Amanha falamos 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Thu Sep 10 18:01:54 2009 
Subject: IPI  

Como foi a reunião? Positiva? 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2009 11:39

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: Res: Fw:

Ele esta em campo trabalhando. Vejo ele hoje.  
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Enviado: Tue Sep 15 10:27:02 2009 
Assunto: Res: Fw:  

Ciente. 
 
CMF: novidades do caranguejo? 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: Darci Luz <darciluz@odebrecht.com>; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE 
CARVALHO FERRO  
Enviada em: Tue Sep 15 10:59:37 2009 
Assunto: Fw:  

Conhecer 
 

From: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Tue Sep 15 09:28:37 2009 
Subject: Re:  

Marcelo, 
  
Ele conversará com ele pessoalmente amanhã à noite. Depois disso deverá saber a data. 
Escewvo assim que souber. 
  
Um abraço, 
  
Brani 
 
--- On Tue, 9/15/09, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject:  
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com> 
Cc: "Darci Luz" <darciluz@odebrecht.com> 
Date: Tuesday, September 15, 2009, 5:43 PM 

Brani, 
Tudo bem? 
Estou fora esta semana (volto 5a a noite). 
Sabe se o chefe conseguiu marcar com GM esta 6a ou inicio da semana que vem? 
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Abs 
Marcelo 

 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 



206

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2009 16:01

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; 

'mauricio.bezerra@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: IPI

Coisa do Nelson e equipe. 
Estou tentando estar com Italiano e GM (e NM) esta semana ainda. 
Qual a posicao do Garangueijo. Ele não ia falar com GM? 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
<mauricio.bezerra@braskem.com.br> 
Sent: Tue Sep 15 14:53:30 2009 
Subject: RES: IPI 
 
Deve ser o parágrafo 3. É o parágrafo que trata do balanço especial. Ele é importante para podermos aproveitar o PF 
até 31/10 como queremos. 
 
Como apuramos O IR em bases anuais, só há a possibilidade de uso dos Prejuízos fiscais no final de cada ano. Como 
a data a ser estipulada é 31/10, portanto no meio do ano, necessita-se de balanço especial para este fim. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 15 de setembro de 2009 14:40 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Assunto: IPI 
 
Garangueijo me disse que gov quer excluir/suprimir o Art 3. E ai ?? 
Nova mostra que eles mudam direto, sempre visando nos prejudicar. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2009 18:35

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: crédito-prêmio

MO 
Esqueça....nem aqui ela estava quando aprovamos no Senado. O negócio dela é fazer barulho e vender serviço caro. 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 15 de setembro de 2009 18:18 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Fw: crédito-prêmio 
 
"...inclusive, com resistência contra de antigos parceiros o que poderá prejudicar a todos..." 
 
----- Original Message ----- 
From: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
To: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
Sent: Mon Sep 14 19:20:17 2009 
Subject: crédito-prêmio 
 
 
 
Prezados, 
Desculpem-me a falta de notícias, mas, estava estava realizando o IX congresso Internacional de Direito Tributário 
de Pernambuco, mas, não deixei de estar atenta aos acontecimentos e aos trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos. 
Estamos com dois polos fortes de pressão no sul (RS, SC, PR) e no RN. FOram contactados parlamentares de grande 
peso e estamos com muitas esperanças. 
Amanhã tenho várias reuniões em BSB. 
A MP 462 com a nossa emenda (emenda 23 - reconhecimento do crédito até o ano de 
1990) está na pauta de amanhã: dia 15.09, como item número 1. Portanto, pode ser que ela vá amanhã ou na 
quarta. 
Gostaria que todos se mobilizassem, o máximo posível, por email, fax (relator é Sandro Mabel-GO) e enviassem a 
todos os parlamentares e ao ministro Mantega, falando que é uma questão de justiça com os exportadores que 
foram conservadores e confiaram na justiça e não utilizaram de imediato os seus créditos. 
Eu ainda consegui colocar outra emenda, a de nº 14, que poderá resultar em benefícios para quem utilizou o crédio, 
porém a redação não é a melhor, vamos ver o que ainda pode ser feito. 
POde parecer que os benefícios são pequenos, porém diante das circunstância foi o melhor que conseguimos, 
vamos ser objetivos e práticos, no momento, pensar que é melhor que nada. Depois, até poderemos levantar outras 
bandeiras (eu tenho algumas idéias), pois, no momento o diálogo está muito difícil e já foi uma luta muito grande 
chegar até aqui, inclusive, com resistência contra de antigos parceiros o que poderá prejudicar a todos, porém, a 
pressão está grande e se não estivermos todos juntos pode ser que todos sejam prejudicados, Portanto, penso que 
não é hora de divisão do grupo e sim de juntar forças. 
Amanhã fiquem atentos à TV pois será difícil manter contato Contamos com vcs att Mary 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você. 
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
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----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2009 23:41

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Definicoes IPi

Acho que ele ia conversar hoje com GM e tentar marcar nosso encontro. 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Sent: Tue Sep 15 22:41:33 2009 
Subject: Re: Definicoes IPi 
 
Ok. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Enviado: Tue Sep 15 22:29:34 2009 
Assunto: Re: Definicoes IPi 
 
Veja se vc consegue estar com o italiano entre 4a e 5a e passar para ele estas percepcoes. 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Tue Sep 15 21:38:58 2009 
Subject: Definicoes IPi 
 
Nelson ja avisou pessoalmente que "vai" vetar o art 3. 
Carang vai retirar do texto o que pedimos, mas esta preocupado com a linha acima do Nelson. 
462 voltou ao senado para correcoes. Retorna na quinta. Votacao programada para proxima terca.  
Marcelo, precisamos da garantia de seus dois amigos. 
Carang esta pressionando. 
A reguamentacao ja esta na cabeca do Nelson e na avaliacao de Carang nao e boa. 



210

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2009 23:58

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Cc: Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Res: Definicoes IPi

CMF (acho que ele esta em BSB). Se estiver em SP va vc com AA 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Cc: Alexandrino Alencar  
Sent: Tue Sep 15 22:52:02 2009 
Subject: Res: Definicoes IPi  

Eu ou CMF? 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
Enviada em: Tue Sep 15 23:29:34 2009 
Assunto: Re: Definicoes IPi 
 
Veja se vc consegue estar com o italiano entre 4a e 5a e passar para ele estas percepcoes. 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Tue Sep 15 21:38:58 2009 
Subject: Definicoes IPi 
 
Nelson ja avisou pessoalmente que "vai" vetar o art 3. 
Carang vai retirar do texto o que pedimos, mas esta preocupado com a linha acima do Nelson. 
462 voltou ao senado para correcoes. Retorna na quinta. Votacao programada para proxima terca. 
Marcelo, precisamos da garantia de seus dois amigos. 
Carang esta pressionando. 
A reguamentacao ja esta na cabeca do Nelson e na avaliacao de Carang nao e boa. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
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Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2009 20:22

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Fw:

 

From: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Wed Sep 16 19:22:01 2009 
Subject: Re:  

Marcelo, 
  
Ele está conversando com o Min neste momento.  Escrevo assim que souber de alguma novidade. 
  
Um abraço, 
  
Brani 
 
--- On Thu, 9/17/09, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject:  
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com> 
Cc: "Claudio Melo Filho" <cmf@odebrecht.com>, "Alexandrino Alencar" 
<alexandrino@odebrecht.com> 
Date: Thursday, September 17, 2009, 4:06 AM 

Brani, 
Alguma novidade sobre o encontro?  
Chego amanha a noite em SP. 
Pedi para Claudio (em BSB) ou Alex (em SP) atualizar o Chefe sobre alguns feedbacks que Claudio 
tem recebido. 
Abs 
Marcelo 

 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>

Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2009 20:53

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re:

Marcelo, 
  
Ficou para seguda-feira às 12:00 na Paulista. 
  
Um abraço, 
  
Brani 
 
--- On Thu, 9/17/09, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject: Re: 
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com> 
Date: Thursday, September 17, 2009, 4:22 AM 

Obrigado 
 

 
From: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Wed Sep 16 19:22:01 2009 
Subject: Re:  

Marcelo, 
  
Ele está conversando com o Min neste momento.  Escrevo assim que souber de alguma novidade. 
  
Um abraço, 
  
Brani 
 
--- On Thu, 9/17/09, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject:  
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com> 
Cc: "Claudio Melo Filho" <cmf@odebrecht.com>, "Alexandrino Alencar" 
<alexandrino@odebrecht.com> 
Date: Thursday, September 17, 2009, 4:06 AM 

Brani, 
Alguma novidade sobre o encontro?  
Chego amanha a noite em SP. 
Pedi para Claudio (em BSB) ou Alex (em SP) atualizar o Chefe sobre alguns feedbacks que Claudio 
tem recebido. 
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Abs 
Marcelo 

 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 

 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 17 de setembro de 2009 23:17

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Preciso amanha (6a) de copia daquela proposta que levei para Italiano para encontro de 2a com GM 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 21 de setembro de 2009 16:18

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: atualização

Não entendi que turma deles? Se for a casa de quem estive hoje, cuidado pois G não gosta de ficar exposto com 
outros sabendo que esta tratando comigo. 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Mon Sep 21 14:37:54 2009 
Subject: Re: atualização  

Ok. 
Amanha nos falamos, pois estou voltando de Salvador. 
Lembro que eles ja sinalizaram para Carang que eles proprios vao "retirar". 
Fui procurado (eu e Malta) por alguns da turma deles na quinta, mas transmiti (nao fui, pedi a Malta) que Marcelo 
vem alinhando com o lider deles. Saberei o retorno amanha. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviado: Mon Sep 21 13:51:32 2009 
Assunto: atualização  

Claudio, 
 
A reunião do MO foi boa dentro do possível. Importante assegurar que o balanço especial fique e as datas saiam. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2009 18:18

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: Mp 462

Nao. E um pedido nosso. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Tue Sep 22 17:12:32 2009 
Assunto: RES: Mp 462 
 
Não entendi. O que foi suprimido nos prejudica? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: terça-feira, 22 de setembro de 2009 18:09 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Mp 462 
 
Votacao iniciada. 
Suprimida a parte que trata da data e ato do Min. 
Mantida a questao do balanco. 
Vamos ver como aprovamos. 
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De: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>

Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2009 19:28

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re:

OK 
 
--- On Wed, 9/23/09, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject:  
To: "Brani (kontichbrani@yahoo.com)" <kontichbrani@yahoo.com> 
Date: Wednesday, September 23, 2009, 3:17 AM 

Brani, 

Qd puder avise o chefe que NM me ligou, e marcamos na 2ª. 

Abs 

Marcelo 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 23 de setembro de 2009 07:43

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.bezerra@braskem.com.br'; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Ipi - Resolvido

Dai a preocupacao de NM 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: 'mauricio.bezerra@braskem.com.br' <mauricio.bezerra@braskem.com.br>; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Tue Sep 22 22:21:45 2009 
Subject: Re: Ipi - Resolvido  

Acabei de chegar de encontro com Carang, ele me relatou que teve que fazer alguns ajustes de redacao que nos 
prejudicava. Me arrepiei todo, mas ele garante que tecnicamente fez para corrigir. Na explicacao dele nao vi 
problemas, mas amanha pego e passo para MBezerra comentar. 
Esta equipe e "fogo", faz de tudo para mostrar acao e servico. 
 

De: Claudio Melo Filho  
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO 
FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviado: Tue Sep 22 17:43:59 2009 
Assunto: Ipi - Resolvido  

Marcelo / MF / MB 
 
Metas 1 e 2 atendidas e resolvidas.  
 
Marcelo, a Meta 3 é “SUA” , veja como posso atuar, pois você tem alinhado com “A” . Quero começar a trabalhar 
nela já amanhã, mas precisamos falar antes para perceber como fazer. 
 
 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA [mailto:mauricio.bezerra@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 15 de setembro de 2009 17:55 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Metas 
 
 

Cláudio,  
Conforme combinado, seguem abaixo as metas que devem ser cumpridas. Lembro que só nos 
atende se todas das metas forem atingidas.  
Abs 
 

 
Quanto ao Projeto de Lei 

 
1ª Meta – Excluir do texto as datas de apuração (ver texto a ser excluído em amarelo):  
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§ 2º As pessoas jurídicas que optarem pelo pagamento ou parcelamento nos termos deste artigo 
poderão liquidar os valores correspondentes aos débitos, inclusive multas e juros, com a utilização 
de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
próprios e apurados até a data da publicação da Lei nº 11.941, de 2009, ou que vier a ser fixada 
em ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

2ª Meta– Manter a redação do § 3º 

Quanto ao Regulamento 
 

3ª Meta – Edição de regulamento fixando 31.10.2009 como marco temporal para apuração dos 
prejuízos fiscais (ver sugestão de redação abaixo): 

Art. 1º Para os fins de utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL 
nos termos do § 2º do Art [ ] da Lei [ ], somente poderão ser utilizados montantes de 
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL próprios da pessoa jurídica, 
relativos aos períodos de apuração encerrados até a 31 de outubro de 2009.    

Art. 2º Fica assegurado aos contribuintes o direito à apuração de balanço especial a ser 
levantado para a adesão ao parcelamento de que trata a Lei [  ]  

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 23 de setembro de 2009 13:02

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: mais uma batalha do crédito-prêmio - 22.09.2009

Mas o que é o item? 
Falei com Benjamin hoje. Ele me disse que nós lideramos aquela supressão. Cuidado para não cair na boca do povo e 
prejudicar minha agenda com NM 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: quarta-feira, 23 de setembro de 2009 10:31 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Re: mais uma batalha do crédito-prêmio - 22.09.2009 
 
Marcelo 
Nunca vi uma pessoa tao esperta, ela "ponga" (termo baianode pegar carona) em tudo. Ela nem aqui foi vista 
ontem, da mesma forma que nao estava em Brasilia quando da aprovacao do Senado. O grande fomentador e 
mentor dela e o Heleno. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Claudio Melo Filho 
Enviado: Wed Sep 23 08:04:18 2009 
Assunto: Fw: mais uma batalha do crédito-prêmio - 22.09.2009 
 
Não entendi o 2) 
 
----- Original Message ----- 
From: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
To: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
Sent: Tue Sep 22 23:14:24 2009 
Subject: mais uma batalha do crédito-prêmio - 22.09.2009 
 
Prezados, 
Hoje ultrapassamos mais uma etapa: conseguimos aprovar na Câmara duas emendas de grande importância, porém, 
temos que prosseguir com maior pressão rumo à sanção. 
Tivemos várias contribuições inestimáveis, especialmente do pessoal do RS, SC, PR e RN. Gostaríamos de contar com 
o apoio de vocês, pois, com certeza, todos se beneficiarão do resultado. 
 
Foram aprovadas as seguintes emendas na MP 462: 
 
1) Reconhecimento do direito ao crédito-prêmio de IPI das exportações até o ano 
de 1990, calculado à alíquota de 15%. Essa emenda era bem mais detalhada, porém, para conseguirmos aprovação 
tivemos que retirar os detalhes. Depois vamos continuar correndo atrás da regulamentação para que ela atinja os 
objetivos desejados (pode parecer pouco, mas, diante das circunstâncias é melhor que nada). 
 
2) Prazo decadencial do artigo 173 do CTN aplicável às compensações já 
realizadas além do ano de 1990. O texto desta emenda era outro, porém, quando da aprovação do senado, houve 
um equívoco de redação que tornou a emenda praticamente inócua. Contudo, com grande esforço e a participação 
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decisiva de dois senadores (dois guerreiros), tentamos sanar os problemas, mas, na Câmara só havia a possibilidade 
de emenda supressiva o que limitou as possibilidades. 
Alertamos, porém, que se bem manejada e dependendo do exame de cada caso especificamente, a emenda poderá 
resultar em grande redução dos débitos resultantes das compensações que as empresas pretendam parcelar. 
 
Reafirmamos a necessidade de que todos se juntem a nós para pressionarmos com vista à sanção. 
 
Att 
Mary 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você. 
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 23 de setembro de 2009 16:18

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Newton Souza; 

'gustavo.valverde@braskem.com.br'; 'mauricio.bezerra@braskem.com.br'; 

Claudio Melo Filho

Assunto: Re: RES: IPI x REFIS

Isto que quis dizer 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Newton Souza; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE <gustavo.valverde@braskem.com.br>; 
MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho  
Sent: Wed Sep 23 15:15:45 2009 
Subject: RES: IPI x REFIS  

Grato, mais ainda é muito cedo para celebrações. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 23 de setembro de 2009 13:22 
Para: Newton Souza; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE; MAURICIO 
DANTAS BEZERRA; Claudio Melo Filho 
Assunto: RES: IPI x REFIS 
 
Lembre que ainda podemos morrer (parcialmente) na praia, se a regulamentação não vier a contento. Reduzimos 
bem, mais o prejuízo ainda está alto. 
Dito isto, todo mérito (ainda parcial) cabe a MF, equipe e CMF. 
 

De: Newton Souza  
Enviada em: quarta-feira, 23 de setembro de 2009 12:17 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE; 
'mauricio.bezerra@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho 
Assunto: IPI x REFIS 

 
Marcelo, 
 
Parabéns, não só pela virada olímpica materializada na aprovação das emendas da MP 462 no Congresso, mas por 
toda a condução do assunto do IPI nos últimos seis meses. Foi uma  tal combinação de disciplina, perseverança, 
competência técnica, habilidade negocial (empresarial e político-estratégica) como poucas vezes vi na vida, se é que 
vi outra. 
Parabéns, mais uma vez, a você e os acima! 
 
Newton 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
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message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009 11:54

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; MAURICIO DANTAS BEZERRA

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: ENC: Enviando email: page-0001.jpg

Anexos: page-0001.jpg

MF/MB, 
A figura fez ajustes (ainda não finalizados, devem ser hoje) alegando que vocês haviam "comido mosca", pois o Art 
4o. da lei 11.941 não nos beneficiaria em nenhum hipótese, pois só tratavam da questão do Alíquota ZERO, portanto 
teríamos um enorme prejuízo!! 
 
Ele resolveu dando nova redação, como se tratássemos da emenda como se ela fosse o Art 2A, será assim que vai 
sair. 
 
Favor não transmitir para ninguém. Nenhuma empresa domina isto, pelo até agora. Não poderia ter sido feito. 
 
Vamos falar na CCall com MO e explico em detalhes. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Diva [mailto:diva@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009 10:43 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: Enviando email: page-0001.jpg 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009 12:16

Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: Enviando email: page-0001.jpg

Cláudio,  
Já tínhamos discutido este ponto internamente. O Cuput da emenda 14 traz a seguinte redação: " Poderão ser pagos 
ou parcelados, nas condições previstas neste artigo e na Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009". Ele está correto 
quando fala que o Artigo 2º não trata dos débitos de IPI Prêmio. Trata, entretanto especificamente dos débitos de 
IPI Zero.  
De qualquer sorte, é bom que a Emenda seja publicada como sugerido no e-mail (art 2A). 
 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009 11:54 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: Enviando email: page-0001.jpg 
 
MF/MB, 
A figura fez ajustes (ainda não finalizados, devem ser hoje) alegando que vocês haviam "comido mosca", pois o Art 
4o. da lei 11.941 não nos beneficiaria em nenhum hipótese, pois só tratavam da questão do Alíquota ZERO, portanto 
teríamos um enorme prejuízo!! 
 
Ele resolveu dando nova redação, como se tratássemos da emenda como se ela fosse o Art 2A, será assim que vai 
sair. 
 
Favor não transmitir para ninguém. Nenhuma empresa domina isto, pelo até agora. Não poderia ter sido feito. 
 
Vamos falar na CCall com MO e explico em detalhes. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Diva [mailto:diva@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009 10:43 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: Enviando email: page-0001.jpg 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009 14:54

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: RES: Mess

Vai ser la. Acho dificil, mas vou ver o que consigo. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: Thu Sep 24 13:52:17 2009 
Assunto: RES: Mess 
 
Ok mandarei. 
 
Dá pra ser uma conferência telefônica? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009 14:49 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Mess 
 
Ele marcou para hoje as 16 horas, pois deve viajar amanha. Nao dara tempo de MF vir. Apos a conversa alinhamos. 
 
MF se quiser me mande algum balisador para deixar com ele. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009 15:51

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE 

CARVALHO FERRO

Assunto: Solução 1 - Balanço Especial.doc

Anexos: Solução 1 - Balanço Especial.doc

Cláudio,  
Segue paper com uma das soluções que estamos trabalhando para lhe auxiliar na reunião à tarde e que deverá 
ser utilizado na semana que vem. Avalie se vale a pena entregar uma cópia. Estou à disposição.  
Maurício  
  
  
  
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009 17:42

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Assunto: RES: redação final das emendas da MP 462

Ok. Vou inverter e tentar segurar um pouco...pelo menos até após segunda. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009 17:37 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: RES: redação final das emendas da MP 462 
 
Acho que qt mais demorar melhor. 
Para termos mais tempo de negociar a regulamentação 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009 17:36 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: redação final das emendas da MP 462 
 
A idéia é que até segunda, estou tentando amanhã... 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009 17:31 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Assunto: RES: redação final das emendas da MP 462 
 
Quando o PL chegará na Casa Civil? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009 
17:05 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho 
Assunto: ENC: redação final das emendas da MP 462 
 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: maryelbe@hotlink.com.br [mailto:maryelbe@hotlink.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009 16:56 
Para: maryelbe@hotlink.com.br 
Assunto: redação final das emendas da MP 462 
 
Prezados, 
segue a versão final das emendas da MP 462 que vão para sanção na segunda. 
Alerto, contudo, da ncessidade de todos se juntarem com vista à aprovação e sanção, para evitarmos os problemas 
que já ocorreram na MP 460. 
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O prazo de sanção é de 15 dias, porém existe grande pressão pela sanção pois a MP regula recursos para 
prefeituras. O presidente está viajando, porém, o vice pode assinar Por favor, se mobilizem junto aos seus 
parlamentares, e especialmente quem tiver acesso ao Ministro Mantega, Dilma e Lula. 
Estamos tentando juntar as federações das indústrias de SC, PR e RS. É importante que os empresários também 
tentem mobilizar essas federações para que elas liderem o movimento. 
Agora é a última chance para o assuno crédito-prêmio. 
por favor, me mantenham informada sobre ações para que estejamos todos conectados. 
vamos torcer e brigar 
Abs 
Mary 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
 
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 25 de setembro de 2009 11:25

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'

Assunto: RES: Lucro líquido Braskem

Antes de 2001 é o lucro do consolidado Trikem e OPP? 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 25 de setembro de 2009 10:14 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: Lucro líquido Braskem 

 
Tenho esta desde 94 serve, ou você quer somente até 2000? 
 
 

Ano  R$ mil 

Acum até 94          48.156  

1995         148.889  

1996            6.345  

1997          65.705  

1998           (4.513) 

1999         165.876  

2000         227.627  

2001         (24.595) 

2002        (920.916) 

2003         211.011  

2004         692.679  

2005         685.775  

2006          77.753  

2007         617.438  

2008     (2.506.923) 

Total Acum.         (509.693) 

 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 



233

De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 28 de setembro de 2009 12:30

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: Reuniao R Ometto

Ninguem sabe.  
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Mon Sep 28 11:22:59 2009 
Assunto: RES: Reuniao R Ometto 
 
Vai querer assegurar FEE. 
Não comente com ninguém minha reunião de hoje 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: segunda-feira, 28 de setembro de 2009 11:30 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Reuniao R Ometto 
 
Malta me ligou a pouco e confirmou que italia pediu e vai se encontrar com Ometto hoje. Nosso assunto na pauta 
principal. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 28 de setembro de 2009 12:35

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: RES: MPV 462/2009 - Sanção presidencial

O NM estará empenhado e já está negociando outras coisas na 465. 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: segunda-feira, 28 de setembro de 2009 12:30 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Re: RES: MPV 462/2009 - Sanção presidencial 

 
Falarei com MF, mas lembro que ate a 464 podia fazer inclusao de emenda "contrabando", apos nao pode mais por 
decisao do Pres Temer. E um complicador. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Enviado: Mon Sep 28 11:21:32 2009 
Assunto: RES: MPV 462/2009 - Sanção presidencial  

Acho que vai ter que ter veto parcial, e nova emenda na 465 (desta vez plenamente acordada). Vou estar fora, se 
atualize com MF que esteve comigo 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: segunda-feira, 28 de setembro de 2009 11:23 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Fw: MPV 462/2009 - Sanção presidencial 

 
Marcelo 
Ja seguiu. Agora precisamos muito do "de acordo" da pessoa que voce se encontrara hoje. 
Boa sorte. 
 
Claudio 
 

De: Alexandre Carvalho  
Para: Claudio Melo Filho  
Enviado: Mon Sep 28 08:05:25 2009 
Assunto: MPV 462/2009 - Sanção presidencial  

MPV 462/2009 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Dia 25, foram remetidos, à Presidência da República, os autógrafos referentes ao Projeto de Lei de Conversão 
n°. 013/09, originário da Medida Provisória nº. 462/09, que "dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União 
aos entes federados que recebem recursos do FPM, mediante entrega do valor correspondente à variação nominal 
negativa entre os valores creditados a título daquele Fundo nos exercícios de 2008 e 2009; altera dispositivos e inclui 
outros na Lei n°. 11.786, de 2008, para dentre outras coisas, aumentar para R$ 5 bilhões a participação da União no 
Fundo de Garantia para a Construção Naval, isentar de IR na Fonte os rendimentos obtidos na carteira do Fundo, 
flexibilizar o conceito de estaleiro brasileiro e permitir que a participação da União no Fundo seja feita com ações de 
empresas estatais; altera dispositivos e inclui outros na MPV n°. 453, de 2009, ainda em apreciação no Senado Federal, 
que autoriza a União a conceder crédito ao BNDES; inclui dispositivos na Lei n°. 11.882, de 2008, que dispõe sobre 
as operações de redesconto e empréstimo pelo Banco Central do Brasil; e inclui dispositivos na Lei n°. 10.836, de 
2004, que criou o Programa Bolsa Família". O Presidente da República disporá de 15 (quinze) dias úteis para a 
sanção da matéria. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 28 de setembro de 2009 14:06

Para: Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Claudio Melo Filho

Assunto: Re:

Se atualize com MF 
Ainda esta em "andamento" 
 

From: Alexandrino Alencar  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Mon Sep 28 13:03:34 2009 
Subject:  

Marcelo só para minha atualização, sua conversa com NM hoje foi positiva? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 29 de setembro de 2009 10:52

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'

Cc: BERNARDO GRADIN; CARLOS FADIGAS

Assunto: RES: RES: IPI vs NM

Estou aqui hoje. Encontro com Lula foi para dia 9. 
Qd puder me explique o item 1 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 29 de setembro de 2009 10:52 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: BERNARDO GRADIN; CARLOS FADIGAS 
Assunto: RES: RES: IPI vs NM 
 
Retornou hoje. 
 
Marcamos para amanhã em BSB ele ficou de dizer a hora 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: segunda-feira, 28 de setembro de 2009 
19:47 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: BERNARDO GRADIN; CARLOS FADIGAS 
Assunto: Re: RES: IPI vs NM 
 
Ou seja a 1) ficou melhor? Esta não exigiria talvez nem emenda. 
Ele retornou? 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; CARLOS FADIGAS <carlos.fadigas@braskem.com.br> 
Sent: Mon Sep 28 17:27:06 2009 
Subject: RES: IPI vs NM 
 
Terminamos os cálculos agora dos efeitos das propostas do NM. 
 
NM aventou duas possibilidades: 
 
1)Poder usar os Prejuízos Fiscais até 31/12, levando em consideração o resultado do ano 
 
 Neste caso os números apontam para algo entre R$ 230 a R$ 300 mm,  pagos em 12 meses; 
 
2)Tributar os ganhos da redução dos juros e multas. 
 
 O range fica entre 530 A 600 mm, pagos em 12 meses. Neste caso é  importante que a tributação seja 
apenas do IR e Contribuição Social e  não incida PIS/COFINS sobre esta receita (9.25%). 
 
Liguei para ele e deixei recado. Estou aguardando o seu retorno. Minha idéia é marcar reunião com ele para 
demonstrar os números. Esperarei o retorno até amanhã. 
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-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: segunda-feira, 28 de setembro de 2009 
17:46 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: IPI vs NM 
 
E ai? 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>

Enviado em: terça-feira, 29 de setembro de 2009 15:08

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re:

OK 
 
--- On Tue, 9/29/09, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject:  
To: "Brani (kontichbrani@yahoo.com)" <kontichbrani@yahoo.com> 
Date: Tuesday, September 29, 2009, 10:00 PM 

Brani, 

Tudo bem? 

Qd puder informe ao Chefe que tivemos a reunião com NM ontem. Surgiram algumas propostas 
que ambos os lados ficaram de avaliar. Amanhã terá novo encontro. 

Abs 

Marcelo 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 30 de setembro de 2009 20:13

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino 

Alencar

Assunto: Re: 

A 465 nao estava no meu acompanhamento, mas o relator e baiano e verei o prazo dela. 
Acabei de falar com Carang que acha que eles nao teem peito para vetar o art 2. Amanha estarei com ele as 11h. 

 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar  
Enviado: Wed Sep 30 19:05:14 2009 
Assunto: Re: Enc:  

Vou avaliar com MF amanha, e devo tentar marcar com NM. 
Neste interim temos que segurar a 465 e o veto. 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Wed Sep 30 18:51:20 2009 
Subject: Re: Enc:  

Comentei com MF, eles querem derrubar. Vou pressionar amanha via Carang e Primo. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Enviado: Wed Sep 30 18:27:28 2009 
Assunto: Enc:  

Psc 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Para: 'mbahia@odebrecht.com' <mbahia@odebrecht.com>  
Enviada em: Wed Sep 30 19:26:38 2009 
Assunto: Res:  

Acabei de sair. 
 
Evoluimos muito pouco. Adams estava na mesa e não parece ser o problema. 
 
NM ameaca toda hora vetar o aproveitamento do Prejuizo fiscal para pagar o principal. Temos que evitar isso para 
manter a pressao. Caso contrario ele se acomoda. 
 
Fiquei de apresentar nova proposta. 
 
Ele disse que esta segurando a 465, mas não conseguira por muito tempo. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
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Enviada em: Wed Sep 30 19:07:37 2009 
Assunto:  

E ai? 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 1 de outubro de 2009 16:37

Para: 'BERNARDO GRADIN'

Assunto: RES: Suas solicitações de temas para compor a pauta da RCA Braskem

Estive com Alex hoje e ele não me falou nada. Só mencionou tema IPI. 
Acho que ele quer é morder (lembre que na minha ultima reunião com ele, disse que por enquanto não via 
necessidade dele atuar). De todo modo já estou programado para estar com ele na 2ª. 
 

De: BERNARDO GRADIN [mailto:bernardo.gradin@braskem.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2009 16:21 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: Suas solicitações de temas para compor a pauta da RCA Braskem 

 
Marcelo, Alex diz ter recebido mensagem do italiano que estamos arriscando a operação com atraso da negociação.  
Sugere que peçamos apoio de quem você vai encontrar para acelerar. 
Se ela ligar pedindo para andar, seria de grande valia. 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2009 18:33

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN; CARLOS FADIGAS

Assunto: RES: RES: ENC:

Estamos próximos. 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: sexta-feira, 2 de outubro de 2009 18:28 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; BERNARDO GRADIN; CARLOS FADIGAS 
Assunto: Re: RES: ENC: 
 
Pelo que entendi vai da para fechar. 
Me fale na 2a. Estou com Italiano no final do dia. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; CARLOS FADIGAS 
<carlos.fadigas@braskem.com.br>  
Sent: Fri Oct 02 17:19:19 2009 
Subject: RES: ENC:  

Falei há pouco. 
 
Proposta 1 -  Despesa Liquida do Refis: OK (255mm. A depender da redação +200mm); 
 
Proposta 2 -  Grupo Econômico: Tem dificuldade, mas se for muito importante para nós ele absorve (200mm) 
 
Proposta 3 – ICMS: não decola; 
 
Proposta 4 – Acha que pode ser. Por ele faz sentido e dá, ficou de consultar o resto do time (Mínimo de 400mm). 
 
Saldo parcial, considerando que teremos 485 de lucro tributável: (300 mm) 
 
Ficamos de nos falar na segunda. Ele quer resolver até quarta feira, antes da chegada do Ministro. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: sexta-feira, 2 de outubro de 2009 16:08 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Re: ENC: 
 
Algum feedback ou marcacao de encontro? 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>  
Sent: Fri Oct 02 12:03:26 2009 
Subject: ENC:  

psc 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: sexta-feira, 2 de outubro de 2009 13:01 
Para: Nelson Machado (nelson.machado@fazenda.gov.br) 
Assunto:  
 
Caro Nelson, 
 
Seguem as propostas de que falamos na nossa reunião de quarta-feira. As duas primeiras (uso dos prejuízos fiscais 
do grupo econômico e dedução dos prejuízos fiscais de 2009, oriundos da despesa efetivamente incorrida com o 
desconto do Refis) já tratamos na nossa reunião. Por favor, veja se a redação atende. As outras duas visam gerar 
prejuízo fiscal com base no conceito discutido de antecipação de fluxo. A que trata do ágio é lastreada, inclusive, em 
direito já existente. 
 
Estou a sua disposição para discutirmos as propostas. 
 
Abraço, 
 
Mauricio Ferro 
 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sábado, 3 de outubro de 2009 10:13

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Alexandrino Alencar

Assunto: Re: RES: Ipi

Precisamos nos mexer com muito cuidado. 
Temos que manter nossas defesas armadas na casa de CMF e no seminario. Mas ao mesmo tempo nos preservar 
junto a NM que parece estar comprometido em nos atender. 
Ademais importante que não vaze que existe uma operacao sendo montada taylor made para nos 
 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Fri Oct 02 18:42:32 2009 
Subject: Re: RES: Ipi 
 
Mas como o Natal esta longe acredito ainda na pressao. Ja pedi apoio para que o "dito" acordo quanto a 
tudo(declamado pelo lider do gov) exceto o art 3, seja cumprido. 
MF, Se tiver noticias/retorno do seu e-mail para NM me avise. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Enviado: Fri Oct 02 17:28:27 2009 
Assunto: Re: RES: Ipi 
 
Com ponto e virgula 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Fri Oct 02 17:28:38 2009 
Subject: RES: Ipi 
 
Importante que quando saia o veto já venha a redação da solução 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: sexta-feira, 2 de outubro de 2009 14:23 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Ipi 
 
Pedi a Malta que Rubens consultasse diretamente italia sobre avaliacoes/acoes, sem saber das nossas 
acoes/encontros. 
Recebi retorno a pouco e contrariando as ultimas reunioes de voces,  italia confirmou que sera sancionado. Nao 
haveria veto, salvo se tivesse necessidade de vetar art 3, mas ainda nao tinha sinalizacao. 
Pode estar acendendo  velas para dois santos. 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 5 de outubro de 2009 10:42

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN

Assunto: RES: ENC:

ok 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 5 de outubro de 2009 09:57 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; BERNARDO GRADIN 
Assunto: RES: ENC: 
 
Me dê uma atualizada até 2ª a meio da tarde. Vou estar com o Italiano no escritório dele as 18hs. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 2 de outubro de 2009 13:03 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN 
Assunto: ENC: 

 
psc 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: sexta-feira, 2 de outubro de 2009 13:01 
Para: Nelson Machado (nelson.machado@fazenda.gov.br) 
Assunto:  
 
Caro Nelson, 
 
Seguem as propostas de que falamos na nossa reunião de quarta-feira. As duas primeiras (uso dos prejuízos fiscais 
do grupo econômico e dedução dos prejuízos fiscais de 2009, oriundos da despesa efetivamente incorrida com o 
desconto do Refis) já tratamos na nossa reunião. Por favor, veja se a redação atende. As outras duas visam gerar 
prejuízo fiscal com base no conceito discutido de antecipação de fluxo. A que trata do ágio é lastreada, inclusive, em 
direito já existente. 
 
Estou a sua disposição para discutirmos as propostas. 
 
Abraço, 
 
Mauricio Ferro 
 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 5 de outubro de 2009 14:03

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'

Cc: Darci Luz

Assunto: RES: Ligou para o Nelson Machado?

Podemos conversar umas 16hs para eu me alinhar antes de sair? 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 5 de outubro de 2009 13:54 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: Ligou para o Nelson Machado? 

 
Marcelo, 
 
Por enquanto sem novidades. Aguardo o retorna da ligação dele 
 
 

De: TOCHIE OLGA YAMAMOTO ISHIRUGI  
Enviada em: segunda-feira, 5 de outubro de 2009 12:44 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: RES: Ligou para o Nelson Machado? 
 
A secretária disse que ele estava em outra ligação e retornaria p/ nós. 
Ligo de novo? 
 
 
 
Tochie Olga Yamamoto Ishirugi 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9413 
Fax 55 11 3576.9197 
olga.ishirugi@braskem.com.br 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: segunda-feira, 5 de outubro de 2009 12:42 
Para: TOCHIE OLGA YAMAMOTO ISHIRUGI 
Assunto: Ligou para o Nelson Machado? 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 5 de outubro de 2009 21:27

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Enc: Projeto

Mandei seu e-mail para o Italiano. 
Se ele não retornar, eu tb ligo amanhã 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Mon Oct 05 19:48:46 2009 
Subject: Enc: Projeto  

Psc. 
 
Como ele ainda não ligou achei melhor enviar este e-mail. 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Para: 'nelson.machado@fazenda.gov.br' <nelson.machado@fazenda.gov.br> 
Enviada em: Mon Oct 05 20:47:46 2009 
Assunto: Projeto 
 
Caro Nelson, 
 
Na sexta ao falarmos fiquei com a seguinte percepcao: 
 
1) Aproveitamento dos prejuizos fiscais oriundos dos valores efetivamente pagos pelo Refis: 
 
Ok. Ver somente se a redacao sugerida atende; 
 
2) Aproveitamento dos prejuizos fiscais das empresas do mesmo grupo economico. 
 
Em analise. 
 
3) Aproveitamento, somente no ambito fiscal, do ICMS acumulado pelas empresas. 
 
Não da para ser aceito. 
 
4) Uso da despesa do agio acumulado ate 2008. 
 
Aceito. Ver somente se a redacao atende. 
 
Minhas conclusoes estao corretas? 
 
Com relacao ao item 2, caso ainda haja dificuldade no conceito de grupo economico, sugiro como medida ainda mais restritiva 
possibilitar o uso de prejuizos fiscais somente de  empresas que sejam controladas desde 2008. 
 
Assim o controle desta situacao fica facilitado, pois a empresa que quiser usar o prejuizo fiscal de sua controlada devera 
comprovar esta situacao pelo registro na Junta comercial. 
 
Estou a sua disposicao. 
 
Abraco 
 
Mauricio Ferro  
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2009 15:35

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN; CARLOS FADIGAS

Assunto: NM

NM acabou de ligar. 
 
Reafirmou que a questao do prejuizo fiscal gerado pelo pagamento do Refis deve passar, a depender somente da redacao. 
 
Prejuizo fiscal de empresas do mesmo grupo economico, apesar do meu e-mail de ontem ve dificuldades operacionais. Dei novas 
ideias para controlar a operacionalidade e ele não disse que sim e nem que não. Mas gostou. 
 
O aproveitamento do agio ele gosta do conceito, mas acha que o volume pode inviabilizar o recebimento do Refis. Disse-lhe da 
importancia do tema e ele reafirmou que eh uma questao somente de volume. 
 
Ele ira se reunir com o MInistro amanha para que o Ministro decida o caminho a ser adotado. 
 
Pedi para me reunir com ele para trocarmos ideias e ele acha que podera ser na quinta ou sexta. Ficou de me avisar. 
 
Produzirei ainda hoje um papaer para contrapor os argumentos dele. No caso do grupo economico como operacionalizar sem 
muita dificuldade. No caso do agio, uma trava que seja viavel. 
 
Temos que inserir o GM no contexto. Pelo menos para que ele veja que ha solucao.  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 7 de outubro de 2009 11:31

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: ENC: Estudo

Mandei seu email para Italiano reforcar. 
Liguei tb para GM mas ele estava em transito e agora vou voar para SSA. 
Acho que soh vou falar com ele a tarde. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Wed Oct 07 09:52:46 2009 
Subject: RES: ENC: Estudo  

Pensamos nisso. É por questão de operacionabilidade. O ágio é uma despesa que compõe o prejuízo fiscal. Só 
existe um prejuízo fiscal. Daí a sugestão de ter uma parcela mínima fixa em reais, independentemente do montante 
usado de prejuízo fiscal. Isso já foi feito antes. Alternativamente, o que poderíamos fazer é limitar o uso do prejuízo 
fiscal como um todo. No nosso caso resolveria se o limite fosse de 85% a 90%. Como os números ficaram grandes, 
pois quem pode usar 90% pode usar praticamente tudo, optamos por esta solução.  
 
Aguardarei a resposta dele. Poderemos construir algo 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 7 de outubro de 2009 10:22 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Re: ENC: Estudo 
 
Mauricio, 
Poderia ter outras travas no agio que talvez desse mais conforto, como limitar que o Agio soh poderia abater ate % 
do valor a pagar sem agio. 
O que não podemos eh perder esta ajuda parcial por querermos muito. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Tue Oct 06 18:14:09 2009 
Subject: ENC: Estudo  

Segue o paper que enviei ao NM 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: terça-feira, 6 de outubro de 2009 19:13 
Para: Nelson Machado (nelson.machado@fazenda.gov.br) 
Assunto: Estudo 
 
Caro Nelson, 
 
Em seguimento as nossas conversas de há pouco seguem algumas sugestões para aperfeiçoar as propostas 
apresentadas. Não comentarei a proposta de dedução da despesa liquida dos pagamentos efetivamente realizados 
no Refis, pois entendi que esta sugestão já está aceita. Comentarei somente a duas abaixo. 
 
Percebi que o conceito do aproveitamento do ágio na apuração do prejuízo fiscal está assimilado. Sua preocupação 
está limitada ao volume contabilizado do estoque de ágio das empresas, que combinado com a existência de 



255

depósitos judiciais poderia fazer com que houvesse devolução de valores depositados. Abaixo sugiro medidas que 
eliminam esta preocupação. 
 
 
 
 

 
Utilização dos Prejuízos Fiscais das Empresas controladas em 31.12.2008 

(questões operacionais) 
 

 Limita-se o uso dos prejuízos fiscais das controladas apurados até 31.12.2008; 
 Estes prejuízos terão que estar devidamente declarados até 16 de Outubro (atual data 

limite para entrega da DIPJ 2008); 
 Como no § 3º do Art. 27 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 6/2009, pode-se permitir 

apenas os usos dos prejuízos devidamente declarados à RFB. (Somente poderão ser utilizados 
montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL próprios da pessoa jurídica, passíveis de 
compensação, na forma da legislação vigente, relativos aos períodos de apuração encerrados até a publicação da Lei nº 
11.941, de 2009, devidamente declarados à RFB.) 

  A Receita permanece com o direito de fiscalizar os períodos declarados na DIPJ. 
Retificação na DIPJ fatalmente chamaria a atenção da RFB; 

 Já foi permitido o uso de prejuízos fiscais de terceiros na quitação de parcelamentos, 
inclusive de empresas que não pertenciam ao mesmo grupo econômico; 

 
 
 

Possibilidade de Amortização Acelerada dos Ágios Contabilizados até 31.12.2008 
 

 Seguindo a mesma sistemática do artigo 10 da Lei 11.941, haveria a conversão imediata 
dos depósitos judiciais vinculados aos débitos de IPI 0 e IPI prêmio, logo após a aplicação 
dos percentuais de redução; 

 De modo a assegurar o recebimento de recursos pela União, além dos valores já 
depositados, a Lei pode seguir o mecanismo de trava do parágrafo primeiro do artigo terceiro 
da Lei 11.941 e exigir um pagamento mínimo. Assim, a utilização da amortização do ágio 
ficaria condicionada a um recolhimento mínimo mensal de um valor fixo em reais; 

 Vale lembrar que nos moldes do prejuízo fiscal trata-se de antecipação de fluxo; ou seja, já 
em janeiro de 2010 haverá o pagamento a maior de IR e CSL; 

 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
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http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 8 de outubro de 2009 11:00

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: Conf rec MF

Desta vez o nivel de conversa e comprometimento posso afirmar que eh diferente. 
Estao realmente tentando viabilizar. 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Thu Oct 08 10:01:25 2009 
Subject: RES: Conf rec MF 
 
Ele está sendo pressionado por alguns parlamentares do sul. Escorregando para todo lado.  
MF tente ter algum e-mail dele forte, que nos coloque no processo. Sempre houve estas conversas com ele, mas em 
algum momento ele negou estar conversando... 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 8 de outubro de 2009 10:58 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Claudio Melo Filho; Darci Luz 
Assunto: RES: Conf rec MF 
 
Ainda não. Ligarei mais tarde. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: quinta-feira, 8 de outubro de 2009 
10:55 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Claudio Melo Filho; Darci Luz 
Assunto: Conf rec MF 
 
Coloquei ligacao para GM que ainda não me retornou. 
Alguma novidade? 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
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Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 8 de outubro de 2009 23:47

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; 

'carlos.fadigas@braskem.com.br'

Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Res: RES: NM

Insisto, pense em alguma trava que nos daria uns 400M sem contaminar a ponto de comprometer a arrecadacao 
refis 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; CARLOS FADIGAS 
<carlos.fadigas@braskem.com.br>  
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Thu Oct 08 20:20:39 2009 
Subject: Res: RES: NM  

Falei com NM ha pouco. Esta claro para mim que o problema eh arrecadatorio. 
 
Nossos conceitos decolam, mas qualquer trava que se ponha não da a ele a seguranca que ele quer.  
 
Ele disse que a solucao deve ser fora da questao tributaria. Não sugeriu nada. 
 
MF 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; BERNARDO GRADIN; CARLOS FADIGAS  
Cc: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com>  
Enviada em: Thu Oct 08 18:28:26 2009 
Assunto: Re: RES: NM  

11hs. Tenho um encontro antes com Kassab e de la vou para a Lorena. 
Vc pode me encontrar la com as sugestoes de travas. 
Temos que encontrar alternativa para reduzir 500 com agio, sem contaminacao com outras empresas. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; CARLOS FADIGAS 
<carlos.fadigas@braskem.com.br>  
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Thu Oct 08 17:27:21 2009 
Subject: RES: NM  

Que horas é a sua reunião? 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 8 de outubro de 2009 18:17 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; BERNARDO GRADIN; CARLOS FADIGAS 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: RES: NM 
 
Pense nas travas para o Agio. 
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From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; CARLOS FADIGAS 
<carlos.fadigas@braskem.com.br>  
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Thu Oct 08 17:16:00 2009 
Subject: RES: NM  

Prejuízo Econômico = Se for de todo o grupo, contando com Norquisa e ETH 240MM. Se for somente da Braskem 
para baixo, conforme já sugerimos para ele para mitigar o problema 114MM 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 8 de outubro de 2009 18:11 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; BERNARDO GRADIN; CARLOS FADIGAS 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: RES: NM 
 
Marquei com Italiano amanha. 
Pense em algumas travas para o Agio que nos garanta uns 500M e que abra o menos brecha possivel para outras 
empresas. 
Quanto seria prejuizo de grupo economico? 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; CARLOS FADIGAS 
<carlos.fadigas@braskem.com.br>  
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Thu Oct 08 16:54:25 2009 
Subject: RES: NM  

Estamos em 900MM aproximadamente. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 8 de outubro de 2009 16:57 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; BERNARDO GRADIN; CARLOS FADIGAS 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: NM 
 
Claudio, 
Entese com o primo de Juca que vou entesar com Italiano 
 
MF: assim que tiver os numeros me passe 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; CARLOS FADIGAS 
<carlos.fadigas@braskem.com.br>  
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Thu Oct 08 14:58:48 2009 
Subject: NM  

NM ligou. Só aceitou o primeiro item que é a possibilidade de deduzir o valor da despesa líquida das reduções do 
Refis. Negou o ágio e o prejuízo do grupo econômico. Percebi certa má vontade, principalmente o do grupo 
econômico. Ele diz que dará trabalho para administrar e afirmou que a solução não pode ser mexer na tributação. 
Não acho que seja fato isso. Parece-me que ele já tá de saco cheio do assunto e querendo se livrar logo disso. 
Disse-me que a idéia é vetar toda a MP 462 e sair com uma nova MP do executivo, ou inserir emenda na MP465. 
Estão avaliando. De qualquer forma, afirmou ele, o assunto morrerá no dia 30.11.09. 
 
Avaliarei o impacto nos números. 
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MF 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
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Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 9 de outubro de 2009 15:26

Para: 'CARLOS FADIGAS'; 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'; 'BERNARDO 

GRADIN'

Assunto: RES: RES:

Não estamos usando ágio...infelizmente. 
Este é o ano de maximizar o Plan Fiscal, ou teremos que desembolsar muito nos próximos 12 meses. 
 
 

De: CARLOS FADIGAS [mailto:carlos.fadigas@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 9 de outubro de 2009 14:34 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN 
Assunto: RES: 

 
Quero lembrar apenas que estamos usando todas as nossas fichas para reduzir o pagamento de R$2,4 bi para 
R$0,6 bi.  
Os prejuízos fiscais e ágios usados para essa redução de R$1,8 bi farão alguma falta no futuro para reduzirmos o I.R 
e a C.S. 
Mas como a prioridade é IPI/Refis, vamos em frente.  
“Um problema de cada vez” 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: sexta-feira, 9 de outubro de 2009 13:25 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN; CARLOS FADIGAS 
Assunto:  
 
Para conhecimento.  
 
Partindo do pressuposto que nossa reunião de hoje será frutífera, estamos entre 630 e 730MM. 
 
Desafiei a equipe a reduzir o lucro tributável do ano e a criar novas despesas para aumentar o prejuízo fiscal 
(tivemos reunião ontem neste sentido), visando reduzir os impactos. 
 
Se reduzirmos bem os números deverá valer a pena aderirmos integralmente ao Refis. Caso contrário, poderemos 
aderir parcialmente e continuar discutindo judicialmente as teses que temos boas chances de êxito. 
 
 
MF 
 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: sexta-feira, 9 de outubro de 2009 13:16 
Para: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS; MAURICIO DANTAS BEZERRA; GUILHERME ALVES MELEGA; JOEL BENEDITO 
JUNIOR; CARLOS FADIGAS 
Assunto: RES: REFIS - atualização 
 
Temos que investir pesadamente na redução do nosso lucro tributável, e, ainda, criar novas despesas para aumentar 
o prejuízo fiscal, tal qual discutimos na reunião de ontem. Ficou claro para mim que não conseguiremos ir além do 
que já conseguimos que não é pouco, pois nestas últimas duas rodadas deduzimos aproximadamente 500MM.  
 
Fica o desafio para apresentarmos novos números na semana que vem. De nosso lado não podemos deixar pedra 
sobre pedra. Esta é a hora de sermos criativos e rasparmos o tacho, pois outro parcelamento nestes moldes não virá 
nunca mais. 
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MF 
 

De: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS  
Enviada em: sexta-feira, 9 de outubro de 2009 12:54 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; GUILHERME ALVES MELEGA; 
JOEL BENEDITO JUNIOR 
Assunto: REFIS - atualização 
 
Caros, seguem as novas versões do parcelamento considerando os últimos avanços: dedutibilidade da CS e 
despesa REFIS líquida do desconto. Ainda pendente de definição fica a dedutibilidade das multas que comporiam o 
valor a pagar do REFIS, que montam a R$290MM (base). Assim, estamos com dívida de R$2.441MM, sendo 
reduzida por R$1.237 do Prejuízo de 2008 e R$473MM do Prejuízo de 2009, totalizando um valor a pagar de 
R$730MM. Se considerarmos como dedutível as multas dentro do REFIS, o valor do Prejuízo 2009 subiria para 
R$573MM e assim o parcelamento cairia para R$630MM. 
O prejuízo 2009 foi projetado considerando o lucro operacional de R$485MM. 
O ideal seria usarmos o prejuízo do grupo. Isso dá liquidez a um prejuízo que não vemos como utilizável, limpa 
nossa estrutura societária e ainda alivia nosso fluxo e caixa operacional. Para mim, é até mais importante que o ágio! 
Abraços 
 
Luiz Felipe M. Lemos 
Gestão Fiscal 
Braskem SA 
tel.: 011 3576 9682 
www.braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 9 de outubro de 2009 16:40

Para: Brani (kontichbrani@yahoo.com)

Estarei com GM na 4ª as 17hs 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 13 de outubro de 2009 13:05

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: RES: RES: Ipi MP especifica

Isso nao existe. Tenha certeza. 
Todos sabem onde mora o risco e o respectivo retorno. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: Tue Oct 13 11:54:23 2009 
Assunto: RES: RES: Ipi MP especifica 
 
Se não tivermos surpresa sim. veja que neste caso eles correrão o risco da Camara e Senado. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 13 de outubro de 2009 12:48 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: RES: Ipi MP especifica 
 
E nos atende?? 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado: Tue Oct 13 11:49:09 2009 
Assunto: RES: Ipi MP especifica 
 
Foi o que ele me disse que faria 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 13 de outubro de 2009 12:42 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Ipi MP especifica 
 
Acabei de falar com primo, a posicao e: 
.. MP especifica 
.. Contemplando  Data ate setembro 
.. Veto geral na 462 
 
Reforcei com ele que NM tem todas as informacoes necessarias. 
Eles terao reuniao hoje as 16 h. 
A noite vou encontra-lo para ver novo texto. 
 
MF estou preocupado. Voce precisa saber o que NM vai escrever. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
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Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 13 de outubro de 2009 19:19

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Ipi MP especifica

Minha reuniao eh amanha as 17hs, chego em BSB as 12:30, vou direto para um almoco. Estou no escritorio entre 
14:30-15hs, vamos nos falar antes de eu ir para reuniao com GM Seria importante eu ja saber se o novo texto nos 
atende. 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Tue Oct 13 11:41:47 2009 
Subject: Ipi MP especifica 
 
Acabei de falar com primo, a posicao e: 
.. MP especifica 
.. Contemplando  Data ate setembro 
.. Veto geral na 462 
 
Reforcei com ele que NM tem todas as informacoes necessarias. 
Eles terao reuniao hoje as 16 h. 
A noite vou encontra-lo para ver novo texto. 
 
MF estou preocupado. Voce precisa saber o que NM vai escrever. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 13 de outubro de 2009 19:46

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Re: ENC: Sugestão de Redação CSL

Mandei email sobre isto 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Sent: Tue Oct 13 17:08:26 2009 
Subject: ENC: Sugestão de Redação CSL  

Marcelo, 
 
Você recebeu meu e-mail abaixo? 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: terça-feira, 13 de outubro de 2009 15:01 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Sugestão de Redação CSL 
 
Marcelo, 
 
Conforme solicitado, segue a redação para sua reunião com GM de amanhã. A diferença da redação que deixamos 
com o nosso interlocutor é que esta explicita o nosso pleito, mas acho que a esta altura o tema já está público. 
 

Art. [  ] Uma vez exercida a opção de que trata o caput, as pessoas jurídicas poderão deduzir da 
base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apenas o 
valor da dívida decorrente da adesão aos parcelamentos de que tratam esta Lei e a Lei n.º 
11.941/2008, consolidada após as reduções de multa, juros e encargos legais, 
independentemente da natureza do débito não se aplicando nesta hipótese, inclusive, o disposto 
no art. 1º da Lei 9.316 de 22 de novembro de 1996. 
 
Você irá tocar no assunto do PIS/COFINS da Nafta? Necessita de algum material para isso?  
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
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http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 13 de outubro de 2009 23:13

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

'mauricio.bezerra@braskem.com.br'

Assunto: Re: Medida Provisória Cláudio Melo

De BB não consigo ver. 
Que prazo eh este de amanha? 
Porque Cosan e CSN perdem? Se isto ocorrer vamos ter problemas. 
Falamos amanha. 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; 
'mauricio.bezerra@braskem.com.br' <mauricio.bezerra@braskem.com.br>  
Sent: Tue Oct 13 20:45:53 2009 
Subject: Fw: Medida Provisória Cláudio Melo  

Senhores 
Saliento a importancia do Prazo do balanco, amanha, data da puclicacao da MP. 
 
Marcelo, todos estao cientes de que e para resolver nosso problema. Na leitura de Carang a CSN perdeu e Cosan 
talvez tenha perdido. Se isso tiver acontecido vamos ter problemas. Amanha cedo vou ver Malta. 
 
MF e MB analisem para que eu me posicione. 
 
Abs 
 
Claudio 
 

De: Gisele Naves <giselepink@gmail.com>  
Para: Claudio Melo Filho  
Enviado: Tue Oct 13 20:39:04 2009 
Assunto: Medida Provisória Cláudio Melo  

Dr. Cláudio Melo, segue em anexo a Medida Provisória. 
  
Gisele Naves - Secretária Dep. Eduardo Cunha 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 



272

De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 15 de outubro de 2009 11:38

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: Res: Re: Ipi/ 470

Sair na origem e sempre mais adequado, ajustar na depois gera pressao demais, sempre, mas se preferirmos assim, 
OK. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviado: Thu Oct 15 10:29:59 2009 
Assunto: Res: Re: Ipi/ 470  

Se esta claro que será IN decola. 
 
Se ele não cumprir ainda poderemos provocar emenda no Senado 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: Thu Oct 15 11:16:21 2009 
Assunto: Re: Ipi/ 470 
 
Ok. 
Mas mesmo assim MF veja se esta claro que sera em IN e que texo sera, pois  a unica chance sera emenda caso eles tentem 
enrolar novamente. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Thu Oct 15 10:14:04 2009 
Assunto: Re: Ipi/ 470 
 
Vai dar zebra! 
Acordei com NM e GM ser IN. A menos que NM não cumpra, não deveriamos fazer emenda. A MP não vai nem virar lei 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Thu Oct 15 10:09:30 2009 
Subject: Ipi/ 470 
 
Marcelo 
Alinhei com MF que ele vai preparar uma emenda e amanha decidimos se apresentamos. 
Vamos refletir, mas prefiro apresentar para colocarmos "nossa escrita". Na mesa. Faria a emenda via oposicao, para ajudar 
discursos. 
 
MF, sugiro deixar claro com NM o que fazer, para que nao hajam desculpas. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 16 de outubro de 2009 13:47

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Re: Paper IPI. Agenda EAO 19

No geral ok. 
Mas vou ter que falar pessoalmente com meu pai minha conversa com GM 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Fri Oct 16 12:45:53 2009 
Subject: Paper IPI. Agenda EAO 19  

Marcelo, 
 
Segue paper sobre o IPI que Emilio pediu para se posicionar sobre o tema na reunião de segunda. 
 
Se estiver OK, enviarei diretamente para ele. 
 

De: BERNARDO GRADIN  
Enviada em: sexta-feira, 16 de outubro de 2009 12:40 
Para: Newton Souza; emilio@odebrecht.com; Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: CARLOS FADIGAS; BERNARDO GRADIN 
Assunto: Proposta Agenda EAO 19 out 
Prioridade: Alta 
 
Prezados, 
 
Segue agenda alinhada com EAO e NS. (na segunda pagina notas que não para capacitação de EAO) 
Marcelo, aguardamos suas contribuições. 
Anexo material que MO apresentou à ministra e enviado para ODB. 
 
Abs, BG 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
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http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 20 de outubro de 2009 12:51

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: RES: IPI noticias

Acabei de sair da reunião com o pessoal da CSN. 
 
Eles terão pleitos adicionais na IN. Dois deles me parecem tranqüilos, o terceiro será difícil emplacar, pois querem 
replicar o disposto na Lei 11.941 que isenta de tributação o ganho com as reduções do Refis. Esta foi a forma que o 
NM achou para evitar o que ele chama de prejuízo fictício, ou cozinhar o porco na própria banha. Terão reunião na 
sexta com o Adams. 
 
Eles perguntaram se estávamos atendidos com a MP 470. Disse que não e que estaríamos avaliando aderir na MP 
470 e, ainda, alocar parte da dívida na 11.941. 
 
Perguntei a ele se estava atendido e se esquivou, mas ficou claro que vão aderir. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 20 de outubro de 2009 12:11 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: Re: RES: IPI noticias 
 
Marcelo, 
Acabei de sair do encontro com primo adriano, tratei dois temas: 
 
1. Venezuela - garantiu que vai passar. Hoje a noite vai estar com amigo de EO e falar da minha conversa e 
preocupacao com o tema. 
 
2. IPI - a linha e nao votar a 470. Portanto a unica saida e a I Normativa, que ja foi falada com ele. Ele me disse para 
apertarmos, pois o assunto nao e pacifico para a turma de NM. Alinhamos que apos quinta eu farei chegar a ele 
texto da IN alinhado por todos para que o mesmo possa pressionar. Seria bom falarmos amanha, pois hoje estarei 
enrolado na posse do Min J Mucio. 
 
Abs 
 
Claudio 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho 
Enviado: Tue Oct 20 09:27:21 2009 
Assunto: Re: RES: IPI noticias 
 
Esta emenda eh na camera? 
Claudio: acho que desta vez vamos ter que confiar. GM e NM acertaram comigo que será INormativa. 
Se qq emenda tiver nossa digital (e isto fica claro pelo tema) vai nos desgastar. 
Ademais ja vimos que eles vetam qq emenda que não lhes convem. 
MF: esta questao do resultado não tributado levantado pela CSN nos afeta? 
 
----- Original Message ----- 
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From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Tue Oct 20 07:54:54 2009 
Subject: RES: IPI noticias 
 
Reunião com NM marcada para quinta 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 20 de outubro de 2009 09:35 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: IPI noticias 
 
MF 
O prazo e hoje. 
Todos tem me ligado paraque eu entre no circuito e apresente emenda. 
 
Como estamos?? 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 



278

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 20 de outubro de 2009 14:04

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: RES: IPI noticias

Melhor confiar desta vez. 
O que MF poderia fazer, se conseguir contactar NM, eh perguntar a ele se a linha continua sendo IN ou emenda cujo 
prazo acaba hoje. 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Tue Oct 20 09:20:58 2009 
Subject: RES: IPI noticias 
 
Emenda que inclua o tema que, em tese, será trazido pela Inst. Normativa. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 20 de outubro de 2009 10:12 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Assunto: Re: IPI noticias 
 
Que emenda? Sobre oque? 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Tue Oct 20 07:34:43 2009 
Subject: IPI noticias 
 
MF 
O prazo e hoje. 
Todos tem me ligado paraque eu entre no circuito e apresente emenda. 
 
Como estamos?? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 23 de outubro de 2009 08:15

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Alexandrino Alencar

Assunto: Re: ENC: emendas CP 21.10.2009

Peça por Alex reforcar com Italiano que não temos nada com isto. 
MF fala com NM 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Wed Oct 21 14:44:44 2009 
Subject: ENC: emendas CP 21.10.2009 
 
É importante MF e se possível você, deixar claro que não estamos e não vemos possibilidade de segurar esta turma 
de "loucos"... usando expressão Corinthiana. 
 
-----Mensagem original----- 
De: maryelbe@hotlink.com.br [mailto:maryelbe@hotlink.com.br] Enviada em: quarta-feira, 21 de outubro de 2009 
13:35 
Para: maryelbe@hotlink.com.br 
Assunto: emendas CP 21.10.2009 
 
 
 
Prezados, 
prosseguindo na nossa luta, colocamos algumas emendas realtivas ao CP (anexas) 
depois envio as demais, é que elas estão chegando aos poucos na versão oficial. 
Porém, alerto que na Cãmara não vemos dificuldades na aprovação uma vez que, ao 
longo deste ano conseguimos sensibilizar vários parlamentares, inclusive ao 
ponto de mais de 100 parlamentares enviarem carta assinada ao Pres. Lula 
pedindo a aprovação. 
Portanto, temos que sensibilizar a Fazenda e tentar chegar a um consenso, pois 
não adianta aprovar e ser vetado depois. 
Esperamos contar com o apoio de todos. 
att 
Mary ELbe 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você. 
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 HOTlink - O provedor mais próximo de você.  
 Acesse nosso site: http://www.hotlink.com.br 
 
______________________________________________________ 
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Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 23 de outubro de 2009 09:18

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Claudio Melo Filho

Assunto: Re: Res: Re: Res:

Ok. Alinhado com ele pode haver ainda emenda no senado 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Fri Oct 23 07:18:06 2009 
Subject: Res: Re: Res:  

Ele finalmente se atentou que estávamos certos na dificuldade técnica de operacionalizar do modo que ele 
imaginava. Ficamos de nos falar hoje.  
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Fri Oct 23 05:42:42 2009 
Assunto: Re: Res:  

Mas imagino que a questao do prejuizo seja apenas de forma para não abrir uma brecha alem do pretendido. Neste 
ponto, ao contrario do outro que foi imposicao do chefe, ele concordou plenamente. 
Estou indo para o Peru, se precisar falar comigo veja com Darci a melhor hora. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Thu Oct 22 21:36:46 2009 
Subject: Res:  

Na questão do Pis sim. Ele me apresentou a pessoa encarregada deste assunto no MF e já iniciamos as conversas. 
 
Na questão do prejuízo de 2009 ainda não esta redondo. 
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: Thu Oct 22 22:28:53 2009 
Assunto: 
 
Tudo ok com NM? 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 27 de outubro de 2009 10:57

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: RES:

Ok. 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Sent: Tue Oct 27 08:18:52 2009 
Subject: RES: 
 
Marcada nova reunião com NM amanhã as 14:30 para discutir a IN. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: segunda-feira, 26 de outubro de 2009 
23:02 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; Darci Luz; Cecilia Ida 
Assunto:  
 
Evoluiu o IPI vs NM? 
Meu pai vai estar com Lula amanha. Não sei se privado ou em evento publico. 
 
Alex: que encontro eh este amanha? 
 
Darci: se for encontro privado diga a meu pai para eu falar com ele antes Esta mensagem pode conter informações 
confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente 
proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o 
e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 28 de outubro de 2009 17:17

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; 

BERNARDO GRADIN

Assunto: Enc: Reuniao

Psc. 
 
Alexandrino, 
 
Peço alertar o italiano para o segundo ponto descrito no terceiro parágrafo 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Para: 'nelson.machado@fazenda.gov.br' <nelson.machado@fazenda.gov.br> 
Enviada em: Wed Oct 28 17:11:12 2009 
Assunto: Reuniao 
 
Caro. Nelson, 
 
Acabamos de sair da reunião com o  Paulo Roberto da PGFN, para tratarmos da possibilidade de aproveitamento do valor liquido 
do prejuízo fiscal de 2009, oriundo da adesão do Refis. 
 
Embora a reunião não tenha sido conclusiva, ficou combinado que seria estudada a possibilidade de apuração fiscal especial para 
uso do prejuízo fiscal de 2009. Ou seja, tomar o resultado contábil e dele deduzir para fins fiscais somente  o efeito liquido do 
parcelamento. 
 
Preocupou-me a menção de que estão estudando tributar em PIS e COFINS o valor dos descontos, ainda que a empresa 
contabilize a dívida pelo valor liquido. Esta interpretação e diferente da sua, que entendia não haver tributação  nesta hipótese. 
 
Isto tornara nosso valor mais elevado ainda. 
 
Abraço, 
 
Mauricio 
 
   

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
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Para maiores informa絥s visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 29 de outubro de 2009 17:41

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Assunto: IPI

Caro Marcelo: 
Acabei de falar com MF. Disse-me que ele mesmo falará com o Nelson sobre os temas que discutimos. 
Grato 

Maurício Dantas Bezerra 

Jurídico 

Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9088 

Fax 55 11 3576.9197 

mauricio.bezerra@braskem.com.br 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 30 de outubro de 2009 07:45

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Darci: confirme que MF recebeu

Deixe eu falar com MF e depois vou ligar para GM 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Sent: Thu Oct 29 21:32:48 2009 
Subject: Re: Darci: confirme que MF recebeu 
 
Vamos tentar derrubar com Emendas?? 
 
Tenho conversado com amigos e dito que a coisa nao anda e quando anda nao e como alinhamos (pensamos que 
estavamos alinhados). 
 
Tem gente que topa a briga. 
Continuo calmo e sem dar pressao.  
 
MO estou esperando voce me dar um sinal. 
 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Enviado: Thu Oct 29 20:10:48 2009 
Assunto: Darci: confirme que MF recebeu 
 
BS me ligou agora. Ele disse que NM confirmou que vao cobrar Pis/Cofins. 
Eh um absurdo pois muda totalmente a conta.  
Quanto nos afeta? 
Veja se consegue o numero e me liga para ver como e para quem falo. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 30 de outubro de 2009 13:23

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Darci Luz

Assunto: Re: Res: Darci: qd MF ligar me passe.

Ok 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Darci Luz; Darci Luz  
Sent: Fri Oct 30 11:23:21 2009 
Subject: RE: Res: Darci: qd MF ligar me passe.  

ok. 
  
Te ligo em 5 minutos 
 

From: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] 
Sent: Fri 10/30/2009 11:24 AM 
To: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Darci Luz; Darci Luz 
Subject: Re: Res: Darci: qd MF ligar me passe. 

Entre 14 e 15 estou com Gabrielli. 
O ideal seria 1:30 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Fri Oct 30 09:11:27 2009 
Subject: Res: Darci: qd MF ligar me passe.  

Marcelo, 
 
Pode ser as 14:00? 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Cc: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com>  
Enviada em: Fri Oct 30 08:02:42 2009 
Assunto: Darci: qd MF ligar me passe.  

Qd puder me ligue que quero ligar para GM. Se precisa outra MP porque a IN? 
Preciso tb saber qt eh o impacto em nos do PIS/COFINS 
Melhor não tentar aumentar o valor acerto Nafta pois podemos ter que repassar parte para os clientes. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Thu Oct 29 23:34:38 2009 
Subject: Res: Darci: confirme que MF recebeu  
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Marcelo,  passei a tarde toda ao telefone com NM e o status da situação e o seguinte: 
 
Vão tributar o pis cofins sobre as reduções. Isso se aplica somente a multa e não se aplica aos juros. O impacto nos juros e a maior 
fatia, mas na multa isso deve representar algo em torno de 100 milhões. Estou checando este numero. 
 
Finalmente reconheceram que o texto da MP 470 não possibilita reconhecimento dos prejuízos de 2009. Estão dispostos a sair 
com uma MP  para corrigir isso. Mas se não mudarem o período de apuração para novembro de 2009 não funciona pra gente. Isto 
representa algo em torno de 250 a 300 mm. 
 
Ficamos de nos reunir na terça ou quarta para tratarmos da MP, pois a IN sairá amanhã ou segunda. 
 
Sugeri compensar este numero com o PIS da Nafta, mas ele de cara negou, sob a alegação de que está muito difícil cumprir o que 
ficou acertado e por isso não quer alongar o numero.  
 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
Enviada em: Thu Oct 29 22:10:48 2009 
Assunto: Darci: confirme que MF recebeu 
 
BS me ligou agora. Ele disse que NM confirmou que vao cobrar Pis/Cofins. 
Eh um absurdo pois muda totalmente a conta. 
Quanto nos afeta? 
Veja se consegue o numero e me liga para ver como e para quem falo. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 30 de outubro de 2009 18:17

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: RES: PIS/COFINS  -  Reduções de Multas e Encargos

Falei agora com GM. Ele entendeu e vai falar com NM. 
Disse para ele que a esta altura tem que ser uma nova MP permitindo balanço de novembro. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 30 de outubro de 2009 14:03 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Enc: PIS/COFINS - Reduções de Multas e Encargos 

 
Marcelo, 
 
Em resumo, acho que você deveria dizer ao GM que o combinado não esta sendo cumprido, pois não esta garantido 
ainda o uso do prejuízo do próprio refis. Será necessária uma MP autorizando as companhias que apuram o 
resultado com base no lucro anual, e ainda por cima mudar a data de setembro para novembro. 
 
Além do mais, haverá a incidência do PIS Cofins na redução de multas e encargos, que no nosso caso representara 
pagarmos a vista 130mm, conforme descritivo abaixo. 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Fri Oct 30 13:46:54 2009 
Assunto: PIS/COFINS - Reduções de Multas e Encargos  

MF: 
 
Valor reduzido de Multas e Encargos: R$ 1.425milhões 
Alíquota de 9,25% 
Valor do PIS/COFINS = R$ 132milhões 
 
Não estamos considerando a incidência do PIS/COFINS sobre o valor da redução dos juros (R$ 1.825milhões) em 
decorrência da redução da alíquota à zero sobre receitas financeiras pelo Decreto n. 5.442/2005.  

Maurício Dantas Bezerra 

Jurídico 

Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9088 

Fax 55 11 3576.9197 

mauricio.bezerra@braskem.com.br 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
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Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite 

http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>

Enviado em: sábado, 31 de outubro de 2009 07:12

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: ENC: PIS/COFINS  -  Reduções de Multas e Encargos

Ok, 
  
Um abraço, 
  
Brani 
 
--- On Sat, 10/31/09, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject: ENC: PIS/COFINS - Reduções de Multas e Encargos 
To: "Brani (kontichbrani@yahoo.com)" <kontichbrani@yahoo.com> 
Date: Saturday, October 31, 2009, 1:18 AM 

Brani, 

Tudo bem? 

Peço informar ao chefe. 

Diga a ele que acabei de falar com GM que entendeu e vai falar com NM. 

Obrigado e abs 

Marcelo 

  

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 30 de outubro de 2009 14:03 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Enc: PIS/COFINS - Reduções de Multas e Encargos 

  

Marcelo, 
 
Em resumo, acho que você deveria dizer ao GM que o combinado não esta sendo cumprido, pois não esta garantido 
ainda o uso do prejuízo do próprio refis. Será necessária uma MP autorizando as companhias que apuram o 
resultado com base no lucro anual, e ainda por cima mudar a data de setembro para novembro. 
 
Além do mais, haverá a incidência do PIS Cofins na redução de multas e encargos, que no nosso caso representara 
pagarmos a vista 130mm, conforme descritivo abaixo. 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Fri Oct 30 13:46:54 2009 
Assunto: PIS/COFINS - Reduções de Multas e Encargos  

MF: 

  

Valor reduzido de Multas e Encargos: R$ 1.425milhões 

Alíquota de 9,25% 

Valor do PIS/COFINS = R$ 132milhões 

  

Não estamos considerando a incidência do PIS/COFINS sobre o valor da redução dos juros (R$ 1.825milhões) em 
decorrência da redução da alíquota à zero sobre receitas financeiras pelo Decreto n. 5.442/2005.  

Maurício Dantas Bezerra 

Jurídico 

Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9088 

Fax 55 11 3576.9197 

mauricio.bezerra@braskem.com.br 

  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not 
 be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist 
between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite 

http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 4 de novembro de 2009 09:27

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: IPI diario oficial

Se for o jantar patrocinado pela Shell o Rubens e o Malta estarao presentes, boa dupla para apertarmos. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Enviado: Wed Nov 04 02:37:40 2009 
Assunto: Re: IPI diario oficial 
 
Inclusive acho que GM esta em Londres e devo me encontrar com ele no jantar amanha para Lula 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Tue Nov 03 18:17:05 2009 
Subject: IPI diario oficial 
 
MF 
Apos falarmos conversei com Carang que me garantiu que foi publicado hoje. A data passa a ser 30/novembro. 
 
Favor analisar rapido amanha e nos posicionar. 
 
Abs 
 
Claudio 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 4 de novembro de 2009 12:53

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Re: Nova MP

Não eh verdade que eh soh para nos. Eh para que todos usem o prejuizo fiscal do ano e do Refis. 
 
MF: como esta a conversa com NM? Surtiu efeito minhas conversas com Italiano e GM na 6a? Como ficou a questao 
tributacao PIS/COFINS? 
 
Devo estar com GM amanha a noite em Londres 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Sent: Wed Nov 04 09:46:46 2009 
Subject: Nova MP 
 
Marcelo 
Estive a pouco com Primo adriano, ele ja foi informado por NM que o mesmo ira editar uma nova MP, mas segundo 
ele NM esta dependendo de "nos" para editar. 
 
MF, me comprometi em transmiti ao "primo" logo apos sua reuniao de amanha (nao sera amanha?), mas desde ja 
disse a ele que pode apertar. 
 
Notem que agora NM esta deixando claro que esta nova MP sera so para nos atender, fato que acho desconfortavel. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 4 de novembro de 2009 19:07

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: RES:

Ok. 
 
----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Sent: Wed Nov 04 14:49:04 2009 
Subject: RES:  
 
  
A despesa tem que estar contabilizada como contas a pagar para ser dedutível. Só faremos isso agora, pois temos 
que desistir das ações judiciais e dos recursos administrativos que sustentam nossa posição. 30/10 passamos a 
correr certo risco. Para a RF não tem tanto impacto, pois uma MP demorará no mínimo até o final do mês para ser 
editada. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: quarta-feira, 4 de novembro de 2009 
14:19 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: RES: 
 
Fique pressionando pela nova MP. 
Já tinha dito a GM que 30/09 não serviria mais. Pode ser 30/10? 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 4 de novembro de 2009 13:32 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: 
 
Ontem estivemos mais uma vez com o Paulo Ricardo da PGFN e o Sandro da RFB. 
 
Com relação ao PIS/COFINS incidente sobre as reduções do Refis (juros e multa)nos foi dito que a orientação interna 
que será dada aos fiscais da RFB é o de não cobrar sobre a parcela dos juros. Incidirá somente sobre a multa. Isto 
nos impactará em 130mm. Em qualquer hipótese não vamos pagar este valor, pois iremos contabilizar as despesas 
pelo seu valor líquido das reduções, ou tratar a receita como reversão de provisão, que, por lei não incide 
PIS/COFINS. O risco é a sede arrecadatória desvirtuar os conceitos e darem interpretação heterodoxa aos conceitos 
contábeis (reversão de provisão na realidade é uma redução contas a pagar - tese muito fraca). Portanto, acho que 
você deveria utilizar esta informação a seu favor na conversa com GM e dizer que estamos preocupados com o 
PIS/COFNS, pois isto não estava combinado. Não vejo possibilidade de ato legislativo ou IN resolver isto. Correremos 
este risco. 
 
Com relação aos prejuízos de 2009 ficou claro que estão dispostos a sair com uma MP, mas não está claro a data. 
Continuam trabalhando com 30/09 (para o Benjamin esta data atende). Informarei ao NM que só nos atende 30/11. 
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Com isso, sem pagar PIS/COFINS e não utilizarmos o prejuízo de 2009 estamos nos 1,2 bi. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 3 de novembro de 2009 
07:15 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto:  
 
Estou em Madrid. Me avise tendo algum feedback IPI Esta mensagem pode conter informações confidenciais e 
sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se 
você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e 
apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 5 de novembro de 2009 00:05

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Pis cofins nafta

Estive agora a noite com primo adriano, combinamos que ele ira apertar a nova MP ja a partir de terca proxima, 
independentemente do resultado da reuniao de MF na segunda. 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Enviado: Wed Nov 04 19:24:43 2009 
Assunto: Re: Pis cofins nafta 
 
Será que NM esta mencionando esta MP, como a nova. Se for isto vai dar rolo pois vao saber que eh para nos. 
MF: tente ver amanha se estao ou não trabalhando uma nova MP para a questao IR09 ------Original Message------ 
From: Maurício Roberto de Carvalho Ferro 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: Bernardo Gradin 
To: Claudio Melo 
To: Alexandrino Alencar 
Subject: Pis cofins nafta 
Sent: Nov 4, 2009 21:12 
 
Marcada para segunda feira reunião para discutir MP sobre o tema. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. Caso esta mensagem e anexos 
contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como acordo definitivo 
ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. This message may contain confidential and 
privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received 
this message in error, please contact the sender immediately and delete this message outright. If this message and 
its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive agreement 
or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
______________________________________________________ Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email 
Security System. Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________  
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 5 de novembro de 2009 09:13

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Claudio 

Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Res: Pis cofins nafta

Otimo, assim disfarca. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho; 
Alexandrino Alencar  
Sent: Wed Nov 04 21:12:10 2009 
Subject: Res: Pis cofins nafta  

São questões distintas e mp distintas. Neste caso vira em uma MP especifica ligadas a incentivo de exploração de petroleo 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; BERNARDO GRADIN; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; 
Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
Enviada em: Wed Nov 04 22:24:43 2009 
Assunto: Re: Pis cofins nafta 
 
Será que NM esta mencionando esta MP, como a nova. Se for isto vai dar rolo pois vao saber que eh para nos. 
MF: tente ver amanha se estao ou não trabalhando uma nova MP para a questao IR09 
------Original Message------ 
From: Maurício Roberto de Carvalho Ferro 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: Bernardo Gradin 
To: Claudio Melo 
To: Alexandrino Alencar 
Subject: Pis cofins nafta 
Sent: Nov 4, 2009 21:12 
 
Marcada para segunda feira reunião para discutir MP sobre o tema. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma 
hipótese estes poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as 
partes. This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
______________________________________________________ Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security 
System. Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
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message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sábado, 7 de novembro de 2009 13:47

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino 

Alencar

Assunto: Re: Impossibilidade de reconhecimento do "REFIS da crise" em 30/09/2009

E verdade, mas tambem tem uma dose enorme de ma vontade!!! 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Enviado: Fri Nov 06 16:26:07 2009 
Assunto: Res: Impossibilidade de reconhecimento do "REFIS da crise" em 30/09/2009  

Novembro não, setembro não resolve mais. Já disse por telefone e pelo e-mail que enviei a ele.  
 
Reforcarei na segunda para saber se ele ja esta confortavel com novembro. O problema dele não e conceitual ou 
técnico e mera insegurança 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; Alexandrino Alencar 
<alexandrino@odebrecht.com>  
Enviada em: Fri Nov 06 19:07:36 2009 
Assunto: RES: Impossibilidade de reconhecimento do "REFIS da crise" em 30/09/2009  

Diga a ele que simplesmente novembro não resolve mais, já divulgamos o balanço. 
Peça para Alex informar ao italiano na 3a.  
Tento falar Tb com GM na 2ª, pois este final de semana ele está na escócia no G-20 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 6 de novembro de 2009 17:07 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: Impossibilidade de reconhecimento do "REFIS da crise" em 30/09/2009 

 
Ficou de me informar se daria para mudar a data de setembro para novembro. Sair com uma MP em setembro está 
ok 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: sexta-feira, 6 de novembro de 2009 16:51 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: Impossibilidade de reconhecimento do "REFIS da crise" em 30/09/2009 
 
E qual a posição dele? 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 6 de novembro de 2009 15:40 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: ENC: Impossibilidade de reconhecimento do "REFIS da crise" em 30/09/2009 

 
psc 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: sexta-feira, 6 de novembro de 2009 15:40 
Para: Nelson Machado (nelson.machado@fazenda.gov.br) 
Assunto: Impossibilidade de reconhecimento do "REFIS da crise" em 30/09/2009 
 
Caro Nelson, 
 
Em retorno a nossa conversa, fiz as nossas avaliações internas e chegamos a conclusão que a forma mais segura 
de aproveitarmos o prejuízo fiscal de 2009, oriundo da adesão ao Refis,  seria fixar a data do balanço especial em 
30/11. Setembro é realmente impossível, dada as dificuldades operacionais, tanto fiscal quanto societária, ambas já 
mencionadas. O nosso entendimento é que somente após o protocolo da petição de desistência dos nossos recursos 
administrativos e judiciais teremos a certeza jurídica para caracterizar nossa divida, que se encontra com a 
exigibilidade suspensa, como contas a pagar passível de dedutibilidade fiscal. A Portaria no 9, que regulou a MP 
470, somente foi publicada em 3/11. Portanto, qualquer contabilização antes do protocolo de desistência poderia ser 
caracterizada como provisão, indedutível para fins de IR e CSSL. 
 
Veja abaixo o posicionamento do nosso pessoal sobre a impossibilidade de alocarmos a despesa em setembro. 
 
Desse modo, seria importante saber da sua parte quanto a viabilidade de alteração da data. 
 
Abraço, 
 
Mauricio Ferro 
 
 

De: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS  
Enviada em: quinta-feira, 5 de novembro de 2009 20:44 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: JOEL BENEDITO JUNIOR; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Assunto: Impossibilidade de reconhecimento do "REFIS da crise" em 30/09/2009 
 
 
Prezado Maurício, em resposta sobre a possibilidade de alocarmos em setembro os passivos de um eventual 
ingresso nos parcelamentos da Lei 11941 e MP 462/470, vizualizamos alguns pontos que impossibilitam tal ajuste: 
 
1 – As demonstrações contábeis de 30 de setembro foram aprovados pelos Conselhos Fiscal e de Administração em 
30 de outubro. A possibilidade de reabertura destas demonstrações, regulada pela Deliberação CVM 505/06 e que 
trata de eventos subseqüentes, autoriza a possibilidade de ajuste em virtude de eventos ocorridos entre o 
encerramento do período, no caso, 30/09, e a aprovação das demonstrações. Como estamos fora desse período, 
teríamos as seguintes implicações: 
 

1.1 – A Braskem, por ter registro na bolsa de valores de NY, está sujeita à auditoria da SOX. Nesse caso, 
reabrir a Contabilidade para registrar um evento relevante significa que os controles internos da Companhia não 
foram eficientes para detectar a necessidade de tal contabilização na época devida. Isto, certamente, vai se traduzir 
em uma ressalva no parecer da auditoria da SOX. 
 

2.2 – Por parte da CVM, isto também deverá ser motivo de questionamento porque, para registrar tal 
despesa em 30/09, os respectivos fatos geradores (decisão de ingresso, desistência das ações) já deveriam existir 
naquela data e, portanto, a divulgação já efetuada deveria, obrigatoriamente, ter contemplado tais lançamentos. 
 

Coerentes com os pontos acima, nossos administradores, nas apresentações das demonstrações financeiras 
ao mercado de capital, têm enfatizado que a decisão de adesão ao parcelamento e o correspondente 
reconhecimento da despesa deverão ocorrer após a divulgação do resultado de setembro. 
 
2- Do ponto de vista fiscal, reconhecer uma despesa como dedutível demanda conhecimento exato do valor e ainda 
o embasamento documental da existência da mesma. Entendemos que a desistência expressa das ações em litígio 
ou o reconhecimento da dívida (no caso de passivo ainda não autuado) se dará apenas no ato de adesão ao REFIS 
ou em ofício expresso do contribuinte desistindo das discussões judiciais. Assim, mesmo se reconhecêssemos o 
passivo, não poderíamos reduzir nossa base de apuração de IR, gerando prejuízo fiscal que seria utilizado para 
redução do passivo a ser parcelado. 

Joel Benedito Junior   
Contabilidade 
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Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9734  

Fax 55 11 3576.9532 
joel.junior@braskem.com.br 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 9 de novembro de 2009 19:30

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; 

BERNARDO GRADIN

Assunto: Res: Ipi

Ja pedi a AA para falar com italiano 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com>; Claudio 
Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; BERNARDO GRADIN  
Enviada em: Mon Nov 09 17:53:48 2009 
Assunto: RES: Ipi  

Estou chegando amanhã e ligo para GM 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 9 de novembro de 2009 17:31 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; BERNARDO GRADIN 
Assunto: Ipi 

 

Assunto nafta bem encaminhado. Fiz apresentação hoje em Brasília e disseram estar ok. A MP pode sair ainda nesta mês. 
 
Assunto prejuízo de 2009 não esta bem. Continuam demonstrando dificuldade para ir Além de setembro.  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite 

http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
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Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 10 de novembro de 2009 19:11

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Alexandrino Alencar; Claudio 

Melo Filho; BERNARDO GRADIN

Assunto: RES: Ipi

GM passou todo o dia com Lula. Não consegui ainda falar com ele 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 10 de novembro de 2009 15:59 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; BERNARDO GRADIN 
Assunto: RES: Ipi 

 
Falei há pouco com o NM. 
 
Continua muito reticente com a mudança da data de setembro para novembro. Segundo ele toda a data pra frente é 
ruim, pois permite o planejamento tributário e aí ele fica sem controle do impacto. Sugeri, então que ele saia com a 
MP em janeiro, permitindo o aproveitamento do Prejuízo fiscal do ano todo de 2009 para pagamento das parcelas 
remanescentes do parcelamento. Com isso ele teria o controle do impacto, evita tratamento desigual entre aqueles 
tributados pelo regime anual e os que optaram pelo trimestral. 
 
Ele gostou muito da idéia e, sem querer se comprometer, disse que avaliaria o impacto. Ficou de me posicionar a 
este respeito. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 9 de novembro de 2009 17:54 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; BERNARDO GRADIN 
Assunto: RES: Ipi 
 
Estou chegando amanhã e ligo para GM 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 9 de novembro de 2009 17:31 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; BERNARDO GRADIN 
Assunto: Ipi 

 

Assunto nafta bem encaminhado. Fiz apresentação hoje em Brasília e disseram estar ok. A MP pode sair ainda nesta mês. 
 
Assunto prejuízo de 2009 não esta bem. Continuam demonstrando dificuldade para ir Além de setembro.  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informa絥s visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite 

http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 11 de novembro de 2009 17:46

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; 

BERNARDO GRADIN

Assunto: RES: PF 2009

 Vale a pena checar se minha percepção está correta. Ligarei para NM para ver se consigo extrair isso dele. 
 
Alex, 
 
Na linha do que Marcelo sugeriu, veja com o Italiano se é isso mesmo. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 11 de novembro de 2009 17:38 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; BERNARDO GRADIN 
Assunto: RES: PF 2009 
 
Otimo. 
Alex: atualize o italiano desta linha 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 11 de novembro de 2009 13:57 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; BERNARDO GRADIN 
Assunto: PF 2009 

 
Senhores, 
 
Carvalho que trabalha com CMF ligou informando que o primo do Adriano teria perguntado a ele se sair com MP em 
janeiro nos atende. Minha leitura é que eles compraram a idéia que sugeri ao NM ontem. Disse para ele que atende 
se a MP possibilitar o uso do Prejuízo de todo o ano de 2009, para pagamento de parcelas remanescentes. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
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recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 11 de novembro de 2009 18:18

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; 

BERNARDO GRADIN

Assunto: RES: PF 2009

De acordo 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 11 de novembro de 2009 17:56 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; BERNARDO 
GRADIN 
Assunto: Re: RES: PF 2009 
 
MF nao e isso.  
Lembre que o compromisso de resolver tambem foi liderado pelo primo. 
Eles se falam pois um tem de aprovar o que o outro escreve ou NM tem de achar saida para demandas do primo. E 
via de mao dupla. 
Eles agem em linha. 

 

 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; BERNARDO GRADIN 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>  
Enviado: Wed Nov 11 14:50:54 2009 
Assunto: RES: PF 2009  

Atualmente acho que ele não precisa do primo do Adriano para saber se nos atende. Ele tem canal direto. Parece-
me que isso vazou e o primo do Adriano quer saber se nos atende antes de falar com NM. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 11 de novembro de 2009 17:40 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Alexandrino Alencar; BERNARDO GRADIN 
Assunto: RES: PF 2009 
 
Entendi que o primo do Adriano, para falar o que falou, teria sido sinalizado por NM, e queria checar com nós. Seria 
bom confirmar se é isto 
Ainda não consegui falar com GM 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quarta-feira, 11 de novembro de 2009 14:13 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: Re: PF 2009 

 
Acho que temos que ter cuidado. A pessoa que falou com Carvalho defende tese de interesse proprio, nao acho que 
NM tenha a mesma visao. 
 
A linha aberta por MF com NM tem de ser seguida. Sugiro MF resolver, depois enquadramos com os demais, afinal 
ja resolvemos 2 vezes na linha do primo adriano e eles vetaram. Ja havia falado isto antes. 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; BERNARDO GRADIN 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>  
Enviado: Wed Nov 11 10:56:37 2009 
Assunto: PF 2009  

Senhores, 
 
Carvalho que trabalha com CMF ligou informando que o primo do Adriano teria perguntado a ele se sair com MP em 
janeiro nos atende. Minha leitura é que eles compraram a idéia que sugeri ao NM ontem. Disse para ele que atende 
se a MP possibilitar o uso do Prejuízo de todo o ano de 2009, para pagamento de parcelas remanescentes. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 12 de novembro de 2009 20:17

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Falei de novo com Benjamin agora. Combinamos de falarmos de novo amanha qd eu tiver sua avaliacao 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 16 de novembro de 2009 17:36

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho

Cc: 'mauricio.bezerra@braskem.com.br'

Assunto: Re: Reunião

Minha reuniao com GM ficou para 5a. Falamos antes 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho  
Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>  
Sent: Mon Nov 16 13:15:55 2009 
Subject: Reunião  

Reunião boa. Presentes AP, GM, NM, eu, Mauricio Bezerra (Braskem) e Marcelo Behar (CSN). 
 
Prejuízo fiscal de 2009 – MP em janeiro. Acho que isso está acertado. Eventual risco está atrelado à necessidade 
de caixa do Governo; 
 
PIS/COFINS das reduções do Refis – Não se aplica aos juros – NM afirmou categoricamente, mas pediu quer 
formalizássemos consulta em Brasília via entidade de classe; 
 
Ajustes da Portaria (desistência dos processos aplica-se somente a 11.941) – A datas será mantida (30 dias 
após a adesão), mas a Fazenda ficou de ajustar a homologação para antes da desistência das ações. Temos pouca 
preocupação neste assunto; 
 
Depósitos Judiciais – Ponto que interessa somente a CSN. Apoiamos o pleito e demos dica para a solução. 
Fazenda irá analisar a solução. 
 
Não tive oportunidade de tocar no assunto da Nafta. 
 
Percebe-se claramente que o assunto está desgastante. 
 
MF 
 
 
 
  
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
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Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 17 de novembro de 2009 12:13

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: ENC: mp470

Anexos: MP470.doc

MF, 
A turma já está trabalhando arduamente para resolver desta forma e está garantindo que resolverá. 
Falaremos mais tarde. 
Abs 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Diva [mailto:diva@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2009 12:05 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: mp470 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 18 de novembro de 2009 16:01

Para: 'MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO'

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: mp470

Mauricio, 
Preciso dos seus comentário sobre este tema. 
As pessoas estão e irão trabalhar forte nesta linha> Abs 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2009 12:13 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: mp470 
 
MF, 
A turma já está trabalhando arduamente para resolver desta forma e está garantindo que resolverá. 
Falaremos mais tarde. 
Abs 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Diva [mailto:diva@odebrecht.com] 
Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2009 12:05 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: mp470 
 
 



321

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 19 de novembro de 2009 19:48

Para: Alexandrino Alencar; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: RES: Reunião

Estaremos indo junto para BSB na 3ª. 
Se vc estiver antes com ele pode adiantar 
 

De: Alexandrino Alencar  
Enviada em: quinta-feira, 19 de novembro de 2009 17:38 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: Res: Reunião 

 
MO acho importante informar o italiano 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; BERNARDO GRADIN 
<bernardo.gradin@braskem.com.br>  
Enviada em: Thu Nov 19 14:31:13 2009 
Assunto: Reunião  

Reunião muito tranqüila. 
 
Fui recebido pelo Dyogo que e quem esta operacionalizando a questão. Nelson Barbosa estava no Senado. 
 
Disse que teve entraves e superou. A solução seria a MP dispor que o beneficio estaria condicionado a aprovação pelo MF de um 
plano de investimento da empresa.  Discutimos detalhes da medida e a contrapartida em investimento. Chegou a afirmar que a 
alíquota ficaria entre 2 a 3 por cento por dois anos. Disse ainda que já tinha inclusive mandado para a Receita para calculo do 
impacto. 
 
Insisti em saber se haveria algum problema e disse que não e que sairá no começo de dezembro. 
 
Nelson Barbosa apareceu no final e referendou a posição de que ta tudo como combinado. Avisei inclusive que MO estaria com 
GM na terça para bater o martelo no assunto  e que portanto era importante saber se havia algum empecilho. Disse que não. 
 
Minha impressão e a de que ou não quiseram ser os portadores da ma noticia e deixaram isso para GM, ou realmente 
desconhecem qualquer entrave. 
 
Marcelo, temos que alinhar sua conversa na terça. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informaes visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 



323

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 19 de novembro de 2009 20:02

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: RES: Reunião

Atente que o assunto abaixo não tem nada haver com a MP470. Por isto minha preocupação. 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quinta-feira, 19 de novembro de 2009 20:01 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: Res: Reunião 

 

Não falamos de nenhum assunto. Apenas perguntei sobre avancos da minuta deles da 470. 
Fique tranquilo. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>  
Enviada em: Thu Nov 19 16:58:49 2009 
Assunto: RES: Reunião  
Nem pensar. Nem toque neste assunto no congresso agora. Não pode ter nossa impressão digital. 
 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quinta-feira, 19 de novembro de 2009 19:57 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; 
'bernardo.gradin@braskem.com.br' 
Assunto: Res: Reunião 

 

As pessoas do Congresso desconhecem estes movimentos, verifiquei com todas as principais que acompanham o 
tema. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar; Claudio 
Melo Filho; BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>  
Enviada em: Thu Nov 19 14:57:37 2009 
Assunto: RES: Reunião  
Ou resolveram de 2ª para cá 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 19 de novembro de 2009 17:31 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho; BERNARDO GRADIN 
Assunto: Reunião 

 

Reunião muito tranqüila. 
 
Fui recebido pelo Dyogo que e quem esta operacionalizando a questão. Nelson Barbosa estava no Senado. 
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Disse que teve entraves e superou. A solução seria a MP dispor que o beneficio estaria condicionado a aprovação pelo MF de um 
plano de investimento da empresa.  Discutimos detalhes da medida e a contrapartida em investimento. Chegou a afirmar que a 
alíquota ficaria entre 2 a 3 por cento por dois anos. Disse ainda que já tinha inclusive mandado para a Receita para calculo do 
impacto. 
 
Insisti em saber se haveria algum problema e disse que não e que sairá no começo de dezembro. 
 
Nelson Barbosa apareceu no final e referendou a posição de que ta tudo como combinado. Avisei inclusive que MO estaria com 
GM na terça para bater o martelo no assunto  e que portanto era importante saber se havia algum empecilho. Disse que não. 
 
Minha impressão e a de que ou não quiseram ser os portadores da ma noticia e deixaram isso para GM, ou realmente 
desconhecem qualquer entrave. 
 
Marcelo, temos que alinhar sua conversa na terça. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para mais informa絥s visite 

http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 25 de novembro de 2009 13:23

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Res: crédito-prêmio de IPI - MP 470

MF tem tomado conta desta figura. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio Melo Filho Enviada 
em: Wed Nov 25 09:50:48 2009 
Assunto: ENC: crédito-prêmio de IPI - MP 470 
 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: maryelbe@hotlink.com.br [mailto:maryelbe@hotlink.com.br] Enviada em: quarta-feira, 25 de novembro de 
2009 09:32 
Para: maryelbe@hotlink.com.br 
Assunto: Enc: crédito-prêmio de IPI - MP 470 
 
 
Prezados, 
Estivemos em silêncio porque a MP 470 estava nos seus tramites burocráticos. Porém, há a previsão de que ela seja 
votada na próxima semana. 
Continuamos pressionando pela aprovação das nossas emendas, mas, especialmente, pela emenda nº 32 
apresentada pelo Deputado André Vargas 
- segue anexa. Pensamos que a MP irá realmente para votação uma vez que o parcelamento que saiu para o 
Crédito-prêmio e o alíquota zero não atingiu os seus objetivos, pois a MP contém vários problemas que poderão 
reduzir a mais da metade os supostos benefícios que alguns esperavam, coisa aliás que já vinhamos alertando. 
Gostaríamos que todos voltassem a se mobilizar e fazer presssão com parlamentares, governo etc. este final de 
semana e nas próximas semanas para que o governo se sensibilize e não queira vetar pela 3ª vez. 
O grupo do sul está se movimentado bastante, como é exemplo o movimento que a FIESC, com Dr. Glauco, fez esta 
semana - notícia abaixo. 
Por favor, me mantenham informada das ações para que estejamos conectados. 
vamos nos falando, segue, também,, correspondência que poderá servir de base para entrega a parlamentares e a 
quem interessar possa no sentido de nos apoiar e ajudar na pressão att Mary 
 
 
 
>  24/11 | Economia 
> 
>  FIESC pede medidas compensatórias ao governo federal 
> 
> 
>  Redação 
> 
>  A FIESC entregou à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, um ofício  
> que pede ações para reverter a crise enfrentada pelas indústrias  
> exportadoras do Estado, em especial as pequenas e médias do setor  
> moveleiro. A entrega foi feita pelo 1º vice-presidente da FIESC,  
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> Glauco José Côrte, nesta segunda (23), durante a passagem da ministra  
> por Florianópolis. 
 
>  A entidade solicitou o imediato ressarcimento dos créditos de PIS e  
> CONFINS dos três primeiros trimestres deste ano. E, a partir do quarto  
> trimestre de 2009, a ação deveria ocorrer em até 30 dias após o  
> protocolo da solicitação de restituição do crédito. O documento  
> solicita, também, o imediato ressarcimento do crédito prêmio IPI do  
> período 1983 a 1990, assim como a autorização para que as empresas que  
> não se beneficiaram desse mecanismo no referido período possam ainda  
> fazê-lo, face ao princípio da isonomia tributária. O documento,  
> finalmente, pleiteia mudanças na política cambial brasileira, com o  
> objetivo de salvar as exportadoras. 
> 
>  Essas reivindicações foram apresentadas à FIESC durante encontro com  
> empresários de São Bento do Sul nesta segunda, que expuseram a difícil  
> situação de muitas empresas do setor moveleiro, que estão sem  
> condições de honrar compromissos financeiros. "Esse é um setor que  
> gera muitos empregos e que é diretamente afetado pela crise, em função  
> da redução das exportações. Por isso, precisa do apoio do governo. Não  
> estamos pedindo nada de extraordinário. Apenas o ressarcimento do que  
> é devido às empresas", explicou o 1º vice-presidente da FIESC, Glauco  
> José Corte. 
> 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você. Acesse nosso site:  
http://www.hotlink.com.br 
 
 
 
----- Final da mensagem encaminhada ----- 
 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você. Acesse nosso site:  
http://www.hotlink.com.br 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 2 de dezembro de 2009 13:11

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Res:

Por aqui nada de novo. 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Enviada em: Wed Dec 02 06:05:32 2009 
Assunto: Res:  

No assunto IPI, Vale a pena 0reconfirmar o compromisso da MP e da contra-partida 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Enviada em: Wed Dec 02 08:57:29 2009 
Assunto: 
 
Acho que vou me encontrar com GM em Berlim, hoje e ou amanha. 
Alguma novidade? 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quinta-feira, 3 de dezembro de 2009 22:24

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: Res: Re: RES: MP 470/09

E exatamente a minha tese, inclusive alinhei com MF nesta linha. 
Definimos depois. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Enviada em: Thu Dec 03 14:33:29 2009 
Assunto: Re: RES: MP 470/09  
Parte bem pequena da verdade. Eh certo que tentaram em muito nos ajudar, mas o governo vetou tudo. O que 
conseguimos tem pouco deles, a excessao diria do primo de Adriano. 
 

From: Claudio Melo Filho  
To: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Thu Dec 03 13:35:25 2009 
Subject: RES: MP 470/09  

Não tenha dúvida, mas todos alegam que muito dos nossos ganhos é vitória deles, pela pressão....claro que é parte 
verdade. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 3 de dezembro de 2009 14:15 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: MP 470/09 
 
Temos que nos descolar deste assunto. Nossa agenda é outra. 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 3 de dezembro de 2009 14:01 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: ENC: MP 470/09 
 
MF, faça uma análise, pois pelo visto incluíram todos os itens que estávamos defendendo. 
 
MO, vamos ver se sentamos você, eu e MF, para fazermos um balanço deste assunto. Acho que é preciso, em 
função da importância do mesmo. 
 
 

De: Alexandre Carvalho  
Enviada em: quinta-feira, 3 de dezembro de 2009 12:36 
Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Cc: Claudio Melo Filho 
Assunto: MP 470/09 
 
Maurício Ferro e Maurício Bezerra, 
O Cláudio pediu para enviar para vocês o parecer do Dep. Jovair Arantes (PTB/GO) sobre a MP 470/09. 
A matéria segue agora ao Senado (PLV 18/09). 
Alexandre 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 18:47

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho

Assunto: Fw: crédito-prêmio - 21.12.2009

 
 
----- Original Message ----- 
From: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
To: maryelbe@hotlink.com.br <maryelbe@hotlink.com.br> 
Sent: Mon Dec 21 11:15:07 2009 
Subject: crédito-prêmio - 21.12.2009 
 
 
Prezados, 
O caso crédito-prêmio continua: a MP 470 com as nossas emendas foi aprovada pela Câmara e seguiu para o 
Senado. Contudo, pelo tempo exíguo não vai mais ser votada no ano de 2009. Inclusive, fizemos tudo para que isso 
tudo realmente acontecesse e conseguimos. É que até março teremos mais tempo para nos articularmos. 
Como na MP 470 existem emendas que são imprescindíveis para quem fez o parcelamento do crédito-prêmio, no 
sentido de que seja dada a isenção sobre o valor das reduções, bem assim se estenda o prazo para 31.12, para 
alcançar que fez lucro real anual, e outras coisa mais, penso que haverá mais gente trabalhando para que a MP seja 
aprovada. É que por se tratar de isenção a mesma não poderá ser tratada por instrução normativa ou portaria, nem 
mesmo para estender os benefícios da Lei nº 
11.941 à MP 470 (estes foram expressos e restritos só ao REFIS IV) sob pena de violar a Constituição Federal. 
Lembro que a MP 471 trouxe emendas tratando do tema, mas, não estende até 1990. 
Desse modo, vamos continuar trabalhando em 2010 e esperamos continuar com o apoio de todos. 
Aproveitamos para agradecer a todos, especialmente ao pessoal: da Pactum/RS/PR; do pescado do Rio Grande 
Norte; da FIESC etc. que foram guerreiros nas brigas dentro do Congresso. 
Desejamos a todos um natal de paz e um 2010 com muita saúde para que possamos estar fortes para enfrentarmos 
os novos embates. 
Mary Elbe 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
HOTlink - O provedor mais próximo de você. Acesse nosso site:  
http://www.hotlink.com.br 
 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 9 de fevereiro de 2010 13:57

Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Assunto: RES: IPI/ 470

Considerando o relator vc podia tentar (de preferência alinhado com NM) introduzir via o relator aquelas 
adaptações necessárias para podermos usar todo o PF. 
Teria o compromisso de NM de não vetar, mas NM não ficaria com o ônus da iniciativa frente a sua equipe 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: terça-feira, 9 de fevereiro de 2010 12:17 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: IPI/ 470 

 
O relator é o Sen Gim Argelo, que esteve na reunião junto com  o Sen Juca. Ambos me garantiram para depois do 
carnaval, mas pediram que eu não atrase muito. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 9 de fevereiro de 2010 11:55 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: IPI/ 470 
 
Foi boa. Me entregou a proposta e disse-me que a havia entregue ao Juca.  
 
Quando voce acha que será votado no Senado? 
 

De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: Tue Feb 09 11:28:09 2010 
Assunto: IPI/ 470 

MF, 
Como foi seu encontro?? Preciso me posicionar, pois me comprometi dar uma posição antes de quarta (amanhã) 
quando o Congresso vai entrar em recesso para Carnaval. 
Abs 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
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Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 23 de fevereiro de 2010 12:58

Para: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: 'carlos.fadigas@braskem.com.br'

Tenho uma conversa com Italiano na 6ª e preciso definir os números vs aquele caso que apoiei MF 
Seriam: 
30M já conquistados (dos quais 10M para reserva pos 2010) 
20M Italiano + 20M GM ambos condicionados a resolver MP 
Isto englobaria todo o compromisso da Bk com a seleção nacional feminina. 
Ok? 
 



334

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010 10:20

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht; 

Claudio Melo Filho

Assunto: RES: Conversão MP

MF: 
O texto é o mesmo circulado anteriormente. A preocupação continua sendo o tempo.  
Maurício  
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010 10:08 
Para: 'mbahia@odebrecht.com'; 'cmf@odebrecht.com'; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Assunto: Enc: Conversão MP 
 
Segue o e-mail que mandei para o NM, com as duas preocupações de timming. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Para: 'nelson.machado@fazenda.gov.br' <nelson.machado@fazenda.gov.br> Enviada em: Wed Feb 24 10:15:58 
2010 
Assunto: Conversão MP 
 
Caro amigo Nelson, 
 
Após nossa reunião em São Paulo fui checar algumas informações que lhe passei. 
 
Realmente, como havia lhe dito estamos recolhendo o valor integral do parcelamento dos IPIs desde dezembro do 
ano passado. O valor simbólico, o qual você se referiu está atrelado ao parcelamento da 11.941. No caso do IPI as 
adesões são feitas manualmente e não dependem do sistema. Portanto, como temia, o prazo conta a nosso 
desfavor, pois cada mês que passa eh um mês a menos de compensação com os prejuízos de 2009. A questão ainda 
não eh dramática, mas como o processo legislativo, por definição, eh demorado não podemos esperar muito pela 
conversão da MP em lei.  
 
Assim sendo, Peço a atenção do amigo para esta questão, de modo a ajudar na tramitação acelerada da MP. 
 
Outro ponto importante eh saber quando a receita deverá disponibilizar o sistema de apuração de IRPJ. Isto porque, 
como você sabe, eh este o momento que poderemos fazer a devida declaração dos prejuízos de 2009. Pelo que 
apurei, a disponibilizarão do sistema tem variado entre os meses de maio e junho.  Assim sendo, trata-se de mais 
um evento de atenção para a disponibilizarão do sistema o quanto antes. 
 
Caso o amigo preveja atraso nos eventos acima (conversão da MP e disponibilizarão do sistema de apuração do IRPJ) 
podere-se-ia dispor em ato normativo que o contribuinte declare o prejuízo, use-o para pagamento das parcelas do 
IPI e comprove a regularidade do procedimento após a conversão da MP e a disponibilizacão do sistema. 
 
 Eh somente uma sugestão que me atrevi a provoca-lo para não ficarmos todos reféns dos prazos e eventualmente 
ocorram perdas que poderiam ser evitadas. 
 
Ligarei ao amigo para trocarmos impressões sobre o tema.  
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 Abraço  
 
Mauricio Ferro 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010 10:58

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht; 

MAURICIO DANTAS BEZERRA

Assunto: RES: Emenda MP 470

Perfeito. Preserve a fonte, apesar de que se ele deu a uma pessoa só estamos “ferrados”... mas vamos, 
administrarei caso haja desgaste. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010 10:46 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Assunto: Enc: Emenda MP 470 
 

Psc 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Para: 'nelson.machado@fazenda.gov.br' <nelson.machado@fazenda.gov.br> 
Enviada em: Fri Feb 26 10:31:09 2010 
Assunto: Emenda MP 470 
 
Caro Nelson, 
 
Liguei mais cedo para checar uma informação que recebi ontem a noite. Soube por um amigo comum que o texto da emenda que 
trata do uso do prejuízo fiscal de 2009 para pagamento do refis da MP470 havia sofrido pequenas modificações. 
 
Pergunto ao amigo se essa informação procede.  Seria, portanto, crucial saber se o texto enviado ao Senado eh aquele mesmo 
texto que me foi entregue em São Paulo. 
 
Caso tenham havido alterações, quis foram essas modificações? 
 
Espero poder contar com a sua sempre atenciosa resposta 
 
Forte abraco  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
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http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010 13:01

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht; 

Claudio Melo Filho

Assunto: RES: Emenda MP 470

MF. É o mesmo texto.  
 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010 12:01 
Para: 'mbahia@odebrecht.com'; 'cmf@odebrecht.com'; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Assunto: Enc: Emenda MP 470 
 
Para conhecimento. 
 
Mauricio, 
 
Peço checar mais uma vez 
 

De: Nelson Machado <nelson.machado@fazenda.gov.br> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: Fri Feb 26 11:12:07 2010 
Assunto: ENC: Emenda MP 470 

Mauricio 
De nossa parte não há proposta de alteração. 
Reencaminho a redação que esta em discussão no Senado 
Abs 
Nelson 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter 
informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização 
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desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu 
indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. 
Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço 
de Ouvidoria do Ministério da Fazenda." 
 
" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain 
confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-
authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly 
received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to 
report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of 
Finance." 
 
"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do 
meio-ambiente." 
 
  
"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute 
to preserving the environment." 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 16 de março de 2010 20:21

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Res: IPI/ Restrito

Imagino que DEM esteja muito interessado nas outras emendas 
 

De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Enviada em: Tue Mar 16 19:44:09 2010 
Assunto: Res: IPI/ Restrito  

Oposição, DEM, pediu contagem, portanto foi suspensa a sessão. Retoma amanhã. 

De: Claudio Melo Filho  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: Tue Mar 16 16:58:29 2010 
Assunto: Res: IPI/ Restrito  

Renan parece ter sido atendido. Deve votar por agora. 
 
Marcelo Bhear CSN esteve envolvido. Falamos algumas vezes hoje. 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: Tue Mar 16 14:35:31 2010 
Assunto: Res: IPI/ Restrito  

Foi isso que combinei com NM. Se houvesse problema na conversão seria editada MP. Importante atentarmos para prazos, pois o 
compromisso original era janeiro ou no maximo fevereiro. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Enviada em: Tue Mar 16 14:53:16 2010 
Assunto: IPI/ Restrito 
 
Marcelo 
 
Hoje o líder Gov Juca recebeu orientações do Min G e Nelson de não ceder em alguns pontos que senadores estão pleiteando, em 
especial vindo de Alagoas/R Sul. 
 
Ele conseguiu o compromisso de que se ele não conseguir o acordo de lideranças e/ou o Governo for derrotado e 470 caducar, 
será editada uma Nova MP com a nosso assunto na integra do texto apresentado pelo Governo. A Nova MP será editada ate 
30/.arco, para que não haja perda temporal. 
 
Desta forma os efeitos da mesma terão novos 120 dias, fato que nos atende e gera efeitos legais imediatos e não passíveis de 
retroagirem. 
 
Caso venha a acontecer desta forma, não mais precisaríamos do processo legislativo integral(nas duas casas), pois torna-se válido 
e com efeito a edição da MP. 
 
Já afirmei que passarei a me reportar somente a ele, ninguém mais, relativo ao apoio. 
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Falaremos ainda hoje, mas estou muito enrolado na questão de HV/ Belo Monte. 
 
MF - comente, pois pode haver algum mal entendido nas interpretações em Brasília. Gostaria inclusive que você verificasse com 
Nelson. Estou autorizado a fazer a verificação. 
 
Abs 
 
Cláudio 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 18 de março de 2010 20:50

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho

Assunto: ENC: MP 470/09

Ao que parece a MP 470 vai caducar mesmo. Falarei com NM amanhã para trabalharmos numa nova MP 
 

De: Alexandre Carvalho [mailto:aoc@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 18 de março de 2010 08:49 
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Cc: Jose de Carvalho Filho 
Assunto: MP 470/09 
 
Senhores, 
Resultado de ontem de mais uma tentativa de se votar a MP 470/09. 
Alexandre 
 
ESPECIAL 
17/03/2010 - 20h09 

'Não há prejuízo irreversível', diz Jucá em relação à MP da Caixa 

 

O líder do governo, senador Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou nesta quarta-feira (17) que o vencimento do 

prazo de validade da medida provisória (MP 470/09) que abre crédito de R$ 6 bilhões para Caixa Econômica 

Federal e de R$ 1 bilhão para o Banco do Nordeste do Brasil, não representará "prejuízo irreversível para o 

funcionamento do governo". A MP vence na próxima terça-feira (23).  

Jucá disse que o governo vai aguardar o vencimento da MP. Ele observou que, nesse prazo, continuarão 

valendo todos os dispositivos propostos. Após o vencimento, se necessário, o governo editará outras medidas 

provisórias para legislar sobre o assunto.  

A polêmica em torno da medida provisória - que recebeu mais de 20 emendas na Câmara e chegou ao Senado 

na forma de projeto de lei de conversão (PLV 18/09) - se deu devido à obstrução dos senadores do Nordeste, 

que exigem a inclusão no texto dos termos da renegociação da dívida dos pequenos agricultores do semiárido. 

O relator da proposta, senador Gim Argello (PTB-DF), porém, argumenta que a área técnica do governo ainda 

não fez os estudos necessários para avaliar o impacto da inclusão do benefício.  

- Nós temos o compromisso com os agricultores do Nordeste, mas ainda não temos o texto. O que aconteceu 

foi uma manobra da oposição tentando marcar posição. É legítimo, mas desnecessário - avaliou Jucá.  

No Senado, o PLV também recebeu emendas. Além da abertura de créditos para a Caixa e para o BNB, o 

texto inclui vários outros temas, como novas regras para pagamento do crédito-prêmio do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI); dispensa de licitação para contratação de serviços de tecnologia da informação 
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considerados estratégicos junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro); renegociação das 

dívidas dos produtores de cacau da Bahia; alteração da legislação sobre o Conselho Federal de Contabilidade; 

e mudanças no Programa de Financiamento Estudantil (Fies), entre outros.  
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 23 de março de 2010 11:17

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: Emenda MP 470

O ponto que me preocupou da conversa que tive ontem com NM é que ele não tem idéia do nosso número. Acha 
que seria para pagar 2 prestações, por isso não entende meu desconforto com o prazo. Mencionei que nosso 
prejuízo fiscal foi maior. Ele me garantiu que o assunto estaria resolvido até o final de maio. 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 23 de março de 2010 11:07 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: RES: Emenda MP 470 
 
Terei alguns encontros hoje.  
MF ficou um pouco preocupado com a posição de NM. Esta turma é fogo? 
Eu venho me preocupando com a insistência da MaryElbe em fazer barulho e espalhar que a turma da grandes é 
quem está emperrando. 
Atualizo no final do dia. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 23 de março de 2010 10:53 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho 
Assunto: RES: Emenda MP 470 
 
Ok. Me confirme a posição mais atualizada até as 20hs de amanha 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de março de 2010 18:47 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Assunto: ENC: Emenda MP 470 

 
Marcelo, 
 
Acho que vale a pena você cobrar do GM e do Italiano a expedição de uma nova MP sobre nosso assunto. Há um 
movimento de se reintroduzir a matéria através de inserção de emenda em outra MP, que já estaria no Senado.  
 
Claudio e eu achamos que em função dos prazos (aprovação no Senado, Camara e sanção pelo Presidente), o 
melhor seria sair uma MP específica sobre o tema, conforme havia sido prometido originalmente. 
 
Abaixo o e-mail que enviei ao Nelson Machado. 
 
Estou no encalço do NM sobre este assunto. CMF está se alinhando com o primo. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: quinta-feira, 18 de março de 2010 21:31 
Para: Nelson Machado 
Assunto: RES: Emenda MP 470 
 
Caro Nelson, 
 
Pelo que tenho acompanhado nas notícias dos jornais a MP 470 deve caducar no próximo dia 23 de março. 
Portanto, as emendas já apresentadas não serão incorporadas ao Projeto de Lei de conversão da referida Medida 



345

Provisória. Dentre elas, inclui-se a emenda que trata do aproveitamento dos prejuízos fiscais de 2009 para 
pagamento do Refis. 
 
O Governo Federal já sinalizou sua intenção de preservar a equidade entre os contribuintes que optaram por 
sistemáticas diferentes de apuração de lucro real, quer seja trimestral, ou anual, com a intenção de editar Medida 
Provisória específica sobre o tema. Optou-se, posteriormente, pela apresentação de emenda à MP 470. 
 
Assim sendo, e diante da frustração na aprovação da MP 470 no Congresso Nacional, presumo que será resgatada 
a intenção original de se editar Medida Provisória específica sobre o tema.  
 
Isso se confirma?  
 
Abraço, 
 
Mauricio 
 

De: Nelson Machado [mailto:nelson.machado@fazenda.gov.br]  
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010 11:12 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: ENC: Emenda MP 470 
 
Mauricio 
De nossa parte não há proposta de alteração. 
Reencaminho a redação que esta em discussão no Senado 
Abs 
Nelson 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter 
informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização 
desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu 
indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. 
Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço 
de Ouvidoria do Ministério da Fazenda." 
 
" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain 
confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-
authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly 
received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to 
report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of 
Finance." 
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"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do 
meio-ambiente." 
 
  
"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute 
to preserving the environment." 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 24 de março de 2010 11:16

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho

Assunto: RES: Emenda MP 470

MP nova é melhor pelo benefício do tempo, já que teria aplicação imediata. Porém, há forte resistência do NM, pois 
acha que pode reabrir a discussão do tema com aquele pessoal Maryelbe, etc... 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 24 de março de 2010 10:59 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho 
Assunto: RES: Emenda MP 470 
 
Qual o melhor: Nova MP ou inserir na 472? 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 24 de março de 2010 10:24 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Assunto: RES: Emenda MP 470 

 
Continuamos na linha de uma nova MP. CMF está movimentando suas bases nesta linha. A intenção do MF é inserir 
a emenda na MP 472. Atualmente a MP 472 esta no Plenário da Câmara trancando a pauta. Estava na pauta de 
ontem dia 23/03. O relator é o Deputado Marcelo Ortiz (PV/SP). Depois da Câmara vai ao Senado. 
Ela já foi prorrogada até o dia 14/05. 
 
Vale a pena continuarmos insistindo numa nova MP. 

 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 23 de março de 2010 10:53 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho 
Assunto: RES: Emenda MP 470 
 
Ok. Me confirme a posição mais atualizada até as 20hs de amanha 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de março de 2010 18:47 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Assunto: ENC: Emenda MP 470 

 
Marcelo, 
 
Acho que vale a pena você cobrar do GM e do Italiano a expedição de uma nova MP sobre nosso assunto. Há um 
movimento de se reintroduzir a matéria através de inserção de emenda em outra MP, que já estaria no Senado.  
 
Claudio e eu achamos que em função dos prazos (aprovação no Senado, Camara e sanção pelo Presidente), o 
melhor seria sair uma MP específica sobre o tema, conforme havia sido prometido originalmente. 
 
Abaixo o e-mail que enviei ao Nelson Machado. 
 
Estou no encalço do NM sobre este assunto. CMF está se alinhando com o primo. 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: quinta-feira, 18 de março de 2010 21:31 
Para: Nelson Machado 
Assunto: RES: Emenda MP 470 
 
Caro Nelson, 
 
Pelo que tenho acompanhado nas notícias dos jornais a MP 470 deve caducar no próximo dia 23 de março. 
Portanto, as emendas já apresentadas não serão incorporadas ao Projeto de Lei de conversão da referida Medida 
Provisória. Dentre elas, inclui-se a emenda que trata do aproveitamento dos prejuízos fiscais de 2009 para 
pagamento do Refis. 
 
O Governo Federal já sinalizou sua intenção de preservar a equidade entre os contribuintes que optaram por 
sistemáticas diferentes de apuração de lucro real, quer seja trimestral, ou anual, com a intenção de editar Medida 
Provisória específica sobre o tema. Optou-se, posteriormente, pela apresentação de emenda à MP 470. 
 
Assim sendo, e diante da frustração na aprovação da MP 470 no Congresso Nacional, presumo que será resgatada 
a intenção original de se editar Medida Provisória específica sobre o tema.  
 
Isso se confirma?  
 
Abraço, 
 
Mauricio 
 

De: Nelson Machado [mailto:nelson.machado@fazenda.gov.br]  
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010 11:12 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: ENC: Emenda MP 470 
 
Mauricio 
De nossa parte não há proposta de alteração. 
Reencaminho a redação que esta em discussão no Senado 
Abs 
Nelson 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter 
informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização 
desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu 
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indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. 
Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço 
de Ouvidoria do Ministério da Fazenda." 
 
" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain 
confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-
authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly 
received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to 
report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of 
Finance." 
 
"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do 
meio-ambiente." 
 
  
"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute 
to preserving the environment." 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Enviado em: quarta-feira, 24 de março de 2010 19:24

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: RES: Italiano

Ok. 
 

 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 24 de março de 2010 18:49 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho; Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: Italiano 

 
Consegui então que os 30 assegurados de BG, pelo programa liderado por MF, sejam então para abater a divida de 
33 atual do programa especial (alinhe com CF qd o timing do desembolso deles para transferência interna). 
Com isto o programa especial pela planilha que vc me apresentou fica ainda devedor em 3.3. Prometi adiantar mais 
10 (conforme já tinha combinado com vc). Sendo que estes 10 será apenas 8 via J. e 2 para o jogo oficial. Vou falar 
com BJ para coordenar os 2. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 30 de março de 2010 17:34

Para: 'branislav kontic'

Assunto: RES: IPI

Ok. Obrigado 
 

De: branislav kontic [mailto:kontichbrani@yahoo.com]  
Enviada em: terça-feira, 30 de março de 2010 16:28 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: IPI 

 
Marcelo, 
  
Ele vai tratar do assunto amanhã e ter retorna. 
  
Um abraço, 
  
Brani 
  
 
 
--- On Tue, 3/30/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject: IPI 
To: "Brani (kontichbrani@yahoo.com)" <kontichbrani@yahoo.com> 
Cc: "Claudio Melo Filho" <cmf@odebrecht.com> 
Date: Tuesday, March 30, 2010, 7:17 PM 

Brani, 

Tudo bem? 

Diga ao chefe que a unica maneira de evitar as idas e vindas e acabarmos perdendo o prazo para uso 
do PFiscal é realmente uma MP especifica. Pagariamos o saldo com PF durante a vigência da MP, e 
depois não importa as emendas, a MP poderia caducar. 

Se formos continuar via emendas, vai ser esta batalha inglória, onde todos querem sempre enfiar algo que o 
governo não aceita. 

Falei com GM, mas ele precisa reforçar pois como sempre tem gente querendo dificultar (na pratica estão 
querendo ganhar tempo para que usemos menos PF). 

Se precisar me ligue (estou em SP) ou se possível ele pode se encontrar com Claudio (copiado) em BSB, 
que pode atualiza-lo. 

Obrigado e abraços 

Marcelo 
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______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 31 de março de 2010 18:30

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho

Cc: Bernardo Gradin

Assunto: RES: IPI

Acabo de falar com NM. 
  
Disse-me mais uma vez para não nos preocuparmos. Segundo ele, não tem como a 472 não se aprovada. ele 
acredita que pode sair do Senado na semana que vem. Interessa a todo mundo. 
  
Retransmiti a convers ade MO com GM de que se sair nova MP e caducar atende a todos. Ele se mostrou menos 
resistente,mas disse achar um erro, mas que quem manda é o chefe (GM). 
  
Claudio, importante rechecarmos os assuntos tratados na 472 e a expectativa de saída do Senado. 
  
Marcelo, acho que vale a pena estabelecer compromisso com GM de que se náo sair ao menos do Senado até 15 de 
abril, seria editada MP. O que lhe parece? 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] 
Enviada: ter 30/3/2010 13:40 
Para: Darci Luz; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Newton Souza 
Assunto: ENC: IPI 

Darci: confirme que Brani recebeu. 
  
MF: alguma noticia (NM)? 
NS: e vc (CVM)? 
Uma vez que tenham algum fdbk ligo para GM 
  

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 30 de março de 2010 11:17 
Para: Brani (kontichbrani@yahoo.com) 
Cc: Claudio Melo Filho 
Assunto: IPI 
  
Brani, 
Tudo bem? 
Diga ao chefe que a unica maneira de evitar as idas e vindas e acabarmos perdendo o prazo para uso do PFiscal é 
realmente uma MP especifica. Pagariamos o saldo com PF durante a vigência da MP, e depois não importa as 
emendas, a MP poderia caducar. 
Se formos continuar via emendas, vai ser esta batalha inglória, onde todos querem sempre enfiar algo que o 
governo não aceita. 
Falei com GM, mas ele precisa reforçar pois como sempre tem gente querendo dificultar (na pratica estão querendo 
ganhar tempo para que usemos menos PF). 
Se precisar me ligue (estou em SP) ou se possível ele pode se encontrar com Claudio (copiado) em BSB, que pode 
atualiza-lo. 
Obrigado e abraços 
Marcelo 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
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recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: domingo, 11 de abril de 2010 18:02

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: RES: DIVERSOS

O 2 de bônus não garanti 100%, mas que iria me esforçar pelo próximo 1. Pois 
disse que precisa ter certeza que com isto ele me seguraria as demandas do 
partido inclusive nos estados pois ele estaria usando toda a nossa cota de 
bônus para o time dele. 
Isto vc tem que administrar com BJ e BG para assegurar que mantemos a verba 
acordada para bônus. Até mesmo porque teríamos que dar a o outro time. 
A info que tenho é que tudo dado até maio para os partidos não entra na 
abertura de contas da campanha com necessidade de dizer para onde vai. Se 
isto é verdade temos que acelerar o Maximo de bônus até Maio. 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: sábado, 10 de abril de 2010 21:29 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: DIVERSOS 
 
1 - Exato 8 via HS e 2 via Banus - foi ele que falou deste acerto 
E os 8 sendo 60 0/0 ( 4.8 ) aqui e 40 0/0 (3.2) la fora - esta divisao foi 
eu que falei e ele vai confirmar com o chefe dele 
 
2 - Vou providenciar transferir o debito de Angola para ele 
------Mensagem original------ 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para:Hilberto Silva Filho 
Assunto: RES: DIVERSOS 
Enviada em: Abr 10, 2010 19:08 
 
Vide abaixo 
 
 
 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: sexta-feira, 9 de abril de 2010 17:35 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: DIVERSOS 
 
 
 
1 – Falei com J amigo do Italiano sobre o “Engano” com relação aos 30 X 20 
dizendo que estes novos 10 ( 8 + 2 ) 
 
seriam atendidos mais que seria no futuro motivo de conversa entre você e o 
chefe dele pois este valor estava 
 
superior ao combinado inicialmente.[Marcelo]  qd diz 8 + 2 é 2 bonus? 
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2 – Falei com BG com relação ao evento e ele pretende usar com ele os 10 mm 
de bônus. Que acertará com você 
 
Um valor que sairá por mim para debito dele para atender os seus 
compromissos. Ou seja ele na empresa dele só 
 
sairá Bônus e me enviará o caixa necessário para atender este valor acordado 
entre vocês. 
 
Com relação aos 30 do Italiano ele entende que é debito dele portanto 
aguardo sua autorização para tirar de Angola 
 
E debitar a ele[Marcelo]  pode debitar. 
 
 
 
Estarei fora esta semana em reunião com alguns bancos em Portugal e Geneve 
mais contatável caso queira falar comigo 
 
 
 
. 
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 16 de abril de 2010 09:42

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho

Assunto: NM

Falei com NM ha pouco. Disse que não recebeu orientação superior para nova MP. Ele particularmente eh contra, pois Michel 
tem mantido algum controle sobre emendas contrabando. Se sair uma nova MP especifica sobre o assunto as velhas emendas 
sobre IPI prêmio voltarão. 
 
A idéia de deixar caducar não da segurança. Ele disse que não tem controle sobre esta estratégia. Ou seja ele teme o desgaste no 
congresso. 
 
Ao mesmo tempo continua insistindo que não vê como a 472 não passar, pois e cheio de bondades. Ele eh contra tecnicamente, 
mas voltou a insistir que o mérito esta ok. 
 
Marquei de nos falarmos na semana que vem após ouvir o relator quanto ao timing. 
 
Claudio, 
 
Precisamos de um compromisso do primo quanto ao timming, pois segundo informa NM tah tudo pronto para votar, e so não 
ficarem enfiando emendas a toda hora. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 19 de abril de 2010 11:35

Para: Bernardo Gradin; Mauricio Ferro; Claudio Melo Filho

Assunto: Falei com GM

. Incentivo a MP: não tinha visto o material ainda, vai me ligar. 

. MG para o CA Braskem: vai me preservar, mas vai cobrar 

. MP IPI: esta confiante na 472. Insisti no prazo de 10-15 maio ou emissão de MP especifica. Fica difícil conversar, 
pois ele acha que a 472 aprova. 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 20 de abril de 2010 18:22

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: 472

nao era nesta semana? 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] 
Enviada: ter 20/4/2010 15:58 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO 
Assunto: 472 

Texto, em tese, pronto. Mando hoje ainda para leitura. Votação semana que vem, a princípio. Primo e Campari 
trabalhando bastante. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 22 de abril de 2010 15:12

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: [Fwd: ENC: Parecer MP nº 472]

realmente o que preocupa é a regulamentação.  
  
verei a questão dos Portos 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] 
Enviada: qui 22/4/2010 15:10 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: [Fwd: ENC: Parecer MP nº 472] 

Mauricio, 
  
Quanto a regulamentação, eu já tinha levantado este ponto para que MBezerra comentasse, pois não havia 
conseguido falar com você. 
Almocei com MO e comentei também com ele sobre minha preocupação quanto a esta introdução. 
  
Quanto ao beneficio para pagamento á vista, acho que CSN e Cosan podem vir a gostar da idéia. 
Quanto a confissão de dívida não vejo nenhum impacto negativo em manter a redação. Estou certo ?? 
  
MF, preciso que você analise a Emenda de Relator da página 69 que trata dos Portos, pois Carnauba tem 
interesse. Provoque ele para ver se a redação atende e me retorne.  
  
  
Abs, 
  
Cláudio 
  
  
  

De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 22 de abril de 2010 14:57 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: [Fwd: ENC: Parecer MP nº 472] 
Prioridade: Alta 
  
Claudio, 
Tem novidade na redação. Ver o parágrafo 4º que delega à PGFN e RFB a regulamentação dos 
atos.  Podem usar este fator para postergar o direito ao uso dos prejuízos (até hoje não disponibilizaram o 
sistema que consolidará o parcelamento da 11.941).Sugestão: Retirar o parágrafo. Caso não seja 
possível, fixa um prazo para a edição da regulamentação (15 dias após a publicação da Lei). 
  
Inseriram mais duas emendas. As duas não têm maiores impactos na Braskem: 1ª recriando a anistia da 
MP 470 (mas desta vez permitindo apenas o pagamento à vista); 2ª Determina a necessidade de 
lançamento para a constituição do crédito, em decorrência de compensações com crédito prêmio de IPI 
(ou seja, os Pedidos de Compensação não constituiriam confissão de dívida nestas hipóteses).  
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EMENDA Nº     – RELATOR-REVISOR 

Inclua-se no PLV nº 1, de 2010, onde couber, o seguinte artigo, renumerando-se os demais: 

“Art.  As pessoas jurídicas que optaram pelo parcelamento no prazo estabelecido na vigência
do art. 3º da Medida Provisória nº 470, de 13 de outubro de 2009, poderão liquidar os valores 
correspondentes às respectivas prestações vincendas com a utilização de prejuízo fiscal e de base de 
cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido relativos aos períodos de apuração 
encerrados até 31 de dezembro de 2009, desde que sejam:  

  

I - próprios; 

II - passíveis de compensação, na forma da legislação vigente; e 

III - devidamente declarados, no tempo e forma determinados na legislação, à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil. 

§ 1º O valor a ser utilizado será determinado mediante a aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da 
base de cálculo negativa das alíquotas de vinte e cinco por cento e nove por cento, respectivamente. 

§ 2º As prestações a serem liquidadas devem obedecer à ordem decrescente do seu vencimento. 

§ 3º Para os fins de utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL nos termos do caput 
deste artigo, não se aplica o limite de 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado, previsto no art. 42 da 
Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e no art. 15 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995.  

§ 4º A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria da Receita Federal do Brasil editarão os atos 
necessários à execução do disposto neste artigo.” 

  
  
Maurício Dantas Bezerra 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9088 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.bezerra@braskem.com.br 
  

De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO  
Enviada em: quinta-feira, 22 de abril de 2010 12:59 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Assunto: Enc: [Fwd: ENC: Parecer MP nº 472] 
  
Peço comentar e ver se nosso assunto esta adequadamente tratado. 
  

De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO  
Enviada em: Thu Apr 22 12:02:54 2010 
Assunto: ENC: [Fwd: ENC: Parecer MP nº 472]  

MF, 
Não foi ainda distribuído para ninguém, portanto “cautela”. 
Faça sua análise e comente. 
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Abs 
  
Cláudio 
  
  

De: Diva [mailto:diva@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 22 de abril de 2010 11:33 
Para: Claudio Melo Filho; Alexandre Carvalho 
Assunto: [Fwd: ENC: Parecer MP nº 472] 
  
 
 
-------- Mensagem Original --------  
Assunto: ENC: Parecer MP nº 472 

Data: Thu, 22 Apr 2010 11:38:43 -0300 
De: Tarciana Maria de Assis Ribeiro Xavier <tarma@senado.gov.br>

Para: diva@odebrecht.com, eddyva4@hotmail.com 
  

  
  

De: Francisco Anibal Oliveira de Arruda Coelho Filho  
Enviada em: terça-feira, 20 de abril de 2010 20:24 
Para: Tarciana Maria de Assis Ribeiro Xavier 
Assunto: Parecer MP nº 472 

Tarci, 
Segue em primeira mão. 
  
Bjo. 
  
Fco. Anibal Oliveira de Arruda Coelho Filho 
Assessor Técnico  
Liderança do Governo no Senado Federal 
Anexo II, Ala Tancredo Neves, Gab. 60 
61-33112492 
e-mail: fanibal@senado.gov.br 
            anibalarrudafilho@gmail.com 
   
  
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  



363

If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 30 de abril de 2010 19:36

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho

Assunto: RES: [Fwd: ENC: parecer reformulado.]

Na sexta seria melhor, pois já teríamos o resultado da semana no Congresso. Posso estar com você nesta reunião se 
quiser. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: sexta-feira, 30 de abril de 2010 19:28 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; Claudio Melo Filho 
Assunto: RES: [Fwd: ENC: parecer reformulado.] 

 
Na 3ª vou a BSB posso me encontrar com GM, ou na 6ª em SP. Me avisem 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 30 de abril de 2010 18:15 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: [Fwd: ENC: parecer reformulado.] 

 
Poxa então meu telefonema não adiantou nada!!!! 
 
Ficaremos a mercê do prazo. O que podemos fazer para garantir que sairá na semana que vem? 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: sexta-feira, 30 de abril de 2010 14:52 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO 
Assunto: Enc: [Fwd: ENC: parecer reformulado.] 

 

Para conhecimento. 
MF como não recebi nada do MBezerra, não fiz nenhuma ação adicional. 
Abs 

De: Diva <diva@odebrecht.com>  
Para: Claudio Melo Filho  
Enviada em: Fri Apr 30 13:40:45 2010 
Assunto: [Fwd: ENC: parecer reformulado.]  
 
-------- Mensagem Original --------  
Assunto: ENC: parecer reformulado. 

Data: Fri, 30 Apr 2010 14:32:09 -0300 
De: Tarciana Maria de Assis Ribeiro Xavier <tarma@senado.gov.br> 

Para: gustavo.barreto@agnet.com.br, alexprado@terra.com.br, diva@odebrecht.com
 

  
 
 Segue parecer da MP 472, assinada hoje, 30.abril. 
 
______________________________________________________ 
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Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 4 de maio de 2010 09:36

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Res:

Sim. Fiquei inclusive de enviar a carta resposta que o Heleno e o Beluzzo enviaram. Giannetti não tocou no assunto 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO 
Enviada em: Tue May 04 07:34:38 2010 
Assunto: 
 
Sabado acabamos mudando de tema antes de eu lhe perguntar: 
No que tange aos interlocutores comum, Gianetti, Beluzzo... Vc se alinhou com a CSN? 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 4 de maio de 2010 17:42

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: 472

Estou com os dedos cruzados 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 4 de maio de 2010 17:37 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: 472 
 
Relatório foi lido. 
Esta na fase dos acordos para Votação. 
Estou no cafezinho participando com os lideres. Nada nos afeta. Todos os pontos dizem respeito a assuntos distintos 
ao nosso. 
Bom sinal. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht Enviada em: Tue May 04 15:30:47 2010 
Assunto: RES: 472 
 
excelente 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 4 de maio de 2010 16:03 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO 
Assunto: 472 
 
Texto alterado conforme pedido MF. 
Pode haver desconforto com a Fazenda, mas ele entendeu e vai brigar. 
Esta tentando votar hoje. Estou no local de plantão e ajudando. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 



368

http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 4 de maio de 2010 20:20

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin

Assunto: RES: 472 Aprovada na Senado

Excelente. 
 
Com as nossas alterações? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 4 de maio de 2010 20:19 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; BERNARDO GRADIN 
Assunto: 472 Aprovada na Senado 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 7 de maio de 2010 12:36

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Mauricio Bezerra

Assunto: RES: Res: Parecer Relator-revisor PLV nº 01 de 2010 oriundo da MP nº 472 de 

2009

Tecnicamente não cabe veto específico, mas a Câmara já fez coisa pior. A preocupação é com a regulamentação. 
Vou vigiar de perto 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: sexta-feira, 7 de maio de 2010 08:38 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; Claudio Melo Filho; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Assunto: Re: Res: Parecer Relator-revisor PLV nº 01 de 2010 oriundo da MP nº 472 de 2009 

 

Ou seja se o texto passar vale 100M? Do jeito que ficou pode haver veto especifico? 

From: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Mauricio Bezerra  
Sent: Thu May 06 20:16:26 2010 
Subject: Res: Parecer Relator-revisor PLV nº 01 de 2010 oriundo da MP nº 472 de 2009  
Se for a partir de junho consumimos 500 dos 600 possíveis. 
 
O texto fala das parcelas e não das vincendas. Há bons argumentos para buscarmos estes 100 adicionais. 

 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Enviada em: Thu May 06 18:43:26 2010 
Assunto: RES: Parecer Relator-revisor PLV nº 01 de 2010 oriundo da MP nº 472 de 2009  

Mas para nos as vicendas a partir de junho não eram suficientes para consumir todo prejuízo fiscal? 
 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quinta-feira, 6 de maio de 2010 18:14 
Para: Mauricio Ferro; Mauricio Bezerra 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: Parecer Relator-revisor PLV nº 01 de 2010 oriundo da MP nº 472 de 2009 

 
MF, 
Conforme  falamos á pouco. Verifique que foi o Primo mesmo que bancou.....O tema está descrito/inserido nas 
Retificações de Plenário, em anexo. 
 
MO, para você entender, o fato é que a Fazenda(leia-se NM) tinha limitado a compensação do prejuízo fiscal quando 
restrigiu ás prestações vincendas, consegui que o Primo retirasse esta limitação. 
 
 

De: Alexandre Carvalho  
Enviada em: quinta-feira, 6 de maio de 2010 18:10 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: ENC: Parecer Relator-revisor PLV nº 01 de 2010 oriundo da MP nº 472 de 2009 
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De: Francisco Anibal Oliveira de Arruda Coelho Filho [mailto:FANIBAL@senado.gov.br]  
Enviada em: quinta-feira, 6 de maio de 2010 17:57 
Para: Alexandre Carvalho 
Assunto: ENC: Parecer Relator-revisor PLV nº 01 de 2010 oriundo da MP nº 472 de 2009 

 
 
 
 
Prezado Alexandre, 
Segue o parecer com algumas das retificações feitas em plenário. Observo que o texto final só estará disponível 
após a consolidação pela Secretaria-Geral da Mesa. Portanto, o material ora encaminhado não reflete o texto na 
íntegra. Não obstante, no que se refere ao assunto de seu interesse, vale o texto que está no paper “retificações de 
plenário”, emenda de nº 116. 
 
 

Atenciosamente, 
  
Fco. Anibal Oliveira de Arruda Coelho Filho 
Assessor Técnico  
Liderança do Governo no Senado Federal 
Anexo II, Ala Tancredo Neves, Gab. 60 
61-33112492 
e-mail: fanibal@senado.gov.br 
            anibalarrudafilho@gmail.com 
   
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 11 de maio de 2010 11:32

Para: Claudio Melo Filho

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: 472

Resista...... 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 11 de maio de 2010 11:04 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Enc: 472 

 

Já fui intimado pelo Carangueijo para encontro com lideres hoje as 19:30. 
Falamos. 
Abs 

De: Alexandre Carvalho  
Para: Claudio Melo Filho; Jose de Carvalho Filho  
Enviada em: Tue May 11 09:46:08 2010 
Assunto: ENC: 472  
Foi retirado da pauta do dia de hoje a MP 472/09. 
Eles devem ter retirado porque não chegou do Senado a tramitação do Senado. 
Amanhã vejo de novo. 
alexandre 
 
 

De: Alexandre Carvalho  
Enviada em: segunda-feira, 10 de maio de 2010 10:10 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: 472 
 
Cláudio, 
Apesar do processo ainda não ter chegado na Câmara dos Deputados foi incluída na Ordem do Dia da Câmara 
agendada para próxima terça-feira dia 11. 
Alexandre 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 12 de maio de 2010 15:25

Para: Claudio Melo Filho; Mauricio Ferro

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: Redação Final 472

Cláudio. A redação está ok. O parágrafo referente aos precatórios pode ser vetado sem afetar o nosso texto.     
 

Maurício Dantas Bezerra 

Jurídico 

Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9088 

Fax 55 11 3576.9197 

mauricio.bezerra@braskem.com.br 

 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: quarta-feira, 12 de maio de 2010 15:17 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Redação Final 472 
 
MF, 
O mauricio ainda não me respondeu. Considero que a redação final nos atende. 
Abs 
 
Cláudio 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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Para mais informações visite 



376

http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 



377

De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 13 de maio de 2010 10:10

Para: Claudio Melo Filho

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: MP 472

Importante que saia na próxima semana, pois os prazos da MP são longos. Todos têm que estar engajados na 
obtenção do resultado máximo (600mm). 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: quinta-feira, 13 de maio de 2010 09:20 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: MP 472 
 
Maurício 
Ontem depois de muito trabalho, inclui na pauta para votar. O líder do governo se desentendeu com o deputado 
Genoíno, com isso rachou a base e não conseguiram votar nada, ficou em obstrução. 
E apenas para registrar, pois como lhe disse estes caras tem "artes" de várias maneiras e podem vir de qualquer 
lado. 
Agora só na próxima terça. 
Abs 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 18 de maio de 2010 19:01

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: MP 472

Estou apostos 
 
-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2010 18:57 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO 
Assunto: Res: MP 472 
 
Nossas emendas foram acolhidas pelo relator da Câmara. 
Agora estamos esperando a votação. 
Existem brigas para que ele acate outras emendas que ele não acatou. Este processo esta gerando atrasos, mas acho 
que vamos resolver. 
Estou no plenário. Darei noticias. 
 
------Mensagem original------ 
Para:Marcelo Odebrecht 
Para:Maurico Ferro 
Assunto: MP 472 
Enviada em: Mai 18, 2010 17:41 
 
Já esta em votação. 
Abs 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 25 de maio de 2010 10:22

Para: Bernardo Gradin; Marcelo Bahia Odebrecht; Marcela Drehmer

Assunto: ENC: Parcelamento de débitos tributários

Anexos: MP n.º 472-2009 (redação final enviada à sanção).doc

Para conhecimento 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Enviada em: segunda-feira, 24 de maio de 2010 18:43 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE 
Assunto: Enc: Parcelamento de débitos tributários 
 
Para conhecimento.  
 
----- Mensagem original ----- 
De: Leandro Modesto Coimbra <lcoimbra@mattosfilho.com.br> 
Para: Leandro Modesto Coimbra <lcoimbra@mattosfilho.com.br> Enviada em: Mon May 24 18:33:10 2010 
Assunto: RES: Parcelamento de débitos tributários 
 
Prezados, boa noite. 
  
Informamos que a Presidência da República acaba de receber a redação final da MP n.º 472/2009 (arquivo anexo). 
  
Com isto, o Chefe do Executivo disporá de quinze dias úteis para sancionar ou vetar a proposição, conforme art. 66, 
§ 1º, da Constituição Federal, de modo que o referido prazo se encerrará no dia 14/06/2010. 
 
Por fim, na linha de nossas informações anteriores, aproveito para destacar os seguinte dispositivos: 
 
(i) Art. 65 - prevê o parcelamento dos débitos administrados pelas autarquias e fundações públicas, bem como de 
débitos para com a Procuradoria-Geral Federal (consta das páginas 42 a 49 do anexo); 
 
(ii) Arts. 80 e 81 - dispõem sobre o parcelamento de débitos oriundos do aproveitamento indevido de crédito-
prêmio de IPI e da aquisição de produtos com alíquota zero ou não tributados (páginas 68 a 70 deste documento); e  
 
(iii) Arts. 133 a 135 - tratam da isenção fiscal em relação às reduções/descontos concedidos no âmbito da MP 470 
(não incidência de IR, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores que representam a redução de multas, juros e encargo 
legal); e do tratamento a ser dado aos depósitos judiciais vinculados aos débitos mencionados no item (ii), conforme 
páginas 97 a 99 do anexo. 
  
Dessa forma, permaneceremos monitorando diariamente a publicação da respectiva Lei Ordinária, mantendo-os 
informados. 
  
Atenciosamente, 
  
Leandro  
 
-----Mensagem original----- 
De: Leandro Modesto Coimbra 
Enviada em: quarta-feira, 19 de maio de 2010 20:38 
Para: Leandro Modesto Coimbra 
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Assunto: RES: Parcelamento de débitos tributários 
 
Caros, boa noite. 
 
Registramos que a Câmara dos Deputados concluiu há pouco a votação do PLV n.º 1/2010 (MP n.º 472/2009), sem 
qualquer alteração relativa aos temas e emendas descritas no e-mail que enviamos na data de ontem. 
 
Nesse passo, acompanharemos desde já (i) a compilação e disponibilização da redação final, contendo os demais 
pontos modificados hoje durante a referida votação; (ii) a remessa da matéria ao Presidente da República para 
sanção/veto; e (iii) a publicação da respectiva Lei Ordinária no Diário Oficial da União. 
 
Por fim, cumpre salientar que, a partir do recebimento da proposição, o Presidente terá quinze dias úteis para 
sancionar ou vetar o texto, de acordo com o art. 66, § 1º, da Constituição Federal. 
 
Informaremos assim que houver qualquer novidade. 
 
Atenciosamente, 
 
Leandro 
 
-----Mensagem original----- 
De: Leandro Modesto Coimbra 
Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2010 23:26 
Para: Leandro Modesto Coimbra 
Assunto: ENC: Parcelamento de débitos tributários 
 
Prezados, boa noite. 
 
Segue anexo o Parecer do Deputado Marcelo Ortiz (PV-SP), apresentado hoje no Plenário da Câmara dos Deputados, 
referente à MP n.º 472/2009, se pronunciando acerca das emendas aprovadas pelo Senado em 04/05/2010. 
 
Neste texto, destacamos que o Dep. Ortiz mantém a previsão de parcelamento dos débitos administrados pelas 
autarquias e fundações públicas, nos termos da Emenda n.º 9 do Senado (página 5 do anexo). 
 
Além disso, salientamos que ele também acata o parcelamento de débitos oriundos do aproveitamento indevido de 
crédito-prêmio de IPI, nos exatos termos oriundos do Senado, conforme Emendas n.ºs 22 e 23 daquela Casa (página 
10 deste documento).  
 
Assim, até o presente momento, o texto continua a tramitar com dois pontos importantes: (i) previsão de isenção 
fiscal em relação às reduções/descontos (não incidência de IR, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores que representam 
a redução de multas, juros e encargo legal); e (ii) tratamento a ser dado aos depósitos judiciais vinculados a tais 
débitos, como contido nas Emendas 46 e 47, páginas 18 e 19 do anexo. 
 
Nesse cenário, informamos que o texto ora encaminhado já foi aprovado pelo Plenário da Câmara, ressalvados os 
destaques, que são requerimentos dos partidos para votação em separado de determinadas emendas. Até o 
presente momento, constatamos que não foi apresentado nenhum destaque referente aos temas acima abordados. 
 
A apreciação desses destaques está prevista para amanhã, com a possível conclusão da votação desta matéria e o 
consequente envio à sanção presidencial. 
 
Permanecemos acompanhando o assunto, mantendo-os informados. 
 
Atenciosamente, 
 
Leandro 
 



381

 
-----Mensagem original----- 
De: Leandro Modesto Coimbra 
Enviada: qua 12/05/2010 23:29 
Para: Leandro Modesto Coimbra; Leandro Modesto Coimbra 
Assunto: RES: Parcelamento de débitos tributários 
  
Prezados, boa noite. 
 
Dando continuidade ao acompanhamento do assunto em tela, registramos que, após a aprovação pelo Senado, o 
Projeto de Lei de Conversão n.º  1/2010 (MP n.º 472/2009) foi recebido hoje pela Câmara dos Deputados. 
 
Contudo, a matéria não chegou a esta Casa a tempo de ser incluída na pauta de votações deste dia, de modo que a 
apreciação do projeto ficou para a próxima semana. 
 
Permanecemos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
Leandro 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Leandro Modesto Coimbra 
Enviada: ter 11/05/2010 19:44 
Para: Leandro Modesto Coimbra 
Assunto: RES: Parcelamento de débitos tributários 
  
Caros, boa noite. 
 
  
 
Conforme mencionamos no e-mail anterior, encaminhamos anexa a redação final do Senado referente ao Projeto de 
Lei de Conversão n.º 1/2010 (MP n.º 472/2009), disponibilizada há pouco com as alterações proferidas no Plenário 
daquela Casa durante a votação do dia 04/05/2010. 
 
  
 
Como havíamos adiantado naquela ocasião, tais alterações não se referem ao parcelamento de débitos tributários, 
de modo que este texto preservou os termos que detalhamos anteriormente. 
 
  
 
Neste texto, vale frisar que a previsão relativa aos débitos administrados pelas autarquias e fundações públicas 
encontra-se na página 8 do anexo. 
 
  
 
Da mesma forma, registramos que o parcelamento de débitos oriundos do aproveitamento indevido de crédito-
prêmio de IPI está às páginas 30 e 31 deste documento, complementado pelas págs. 58 e 59, as quais se referem a 
dois pontos específicos: (i) previsão de isenção fiscal em relação às reduções/descontos (não incidência de IR, CSLL, 
PIS e COFINS sobre os valores que representam a redução de multas, juros e encargo legal); e (ii) tratamento a ser 
dado aos depósitos judiciais vinculados a tais débitos. 
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Nesse passo, considerando que o Senado modificou o texto aprovado na Câmara dos Deputados em 24/03, a 
matéria em comento retornará à Câmara para análise destas alterações e, em seguida, será remetida à sanção 
presidencial. Pelo que dispõe o art. 62, §§ 3º e 7º, da Constituição Federal, tal remessa à sanção deverá ocorrer até 
o dia 25/05/2010. 
 
  
 
Dessa forma, acompanharemos de perto o recebimento do texto pela Câmara dos Deputados, bem como a 
respectiva votação, mantendo-os informados sobre quaisquer novidades. 
 
  
 
Cordialmente, 
 
  
Leandro 
 
________________________________ 
 
De: Leandro Modesto Coimbra 
Enviada em: terça-feira, 4 de maio de 2010 21:34 
Para: Leandro Modesto Coimbra 
Assunto: ENC: Parcelamento de débitos tributários 
 
 
Prezados, boa noite. 
  
Encaminhamos anexo parecer do Senador Romero Jucá (PMDB-RR) acerca do Projeto de Lei de Conversão n.º 
1/2010, oriundo da MP n.º 472/2009, discutido e votado hoje no Plenário do Senado Federal. 
  
Neste texto, destacamos a inclusão do parcelamento de débitos tributários, implementado em razão da perda da 
eficácia da MP n.º 470/2009. Assim, destacamos neste texto a previsão de dois parcelamentos: 
  
a) débitos administrados pelas autarquias e fundações públicas, bem como de débitos de qualquer natureza (página 
42 do anexo); e 
  
b) parcelamento de débitos oriundos do aproveitamento indevido de crédito-prêmio de IPI (págs. 67 e 68). Para 
estas dívidas, ressaltamos dois pontos, quais sejam, (i) previsão de isenção fiscal em relação às reduções/descontos 
(não incidência de IR, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores que representam a redução de multas, juros e encargo 
legal); e (ii) tratamento a ser dado aos depósitos judiciais vinculados a tais débitos, conforme se depreende das 
emendas contidas na pág. 96 do anexo. 
  
Por oportuno, registramos que o texto em comento foi aprovado com algumas alterações realizadas em Plenário, 
alheias aos temas supracitados, de modo que encaminharemos a redação final do Senado assim que possível. 
  
Finalmente, informamos que, após a compilação da referida redação final, a matéria retornará à Câmara dos 
Deputados, para apreciação das emendas aprovadas pelo Senado, para, em seguida, ser remetida à sanção 
presidencial. 
  
Dessa forma, permanecemos acompanhando de perto o assunto, mantendo-os informados sobre quaisquer 
novidades. 
  
Atenciosamente, 
  
Leandro 
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________________________________ 
 
De: Leandro Modesto Coimbra 
Enviada em: quinta-feira, 8 de abril de 2010 11:58 
Para: Leandro Modesto Coimbra 
Assunto: ENC: Parcelamento de débitos tributários (agenda) 
 
 
Caros, bom dia. 
  
Informamos que o assunto em comento ganhou força durante a semana e que este tende a ser retomado no âmbito 
da Medida Provisória n.º 472/2009, aprovada na Câmara dos Deputados em 24/03/2010 e recebida ontem pelo 
Senado Federal. 
  
Por oportuno, encaminhamos anexa a versão desta MP votada na Câmara, da qual é possível perceber que não há 
qualquer menção ao tratamento de débitos tributários. 
  
Entretanto, conforme apuramos, a tendência é que o Relator da matéria no Senado, Sen. Romero Jucá (PMDB-RR), 
inclua este tema em seu parecer sobre a matéria, possivelmente nos termos do texto até então considerado na 
tramitação da MP n.º 470/2009, de relatoria do Sen. Gim Argello (PDT-DF). 
  
Dessa forma, acompanharemos de perto as negociações sobre o assunto, bem como a disponibilização do parecer 
do Sen. Jucá e a respectiva votação, mantendo-os informados. 
  
Atenciosamente, 
  
  Leandro Modesto Coimbra 
Tributário 
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados SHS Quadra 06 - Conj. A - Bloco C - Sala 1901 Edifício 
Business Center Tower - Brasil XXI - DF 
70322 915 - Brasília - Brasil 
Tel (55 61) 3218 6032 - Fax (55 61) 3218 6090 
e-mail: lcoimbra@mattosfilho.com.br 
visite nosso site/please visit our website: http://www.mattosfilho.com.br <http://www.mattosfilho.com.br/>  
 
  
 
ALERTA - Esta mensagem e seus anexos provêm de um escritório de advocacia e contêm informações confidenciais. 
Se, por engano, receber esta mensagem, por favor notifique o remetente respondendo por e-mail e exclua esta 
mensagem e seus anexos, sem guardar cópia.  
 
NOTICE - This message and its attachments have been sent by a law firm and contain confidential and privileged 
information. If you have received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete this 
message and its attachments without retaining a copy. 
 
 
ANTES DE IMPRIMIR, lembre de seu compromisso com o MEIO AMBIENTE.  
 
BEFORE PRINTING, remember your commitment to the ENVIRONMENT. 
  
 
________________________________ 
 
De: Leandro Modesto Coimbra 
Enviada em: segunda-feira, 29 de março de 2010 15:11 
Para: Leandro Modesto Coimbra 
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Assunto: Parcelamento de débitos tributários (agenda) 
 
 
Prezados, boa tarde. 
  
Apenas para registrar que, em virtude do feriado que se aproxima, as negociações acerca do assunto em comento 
tendem a se intensificar apenas na outra semana, de 5 a 9/04/2010. 
  
De toda forma, estamos atentos às movimentações de bastidores, em especial quanto à reapresentação do texto 
até então considerado no âmbito da MP n.º 470/2009, cuja eficácia se restringiu ao último dia 23. 
  
Informaremos assim que houver qualquer evolução sobre o tema. 
  
Estamos à disposição. 
  
Cordialmente, 
  Leandro Modesto Coimbra 
Tributário 
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados SHS Quadra 06 - Conj. A - Bloco C - Sala 1901 Edifício 
Business Center Tower - Brasil XXI - DF 
70322 915 - Brasília - Brasil 
Tel (55 61) 3218 6032 - Fax (55 61) 3218 6090 
e-mail: lcoimbra@mattosfilho.com.br 
visite nosso site/please visit our website: http://www.mattosfilho.com.br <http://www.mattosfilho.com.br/>  
 
  
 
ALERTA - Esta mensagem e seus anexos provêm de um escritório de advocacia e contêm informações confidenciais. 
Se, por engano, receber esta mensagem, por favor notifique o remetente respondendo por e-mail e exclua esta 
mensagem e seus anexos, sem guardar cópia.  
 
NOTICE - This message and its attachments have been sent by a law firm and contain confidential and privileged 
information. If you have received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete this 
message and its attachments without retaining a copy. 
 
 
ANTES DE IMPRIMIR, lembre de seu compromisso com o MEIO AMBIENTE.  
 
BEFORE PRINTING, remember your commitment to the ENVIRONMENT. 
  
  
 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 25 de maio de 2010 14:34

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin; Marcela Drehmer

Assunto: Res: Parcelamento de débitos tributários

Estamos aguardando a sancao presidencial. A regulamentação esta bem encaminhada. O prazo máximo da sanção e 14.06. 
 
Manterei voce informado 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; BERNARDO GRADIN; MARCELA DREHMER 
Enviada em: Tue May 25 14:23:57 2010 
Assunto: RES: Parcelamento de débitos tributários 
 
Me monitore. Estou para tar com GM nos próximos dias 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 25 de maio de 2010 14:07 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin; Marcela Drehmer 
Assunto: RES: Parcelamento de débitos tributários 
 
Sim. A questão é somente o prazo 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] 
Enviada em: terça-feira, 25 de maio de 2010 11:40 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; BERNARDO GRADIN; MARCELA DREHMER 
Assunto: RES: Parcelamento de débitos tributários 
 
Estamos 100% ok com esta redação? 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 25 de maio de 2010 10:22 
Para: Bernardo Gradin; Marcelo Bahia Odebrecht; Marcela Drehmer 
Assunto: ENC: Parcelamento de débitos tributários 
 
Para conhecimento 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Enviada em: segunda-feira, 24 de maio de 2010 18:43 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE 
Assunto: Enc: Parcelamento de débitos tributários 
 
Para conhecimento. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Leandro Modesto Coimbra <lcoimbra@mattosfilho.com.br> 
Para: Leandro Modesto Coimbra <lcoimbra@mattosfilho.com.br> Enviada em: Mon May 24 18:33:10 2010 
Assunto: RES: Parcelamento de débitos tributários 
 
Prezados, boa noite. 
 
Informamos que a Presidência da República acaba de receber a redação final da MP n.º 472/2009 (arquivo anexo). 
 
Com isto, o Chefe do Executivo disporá de quinze dias úteis para sancionar ou vetar a proposição, conforme art. 66, § 1º, da 
Constituição Federal, de modo que o referido prazo se encerrará no dia 14/06/2010. 
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Por fim, na linha de nossas informações anteriores, aproveito para destacar os seguinte dispositivos: 
 
(i) Art. 65 - prevê o parcelamento dos débitos administrados pelas autarquias e fundações públicas, bem como de débitos para 
com a Procuradoria-Geral Federal (consta das páginas 42 a 49 do anexo); 
 
(ii) Arts. 80 e 81 - dispõem sobre o parcelamento de débitos oriundos do aproveitamento indevido de crédito-prêmio de IPI e da 
aquisição de produtos com alíquota zero ou não tributados (páginas 68 a 70 deste documento); e 
 
(iii) Arts. 133 a 135 - tratam da isenção fiscal em relação às reduções/descontos concedidos no âmbito da MP 470 (não incidência 
de IR, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores que representam a redução de multas, juros e encargo legal); e do tratamento a ser 
dado aos depósitos judiciais vinculados aos débitos mencionados no item (ii), conforme páginas 97 a 99 do anexo. 
 
Dessa forma, permaneceremos monitorando diariamente a publicação da respectiva Lei Ordinária, mantendo-os informados. 
 
Atenciosamente, 
 
Leandro 
 
-----Mensagem original----- 
De: Leandro Modesto Coimbra 
Enviada em: quarta-feira, 19 de maio de 2010 20:38 
Para: Leandro Modesto Coimbra 
Assunto: RES: Parcelamento de débitos tributários 
 
Caros, boa noite. 
 
Registramos que a Câmara dos Deputados concluiu há pouco a votação do PLV n.º 1/2010 (MP n.º 472/2009), sem qualquer 
alteração relativa aos temas e emendas descritas no e-mail que enviamos na data de ontem. 
 
Nesse passo, acompanharemos desde já (i) a compilação e disponibilização da redação final, contendo os demais pontos 
modificados hoje durante a referida votação; (ii) a remessa da matéria ao Presidente da República para sanção/veto; e (iii) a 
publicação da respectiva Lei Ordinária no Diário Oficial da União. 
 
Por fim, cumpre salientar que, a partir do recebimento da proposição, o Presidente terá quinze dias úteis para sancionar ou vetar o 
texto, de acordo com o art. 66, § 1º, da Constituição Federal. 
 
Informaremos assim que houver qualquer novidade. 
 
Atenciosamente, 
 
Leandro 
 
-----Mensagem original----- 
De: Leandro Modesto Coimbra 
Enviada em: terça-feira, 18 de maio de 2010 23:26 
Para: Leandro Modesto Coimbra 
Assunto: ENC: Parcelamento de débitos tributários 
 
Prezados, boa noite. 
 
Segue anexo o Parecer do Deputado Marcelo Ortiz (PV-SP), apresentado hoje no Plenário da Câmara dos Deputados, referente à 
MP n.º 472/2009, se pronunciando acerca das emendas aprovadas pelo Senado em 04/05/2010. 
 
Neste texto, destacamos que o Dep. Ortiz mantém a previsão de parcelamento dos débitos administrados pelas autarquias e 
fundações públicas, nos termos da Emenda n.º 9 do Senado (página 5 do anexo). 
 
Além disso, salientamos que ele também acata o parcelamento de débitos oriundos do aproveitamento indevido de crédito-prêmio 
de IPI, nos exatos termos oriundos do Senado, conforme Emendas n.ºs 22 e 23 daquela Casa (página 10 deste documento). 
 
Assim, até o presente momento, o texto continua a tramitar com dois pontos importantes: (i) previsão de isenção fiscal em relação 
às reduções/descontos (não incidência de IR, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores que representam a redução de multas, juros e 
encargo legal); e (ii) tratamento a ser dado aos depósitos judiciais vinculados a tais débitos, como contido nas Emendas 46 e 47, 
páginas 18 e 19 do anexo. 
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Nesse cenário, informamos que o texto ora encaminhado já foi aprovado pelo Plenário da Câmara, ressalvados os destaques, que 
são requerimentos dos partidos para votação em separado de determinadas emendas. Até o presente momento, constatamos que 
não foi apresentado nenhum destaque referente aos temas acima abordados. 
 
A apreciação desses destaques está prevista para amanhã, com a possível conclusão da votação desta matéria e o consequente 
envio à sanção presidencial. 
 
Permanecemos acompanhando o assunto, mantendo-os informados. 
 
Atenciosamente, 
 
Leandro 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Leandro Modesto Coimbra 
Enviada: qua 12/05/2010 23:29 
Para: Leandro Modesto Coimbra; Leandro Modesto Coimbra 
Assunto: RES: Parcelamento de débitos tributários 
 
Prezados, boa noite. 
 
Dando continuidade ao acompanhamento do assunto em tela, registramos que, após a aprovação pelo Senado, o Projeto de Lei de 
Conversão n.º  1/2010 (MP n.º 472/2009) foi recebido hoje pela Câmara dos Deputados. 
 
Contudo, a matéria não chegou a esta Casa a tempo de ser incluída na pauta de votações deste dia, de modo que a apreciação do 
projeto ficou para a próxima semana. 
 
Permanecemos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
Leandro 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Leandro Modesto Coimbra 
Enviada: ter 11/05/2010 19:44 
Para: Leandro Modesto Coimbra 
Assunto: RES: Parcelamento de débitos tributários 
 
Caros, boa noite. 
 
 
 
Conforme mencionamos no e-mail anterior, encaminhamos anexa a redação final do Senado referente ao Projeto de Lei de 
Conversão n.º 1/2010 (MP n.º 472/2009), disponibilizada há pouco com as alterações proferidas no Plenário daquela Casa durante 
a votação do dia 04/05/2010. 
 
 
 
Como havíamos adiantado naquela ocasião, tais alterações não se referem ao parcelamento de débitos tributários, de modo que 
este texto preservou os termos que detalhamos anteriormente. 
 
 
 
Neste texto, vale frisar que a previsão relativa aos débitos administrados pelas autarquias e fundações públicas encontra-se na 
página 8 do anexo. 
 
 
 
Da mesma forma, registramos que o parcelamento de débitos oriundos do aproveitamento indevido de crédito-prêmio de IPI está 
às páginas 30 e 31 deste documento, complementado pelas págs. 58 e 59, as quais se referem a dois pontos específicos: (i) 
previsão de isenção fiscal em relação às reduções/descontos (não incidência de IR, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores que 
representam a redução de multas, juros e encargo legal); e (ii) tratamento a ser dado aos depósitos judiciais vinculados a tais 
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débitos. 
 
 
 
Nesse passo, considerando que o Senado modificou o texto aprovado na Câmara dos Deputados em 24/03, a matéria em comento 
retornará à Câmara para análise destas alterações e, em seguida, será remetida à sanção presidencial. Pelo que dispõe o art. 62, §§ 
3º e 7º, da Constituição Federal, tal remessa à sanção deverá ocorrer até o dia 25/05/2010. 
 
 
 
Dessa forma, acompanharemos de perto o recebimento do texto pela Câmara dos Deputados, bem como a respectiva votação, 
mantendo-os informados sobre quaisquer novidades. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Leandro 
 
________________________________ 
 
De: Leandro Modesto Coimbra 
Enviada em: terça-feira, 4 de maio de 2010 21:34 
Para: Leandro Modesto Coimbra 
Assunto: ENC: Parcelamento de débitos tributários 
 
 
Prezados, boa noite. 
 
Encaminhamos anexo parecer do Senador Romero Jucá (PMDB-RR) acerca do Projeto de Lei de Conversão n.º 1/2010, oriundo 
da MP n.º 472/2009, discutido e votado hoje no Plenário do Senado Federal. 
 
Neste texto, destacamos a inclusão do parcelamento de débitos tributários, implementado em razão da perda da eficácia da MP n.º 
470/2009. Assim, destacamos neste texto a previsão de dois parcelamentos: 
 
a) débitos administrados pelas autarquias e fundações públicas, bem como de débitos de qualquer natureza (página 42 do anexo); 
e 
 
b) parcelamento de débitos oriundos do aproveitamento indevido de crédito-prêmio de IPI (págs. 67 e 68). Para estas dívidas, 
ressaltamos dois pontos, quais sejam, (i) previsão de isenção fiscal em relação às reduções/descontos (não incidência de IR, 
CSLL, PIS e COFINS sobre os valores que representam a redução de multas, juros e encargo legal); e (ii) tratamento a ser dado 
aos depósitos judiciais vinculados a tais débitos, conforme se depreende das emendas contidas na pág. 96 do anexo. 
 
Por oportuno, registramos que o texto em comento foi aprovado com algumas alterações realizadas em Plenário, alheias aos temas 
supracitados, de modo que encaminharemos a redação final do Senado assim que possível. 
 
Finalmente, informamos que, após a compilação da referida redação final, a matéria retornará à Câmara dos Deputados, para 
apreciação das emendas aprovadas pelo Senado, para, em seguida, ser remetida à sanção presidencial. 
 
Dessa forma, permanecemos acompanhando de perto o assunto, mantendo-os informados sobre quaisquer novidades. 
 
Atenciosamente, 
 
Leandro 
 
________________________________ 
 
De: Leandro Modesto Coimbra 
Enviada em: quinta-feira, 8 de abril de 2010 11:58 
Para: Leandro Modesto Coimbra 
Assunto: ENC: Parcelamento de débitos tributários (agenda) 
 
 
Caros, bom dia. 
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Informamos que o assunto em comento ganhou força durante a semana e que este tende a ser retomado no âmbito da Medida 
Provisória n.º 472/2009, aprovada na Câmara dos Deputados em 24/03/2010 e recebida ontem pelo Senado Federal. 
 
Por oportuno, encaminhamos anexa a versão desta MP votada na Câmara, da qual é possível perceber que não há qualquer 
menção ao tratamento de débitos tributários. 
 
Entretanto, conforme apuramos, a tendência é que o Relator da matéria no Senado, Sen. Romero Jucá (PMDB-RR), inclua este 
tema em seu parecer sobre a matéria, possivelmente nos termos do texto até então considerado na tramitação da MP n.º 470/2009, 
de relatoria do Sen. Gim Argello (PDT-DF). 
 
Dessa forma, acompanharemos de perto as negociações sobre o assunto, bem como a disponibilização do parecer do Sen. Jucá e a 
respectiva votação, mantendo-os informados. 
 
Atenciosamente, 
 
         Leandro Modesto Coimbra 
Tributário 
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados SHS Quadra 06 - Conj. A - Bloco C - Sala 1901 Edifício Business 
Center Tower - Brasil XXI - DF 
70322 915 - Brasília - Brasil 
Tel (55 61) 3218 6032 - Fax (55 61) 3218 6090 
e-mail: lcoimbra@mattosfilho.com.br 
visite nosso site/please visit our website: http://www.mattosfilho.com.br <http://www.mattosfilho.com.br/> 
 
 
 
ALERTA - Esta mensagem e seus anexos provêm de um escritório de advocacia e contêm informações confidenciais. Se, por 
engano, receber esta mensagem, por favor notifique o remetente respondendo por e-mail e exclua esta mensagem e seus anexos, 
sem guardar cópia. 
 
NOTICE - This message and its attachments have been sent by a law firm and contain confidential and privileged information. If 
you have received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete this message and its attachments 
without retaining a copy. 
 
 
ANTES DE IMPRIMIR, lembre de seu compromisso com o MEIO AMBIENTE. 
 
BEFORE PRINTING, remember your commitment to the ENVIRONMENT. 
 
 
________________________________ 
 
De: Leandro Modesto Coimbra 
Enviada em: segunda-feira, 29 de março de 2010 15:11 
Para: Leandro Modesto Coimbra 
Assunto: Parcelamento de débitos tributários (agenda) 
 
 
Prezados, boa tarde. 
 
Apenas para registrar que, em virtude do feriado que se aproxima, as negociações acerca do assunto em comento tendem a se 
intensificar apenas na outra semana, de 5 a 9/04/2010. 
 
De toda forma, estamos atentos às movimentações de bastidores, em especial quanto à reapresentação do texto até então 
considerado no âmbito da MP n.º 470/2009, cuja eficácia se restringiu ao último dia 23. 
 
Informaremos assim que houver qualquer evolução sobre o tema. 
 
Estamos à disposição. 
 
Cordialmente, 
         Leandro Modesto Coimbra 
Tributário 
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados SHS Quadra 06 - Conj. A - Bloco C - Sala 1901 Edifício Business 
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Center Tower - Brasil XXI - DF 
70322 915 - Brasília - Brasil 
Tel (55 61) 3218 6032 - Fax (55 61) 3218 6090 
e-mail: lcoimbra@mattosfilho.com.br 
visite nosso site/please visit our website: http://www.mattosfilho.com.br <http://www.mattosfilho.com.br/> 
 
 
 
ALERTA - Esta mensagem e seus anexos provêm de um escritório de advocacia e contêm informações confidenciais. Se, por 
engano, receber esta mensagem, por favor notifique o remetente respondendo por e-mail e exclua esta mensagem e seus anexos, 
sem guardar cópia. 
 
NOTICE - This message and its attachments have been sent by a law firm and contain confidential and privileged information. If 
you have received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete this message and its attachments 
without retaining a copy. 
 
 
ANTES DE IMPRIMIR, lembre de seu compromisso com o MEIO AMBIENTE. 
 
BEFORE PRINTING, remember your commitment to the ENVIRONMENT. 
 
 
 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta 
mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como 
acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is 
expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright. 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a definitive 
agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 



392

recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 27 de maio de 2010 09:16

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Res: Ipi/ 472

Não vejo como ele pode mudar isso. Incluir no texto da lei a palavra vincenda me parece pouco factivel no âmbito da 
casa civil. Terá que tentar na regulamentacao. 
 

De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Enviada em: Thu May 27 09:03:45 2010 
Assunto: Res: Ipi/ 472  

Perfeito, por isso e que não pode haver nenhuma alteração. O tal Franco esta autorizado a não aceitar o que 
retiramos. 

De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: Thu May 27 07:21:39 2010 
Assunto: Res: Ipi/ 472  
O texto tinha a menção de parcelas vincendas. Retiramos a expressão vincendas e ficou somente parcelas. 
 

De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Enviada em: Wed May 26 20:56:45 2010 
Assunto: Res: Ipi/ 472  

Ok. Não me preocupo, mas acho que foi Você quem pediu e inclui, alguma necessidade existe, concorda?? 

De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: Wed May 26 19:42:19 2010 
Assunto: Res: Ipi/ 472  

Claudio, 
 
O projeto não tem o termo vincendas. Refera-se somente a parcelas do financiamento. Aliás se tivesse seria ruim para a gente. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>; MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO 
Enviada em: Wed May 26 20:26:03 2010 
Assunto: Ipi/ 472 
 
Marcelo, 
Primo teve reunião agora a tarde na Faz com o Sr. Franco, pois Nelson saiu de férias, esta pessoa transmitiu a Primo que não esta 
autorizado a aceitar o termo "vincendas". Primo discursou que desde Dez/09 existe a promessa, como nada aconteceu tem de ser 
mantido o uso do futuro, caso contrario as empresas teriam sido enganadas. 
 
Primo brigou e manteve, mas depende de posição do Guido, pois Nelson saiu de férias e deixou a bomba. 
 
Disse a Primo que Você falaria com G. 
Amanhã estarei em SP na apresentação do CA e falamos. 
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MF sugiro email urgente para Nelson e ate acha-lo, se puder. 
 
Abs 
 
Cláudio 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
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message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 2 de junho de 2010 14:03

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: 

Marquei com NM na sexta. 
 
Você teve algum retorno da CC? 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 1 de junho de 2010 17:55 
Para: Darci Luz; MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO 
Assunto: ENC:  
 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 1 de junho de 2010 17:55 
Para: 'vladimirm@planalto.gov.br' 
Assunto:  

 
Caro Vladimir, 
Segue conforme combinado. 
Obrigado 
Abs 
Marcelo 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 2 de junho de 2010 14:02

Para: Jose de Carvalho Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; 

maucio.bezerra@braskem.com.br; Bernardo Gradin; Claudio Melo Filho

Assunto: RES: Sanção e Publicação da 472

Ótimo. 
 
Marquei com NM na sexta pela manhã. 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Jose de Carvalho Filho [mailto:jcfilho@odebrecht.com] Enviada em: quarta-feira, 2 de junho de 2010 09:12 
Para: Jose de Carvalho Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; 
maucio.bezerra@braskem.com.br; Newton Souza; BERNARDO GRADIN; Claudio Melo Filho 
Assunto: RES: Sanção e Publicação da 472 
 
O lider confirmou a manutenção do texto na MP . 
Carvalho 
 
________________________________________ 
De: Jose de Carvalho Filho 
Enviado: terça-feira, 1 de junho de 2010 19:23 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; maurricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; maucio.bezerra@braskem.com.br; 
Newton Souza; Bernardo Gradin; Bernardo Gradin; Claudio Melo Filho 
Assunto: ENC: Sanção e Publicação da 472 
 
Estive com o Lider, que garantiu a manutenção do texto. Está indo paca Casa Civil, mais tarde irei a casa dele saber 
como foi a conversa. 
Carvalho 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 4 de junho de 2010 12:04

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin; Claudio Melo Filho

Assunto: Reunião NM

Acabo se sair da reunião com NM. Garantida a manutenção da redação atual, tanto do assunto do prejuízo fiscal, 
quanto no REPENEC. 
 
Montamos uma agenda comum para tratar de tributação monofásica do setor e me pediu apoio na solução da 
guerra fiscal do ICMS entre os Estados. 
 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 14 de junho de 2010 12:36

Para: Mauricio Ferro; Claudio Melo Filho; Bernardo Gradin; Mauricio Bezerra

Assunto: Re: RES: MP 472/09 (Lei 12.249)

Reforcei hoje com GM a pressa da regulamentacao 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Claudio Melo Filho; Bernardo Gradin; Mauricio Bezerra  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Mon Jun 14 11:13:05 2010 
Subject: RES: MP 472/09 (Lei 12.249)  

Excelente. Amanheci lendo o DO. 
 
Parabéns a todos pelo ótimo trabalho. 
 
CMF - Fique tranqüilo que estou com o estoque cheio destes assuntos, sendo que este era o mais tranqüilo. 
 
Falta agora a regulamentação. Segundo NM já está pronta e eles não devem usar o prazo de 30 dias. 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 14 de junho de 2010 10:59 
Para: BERNARDO GRADIN; MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: MP 472/09 (Lei 12.249) 

 
Senhores, 
Agora é para valer. Esta publicada no D Oficial (ver página 9). Vencemos esta guerra. 
 
MF – arranje outra para este ano!! OBS: Favor resolver a pendência que falamos na sexta. 
 
Abraços, 
 
Cláudio 
 
 

De: Alexandre Carvalho  
Enviada em: segunda-feira, 14 de junho de 2010 09:59 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: MP 472/09 (Lei 12.249) 

 
Cláudio, 
Em anexo, texto da lei publicada hoje no Diário Oficial da União.  
Vou dar um analisada antes de mandar para o pessoal. 
Alexandre 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 16 de junho de 2010 13:36

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin; Claudio Melo Filho

Assunto: ENC: Regulamentacao

Ao que tudo indica a regulamentação da lei no. 12.249(MP472) sairá em breve mesmo. 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Enviada em: quarta-feira, 16 de junho de 2010 11:19 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE 
Assunto: RES: Regulamentacao 
 
No mais tardar na semana que vem. Disse que se a turma dele não andar na velocidade da seleção sairia ainda esta 
semana.  
 
 
Maurício Dantas Bezerra 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9088 
Fax 55 11 3576.9197 
mauricio.bezerra@braskem.com.br 
 
-----Mensagem original----- 
De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO 
Enviada em: quarta-feira, 16 de junho de 2010 09:49 
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE 
Assunto: Regulamentacao 
 
Mauricio, 
 
Sugiro entrar em contato com o Paulo Ricardo e saber quando a regulamentação sairá Esta mensagem pode conter 
informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são 
expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: sábado, 3 de julho de 2010 08:42

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin; Claudio Melo Filho

Assunto: ENC: Portaria 12/10

Anexos: portaria conjunta 12.10.doc

Prioridade: Alta

Mais um compromisso do NM mantido. Saiu a portaria que regulamenta a Lei 12.249 (utilizacao dos prejuizos fiscais 
de 2009), 10 dias antes do prazo final 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Enviada: sex 2/7/2010 14:51 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE; RENATA FIGUEIREDO BRANDAO; 
VALTER PEDROSA BARRETTO JUNIOR; OSVALDO APARECIDO LOBATO; APARICIO MARTINS GOMES; LUIZ FELIPE 
MONTEIRO LEMOS; LUCIANA BASTOS GOMES 
Assunto: Portaria 12/10 

Ai vai uma boa notícia.  
Saiu a portaria regulamentando o uso dos prejuízos fiscais.  Não há qualquer restrição à parcelas vencidas ou 
vincendas. Peço à área fiscal que deixe preparado o anexo para protocolarmos o documento na primeira hora na 
segunda.  
  
  
  
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: sábado, 3 de julho de 2010 13:07

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin; Claudio Melo Filho

Assunto: Res: Re: ENC: Portaria 12/10

Não ficaram pendências a não ser o claim a que voce se refere. 
 
Mandarei os números finais na segunda 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; BERNARDO GRADIN; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>  
Enviada em: Sat Jul 03 12:47:24 2010 
Assunto: Re: ENC: Portaria 12/10  

Ficou alguma pendencia? 
Depois mande os numeros finais ate para atualizarmos o CA ODB. Lembrando que nao devemos atualizar o CA 
Braskem, pois vai dificultar nosso claim do incentivo MP. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin; Claudio Melo Filho  
Sent: Sat Jul 03 07:41:34 2010 
Subject: ENC: Portaria 12/10  

Mais um compromisso do NM mantido. Saiu a portaria que regulamenta a Lei 12.249 (utilizacao dos prejuizos fiscais 
de 2009), 10 dias antes do prazo final 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Enviada: sex 2/7/2010 14:51 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE; RENATA FIGUEIREDO BRANDAO; 
VALTER PEDROSA BARRETTO JUNIOR; OSVALDO APARECIDO LOBATO; APARICIO MARTINS GOMES; LUIZ FELIPE 
MONTEIRO LEMOS; LUCIANA BASTOS GOMES 
Assunto: Portaria 12/10 

Ai vai uma boa notícia.  
Saiu a portaria regulamentando o uso dos prejuízos fiscais.  Não há qualquer restrição à parcelas vencidas ou 
vincendas. Peço à área fiscal que deixe preparado o anexo para protocolarmos o documento na primeira hora na 
segunda.  
  
  
  
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 5 de julho de 2010 12:16

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: Italiano

Depois preciso lhe passar pois ele tem/terá creditos realizados e a realizar com LM, BG e BJ. 
Assim vc acompanha o que já está realizado e o que falta e vai alocando os desembolsos: 
Dentro desta linha acertei/ratifiquei com ele: 

 R 20 até out (incluindo últimos 10 que vc acertou com JD até agosto, ou seja estes 10 até agosto, mais 10 até 
outubro): via JD 

 R 20 onde somos agentes do aço: acertar com JD como entregaremos para não misturar com o fluxo acima, 
entupindo os canais (ele sugeriu alguns prestadores de serviço). Vou passar para BJ como seremos 
reembolsados (ou passados para trás...) 

 Depois ele vai me passar um saldo do Feira. 

 R 2-3 camisas oficiais (por isto que disse que nem tudo de agora é Vaca), para isto tem que avisar ao “filho” de 
JP 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: domingo, 18 de julho de 2010 13:11

Para: Mauricio Ferro; Bernardo Gradin

Assunto: Re: Res: Re: RES: ENC: Portaria 12/10

Oque entao nao vamos chamar a atencao pois com 580 meu argumento para insistir (com GM e italiano) pelo 
incentivo deixa de existir pela razao do IPI (tinha acertado que o numero de cash deveria ficar entre 400-600) 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin  
Sent: Sun Jul 18 11:27:47 2010 
Subject: Res: Re: RES: ENC: Portaria 12/10  

580. 94 era a prestação mensal. 
 
MF tem acesso aos números. Mas não creio que estejam preocupados, pois soube de NM que eles estão satisfeitos 
com o processo como um tudo. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; BERNARDO GRADIN  
Enviada em: Sun Jul 18 10:46:16 2010 
Assunto: Re: RES: ENC: Portaria 12/10  

BG: acho importante atualizar CA ODB na sua apresentacao de agosto. 
Qt ao CA Braskem melhor nao falar pois ainda quero buscar apoio de GM para incentivo MP. 
 
MF: soh para confirmar: o desembolso de caixa Braskem foi 580 ou 580 + 94. Eles (MFazenda) dominam estes 
numeros? 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin  
Sent: Wed Jul 14 19:46:06 2010 
Subject: RES: ENC: Portaria 12/10  

Eis aí os números finais. 
 
Veja se necessita de algo mais. 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: sábado, 3 de julho de 2010 12:47 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; BERNARDO GRADIN; Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: ENC: Portaria 12/10 

 
Ficou alguma pendencia? 
Depois mande os numeros finais ate para atualizarmos o CA ODB. Lembrando que nao devemos atualizar o CA 
Braskem, pois vai dificultar nosso claim do incentivo MP. 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin; Claudio Melo Filho  
Sent: Sat Jul 03 07:41:34 2010 
Subject: ENC: Portaria 12/10  
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Mais um compromisso do NM mantido. Saiu a portaria que regulamenta a Lei 12.249 (utilizacao dos prejuizos fiscais 
de 2009), 10 dias antes do prazo final 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA 
Enviada: sex 2/7/2010 14:51 
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE; RENATA FIGUEIREDO BRANDAO; 
VALTER PEDROSA BARRETTO JUNIOR; OSVALDO APARECIDO LOBATO; APARICIO MARTINS GOMES; LUIZ FELIPE 
MONTEIRO LEMOS; LUCIANA BASTOS GOMES 
Assunto: Portaria 12/10 

Ai vai uma boa notícia.  
Saiu a portaria regulamentando o uso dos prejuízos fiscais.  Não há qualquer restrição à parcelas vencidas ou 
vincendas. Peço à área fiscal que deixe preparado o anexo para protocolarmos o documento na primeira hora na 
segunda.  
  
  
  
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
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http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 28 de agosto de 2012 14:15

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Paul Elie Altit; Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: RES: RES:

Veja o e-mail que mandei. 
Se não me engano o que havia combinado seria agregar na conta de G um valor que PA acertou para um projeto em 
SP (credito de 1 M até outubro e se não me engano 21 até 2014), assim ele passaria a ter 50 (pertence ao ex) + 23 
(atual). Temos que manter os 2 saldos em separado, mas vamos creditando tudo. A principio o 15M sai dos 23 
(atual), mas o 21 só entra até 2014, assim vamos tratando os créditos juntos (é o que disse a ele). 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2012 13:22 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: RES: 
 
Este novo programa é para ser abatido dos 50 de G ou é um novo programa sem origem ? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2012 13:09 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: RES: 
 
Acredito que sim e deixamos pré-conversados que esta parte seria fora 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2012 11:17 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: Re: RES: 
 
Tudo aqui ou conseguiu algo fora para facilitar? 
Imagino que o 7 pos nov eh o lucro 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: RES: 
Sent: Aug 28, 2012 10:48 
 
1 ago. 
 
3 set 
 
4 out 
 
Saldo de 7 a partir de nov. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: segunda-feira, 27 de agosto de 2012 14:23 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: 
 
 
 
Acertou oque com Feira sobre os 15M? 
 
 



1

Assunto: Atualiz. MF > BStein

Data de início: quarta-feira, 1 de abril de 2009

Data de Conclusão: quarta-feira, 1 de abril de 2009

Prioridade: Alta

Status: Concluída

% concluída: 100%

Finalizada em: quinta-feira, 26 de março de 2009

Trabalho estimado: 0 horas

Trabalho real: 0 horas

Categorias: Braskem

Supremo pos Carnav. 
Vai/esta falando c/GM 
ECunha acha muito mas entrega 
-50? Toda casa? 
Vai dar toque nas empresas mas ñ confia em muitas (Frigoriferos) 
40% chances 
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Assunto: AP: Comandatuba? Ligou Feijo? GM. Aero. FI-FGTS? Arenas, Embraport e 

Convite p/Feijo Brasil.

Data de Conclusão: sexta-feira, 6 de maio de 2011

Status: Não iniciada

% concluída: 0%

Trabalho estimado: 0 horas

Trabalho real: 0 horas

Proprietário: Marcelo Bahia Odebrecht

Categorias: Odebrecht

 
Conc CC GM vs AP e internado. Min STJ? VP CEF. MFortes? 
Rossano vs aeros: jantar 
Assinatura BM. Liberar esqualito. Da para segurar se tiver seu apoio. 
Fundo de 5 desp Lula 
Tel Feijó 
Embraport 
Instituto: Paulo Okamoto 
US$ Palestras, jato, etc 
TAV 
Vale 
Monica 3.5M ate 11/5 e depois ficou de passar resto 
Olimpiadas 
 
 
SubSea 
Resolucoes CNSP (GM?) 
Fragatas 
 
 
Acertado com AP 2/7 
Revisão creditos 
- 40US Angola (com custo US 4-5 a abater outro credito) 
- 50 + 60 SUB (60 a carimbar parte) – necessita aprovar preços e estrutura financiamento 
- 50 IPI (+20 p/GM) 
- 10 AP (conta IPI) 
1% BM 
 
 
Em uma das listas da OAB que foram enviadas à Presidência para escolha do Ministro do STJ consta um excelente 
nome de imensa credibilidade e respeito no Judiciário. Alde da Costa Santos Júnior é o candidato preferido dos 
ministros do STJ para a posição. Tenho apoiado sua indicação nas relações que possuo. Acho que seria importante 
se pudéssemos manifestar, também, o apoio com pessoas chave neste processo de escolha. 
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Assunto: Pai: jantar com Maluf. Jair (2.900 vs 4700).

Data de Conclusão: segunda-feira, 9 de maio de 2011

Status: Não iniciada

% concluída: 0%

Trabalho estimado: 0 horas

Trabalho real: 0 horas

Proprietário: Marcelo Bahia Odebrecht

Categorias: Odebrecht

Este ano EAO e acionistas ODB me drenaram 
 
Desafio: se nao for para ficar bem eh melhor sair. 
E tenho duvidas se tem conserto. 
Explicar FLiquidez Turbinado/ajustado. 
Sugestao: fique com o que recebe em 6 anos pelo FLiq turbinado e o resto permuta ativos. 
 
Meet PR 
- 200 inclui 100. Nao 300. Ou 100 Vaca? 
- BM 
- Navios 
- Falar os 150-200 do italiano (100 para credito futuro: GM, etc) 
- Encontro com moça (Arminio, etc) 
- Predio 
- Equador 
- ETH 
- Foz 
- MCMV 
 
 
 
EAO. Reter 50% dividendos 
vinho PM levar vv 
Jantar final ano 
Patrimonio eh com equity não divida que tem que ser paga 
Tilaba 
LC 
Avaliação PN e CA 
Perdas ETH e Braskem e avaliação CA 
Agenda DR 
 
Prêmio Odebrecht 
Grupo de apoio a criança com cancer 
 
 
Lima Neto vs Mantega 
DR vs C4 vs Lula 
Nova 
Governan¢a na EAO já não e + só divida (rel...) 
 
Conselho para KI? 
160 Milhoes? Na KI? 
Como pagar? 
Divida > TIR destroe valor 
- cavalo eh seu brinquedo? 
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Exemplos Kiko 
Socios vs constrangimentos 
 
Family office 
vs Lu 
Quadros 
Avião 
cel ilha 
Postura ki e faz 
 
Piscina Uberaba 
Môn gr. jovens Br? 
iniciar trab junto familia/Kieppe = Ger, Vot 
Forma¢ão 4a ger? 
Futuro Tio Nobertinho 
 
Gado 
AMD 
Irm Pat 
Visita BV 
 
Fernando Botelho 
NO > Passport Alemão 
Convite PS p/ Fazenda 
Saude 
levantar dividas EAO 
Kieppe vs Banco Santos 
impacto saida acionistas ODB 
Kiko vs Lu 
<<__PalmData__.dat>> 
 <<__PalmData__.dat>>  
 
 <<__PalmData__.dat>>  
 
 <<__PalmData__.dat>>  
 
 <<__PalmData__.dat>>  
 
 <<__PalmData__.dat>>  
 
 <<__PalmData__.dat>>  
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Assunto: GM: Meet pai. Arenas? Susep? FI-FGTS? Meet Pai ex 8

Data de Conclusão: terça-feira, 31 de maio de 2011

Status: Não iniciada

% concluída: 0%

Trabalho estimado: 0 horas

Trabalho real: 0 horas

Proprietário: Leonardo Fuzisaka

Categorias: Odebrecht

 
MP CND. $Palestras 
Emilio Garofago no MDIC 
Apoio 32 (15) CSN? Instrucao Normativa vs Multa isolada.  
Forma esquentar e alinhamento com Italiano dos 50! 
PROSUB?  
BForte 100M 2010. Previ?  
MP Petro - Meet PR. 
 
- o mínimo que precisamos para tocar o programa até jun/11. 
 
- quais os modelos e ou pontos em discussão em relação ao Financiamento estruturado. 
 
20 DGI 
1)Recomendação Nova Previ 
2) Incentivo MP Braskem: como agir? Cobrar direto PR. 
3) Financiamento Sub: Andre Paiva/Agostin 
4) Financiamento externo 
- Cuba não é a gente a pressionar.  
- Angola (MEBA + CS) 
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Assunto: Tel/Meet: Miriam. FBezerra. FP/AM/FB. JEC. Aecio? Sergio Guerra vs (pedido 

JS)? AP (Jantar c/Pai). Sirovsky

Data de Conclusão: sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012

Status: Não iniciada

% concluída: 0%

Trabalho estimado: 0 horas

Trabalho real: 0 horas

Proprietário: Leonardo Fuzisaka

Categorias: Odebrecht

Luiz Marinho: acompanhar 
 
JEC 
- Detentos 
- PPPs 
- TCU vs Supremo 
- Seguranca Copa 
 
Nelson Jobim 
 
ACMNeto: Aecio e AVital 
 
Murilo Ferreira: 
- Etanol,  
- Africa e  
- Prioridades/Alianca 
 
Aecio: 
- Cemig vs Controle SAESA 
- Planos? Viajar pelo Brasil. (ACMNeto) 
- Andrea (CDN?)  
- Fred (Fazenda) 
 
Mercadante: 
- Quimica verde:  
- LED  
- Foxcomm:  
- Mercado subsee 
- tecnologia area de Petroleo 
- satélite 
- como mostrarmos compromisso tecnológico na area de petróleo? 
 
AP: 
- 23 vc e 50 GM 
- jantar aqui em casa com Lula? 

Meu Pai 
JRMarinho 
Abilio 
Gerdau 
Nobre (sindicato São Bernardo) 
Hermelindo (Cooperçucar) 
RSetubal 
Trabuco 
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Eike 
- jantar com meu pai. 
- Seu Programa? 
- Conc CC GM vs AP e internado.  
- SubSea 
- Defesa 
- Acertado com AP 2/7 
- Revisão creditos 
    - 40US Angola (com custo US 4-5 a abater outro credito) 
    - 50 + 60 SUB (60 a carimbar parte) – necessita aprovar preços e estrutura financiamento 
    - 50 IPI (+20 p/GM) 
    - 10 AP (conta IPI) 
    1% BM 
 
JSG: 
- Sondas vs Italiano 
- SMS 
- Peru 
- Futuro Politico Bahia 
- Cacau Pratigi 
- Etanol 
- Sao Roque 
- Subsea 
 
JViana: 
-Peru 
-Temas ETH/Braskem 
 
Ex-Gov Rondonia 
Ricardo Flores 
MJorge 
Patrus 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: terça-feira, 2 de março de 2010 16:07

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Programa Total Italiano em Anexo

Anexos: Posição Feira e Italia consolidada .xls

Atendendo sua solicitação demonstrativo em anexo 
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De: Luiz Antonio Mameri

Enviado em: quarta-feira, 21 de janeiro de 2009 08:38

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: ENC: Italiano

Vide email de Ernesto. 
 

De: Ernesto Sa Vieira Baiardi  
Enviada em: quarta-feira, 21 de janeiro de 2009 07:13 
Para: Luiz Antonio Mameri 
Assunto: RES: Italiano 
 
Estive conversando por aqui sobre o aumento da LC BR. Eles estao esperando uma resposta a 
carta que AS entregou ao PB na sua ultima visita a BSB, e foi justamente o que o amigo AM 
comentou com MO no cafe que tiveram em novembro de 2008 em SP. Seria importante que PB, 
antes de vir, responda a carta para reiniciar as negociacoes. 
 
Ernesto Sá V. Baiardi 

 
Director Superintendente 

Fixo: +244 - 222-67-8011 
E-mail: ernestob@odebrecht.com 
Site: www.odebrecht.com 
 

 

De: Luiz Antonio Mameri  
Enviada em: terça-feira, 20 de janeiro de 2009 22:04 
Para: Ernesto Sa Vieira Baiardi 
Assunto: ENC: Italiano 

 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 20 de janeiro de 2009 15:42 
Para: Luiz Antonio Mameri 
Assunto: Italiano 
 
Disse que PB está indo para o pais de EB inicio de fevereiro mas fala comigo antes 
Conhecer: direcionou parte dos recursos do pessoal da campanha do evento 08 Brasil para o Pais que fica acima do 
Pais que trabalha André. Estão apoiando o Mauricio a pedido do amigo de meu pai 
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De: Hilberto M. Alves da Silva Filho

Enviado em: quarta-feira, 27 de junho de 2007 10:40

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: 

Ok, 
 
Estou passando o endereço para a apanha hoje conf. combinado com ele  
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 27 de junho de 2007 09:27 
Para: Hilberto M. Alves da Silva Filho 
Assunto:  
 
Falou com JD sobre os 500? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 11 de setembro de 2009 09:29

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Re: Res:

Pode liberar setembro 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res: 
Sent: Sep 11, 2009 09:15 
 
Acabamos hoje a programacao de Ago, 
A de Set estou no aguardo de sua liberacao para fazer o fluxo de entrega visto que a carga e pesada e temos feito 
varias viagens mas tudo acertado com o representante  
------Mensagem original------ 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Hilberto Silva Filho 
Enviada em: Set 10, 2009 18:34 
Assunto:  
 
Estamos em dia com aquela programacao que Luizinho acertou com emissario Italia? 
Entendo que faltaria set e out (ambos sujeito a minha conf). Estes pays seriam para qd do mes? 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: sexta-feira, 9 de outubro de 2009 17:47

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Italiano e Feira

Anexos: Posição Feira 09-10-09.xls

Em anexo planilha com a numerologia salicitada 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 9 de outubro de 2009 16:58 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: Italiano 
 
Pode liberar a ultima parcela (de outubro) de JD. 
O italiano me pediu para pagarmos o adicional de El.Sal. que ela pediu. Quanto é mesmo? 
Depois me mande quanto estamos a descobertos. 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: terça-feira, 2 de março de 2010 16:07

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Programa Total Italiano em Anexo

Anexos: Posição Feira e Italia consolidada .xls

Atendendo sua solicitação demonstrativo em anexo 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2010 15:26

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Re: RES: Contato

Não esta previsto contato que eu saiba. 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: RES: Contato 
Sent: Mar 9, 2010 14:26 
 
Tentei o contato com ele informou que terá na quinta uma reunião com você e 
depois voltará a manter contato 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 9 de março de 2010 12:45 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: Re: Contato 
 
Lembra aqueles 10 que pensei que tinhamos folga agora com os 30 da Braskem? 
Tinha combinado que JD programaria com vc. 
Diga a JD que errei no saldo (deixando registrado) mas que vou manter o 
acordado e fazer como novo adiantamento. 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Contato 
Sent: Mar 9, 2010 12:37 
 
Juscelino tentou contato com Luizinho dizendo que o estava procurando por 
orientação sua 
 
Tem alguma orientação sobre o assunto 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 10 de maio de 2010 16:31

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: RES: DIVERSOS

Eu não acertei se era aqui ou fora. Podendo ser aqui, não custa ajuda-los, 
mas venda caro a dificuldade! 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: segunda-feira, 10 de maio de 2010 16:07 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: DIVERSOS 
 
O J amigo do Italiano retornou reconhecendo que são 8 mais diz que tudo aqui 
nada fora e que este é o entendimento do amigo dele também 
Já atendi 60% (4,8) e ele quer o resto aqui e esta pedindo 
Estou em condições de atender mais não quero fazer nada fora da sua 
combinação 
 
Me oriente 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: domingo, 11 de abril de 2010 18:02 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: RES: DIVERSOS 
 
O 2 de bônus não garanti 100%, mas que iria me esforçar pelo próximo 1. Pois 
disse que precisa ter certeza que com isto ele me seguraria as demandas do 
partido inclusive nos estados pois ele estaria usando toda a nossa cota de 
bônus para o time dele. 
Isto vc tem que administrar com BJ e BG para assegurar que mantemos a verba 
acordada para bônus. Até mesmo porque teríamos que dar a o outro time. 
A info que tenho é que tudo dado até maio para os partidos não entra na 
abertura de contas da campanha com necessidade de dizer para onde vai. Se 
isto é verdade temos que acelerar o Maximo de bônus até Maio. 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: sábado, 10 de abril de 2010 21:29 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: DIVERSOS 
 
1 - Exato 8 via HS e 2 via Banus - foi ele que falou deste acerto 
E os 8 sendo 60 0/0 ( 4.8 ) aqui e 40 0/0 (3.2) la fora - esta divisao foi 
eu que falei e ele vai confirmar com o chefe dele 
 
2 - Vou providenciar transferir o debito de Angola para ele 
------Mensagem original------ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para:Hilberto Silva Filho 
Assunto: RES: DIVERSOS 
Enviada em: Abr 10, 2010 19:08 
 
Vide abaixo 
 
 
 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: sexta-feira, 9 de abril de 2010 17:35 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: DIVERSOS 
 
 
 
1 – Falei com J amigo do Italiano sobre o “Engano” com relação aos 30 X 20 
dizendo que estes novos 10 ( 8 + 2 ) 
 
seriam atendidos mais que seria no futuro motivo de conversa entre você e o 
chefe dele pois este valor estava 
 
superior ao combinado inicialmente.[Marcelo]  qd diz 8 + 2 é 2 bonus? 
 
 
 
2 – Falei com BG com relação ao evento e ele pretende usar com ele os 10 mm 
de bônus. Que acertará com você 
 
Um valor que sairá por mim para debito dele para atender os seus 
compromissos. Ou seja ele na empresa dele só 
 
sairá Bônus e me enviará o caixa necessário para atender este valor acordado 
entre vocês. 
 
Com relação aos 30 do Italiano ele entende que é debito dele portanto 
aguardo sua autorização para tirar de Angola 
 
E debitar a ele[Marcelo]  pode debitar. 
 
 
 
Estarei fora esta semana em reunião com alguns bancos em Portugal e Geneve 
mais contatável caso queira falar comigo 
 
 
 
. 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: quarta-feira, 26 de maio de 2010 16:53

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Posição Atualizada Maio/10

Anexos: Posição Feira e Italia consolidada .xls
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 18 de junho de 2010 13:09

Para: Bernardo Gradin

Assunto: ENC: Italiano

Tive que adiantar mais apesar de estarem devendo ainda o incentivo MP. 
Se o incentivo MP não sair, tenho outros acertos de BJ, HV, MF que devem sair e realoco custo 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 18 de junho de 2010 13:07 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: Italiano 
 
JD vai ver com você mais R10M (tente esticar até agosto). Dos quais talvez alguma coisa BG já faça de modo 
legitimo. 
Tudo de BG. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 5 de julho de 2010 12:16

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: Italiano

Depois preciso lhe passar pois ele tem/terá creditos realizados e a realizar com LM, BG e BJ. 
Assim vc acompanha o que já está realizado e o que falta e vai alocando os desembolsos: 
Dentro desta linha acertei/ratifiquei com ele: 

 R 20 até out (incluindo últimos 10 que vc acertou com JD até agosto, ou seja estes 10 até agosto, mais 10 até 
outubro): via JD 

 R 20 onde somos agentes do aço: acertar com JD como entregaremos para não misturar com o fluxo acima, 
entupindo os canais (ele sugeriu alguns prestadores de serviço). Vou passar para BJ como seremos 
reembolsados (ou passados para trás...) 

 Depois ele vai me passar um saldo do Feira. 

 R 2-3 camisas oficiais (por isto que disse que nem tudo de agora é Vaca), para isto tem que avisar ao “filho” de 
JP 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 5 de julho de 2010 13:52

Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Re: RES:

Avise a Felipe ou peca para HS avisar JD para nao "se perder" e abatermos do saldo do italiano comigo. 
------Original Message------ 
From: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: Hilberto Silva 
Subject: RES:  
Sent: Jul 5, 2010 12:32 
 
Já esta avisado, me disse q então não é das contas dele.........entendeu.... 
 
 
 
BJunior2016grande2_nova_diretor.jpg 
 
 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: segunda-feira, 5 de julho de 2010 12:02 
Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: 
 
 
 
Bonus: avise a Vaca que parte é de Felipe (que vai cuidar oficial da moça) 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: segunda-feira, 16 de agosto de 2010 17:48

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: 

1 – Por agora esta OK no tempo vai pedir para acelerar mas vamos levando quando folga aceleramos na falta 
seguramos. JD entende o funcionamento 
 
2 – OK so liberamos o 1º. O segundo so com seu OK 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: segunda-feira, 16 de agosto de 2010 17:40 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: RES:  
 

1. Ele está ok? 
2. Só o 1º. O 2º ainda não me foi confirmado 

 

De: Hilberto M Alves da Silva Filho  
Enviada em: segunda-feira, 16 de agosto de 2010 17:23 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES:  
 
1 – Conversamos com ele que teremos que fazer da forma que estamos trabalhando e que neste momento estamos 
com muita dificuldade portanto atenderemos a medida que tivermos disponibilidade e que temos de ter um tempo 
maior para atende – lo. 
 
2 – Estamos falando do 1o. ou do 2o. 2.5 porque o 1o. Já esta no processo de atendimento junto com o nosso 2,5 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: segunda-feira, 16 de agosto de 2010 15:39 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto:  
 
1 -Conseguiu se acertar no tema aço com JD?  
 
2 -Entendo que os 2.5 de Duda do aço já está ok? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sábado, 21 de agosto de 2010 19:20

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Aqueles 20 do aço que vc esta acertando com JD, por enquanto esta reduzido para 15. 
Ele parece que vai conseguir uma conta externa para agilizar. 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: quinta-feira, 26 de agosto de 2010 19:30

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: 'Luiz@Eduardo.Soares'

Assunto: Res: RES:

Estou também acompanhando o desenrolar e sei que as orientações dadas vieram incompletas e já foi solicitado o 
complemento Com JD os encontros sao pessoais e esta marcado para 2a este encontro 
Recebemos uma boa quantidade de gasolina e deu para diminuir boa parte da pressão 
O cervejeiro também vai dar uma boa aliviada e já estamos passando para ele uns 10 amanhã 
Nosso DG usou parte dos 2 para atender demandas dele mais ainda tem 600 que esta a nossa disposição e com 
certeza usaremos em breve 
    
------Mensagem original------ 
De: Luiz Eduardo Soares 
Para:Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc:Hilberto Silva Filho 
Assunto: RES: RES: 
Enviada em: Ago 26, 2010 19:02 
 
Temos reunião de avaliação com ele na 2a. feira e já colocamos o assunto em pauta 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quinta-feira, 26 de agosto de 2010 19:02 
Para: Luiz Eduardo da Rocha Soares 
Cc: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: Re: RES: 
 
Ok. Alinhe tb com JD a deducao destes 7.5 do fluxo do aco. 
 
----- Original Message ----- 
From: Luiz Eduardo da Rocha Soares 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Sent: Thu Aug 26 17:59:11 2010 
Subject: RES:  
 
Tudo certo. 
 
Já pedimos informações complementares que faltavam e ele ficou de enviar. 
 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quinta-feira, 26 de agosto de 2010 18:58 
Para: Luiz Eduardo da Rocha Soarers 
Cc: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto:  
 
Arredondou aquele tema que lhe passei? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 22 de setembro de 2010 18:31

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: RES: 

Na planilha estava US$ 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: quarta-feira, 22 de setembro de 2010 18:24 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: 
 
Perfeitamente e por isto falei que 20% são R$ 3MM 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 22 de setembro de 2010 18:15 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: RES: 
 
Aço é R$ 15M e não US$ 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: quarta-feira, 22 de setembro de 2010 18:12 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: 
 
Sim, conforme fluxo montado com JD liberaremos na próxima semana 20% do aço 
ou seja R$ 3 MM O saldo conforme fluxo montado aguardará a liberação e só 
ocorrerá depois da conversa deles. 
Em anexo planilha atualizada referente conta do Italiano. 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 22 de setembro de 2010 17:57 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: RES: 
 
Acertamos de liberar algo do aço até chefe JD e ele se entenderem? 
Me passe depois a nova posição. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: quarta-feira, 22 de setembro de 2010 17:41 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: 
 
Conversa clara e perfeitamente entendida Chefe de JD falará com o Aço. 
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Atualizada planilha incluindo Menino da Floresta Voce precisa de uma nova 
posição com estas correções ? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 22 de setembro de 2010 09:27 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: Fw: 
 
Conseguiu checar? 
------Original Message------ 
To: Hilberto Silva 
Subject: 
Sent: Sep 20, 2010 21:44 
 
Como foi a conversa JD vs Aco? 
Na conta do Italiano acho que vc nao colocou os 2M do menino da Floresta 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 30 de setembro de 2010 16:52

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Re: Atendido

Pode liberar os 100 para outros 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Fernando Migliaccio da Silva 
Subject: Atendido 
Sent: Sep 30, 2010 16:36 
 
Para conhecimento: 
 
 
 
1 - Atendemos com muito sufoco os 3 do aço que estava programado para esta 
semana. 
 
Nosso amigo JD ficou bastante satisfeito pois conhecendo as dificuldades 
estava bastante preocupado. 
 
 
 
Estamos com os 100 que você ficou de ver a necessidade de AM a disposição. 
 
Veja se vai usar ou se me libera para eu fazer a felicidade de outros. 
 
 
 
Aguardo 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 6 de outubro de 2010 17:00

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Que horas vao estar com JD amanha? Qd e Qt seria o proximo desembolso do aco (ainda nao liberado!) 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 8 de outubro de 2010 14:00

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: Re: RES: Italiano

O 1 de bonus adiciona na conta do Italiano conosco e eh no mesmo valor do pgto Vizinho (usar tb a mesma 
empresa). 
A principio pague os 3 do aco de 14. Qq coisa lhe falo ate 4a. 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: RES: Italiano 
Sent: Oct 8, 2010 12:23 
 
0k será liberado os 2 sendo 1 nosso (ultimo)e 1 do aço 
Tem programado para dia 14/10 quinta próxima  3 do aço tendo 
disponibilidade. 
O 1 de Bônus tem algo a ver com o aço ? 
Estamos fazendo hoje o 1 + 1,5 de Bônus para Vizinho hoje 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: sexta-feira, 8 de outubro de 2010 10:06 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: Italiano 
 
Libere entao hoje: 
1 (o nosso que faltava) 
1 (do aco, mas aguarde minha liberacao para as proximas. Qd eh a proxima?) 
1 Bonus 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 19 de outubro de 2010 16:41

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: RES: 

6a nos falamos, mas acho que não vamos precisar ir além do Aço. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: terça-feira, 19 de outubro de 2010 15:13 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: 
 
Dos 15 do Aço já pagamos 7 restam portanto 8 programados para serem 
liquidados 4 nesta semana e 4 na próxima concluindo o programa Aço. 
Para esta semana nada além dos 4 do Aço para o Italiano. 
Para próxima semana além dos 4 do Aço poderemos trabalhar para 
disponibilizar para o Italiano + 4 do nosso 
Atende ? havendo uma disponibilidade extra te aviso. 
Se for usar favor confirmarç. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: segunda-feira, 18 de outubro de 2010 12:58 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: 
 
Qual os compromissos restantes (data e valor) com JD vs Aco? 
Quanto poderia disponibilizar a mais em cada uma destas 3 semanas para o 
Italiano? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 22 de outubro de 2010 19:54

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Claudio Melo Filho

Dos 3 de JD/Italia da semana que vem, mande para JD soh 2. Os outros 1 vc manda para amigo de CMF. O chefe de 
JD sabe. Nao precisa dizer a JD para onde foi o 1. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sábado, 4 de dezembro de 2010 18:16

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Aço: aceitou liberar tudo (Italiano concorda que vai para recompor o que adiantamos). Assim agora vou buscar de 
Aço (15 + 2,5). È este valor? 
 
Italiano disse que Monica vai lhe procurar para programar R$ 3.5 (ela vai querer logo, mas acha que da para vc 
estender pgtos até fev) 
 
JD vai lhe procurar em fev para que liberemos entre março e maio mais R$ 6.5 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 16 de março de 2011 13:22

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Re: Res: Re: Res:

Hilberto: cuidado para não misturar as bolas e interlocutores: 
15 JD 
2.5 DM para SP 
 
----- Original Message ----- 
From: Hilberto M Alves da Silva Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Wed Mar 16 12:19:13 2011 
Subject: Res: Re: Res: 
 
O valor e este mas preciso confirmar se os 2,5 não foram para DM 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Enviada em: Wed Mar 16 12:12:20 2011 
Assunto: Re: Res: 
 
Mais o valor eh 15 + 2.5? 
 
----- Original Message ----- 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Sent: Wed Mar 16 12:11:38 2011 
Subject: Re: Res: 
 
Você não conhece o negociador do outro lado... 
 
----- Original Message ----- 
From: Hilberto M Alves da Silva Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Wed Mar 16 12:05:33 2011 
Subject: Res: 
 
Mais minimo de 20% 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Enviada em: Wed Mar 16 11:57:45 2011 
Assunto:  
 
Qual a divida com aco? 
15 + 2.5 + %? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: domingo, 17 de abril de 2011 21:06

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Conta Italiano

LM vai usar mais US$ 3 do credito para pais JB. 
Italiano me disse que ainda tinha 6.5 reais para pagar a JD do passado (parece que JD deu uma sumida e ainda não 
foi feito). Sabia que era culpa deles não ter acontecido ainda. Havia ainda este valor a pagar? 
Sua amiga baiana vai lhe procurar para planejar mais 16 reais. Veja oque consegue jogar no tempo e lá para fora. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012 13:30

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Italiano

Pediu R$ 1,5M do saldo dele nos próximos 2 meses. Disse a ele que vc teria que  programar (se precisar um pouco 
mais de tempo acho que da para administrar). 
Procure o Brani (Darci tem o contato). 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 12 de março de 2012 08:11

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Tudo bem? 
Vc falou com assessor Italiano? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 10 de abril de 2012 14:22

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Re: RES: Res:

Exato 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: RES: Res: 
Sent: Apr 10, 2012 14:21 
 
Ok entendido. 
Através do Beni tambem 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 10 de abril de 2012 14:16 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: Re: Res: 
 
1,5 foi o original? 
Se sim ele pediu mais 500 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res: 
Sent: Apr 10, 2012 14:14 
 
Não o programa aprovado por você foi de 1,5 E para ampliar para 2,0 ? 
------Mensagem original------ 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para:Hilberto Silva Filho 
Assunto: 
Enviada em: Abr 10, 2012 13:00 
 
Eu tinha lhe falado a umas 2 semanas do pedido adicional de mais 500 mil Italiano? 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: terça-feira, 5 de junho de 2012 18:24

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Res:

Ok 
Como estou fora eu procuro ele 
------Mensagem original------ 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Hilberto Silva Filho 
Assunto:  
Enviada: 5 jun, 2012 15:53 
 
Da conta do Italiano liberar R$ 500 mil semana que vem e R$ 500 mil para julho. 
 
B vai lhe procurar 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 16 de julho de 2012 12:41

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho (hilberto@odebrecht.com)

Acerte com B. (Assessor Italiano) R$ 500k para semana que vem e R$ 500k para semana seguinte naquela conta dele
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De: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>

Enviado em: segunda-feira, 23 de agosto de 2010 10:52

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: 

ok 
 
--- On Mon, 8/23/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject:  
To: "Brani" <kontichbrani@yahoo.com> 
Date: Monday, August 23, 2010, 6:30 PM 

Brani, 

Por favor diga ao Chefe que do valor que meu pai se referiu, 1/3 são referentes ao apoio direto as 
bases, que não passa por ele. Daí o valor 50% maior citado por meu pai. 

 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 



Conta 2 - Posição Pós Itália
Em 31 de mar de 2014

Em R$ mil
Fontes Econômico

Crédito BRK 100.000

Crédito OR 23.000

Total Fontes 123.000

Usos

2013
Doação Partido 4.000
2014
Feira 16.000
Revista BRK 1.599

Total Usos 21.599

Saldo 101.401

Composição do Saldo Conta 2 101.401
Saldo Pós Itália na conta 2 101.401



Conta 1 - Posição Programa Especial Italiano
Em 31 de mar de 2014

Em R$ mil
Fontes Econômico

Saldo Programa Anterior de (US$10MM enviados) 3.598

LM 64.000

BJ 50.000

BJ (2) 20.500
50.000
-6.500 (V)

-15.000 (Extra)
-8.000 (Custo LM)

BK 50.000 Realizado

HV 12.000 Realizado

Total 200.098

Usos

2008
Evento 2008 (Eleições Municipais) via Feira 18.000

Evento El Salvador via Feira 5.300

2009
Solicitado em 2009 (Via JD) 10.000

2010
Solicitado em Abril e Maio 2010 (Via JD) 8.000

Eventos Julho / Agosto / Setembro 2010 (16 + 4 Bonus) via JD 20.000

Evento Setembro 2010 Extra (Assuntos BJ, 900 via Bonus PT) via JD 10.000

Menino da Floresta - direto com Menino 2.000

Prédio (IL) 12.422

2011
Feira (atendido 3,5MM de Fev a Maio de 2011) Saldo Evento 10.000

Programa  OH 4.800

Feira (Pagto fora = US$10MM) 16.000

2012 e 2013
Programa B 2.000
Programa B 2 (jun e jul 2012) 1.000
Programa B 3 (jul 2012 extra) 1.000
Programa B 4 (Nov a Dez 2012) 3.000
Programa B 5 (Jan a Out 2013) 5.000
Programa B 6 (Dez 2013) 1.000
Doação Instituto 2014 4.000

Total 133.522

Saldo 66.000

Composição do Saldo Conta 1 66.000
Itália 6.000
Amigo 10.000
Pós Itália 50.000
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2014 15:07
Para: Marcelo Bahia Odebrecht
Assunto: Posição atualizada conforme solicitado
Anexos: Posição Italiano 2014.xls

Em anexo 2 planilhas separadas das contas 1 e 2 
conforme combinamos 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho
Enviado em: terça-feira, 22 de outubro de 2013 07:17
Para: Fernando Migliaccio
Assunto: Fwd: ENC: C/C 
Anexos: Cópia de POSICAO - ITALIANO Set 2013.xls; ATT00001.htm

Vou te ligar para falarmos 
 
Enviado via iPhone 
 
Início da mensagem encaminhada 

De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Data: 21 de outubro de 2013 20:26:06 GMT+1 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho <hilberto@odebrecht.com> 
Assunto: ENC: C/C  

Hilberto, 
Vc pode me mandar aquela versão mais aberta/completa? 
  
O pós Itália não gastou nada dos seus 50. Os 23 gastos deveriam ter sido pagos por Paulo Melo e 
não desta conta. 
Cobre dele e qq duvida me fale amanhã 
  

De: Hilberto M Alves da Silva Filho  
Enviada em: quarta-feira, 25 de setembro de 2013 11:14 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: C/C  
  
MO, 
  
Em anexo posição solicitada da C/C do nosso amigo 
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Assunto: Tel/Meet: Miriam. FBezerra. FP/AM/FB. JEC. Aecio? Sergio Guerra vs (pedido 

JS)? AP (Jantar c/Pai). Sirovsky

Data de Conclusão: sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012

Status: Não iniciada

% concluída: 0%

Trabalho estimado: 0 horas

Trabalho real: 0 horas

Proprietário: Leonardo Fuzisaka

Categorias: Odebrecht

Luiz Marinho: acompanhar 
 
JEC 
- Detentos 
- PPPs 
- TCU vs Supremo 
- Seguranca Copa 
 
Nelson Jobim 
 
ACMNeto: Aecio e AVital 
 
Murilo Ferreira: 
- Etanol,  
- Africa e  
- Prioridades/Alianca 
 
Aecio: 
- Cemig vs Controle SAESA 
- Planos? Viajar pelo Brasil. (ACMNeto) 
- Andrea (CDN?)  
- Fred (Fazenda) 
 
Mercadante: 
- Quimica verde:  
- LED  
- Foxcomm:  
- Mercado subsee 
- tecnologia area de Petroleo 
- satélite 
- como mostrarmos compromisso tecnológico na area de petróleo? 
 
AP: 
- 23 vc e 50 GM 
- jantar aqui em casa com Lula? 

Meu Pai 
JRMarinho 
Abilio 
Gerdau 
Nobre (sindicato São Bernardo) 
Hermelindo (Cooperçucar) 
RSetubal 
Trabuco 
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Eike 
- jantar com meu pai. 
- Seu Programa? 
- Conc CC GM vs AP e internado.  
- SubSea 
- Defesa 
- Acertado com AP 2/7 
- Revisão creditos 
    - 40US Angola (com custo US 4-5 a abater outro credito) 
    - 50 + 60 SUB (60 a carimbar parte) – necessita aprovar preços e estrutura financiamento 
    - 50 IPI (+20 p/GM) 
    - 10 AP (conta IPI) 
    1% BM 
 
JSG: 
- Sondas vs Italiano 
- SMS 
- Peru 
- Futuro Politico Bahia 
- Cacau Pratigi 
- Etanol 
- Sao Roque 
- Subsea 
 
JViana: 
-Peru 
-Temas ETH/Braskem 
 
Ex-Gov Rondonia 
Ricardo Flores 
MJorge 
Patrus 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 3 de agosto de 2011 14:34

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Re:

Reenvio 
------Original Message------ 
To: Hilberto Silva 
Subject:  
Sent: Aug 3, 2011 10:04 
 
Assim que puder atualize a aquela planilha da conta do italiano e vamos sentar para ver juntos 



2

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 4 de agosto de 2011 18:04

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Re: RES: RES: Parcelas da amiga

Ok 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: RES: RES: Parcelas da amiga 
Sent: Aug 4, 2011 17:16 
 
Vou avisar a ela que o encontro foi adiado para próxima semana mas acho que poderíamos liberar a 2a de US$ 500 
mil e aproveito para avisar também a ela desta liberação apesar de ainda não ter o assunto 100% fechado. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 3 de agosto de 2011 14:34 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: Fw: RES: Parcelas da amiga 
 
Reenvio 
------Original Message------ 
To: Hilberto Silva 
Subject: Re: RES: Parcelas da amiga 
Sent: Aug 3, 2011 06:15 
 
Diga a ela que estava previsto encontro esta 2a mas ele teve que se "internar" para resolver o plano divulgado 
ontem. Eu e ele estaremos viajando esta semana. Esta no campo dele marcar agora (provavel semana que vem). 
Vc acha que cabe liberar uma 2a? 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: RES: Parcelas da amiga 
Sent: Aug 2, 2011 17:23 
 
Liberada a 1a e informado a ela que as próximas ela precisa pedir ao amigo novo dela que converse com voce 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2011 19:38 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: Parcelas da amiga 
 
Nao consegui ainda estar com GM. Liberou aquela 1a? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 8 de agosto de 2011 11:14

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Falei com sucessor Italiano. Pode liberar todo saldo dos 16M de sua amiga conforme previamente acordado. 



4

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 9 de agosto de 2011 11:23

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: RES: 

ok 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: terça-feira, 9 de agosto de 2011 10:32 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: 
 
Posso te enviar por email ? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 9 de agosto de 2011 09:21 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: 
 
Preciso da conta Italiano Revisada (considere os 16M de sua amiga ja 
sacados/comprometidos) ate amanha. Vc consegue? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 7 de outubro de 2011 00:21

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Qt foi mesmo que separei para o Italiano (23?) e pro sucessor dele (50?) 



1

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 28 de agosto de 2012 14:15

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Paul Elie Altit; Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: RES: RES:

Veja o e-mail que mandei. 
Se não me engano o que havia combinado seria agregar na conta de G um valor que PA acertou para um projeto em 
SP (credito de 1 M até outubro e se não me engano 21 até 2014), assim ele passaria a ter 50 (pertence ao ex) + 23 
(atual). Temos que manter os 2 saldos em separado, mas vamos creditando tudo. A principio o 15M sai dos 23 
(atual), mas o 21 só entra até 2014, assim vamos tratando os créditos juntos (é o que disse a ele). 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2012 13:22 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: RES: 
 
Este novo programa é para ser abatido dos 50 de G ou é um novo programa sem origem ? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2012 13:09 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: RES: 
 
Acredito que sim e deixamos pré-conversados que esta parte seria fora 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2012 11:17 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: Re: RES: 
 
Tudo aqui ou conseguiu algo fora para facilitar? 
Imagino que o 7 pos nov eh o lucro 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: RES: 
Sent: Aug 28, 2012 10:48 
 
1 ago. 
 
3 set 
 
4 out 
 
Saldo de 7 a partir de nov. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: segunda-feira, 27 de agosto de 2012 14:23 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: 
 
 
 
Acertou oque com Feira sobre os 15M? 
 
 



 

492
3

Hora de início:
09/01/2013
02:00:00(UTC+0)

Assunto: GM: (11-98389-8141)? Pedido especifico blindagem
JEC.
Assistentes:
Localização:
Detalhes:
Liberar p/Feira pois meu pessoal não fica sabendo. Deixar
predios com Vaca
  Para Edinho visão da conta toda inclusive o gasto com
Haddad
MRF: dizer do risco cta suíça chegar campanha dela? E com
Adams não abrir mão de receber faturas Brenco, pendências
(compilado agenda GM) mostrando que estamos sendo
esprimidos!
Limite pos italia/Glosa/Indiciamento e Nafta. Financ PO vs
custo. contaGana. Prazo divida AGRO vs NM. Glosas
Petrobras. Desoneração PPPs. Pacote pós Copa. Ingressos
Itaquera. Financiamentos. CIDE. Ciencia sem fronteira? CID.
Recursos BB p/GERJ. Torres. Medidas estruturais .
27/6 Ed:
•       avisar das glosas PB e curtos circuitos e preocupação
como os compromissos abaixo
•       vamos avisar as pessoas e combinar o prazo
(dificuldades de logística)
•       alinhamos que ele operaria e qd procurássemos direto
mencionaríamos o nome dele
•       Compromissos de reunião : Feira (5+5/7), Euripes
Junior/PROS (5/7), Lupi (2/7), Marcos Pereira/PRB (5/7),
Fabio Tokassky/PCdoB (3+4/7): total participantes 20 + 9
•       CANCELADO: PR/Antonio Rodrigues (17/7), PP/Ciro
(10/7) e PSD/GK (10/7) + MT

    40 para vaca (parte para Feira)
    Lucro Ext. Supervia. Prosub? Esposa. .
    Nome Receita (NM?). CID. Prosub
    LC Angola. Nafta. Creditos PIS/COFINS Agro. CIDE. Fin
Outorga. Levar agenda provisoes 2014. DGIs predios. Estre.
PL Project Finance
    Creditos Eletro
    IPI clientes Braskem
    CIDE: com Marcio
    Aero: Meet 6ª com Hereda
    Torres: ok
    Project Finance: meet 6ª
Receita:
  Nota sobre demais temas
  IR Exterior (meet Gerdau e Itau)
  Nome receita
  Gasolina: ainda nao

Em rodovias,a msg é que com as melhorias feitas podem
contar conosco no 7 (163 MT) e talvez no 5 (060).
O principal pedido (ou pedido de atenção) é fazer com que se
implemente o project finance com ESA limitado.
Aí é necessário que se dê mais força à CEF e BB para não
ficarem a reboque do BNDES. Bancos privados não serão
lideres em motivar mudanças. Outro tema é fazer acontecer a
ABGF.
  613 vs custo congresso.
  IR exterior (consolidacao vertical) e deixar para depois
(inclusive conversa com empresas servicos/bancos)
  SCCP (Recuperação tributos, CID e CEF).
  1os lotes concessões rodo ok
  Pegadinhas Project Finance (ABGF vs riscos não
gerenciáveis)

  CIDE vs Etanol
  Biomassa vs Antonio Henrique (externalidades e energia
expansao agricola)
  Esposa?

CREDITOS:
  - BMX: Vacareza e Zaratini: 3% (aprox 27M) sendo 3 deles
mais 1 GM até outubro. Depois 21M p/GM e 2 para (V+Z).
  - Prosub/Conta italiano
  - Creditos Vaccari e pgtos diretos
  - REIQ: 100MM - 1.5 Brasilieros
  - Levar Plan dos 50MM

Notas antigas:
  Adiantar 15 p/JS
  IPI ate dez e pis/cofins ate jan.
    1.  Contribuição:
•       Evento Out:
•       14M:    já demonstrado/alinhado com V´i.
•       3M:     V´a+Z (Projeto SP)
•       1M:     a definir G. (Projeto SP)
•       Evento 2014:
•       ~20M:   creditos diversos com V´i.
•       2M:     V´a+Z (Projeto SP conforme orientação G.)
•       21M:    a definir G. (Projeto SP)
•       CC antiga (saldo)
•       50M:    a definir G.
•       20M:    a definir A. (sendo 12 M de BM reclamado por
V´i)
•       Provaveis Aditivos:
•       30M:    a definir G. com V´a+Z (Novo Projeto RJ)
•       Projetos MD (S + Lab)
•       Avibras?

Categoria: Tarefas
Lembrete:
Prioridade: Desconhecido
Status: Desconhecido
Classe: Normal
Repetir dia: Nenhuma
Repetir regra: Nenhuma
Repetir intervalo: 0
Repetir até:

1001
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Assunto: AP: Comandatuba? Ligou Feijo? GM. Aero. FI-FGTS? Arenas, Embraport e 

Convite p/Feijo Brasil.

Data de Conclusão: sexta-feira, 6 de maio de 2011

Status: Não iniciada

% concluída: 0%

Trabalho estimado: 0 horas

Trabalho real: 0 horas

Proprietário: Marcelo Bahia Odebrecht

Categorias: Odebrecht

 
Conc CC GM vs AP e internado. Min STJ? VP CEF. MFortes? 
Rossano vs aeros: jantar 
Assinatura BM. Liberar esqualito. Da para segurar se tiver seu apoio. 
Fundo de 5 desp Lula 
Tel Feijó 
Embraport 
Instituto: Paulo Okamoto 
US$ Palestras, jato, etc 
TAV 
Vale 
Monica 3.5M ate 11/5 e depois ficou de passar resto 
Olimpiadas 
 
 
SubSea 
Resolucoes CNSP (GM?) 
Fragatas 
 
 
Acertado com AP 2/7 
Revisão creditos 
- 40US Angola (com custo US 4-5 a abater outro credito) 
- 50 + 60 SUB (60 a carimbar parte) – necessita aprovar preços e estrutura financiamento 
- 50 IPI (+20 p/GM) 
- 10 AP (conta IPI) 
1% BM 
 
 
Em uma das listas da OAB que foram enviadas à Presidência para escolha do Ministro do STJ consta um excelente 
nome de imensa credibilidade e respeito no Judiciário. Alde da Costa Santos Júnior é o candidato preferido dos 
ministros do STJ para a posição. Tenho apoiado sua indicação nas relações que possuo. Acho que seria importante 
se pudéssemos manifestar, também, o apoio com pessoas chave neste processo de escolha. 
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Conta 1 - Posição Programa Especial Italiano
Em 31 de mar de 2014

Em R$ mil
Fontes Econômico

Saldo Programa Anterior de (US$10MM enviados) 3.598

LM 64.000

BJ 50.000

BJ (2) 20.500
50.000
-6.500 (V)

-15.000 (Extra)
-8.000 (Custo LM)

BK 50.000 Realizado

HV 12.000 Realizado

Total 200.098

Usos

2008
Evento 2008 (Eleições Municipais) via Feira 18.000

Evento El Salvador via Feira 5.300

2009
Solicitado em 2009 (Via JD) 10.000

2010
Solicitado em Abril e Maio 2010 (Via JD) 8.000

Eventos Julho / Agosto / Setembro 2010 (16 + 4 Bonus) via JD 20.000

Evento Setembro 2010 Extra (Assuntos BJ, 900 via Bonus PT) via JD 10.000

Menino da Floresta - direto com Menino 2.000

Prédio (IL) 12.422

2011
Feira (atendido 3,5MM de Fev a Maio de 2011) Saldo Evento 10.000

Programa  OH 4.800

Feira (Pagto fora = US$10MM) 16.000

2012 e 2013
Programa B 2.000
Programa B 2 (jun e jul 2012) 1.000
Programa B 3 (jul 2012 extra) 1.000
Programa B 4 (Nov a Dez 2012) 3.000
Programa B 5 (Jan a Out 2013) 5.000
Programa B 6 (Dez 2013) 1.000
Doação Instituto 2014 4.000

Total 133.522

Saldo 66.000

Composição do Saldo Conta 1 66.000
Itália 6.000
Amigo 10.000
Pós Itália 50.000
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 6 de julho de 2010 10:06

Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: Re: Filippi

 
------Original Message------ 
From: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Filippi 
Sent: Jul 6, 2010 06:44 
 
Os tels q tenho dele nao atendem. Inclusive o Radio.  
 
Pede pro italiano dar meu radio pra ele..... 
 
55*2*3255 
21 7844 6163 
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De: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Enviado em: segunda-feira, 5 de julho de 2010 14:12

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Res: Re: RES:

Ja chamei Felipe no Radio!!! 
 
Fique tranquilo.  
 
 
 
------Mensagem original------ 
De: Marcelo Bahia Odebrecht-Isabella 
Para: Benedicto Barbosa Silva Junior/Ronimar M. Mendes 
Para: Hilberto M. Alves da Silva Filho 
Assunto: Re: RES: 
Enviada: 5 Jul, 2010 13:51 
 
Avise a Felipe ou peca para HS avisar JD para nao "se perder" e abatermos do saldo do italiano comigo. 
------Original Message------ 
From: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: Hilberto Silva 
Subject: RES:  
Sent: Jul 5, 2010 12:32 
 
Já esta avisado, me disse q então não é das contas dele.........entendeu.... 
 
 
 
BJunior2016grande2_nova_diretor.jpg 
 
 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: segunda-feira, 5 de julho de 2010 12:02 
Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: 
 
 
 
Bonus: avise a Vaca que parte é de Felipe (que vai cuidar oficial da moça) 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 5 de julho de 2010 12:16

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: Italiano

Depois preciso lhe passar pois ele tem/terá creditos realizados e a realizar com LM, BG e BJ. 
Assim vc acompanha o que já está realizado e o que falta e vai alocando os desembolsos: 
Dentro desta linha acertei/ratifiquei com ele: 

 R 20 até out (incluindo últimos 10 que vc acertou com JD até agosto, ou seja estes 10 até agosto, mais 10 até 
outubro): via JD 

 R 20 onde somos agentes do aço: acertar com JD como entregaremos para não misturar com o fluxo acima, 
entupindo os canais (ele sugeriu alguns prestadores de serviço). Vou passar para BJ como seremos 
reembolsados (ou passados para trás...) 

 Depois ele vai me passar um saldo do Feira. 

 R 2-3 camisas oficiais (por isto que disse que nem tudo de agora é Vaca), para isto tem que avisar ao “filho” de 
JP 
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De: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>

Enviado em: terça-feira, 29 de junho de 2010 16:37

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: 

Só na sexta. Marcamos? 
 
--- On Tue, 6/29/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote:

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject:  
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com> 
Date: Tuesday, June 29, 2010, 11:28 PM 

O chefe esta em SP esta semana? 

 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 2 de julho de 2010 18:42

Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Pessoalmente detalho. Mas fechei algo razoavel com Italiano sobre colocar outros apoios na conta dele. 
Com isto ate evitamos alguns stresses tipo a moca do cavaleiro que CA esta administrando. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 8 de julho de 2010 15:04

Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: Recado que AA está dando ao italiano na semana que vem

 
Na linha do que conversamos segue lista que iria abater do seu credito mais a frente, sem afetar seu fluxo. Todos 
irão saber que precisa sua aprovação, mas que este valor seria em adição a qq outro que vocês acertaram mandar 
(ou seja não iria abater de eventual credito deles com vc). Talvez tenha que chegar mais tarde aos 10 que falamos (a 
lista abaixo totaliza 7,95). Nota: tem vários outros apoios à estes e outros que estamos assumindo além dos números 
abaixo. 
 
TG       0,75      
PF        0,20      
AM       2,00      
MS       0,50      
V          0,20      
RF       0,50      
JB        0,50      
MS       0,20      
FP        0,50      
AJ        0,30      
PR       0,10      
MD       0,50      
HC       0,20      
JW       0,50      
BA       1,00 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sábado, 14 de agosto de 2010 18:31

Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Claudio Melo Filho

Italiano me disse que já falou com quase todos daquela lista dos 10M que vamos tirar do saldo dele. 
Não me recordo se comentei com vocês, mas na época achou o valor de JW pouco. Comentei que era apenas uma 
parte. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 27 de setembro de 2010 16:10

Para: Claudio Melo Filho; Bernardo Gradin

Assunto: Re: Res:

Foi exatamente isto que disse ao Italiano. 
Da parte do Italiano estou ok. 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Bernardo Gradin 
Sent: Mon Sep 27 15:02:49 2010 
Subject: Res: 
 
Houve um pequeno stress em assunto da engenharia(Barradas me diz ter esclarecido), mas lembre-se também que 
ele precisa chorar para ter algo junto ao italiano. 
De qualquer forma vou estar com ele amanhã ou quarta e verifico se "apertou". 
Darei retorno. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Claudio Melo Filho; Bernardo Gradin Enviada em: Mon Sep 27 15:00:03 2010 
Assunto:  
 
O Galego amigo de voces comentou ("reclamando, sem reclamar") com o italiano que nada recebeu de nos 
"espontaneamente". Que tudo foi por conta do credito. 
Parece que a coisa apertou no fim e ele precisa algo mais. 
Acho bom voces checarem para nao ficar gosto ruim no cafezinho, depois de um belo banquete. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 30 de junho de 2010 22:46

Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: Re: Res:

Vou estar antes de ir escritorio com Benjamin. Depois lhe ligo ------Original Message------ 
From: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res: 
Sent: Jun 30, 2010 22:43 
 
A conversa com Vacca é amanha!!!!!! 
 
------Mensagem original------ 
De: Marcelo Bahia Odebrecht-Isabella 
Para: Benedicto Barbosa Silva Junior/Ronimar M. Mendes 
Assunto:  
Enviada: 30 Jun, 2010 22:38 
 
AMer quer falar comigo amanha (11hs). Deve ser apoio. 
Minha ideia eh tentar tirar do Italiano com quem vou estar 6a. Acho que consigo pois consegui uma verba grande 
com LM para Italiano. 
Como foi a conversa com a moca, conseguiu jogar para Vaca? 
 



POSIÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL

R$

1 Saldo do Programa Anterior 3.597.650            nota : 1

2 Verba Evento 2008 (17 + 1 ) 18.000.000          

3 Verba Aprovada El Salvador  (1,5 + 1 +2,8) 5.300.000            nota : 2

4 Saques Totais Realizados via amiga  (2 + 3 - 1 ) 19.702.350          nota : 3

5 Valor entregue ao representante da Italia/09 ( 4 X 2,5 ) 10.000.000          

6 Sub-Total  ( 4 + 5 ) 29.702.350          

7 Valor entregue ao representante da Italia em Abr/Mai/10 8.000.000            

8 Valor entregue ao Partido via Bonus 1.000.000            

9 Valor Total  ( 6 +7 + 8 ) 38.702.350          nota : 4

notas:

1 - Saldo referente ao programa anterior de US$ 10 MM já recebido

2 - O valor do programa para El Salvador foi de R$ 5,3 mil

3 - Deste valor R$ 2,5 MM esta aguardando as orientações para liberação

4 - Deste total R$ 30 MM foi debitado a BK
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: quarta-feira, 26 de maio de 2010 16:53

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Posição Atualizada Maio/10

Anexos: Posição Feira e Italia consolidada .xls
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: domingo, 11 de abril de 2010 18:02

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: RES: DIVERSOS

O 2 de bônus não garanti 100%, mas que iria me esforçar pelo próximo 1. Pois 
disse que precisa ter certeza que com isto ele me seguraria as demandas do 
partido inclusive nos estados pois ele estaria usando toda a nossa cota de 
bônus para o time dele. 
Isto vc tem que administrar com BJ e BG para assegurar que mantemos a verba 
acordada para bônus. Até mesmo porque teríamos que dar a o outro time. 
A info que tenho é que tudo dado até maio para os partidos não entra na 
abertura de contas da campanha com necessidade de dizer para onde vai. Se 
isto é verdade temos que acelerar o Maximo de bônus até Maio. 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: sábado, 10 de abril de 2010 21:29 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: DIVERSOS 
 
1 - Exato 8 via HS e 2 via Banus - foi ele que falou deste acerto 
E os 8 sendo 60 0/0 ( 4.8 ) aqui e 40 0/0 (3.2) la fora - esta divisao foi 
eu que falei e ele vai confirmar com o chefe dele 
 
2 - Vou providenciar transferir o debito de Angola para ele 
------Mensagem original------ 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para:Hilberto Silva Filho 
Assunto: RES: DIVERSOS 
Enviada em: Abr 10, 2010 19:08 
 
Vide abaixo 
 
 
 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: sexta-feira, 9 de abril de 2010 17:35 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: DIVERSOS 
 
 
 
1 – Falei com J amigo do Italiano sobre o “Engano” com relação aos 30 X 20 
dizendo que estes novos 10 ( 8 + 2 ) 
 
seriam atendidos mais que seria no futuro motivo de conversa entre você e o 
chefe dele pois este valor estava 
 
superior ao combinado inicialmente.[Marcelo]  qd diz 8 + 2 é 2 bonus? 
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2 – Falei com BG com relação ao evento e ele pretende usar com ele os 10 mm 
de bônus. Que acertará com você 
 
Um valor que sairá por mim para debito dele para atender os seus 
compromissos. Ou seja ele na empresa dele só 
 
sairá Bônus e me enviará o caixa necessário para atender este valor acordado 
entre vocês. 
 
Com relação aos 30 do Italiano ele entende que é debito dele portanto 
aguardo sua autorização para tirar de Angola 
 
E debitar a ele[Marcelo]  pode debitar. 
 
 
 
Estarei fora esta semana em reunião com alguns bancos em Portugal e Geneve 
mais contatável caso queira falar comigo 
 
 
 
. 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: terça-feira, 2 de março de 2010 16:07

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Programa Total Italiano em Anexo

Anexos: Posição Feira e Italia consolidada .xls

Atendendo sua solicitação demonstrativo em anexo 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: segunda-feira, 1 de março de 2010 11:49

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: 

OK te envio hoje a posição atualizada dos saques efetuados por ele e pela amiga na mesma conta 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010 19:31 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto:  
 
Quanto estamos no vermelho daquela conta do italiano. Já tenho onde alocar. Me procure 2ª ou 3ª? 



1

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 23 de março de 2010 11:17

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: Emenda MP 470

O ponto que me preocupou da conversa que tive ontem com NM é que ele não tem idéia do nosso número. Acha 
que seria para pagar 2 prestações, por isso não entende meu desconforto com o prazo. Mencionei que nosso 
prejuízo fiscal foi maior. Ele me garantiu que o assunto estaria resolvido até o final de maio. 
 

De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: terça-feira, 23 de março de 2010 11:07 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: RES: Emenda MP 470 
 
Terei alguns encontros hoje.  
MF ficou um pouco preocupado com a posição de NM. Esta turma é fogo? 
Eu venho me preocupando com a insistência da MaryElbe em fazer barulho e espalhar que a turma da grandes é 
quem está emperrando. 
Atualizo no final do dia. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 23 de março de 2010 10:53 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho 
Assunto: RES: Emenda MP 470 
 
Ok. Me confirme a posição mais atualizada até as 20hs de amanha 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de março de 2010 18:47 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Assunto: ENC: Emenda MP 470 

 
Marcelo, 
 
Acho que vale a pena você cobrar do GM e do Italiano a expedição de uma nova MP sobre nosso assunto. Há um 
movimento de se reintroduzir a matéria através de inserção de emenda em outra MP, que já estaria no Senado.  
 
Claudio e eu achamos que em função dos prazos (aprovação no Senado, Camara e sanção pelo Presidente), o 
melhor seria sair uma MP específica sobre o tema, conforme havia sido prometido originalmente. 
 
Abaixo o e-mail que enviei ao Nelson Machado. 
 
Estou no encalço do NM sobre este assunto. CMF está se alinhando com o primo. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: quinta-feira, 18 de março de 2010 21:31 
Para: Nelson Machado 
Assunto: RES: Emenda MP 470 
 
Caro Nelson, 
 
Pelo que tenho acompanhado nas notícias dos jornais a MP 470 deve caducar no próximo dia 23 de março. 
Portanto, as emendas já apresentadas não serão incorporadas ao Projeto de Lei de conversão da referida Medida 
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Provisória. Dentre elas, inclui-se a emenda que trata do aproveitamento dos prejuízos fiscais de 2009 para 
pagamento do Refis. 
 
O Governo Federal já sinalizou sua intenção de preservar a equidade entre os contribuintes que optaram por 
sistemáticas diferentes de apuração de lucro real, quer seja trimestral, ou anual, com a intenção de editar Medida 
Provisória específica sobre o tema. Optou-se, posteriormente, pela apresentação de emenda à MP 470. 
 
Assim sendo, e diante da frustração na aprovação da MP 470 no Congresso Nacional, presumo que será resgatada 
a intenção original de se editar Medida Provisória específica sobre o tema.  
 
Isso se confirma?  
 
Abraço, 
 
Mauricio 
 

De: Nelson Machado [mailto:nelson.machado@fazenda.gov.br]  
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010 11:12 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Assunto: ENC: Emenda MP 470 
 
Mauricio 
De nossa parte não há proposta de alteração. 
Reencaminho a redação que esta em discussão no Senado 
Abs 
Nelson 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter 
informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização 
desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu 
indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. 
Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço 
de Ouvidoria do Ministério da Fazenda." 
 
" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain 
confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-
authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly 
received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to 
report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of 
Finance." 
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"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do 
meio-ambiente." 
 
  
"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute 
to preserving the environment." 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 17:04

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 

'mauricio.bezerra@braskem.com.br'

Assunto: Enc: mp470

Anexos: emenda MP470.docx

MF 
Recebi o texto. 
Analise e se capacite para argumentar na reuniao de segunda. 
Como sempre imaginei, eles nao vao editar nenhuma nova e sim aproveitar a 470. 
Nao deixem perceber que voce tem o texto, pois so tinham duas pessoas externas e as duas me entregaram. Nao 
posso expor amigos. 
Aguardo comentarios. 
Abs 
 
Claudio 
  
 
----- Mensagem original ----- 
De: Diva <diva@odebrecht.com> 
Para: Claudio Melo Filho 
Enviada em: Fri Feb 05 14:14:05 2010 
Assunto: mp470 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 23 de fevereiro de 2010 12:58

Para: 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Cc: 'carlos.fadigas@braskem.com.br'

Tenho uma conversa com Italiano na 6ª e preciso definir os números vs aquele caso que apoiei MF 
Seriam: 
30M já conquistados (dos quais 10M para reserva pos 2010) 
20M Italiano + 20M GM ambos condicionados a resolver MP 
Isto englobaria todo o compromisso da Bk com a seleção nacional feminina. 
Ok? 
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Assunto: GM/AP: IPI.

Data de Conclusão: quarta-feira, 13 de janeiro de 2010

Status: Concluída

% concluída: 100%

Trabalho estimado: 0 horas

Trabalho real: 0 horas

Proprietário: Marcelo Bahia Odebrecht

Categorias: Tel

Falta de isonomia: hoje só quem tem trimestral. Para fazer retroativo só se sair em janeiro.  
 
Em resumo, acho que você deveria dizer ao GM que o combinado não esta sendo cumprido, pois não esta garantido 
ainda o uso do prejuízo do próprio refis. Será necessária uma MP autorizando as companhias que apuram o 
resultado com base no lucro anual, e ainda por cima mudar a data de setembro para novembro.Além do mais, 
haverá a incidência do PIS Cofins na redução de multas e encargos, que no nosso caso representara pagarmos a 
vista 130mm, conforme descritivo abaixo. 
De: MAURICIO DANTAS BEZERRAPara: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERROEnviada em: Fri Oct 30 
13:46:54 2009Assunto: PIS/COFINS - Reduções de Multas e EncargosMF: Valor reduzido de Multas e Encargos: R$ 
1.425milhõesAlíquota de 9,25%Valor do PIS/COFINS = R$ 132milhões Não estamos considerando a incidência do 
PIS/COFINS sobre o valor da redução dos juros (R$ 1.825milhões) em decorrência da redução da alíquota à zero 
sobre receitas financeiras pelo     
Não estao conseguindo IN para prejuizo 2009. Não esta redondo. Talvez MP nova 
Soube que vai ter PIS/COFINS sobre reducao multa e encargos. Aumenta 130M a ser pago mes seguinte 
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De: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>

Enviado em: sábado, 31 de outubro de 2009 07:12

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: ENC: PIS/COFINS  -  Reduções de Multas e Encargos

Ok, 
  
Um abraço, 
  
Brani 
 
--- On Sat, 10/31/09, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject: ENC: PIS/COFINS - Reduções de Multas e Encargos 
To: "Brani (kontichbrani@yahoo.com)" <kontichbrani@yahoo.com> 
Date: Saturday, October 31, 2009, 1:18 AM 

Brani, 

Tudo bem? 

Peço informar ao chefe. 

Diga a ele que acabei de falar com GM que entendeu e vai falar com NM. 

Obrigado e abs 

Marcelo 

  

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 30 de outubro de 2009 14:03 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Enc: PIS/COFINS - Reduções de Multas e Encargos 

  

Marcelo, 
 
Em resumo, acho que você deveria dizer ao GM que o combinado não esta sendo cumprido, pois não esta garantido 
ainda o uso do prejuízo do próprio refis. Será necessária uma MP autorizando as companhias que apuram o 
resultado com base no lucro anual, e ainda por cima mudar a data de setembro para novembro. 
 
Além do mais, haverá a incidência do PIS Cofins na redução de multas e encargos, que no nosso caso representara 
pagarmos a vista 130mm, conforme descritivo abaixo. 
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De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Fri Oct 30 13:46:54 2009 
Assunto: PIS/COFINS - Reduções de Multas e Encargos  

MF: 

  

Valor reduzido de Multas e Encargos: R$ 1.425milhões 

Alíquota de 9,25% 

Valor do PIS/COFINS = R$ 132milhões 

  

Não estamos considerando a incidência do PIS/COFINS sobre o valor da redução dos juros (R$ 1.825milhões) em 
decorrência da redução da alíquota à zero sobre receitas financeiras pelo Decreto n. 5.442/2005.  

Maurício Dantas Bezerra 

Jurídico 

Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9088 

Fax 55 11 3576.9197 

mauricio.bezerra@braskem.com.br 

  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not 
 be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist 
between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite 

http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 



3

 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 30 de outubro de 2009 18:17

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: RES: PIS/COFINS  -  Reduções de Multas e Encargos

Falei agora com GM. Ele entendeu e vai falar com NM. 
Disse para ele que a esta altura tem que ser uma nova MP permitindo balanço de novembro. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 30 de outubro de 2009 14:03 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Enc: PIS/COFINS - Reduções de Multas e Encargos 

 
Marcelo, 
 
Em resumo, acho que você deveria dizer ao GM que o combinado não esta sendo cumprido, pois não esta garantido 
ainda o uso do prejuízo do próprio refis. Será necessária uma MP autorizando as companhias que apuram o 
resultado com base no lucro anual, e ainda por cima mudar a data de setembro para novembro. 
 
Além do mais, haverá a incidência do PIS Cofins na redução de multas e encargos, que no nosso caso representara 
pagarmos a vista 130mm, conforme descritivo abaixo. 
 

De: MAURICIO DANTAS BEZERRA  
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO  
Enviada em: Fri Oct 30 13:46:54 2009 
Assunto: PIS/COFINS - Reduções de Multas e Encargos  

MF: 
 
Valor reduzido de Multas e Encargos: R$ 1.425milhões 
Alíquota de 9,25% 
Valor do PIS/COFINS = R$ 132milhões 
 
Não estamos considerando a incidência do PIS/COFINS sobre o valor da redução dos juros (R$ 1.825milhões) em 
decorrência da redução da alíquota à zero sobre receitas financeiras pelo Decreto n. 5.442/2005.  

Maurício Dantas Bezerra 

Jurídico 

Braskem S.A. 

Fone 55 11 3576.9088 

Fax 55 11 3576.9197 

mauricio.bezerra@braskem.com.br 

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 



2

Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 

Para maiores informa絥s visite 

http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 



 
 
 

Parcelamento dos Débitos de IPI Alíquota Zero e IPI Prêmio 
 
 
 

 A MP 470 dispôs sobre o parcelamento dos débitos de IPI Prêmio e IPI Zero 
 
 O parcelamento destes débitos surgiu como solução alternativa para as 

disputas judiais sobre estes temas, de forma a mitigar os impactos negativos 
de caixa e resultado das empresas.  

 
 Apesar de o parcelamento prever reduções significativas de multa, juros e 

encargos, o impacto nas empresas ainda é considerável, principalmente pela 
necessidade de ser pago no curto prazo (12 parcelas mensais)  

 
 Não foi possível atender, na legislação do parcelamento, alguns dos pleitos 

realizados pela Braskem. Assim sendo, nas atuais condições, o valor da dívida 
consolidada da Braskem, após a utilização de todos os benefícios da MP 470 é 
de aproximadamente R$ 950 milhões.  

 
 De forma a mitigar este enorme impacto, foi acordado que as alíquotas de 

PIS/COFINS sobre a Nafta seriam reduzidas, por determinado período, dos 
atuais 5.6%. Acordou-se, ainda, que o texto da MP 470 necessita de 
esclarecimentos para permitir o uso dos prejuízos fiscais de 2009 e que estes 
esclarecimentos virão através da edição de Instrução Normativa da Secretaria 
da Receita Federal.  

 
 Conclusão 

 
 Não se pode negar o esforço empenhado pelo Governo em buscar uma 

solução para o assunto. Por outro lado, não se pode também deixar de 
registrar que a reversão da jurisprudência nos tribunais, além de causar 
enorme insegurança jurídica, impactou as empresas de forma substancial, 
levando-as praticamente a ter seu patrimônio reduzido à zero.  

 
 Estamos certos de que o parcelamento da MP 470 deixará cicatrizes 

profundas, principalmente na capacidade de investimento das empresas. Por 
outro lado, evitou-se o pior, assegurando a sua sobrevivência.  

 
 No caso específico, estamos convictos que o combinado será cumprido.  Serão 

editadas: (i) MP reduzindo as alíquotas de PIS/COFINS sobre a Nafta; e (ii) 
Instrução da Secretaria da Receita Federal esclarecendo o direito ao uso dos 
prejuízos fiscais de 2009 na liquidação dos débitos parcelados.  
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De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 

<mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 16 de outubro de 2009 13:46

Para: BERNARDO GRADIN; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Paper IPI. Agenda EAO 19

Anexos: Paper - MP 470.doc

Marcelo, 
 
Segue paper sobre o IPI que Emilio pediu para se posicionar sobre o tema na reunião de segunda. 
 
Se estiver OK, enviarei diretamente para ele. 
 

De: BERNARDO GRADIN  
Enviada em: sexta-feira, 16 de outubro de 2009 12:40 
Para: Newton Souza; emilio@odebrecht.com; Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: CARLOS FADIGAS; BERNARDO GRADIN 
Assunto: Proposta Agenda EAO 19 out 
Prioridade: Alta 
 
Prezados, 
 
Segue agenda alinhada com EAO e NS. (na segunda pagina notas que não para capacitação de EAO) 
Marcelo, aguardamos suas contribuições. 
Anexo material que MO apresentou à ministra e enviado para ODB. 
 
Abs, BG 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 16 de outubro de 2009 13:47

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'

Assunto: Re: Paper IPI. Agenda EAO 19

No geral ok. 
Mas vou ter que falar pessoalmente com meu pai minha conversa com GM 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Fri Oct 16 12:45:53 2009 
Subject: Paper IPI. Agenda EAO 19  

Marcelo, 
 
Segue paper sobre o IPI que Emilio pediu para se posicionar sobre o tema na reunião de segunda. 
 
Se estiver OK, enviarei diretamente para ele. 
 

De: BERNARDO GRADIN  
Enviada em: sexta-feira, 16 de outubro de 2009 12:40 
Para: Newton Souza; emilio@odebrecht.com; Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: CARLOS FADIGAS; BERNARDO GRADIN 
Assunto: Proposta Agenda EAO 19 out 
Prioridade: Alta 
 
Prezados, 
 
Segue agenda alinhada com EAO e NS. (na segunda pagina notas que não para capacitação de EAO) 
Marcelo, aguardamos suas contribuições. 
Anexo material que MO apresentou à ministra e enviado para ODB. 
 
Abs, BG 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite 
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http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: quarta-feira, 2 de dezembro de 2009 13:11

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Res:

Por aqui nada de novo. 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho  
Enviada em: Wed Dec 02 06:05:32 2009 
Assunto: Res:  

No assunto IPI, Vale a pena 0reconfirmar o compromisso da MP e da contra-partida 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
Enviada em: Wed Dec 02 08:57:29 2009 
Assunto: 
 
Acho que vou me encontrar com GM em Berlim, hoje e ou amanha. 
Alguma novidade? 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 19 de junho de 2009 12:49

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandre Carvalho; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: IPI

Marcelo 
Falei hoje com MF e expliquei, a leitura e apenas para distribuir para o relatora, neste caso relatora. Agora sera feito 
o relatorio no Senado(casa revisora) ai sim e que entrara nosso asunto. 
Abs 
 
Claudio 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Alexandre Carvalho; Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; 
Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar  
Enviado: Fri Jun 19 11:20:58 2009 
Assunto: Re: RES: IPI  

Quais realmente as implicacoes em ser lido? 
Foi lido com a emenda? 
 

From: Alexandre Carvalho  
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; mauricio.ferro@braskem.com.br 
<mauricio.ferro@braskem.com.br>; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Fri Jun 19 09:31:24 2009 
Subject: RES: IPI  

Senhores, 
A MP 460/09 foi linda ontem (18/06) no Senado. 
A Relatoria ficou com a Senadora Lucia Vânia (PSDB/GO). 
A reunião que teríamos com o Guido ficou para semana que vem. 
Segue o resumo da matéria proveniente do site do Senado: 

Foram lidos em Plenário, nesta quinta-feira (18), o Projeto de Lei de Conversão (PLV) 12/09, proveniente da Medida 

Provisória (MP) 460/09, e a MP 461/09. As duas proposições, por estarem com prazo de apreciação esgotado, trancam 

a pauta e impedem votações a partir da próxima semana.  

Moradias populares 

O PLV 12/09 concede benefícios fiscais para a construção de moradias populares, dando nova redação aos artigos 4º 

e 8º da Lei 10.931/04, que trata de patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, dispondo sobre tratamento 

tributário a ser dado às receitas mensais auferidas pelas empresas construtoras nos contratos de construção de 

moradias firmados dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

O PLV estendeu os benefícios tributários destinados ao Programa Minha Casa, Minha Vida às obras contratadas a 

partir de 31 de março de 2009. Na MP, eram beneficiadas somente as obras já iniciadas a partir dessa data em diante. 

Esse benefício é destinado a construções de valor comercial até R$ 60 mil - conforme estabelece a MP 459/09, que 

dispõe sobre o programa - e vale até 31 de dezembro de 2013. 

Para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento 

equivalente a 6% da receita mensal recebida, que corresponderá ao pagamento mensal unificado dos impostos e 

contribuições. 
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Alexandre 

 

De: Alexandre Carvalho  
Enviada em: terça-feira, 16 de junho de 2009 17:16 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; mauricio.ferro@braskem.com.br; Jose de Carvalho Filho; 
Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: IPI 

 
Cláudio,  
A MP 460/09 foi enviada ao Senado no dia 10/06 e oficialmente até o dia hoje 
(16/06) ainda não chegou por lá porque ainda não foi lida. 
O prazo vigente dela é até o dia 11/08. 
Ainda não temos o relator. 
Segue um resumo da matéria do nosso boletim de hoje. 
Alexandre 
 

MPV 460/2009 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 
A MPV n° 460/09, que "dispõe, inclusive mediante a alteração dos artigos 4° e 
8° da Lei n° 10.931, de 2004, que tratam do patrimônio de afetação de 
incorporações imobiliárias, sobre a redução do pagamento do IRPJ, da CSLL, da 
COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP relativo a receita auferida com 
contratos de construção de unidades habitacionais de valor comercial de até R$ 
60 mil no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida para 1% (um por cento) da 
receita auferida pelo contrato de construção, cria incentivo no IRPF dos 
titulares de serviços de registro de imóveis, reduz a zero a alíquota da COFINS 
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de motocicletas 
de baixa cilindrada por importadores e fabricantes, dá nova redação ao art. 62 
da Lei n° 11.196, de 2005, para elevar os percentual e coeficiente 
multiplicador a ser aplicado sobre o preço de venda dos cigarros no cálculo da 
Contribuição para o PIS/PASEP a ser paga pelos fabricantes de cigarros, na 
condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, e 
altera a Lei n° 11.652, de 2008, para atribuir à ANATEL as atribuições de 
apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição para o Fomento da 
Radiodifusão Pública". 
A MPV, publicada no dia 31 de março próximo passado, foi aprovada pela Câmara 
dos Deputados nos termos do Projeto de Lei de Conversão n° 012/09, o qual 
adicionou dezoito novos temas (com desdobramentos em alguns deles) aos contidos 
na MPV. Até o momento, o PLV não foi lido no Plenário do Senado. 
Vale ressaltar que:  
(i) a MPV já foi prorrogada e vigerá até o próximo dia 11 de agosto;  
(ii) o Relator Revisor da matéria somente será conhecido após a leitura do PLV 
no Plenário do Senado. 
 

-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: terça-feira, 16 de junho de 2009 07:25 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandre 
Carvalho; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: IPI 
 

Alexandre, 
Faca a mesma verificacao sobre a 460 que pedi e mande noticias ao longo do dia 
de hoje. Pode responder a todos, nao precisa restringir so a mim. 
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Carvalho,  
Me ligue, pois diante do comentario de MO  queria uma posicao mais firme de que 
a relatora sera confirmada L Vania. Ela deve chegar hoje, procure-a em meu nome 
para dar conforto (use a dupla Malta e Roberio).  Precisamos envolver Sergio 
Guerra para manter esta relatoria, procure ele e diga que estou preocupado e 
que precisamos da garantia que foi dada a ele pelo sen Perillo. 
Abs 
 
 

----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Claudio 
Melo Filho; Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar 
Enviado: Mon Jun 15 13:41:19 2009 
Assunto: Re: RES: IPI 
 

Benjamin confirmou aquela conversa Guido-Geddel-Lula. 
A fazenda vai continuar dura, apesar do apelo Lula. 
Temos realmente que tratorar via congresso 
 

----- Original Message ----- 
From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
To: Claudio Melo Filho; Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Mon Jun 15 11:09:45 2009 
Subject: RES: IPI 
 

Acho importante o Mauricio Bezerra estar presente nas incursões do Carvalho no 
Congresso. Ele irá a Brasília amanhã. 
 

-----Mensagem original----- 
De: Claudio Melo Filho [mailto:cmf@odebrecht.com]  
Enviada em: domingo, 14 de junho de 2009 19:07 
Para: Alexandre Carvalho; Jose de Carvalho Filho; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO 
FERRO 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: IPI 
 

Alexandre, 
 

Amanha favor verificar com vagar e eficacia: 
1. A MP 460 ja tem relator (a)?? 
2. Quem e ?? 
3. Expectativa de tempo para apresentar o relatorio ?? 
4. Aproveite e mande noticias sobre proxima Audiencia Publica sobre Venezuela / 
Mercosul. Encaminhe comentarios para todos os envolvidos no tema. 
 

Carvalho, 
1. Quando chegar veja quando Romero chega em Brasilia. Converse com ele e 
alinhe como iremos trabalhar para incluir no tema nesta MP. Ele me disse que ja 
esta autorizado a faze-lo. 
2. Procure Senadora Lucia Vania, se apresente e se coloque a disposicao dela em 
meu nome para apoia-la incondicionalmente. 
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3. Veja se ela  entendeu plenamente o teor do relatorio da FGV. E uma boa base 
para defender a tese no corpo do relatorio dela. M Ferro e Alexandre estao com 
copias. 
4. Faca uma reuniao de avaliacao e alinhamento na terca logo cedo com : J 
Tenorio; H Malta e P Roberio. 
5. E importante M Bezerra estar em Brasilia a partir de terca. 
 

Mauricio, 
Veja como pode mandar M Bezerra para este apoio, nesta fase a L Vania precisa 
ser e sentir-se  bem assessorada. 
 

Abracos a todos e aguardo novidades breves. 
 

Claudio 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A 
utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente 
proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise 
imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma 
hipótese estes poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a 
qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized 
use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you 
received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
 

If this message and its attachments contain terms and conditions under 
negotiation, they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede 
any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 

______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 19 de junho de 2009 13:21

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandre Carvalho; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Jose de Carvalho Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Alinhamento  IPI

Senhores 
Conversei com Sen Juca hoje longamente, que estava em Roraima. 
 
Falei tambem com: 
1.  Carvalho a quem pedi  algumas acoes que precisam ser feitas. 
2. M Ferro a  quem pedi que  solicitasse apoio especifico a Giannetti. E tambem tivesse pronto texto mais duro para 
eventual briga. Alem de dar tranquilidade ao Heleno Torres (MF tentei ligar para ele mas nao consegui). 
3. Henrique Malta a quem pedi que controlasse M Elbe e sua turma. 
4. J Tenorio - ja estava em Alagoas mas ficou de sempre apertar L Vania para a inclusao do tema no relatorio. 
5. P Roberio para nao tirar a pressao sobre Mucio. 
 
Abs 
 
Claudio 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: segunda-feira, 22 de junho de 2009 16:21

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino 

Alencar

Assunto: Re: reunião

Perfeito. Vou comunicar aos demais. 
 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Enviado: Mon Jun 22 11:10:10 2009 
Assunto: reunião  

Combinamos na reunião de hoje com o Italiano que assunto iria na 460 de qualquer forma e com isso contornaremos 
depois as reações da Fazenda 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: sexta-feira, 19 de junho de 2009 12:06

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'

Assunto: RES: 

Acabo de falar com o seminário,que me disse que hoje a tarde,em SP, o chefe dele demonstrará toda sua 
preocupação ao margarina,de modo de se encontrar uma solução. 
 
  
  
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2009 09:20 
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' 
Cc: Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: 
 
Ele que pediu para ser 2a. Não sei o assunto, estou apenas imaginando ser este 
 
----- Original Message ----- 
From: Claudio Melo Filho 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Alexandrino Alencar 
Sent: Fri Jun 19 06:08:38 2009 
Subject: Re: 
 
Acho que pode estar cedo. Voce nao consegue mudar para quarta?? Apos este novo encontro de Carvalho com 
Juca?? 
Quanto ao CC se precisar me fale a data/ hora que me ajusto. 
Abs 
 
 
----- Mensagem Original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br> 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar 
Enviado: Thu Jun 18 14:28:06 2009 
Assunto:  
 
Italiano pediu para estar comigo 2a as 11hs. Imagino que seja por termos acordado que antes da reta final nos 
alinhariamos qt a contrapartida. 
Preciso que me atualizem antes 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: sexta-feira, 19 de junho de 2009 09:08

Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Claudio Melo Filho; Darci Luz

Assunto: RES: Res:

A que horas? 
 

 

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 18 de junho de 2009 19:54 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; Darci Luz 
Assunto: RES: Res: 
 
OK 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: quinta-feira, 18 de junho de 2009 19:48 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; Darci Luz 
Assunto: Re: Res: 
 
Estou na Argentina. Melhor 2a pessoalmente antes de 11hs 
 

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Thu Jun 18 15:39:08 2009 
Subject: Res:  

Ok. Sugiro conference call amanha 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
Cc: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
Enviada em: Thu Jun 18 15:28:06 2009 
Assunto: 
 
Italiano pediu para estar comigo 2a as 11hs. Imagino que seja por termos acordado que antes da reta final nos alinhariamos qt a 
contrapartida. 
Preciso que me atualizem antes 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informaes visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Newton Souza

Enviado em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 18:09

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio 

Melo Filho

Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN

Assunto: RES: Conversa

Acho que não podemos nos desviar da 449 de jeito nenhum. O tal Eduardo vai certamente permanecer no quadro. 
Tampouco podemos correr o risco de deixar tudo para a outra casa. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 14:07 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza 
Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Assunto: RES: Conversa 
 
Senhores, 
 
Estive com o Roberto hoje. Relatei o combinado. Percebi que poderemos contar com o seu grupo para obtermos 
algum apoio. Ele está impressionado com a forma em que o tema foi apresentado. Está confiante em algumas saídas 
alternativas. A primeira seria deixar sair da primeira casa sem nada e modificar na segunda casa. A segunda saída 
seria deixar para outra MP, a de número 451 cujo relator é João Leão. Entendo que devemos aproveitar a 449, pois 
o tema se encaixa perfeitamente no objeto da MP. 
 
Acho que uma solução para baixar as expectativas seria o primo do Adriano ser mais efusivo na sua posição perante 
o Eduardo e se posicionar como assunto de liderança. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: sábado, 7 de fevereiro de 2009 02:10 
Para: Claudio Melo Filho; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza 
Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN 
Assunto: Re: RES: Conversa 
 
Quem menos gosta do tamanho que a coisa tomou sou eu. Por isto acho que devemos re-abrir a agenda do 
supremo depois do carnaval conforme combinado com o italiano. 
Envolver tanta empresa eh complexo e perigoso, o problema eh que nao temos como antender a conta/expectativa 
de Eduardo, Italiano e cia sozinhos. 
Nao vamos assumir compromisso por ninguem, apenas tentar "ajudar" em uma coordenacao para ver se chegamos 
no valor. Mas no final Eduardo e Italiano terao que coletar de cada um. 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
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This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________ 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 16:29

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Marcelo Bahia Odebrecht; Newton 

Souza

Assunto: RES: Conversa

Senhores, 
 
A questão do parcelamento ser suficiente para ele, foi exatamente o que Eduardo me disse ter fechado com P(amigo 
de EO) e que isto estava acertado. 
Quanto a envolver muita gente (grupo de empresas ) eu tenho muito receio, tenho dito isto a MO e MF. Nunca vi ser 
tão aberto e tão volumoso. Me preocupa muito. 
Quanto a ser Eduardo, acho que entrega. MO também ouviu isto. Mesmo porque não podemos tirá-lo agora, seria 
um estrago. 
Gianeti esteve comigo ontem e saiu com a missão de ouvir MF para avançar nas conversas com os amigos dele. Ele 
quis mudar de rumo e tentar enquadrar em outra MP, eu neguei extamente pelo estágio em que está e pelo 
envolvido. 
 
 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 15:19 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Newton Souza 
Assunto: Conversa 
 
Senhores, 
 
Estive com o Benjamim. Relatei os acontecimentos. Ele se arrepiou todo. Disse que tem muita dificuldade em aceitar 
e se mostrou muito preocupado com o fato de envolver muita gente neste assunto. Não conhece o Eduardo e não 
sabe avaliar se é o interlocutor correto. Voltou a querer o simples parcelamento para o prêmio. Acho que o convenci 
do contrário, mas essa idéia ainda permeia sua cabeça.  
 
Estarei com o Roberto na segunda de manhã. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: quarta-feira, 28 de janeiro de 2009 15:57

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia 

Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton Souza

Assunto: RES: Pêmio

Não se esqueçam que foi rearfirmado que a resistência esta com o secretário executivo 
 

 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: terça-feira, 27 de janeiro de 2009 20:55 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton 
Souza; Alexandrino Alencar 
Assunto: Res: Pêmio 
 

Quando do retorno de MO, ele deve procurar italia e GM, para alinhamento. 
 
Reforco novamente que precisamos que italia se comprometa com o "não veto".  
 
Amanha retomo conversa com Sindiacucar/ Pedro. 
 
Maryelbe não esta delegada do lado de italia, como ela propria sugeriu, mas combinei com ele de trata-la bem. 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza; Claudio Melo Filho; 
Alexandrino Alencar 
Enviada em: Tue Jan 27 17:20:57 2009 
Assunto: Pêmio 
Senhores, 
 
Ontem CM, AA e  eu estivemos com Italiano, conforme combinado. Hoje NS e eu estivemos com o Dep. Palocci na 
FIESP em almoço com vários empresários interessados na questão. A conclusão das conversas é a seguinte: 
 

1) A concentração de esforços tem que ser feita na Câmara junto ao relator da MP; 
2) O Projeto tem que ser tratado como medida contra a crise e incentivo ao setor; 
3)  Ele é da base aliada do Governo e não fará nada sem alguma sinalização do MF; 
4)  Esta sinalização deverá vir do GM, mesmo que discreta. Italiano e o Palmeirense se reunirão com GM na 

semana que vem para tratar deste assunto; 
5)  O projeto a ser defendido é o da Senadora Lucia Vânia; 
6) O projeto do dep. Odair Cunha precisa ser aperfeiçoado – já fizemos isso; 
7) Se conseguirmos arredondar a MP, temos que cuidar com muita atenção do veto. Neste momento deverá 

ser necessário reunião com o Chefe;  
 
Favor contribuir quem tiver algo a acrescentar. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para maiores informações visite http://www.messagelabs.com/email  
______________________________________________________________________ 
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De: Newton Souza

Enviado em: terça-feira, 27 de janeiro de 2009 20:38

Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar

Assunto: Res: Pêmio

Apenas acrescentaria que o Dep. dá a sensação de que busca um ponto no meio do caminho. Parece que esta é a 
verdadeira missão a que se propôs. Isto fica mais evidente quando ele confirma que foi dele o pedido de uma 
terceira via - projeto Odair Cunha. 
Daí a necessidade de concentração absoluta na Camara para que o MF não mate as soluções antes mesmo da 
batalha negocial começar  
Newton 

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza; Claudio Melo Filho; 
Alexandrino Alencar  
Enviada em: Tue Jan 27 17:20:57 2009 
Assunto: Pêmio  
Senhores, 
 
Ontem CM, AA e  eu estivemos com Italiano, conforme combinado. Hoje NS e eu estivemos com o Dep. Palocci na 
FIESP em almoço com vários empresários interessados na questão. A conclusão das conversas é a seguinte: 
 

1) A concentração de esforços tem que ser feita na Câmara junto ao relator da MP; 
2) O Projeto tem que ser tratado como medida contra a crise e incentivo ao setor; 
3)  Ele é da base aliada do Governo e não fará nada sem alguma sinalização do MF; 
4)  Esta sinalização deverá vir do GM, mesmo que discreta. Italiano e o Palmeirense se reunirão com GM na 

semana que vem para tratar deste assunto; 
5)  O projeto a ser defendido é o da Senadora Lucia Vânia; 
6) O projeto do dep. Odair Cunha precisa ser aperfeiçoado – já fizemos isso; 
7) Se conseguirmos arredondar a MP, temos que cuidar com muita atenção do veto. Neste momento deverá 

ser necessário reunião com o Chefe;  
 
Favor contribuir quem tiver algo a acrescentar. 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 5 de janeiro de 2009 16:43

Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Res: IPI

Me referio ao valores relativos aos ganhos e perdas de cada empresa. 

From: Claudio Melo Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Alexandrino Alencar  
Sent: Mon Jan 05 13:37:27 2009 
Subject: Res: IPI  

De minha parte não tratei nada, apesar deste tema - conforme nossa reuniao - dizer respeito ao que MO conversou - 
não e isso? 
Posso ajudar junto ao Pedro/ Sin Acucar, mas ele sabe que ira apoiar no custo das casas que tratarei 
oportunamente. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Enviada em: Mon Jan 05 13:31:29 2009 
Assunto: Re: IPI  

Temos alguma ideia de valores? 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar  
Sent: Mon Jan 05 12:58:20 2009 
Subject: IPI  
Marcelo 
 
, 
Acabei de confirmar com a Embraer. Possuem a ação, teriam interesse numa eventual transação e ainda tomaram 
créditos de IPI 0. 
 
Segue a lista preliminar de empresas: 

*       SAB  
*       CSN  
*       Vicunha  
*       Cotia Trading  
*       Cosan  
*       Sadia  
*       Perdigão  
*       Vale  
*       Caraíba - Grupo Paranapanema  
*       Sindiçucar - Sindicato dos Produtores de Açúcar do Nordeste (Pedro)  
*       Embraer  

Fico à disposição 

 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
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Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Claudio Melo Filho

Enviado em: terça-feira, 20 de janeiro de 2009 15:51

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar

Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Mauricio Roberto Carvalho Ferro 

- SP-ESC; Newton Souza

Assunto: RES: Italiano

Perfeito.  
Amanhã tenho alguns encontros e depois posiciono todos. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 20 de janeiro de 2009 14:40 
Para: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho 
Cc: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; Newton Souza 
Assunto: Italiano 
 
Era outro assunto (na verdade 3 outros) 
Combinamos de semana que vem ele sentar com AA e NS para falar de estratégia e na minha volta sobre o DGI 
para o qual estou esperando o mapa das empresas beneficiarias que está sendo elaborado. 
Ele confirmou que conhece bem o relator. 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: sexta-feira, 16 de janeiro de 2009 16:59

Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; 

'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton 

Souza

Assunto: RES: MP 449 - Versão Nova

O italiano está de férias,só volta no fim da próxima semana.A reunião com ele deverá ser no dia 26 ou 27. 
 

 

De: Claudio Melo Filho  
Enviada em: quinta-feira, 15 de janeiro de 2009 22:00 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Newton 
Souza; Alexandrino Alencar 
Assunto: Res: Re: MP 449 - Versão Nova 
 

Ontem almocando eu e Alex combinamos de tentar encontra-lo na proxima semana. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Newton Souza; Claudio Melo Filho; 
Alexandrino Alencar 
Enviada em: Thu Jan 15 16:03:43 2009 
Assunto: Re: MP 449 - Versão Nova 

Sobre este tema ja passei minhas impressoes para MF. 
Quanto ao Italiano acho importante mante-lo por perto. Como estarei fora de 22 a 30/jan peco que coordenem para 
se encontrarem com ele junto com AA para reti-ratificarem a estrategia. 
 
AA: diga a ele que com relacao ao tema que fiquei de arredondar com ele, o faco na volta. 

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Newton Souza; Claudio Melo Filho; 
Alexandrino Alencar 
Sent: Wed Jan 14 09:48:21 2009 
Subject: ENC: MP 449 - Versão Nova 
Senhores, 
 
Recebemos ontem do Adriano Maia uma minuta que lhe foi enviada pelo Henrique Valadares dos textos 
que devem ser apresentados pelos relatores das MPs 449/08 e 450/08. Acabo de ser informado que 
podemos fazer contribuições até a sexta-feira.  
 
Esta versão – anexa - traz modificações significativas ao texto original da Medida Provisória 449/08, 
acolhendo alguns dos nossos pleitos, bem como dos demais contribuintes, que estão marcadas em amarelo 
no texto anexo. Abaixo um breve resumo dos principais pontos já identificados: 
 

 Alargamento do prazo do parcelamento para te 240 meses de acordo com tabela abaixo: 
 

Meses Redução Multa Redução Juros 
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120 100% 30% 
180 60% 0% 
240 40% 0% 

 
 Redução de 100% das multas isoladas relacionadas aos débitos inseridos no parcelamento; 
 
 Possibilidade de inclusão dos débitos de IPI Prêmio no parcelamento, faculdade que conseguimos 

bloquear anteriormente. O parcelamento restringe-se aos débitos de IPI 0 e IPI Prêmio. Podemos 
pensar em estender aos demais tributos esta faculdade; 

 
 Liberação das garantias concedidas em Execuções fiscais em relação aos débitos incluídos no 

parcelamento 
 

 Suprime o art. 29 que vedava a compensação de créditos tributários nas antecipações de IR e CSL 
(pleito CNO); 

 
 Assegura a possibilidade de usar o valor retido a título de INSS com por qualquer estabelecimento 

do prestador de serviço (pleito CNO) 
 

 Assegurar aos contribuintes que tenham ingressado no PAES a possibilidade de também aderirem 
aos parcelamentos ordinários de que trata a Lei 10.522 (pleito CN0) 

 
O texto mantém o prazo de adesão para ambos os IPI´s  até 30 de março e obriga a inclusão de todos os 
débitos no parcelamento, o que é ponto importante para a BRK.  
 
Pedi a área fiscal que calculasse os efeitos no caixa e no resultado da BRK numa eventual adesão ao 
parcelamento nos moldes desta versão, para entendermos bem estes efeitos. Assim que receber, 
retransmito. 
 
Vejam que a linha adotada não reconhece o crédito de IPI Prêmio, continua concedendo somente o 
parcelamento do pagamento, porém em condições bem mais vantajosas. Temo que isso possa despertar o 
interesse de vários contribuintes que estão encalacrados com o IPI prêmio, pois pagamento em 240 vezes 
é, sem dúvida, atrativo. 
 
 
 
Sds,  
 
 
Mauricio Roberto de Carvalho Ferro 
Jurídico 
Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576.9307 
Fax 55 11 3023.0416 
mauricio.ferro@braskem.com.br 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC <mauricio.ferro@braskem.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 26 de março de 2008 19:11

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Ipi 0

Marcelo, 
 
Acabo de saber pelo Benjamim que jah estah pronto um pacote sobre o IPI 0 que deverah sair em breve. O governo teria decidido 
separar a solucao dos dois IPIs. Se isso for verdade, minha suspeita eh que se trata de um novo Refis. 
 
Jah avisei ao Newton e ao Claudio Melo. Serah que temos como descobrir do que se trata?  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 
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