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MSP - POLÍCIA FEDERAL 
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZAI)O 

SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR) 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Ao(s)15 dias do mês de outubro de 2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ac 

Crime Organizado - DICOR/PF, em Brasília/DF, em consonância com o disposto nc 

artigo 43 da Instrução Normativa n.° 108/2016 - DG/PF c.c. Art. 4° da Resoluçãc 
216/2001-STF, procedo a ABERTURA do VOLUME XXIX deste Registro EspeiaI nl
0154/2017-1 (Inquérito n.°  4621 - STF), do que, para constar, 'eü....................... 
FRANCISCO SILVANO TEXEIRA, Escrivão de Polícia Federal, Matr. n.0 10.023, lavre 
este termo. 

RE N°0154/2017-1 
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QUARTO ADITIVO 

COMPtNIIIA r)OC%S IX) FSTADO DE ,,Ào PAI LO) - CODESP 

ro 

QUARTO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITIVO 
DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 
N° 12191, CELEBRADO EM 31-10-91, ENTRE A 
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
CODESP E A RODRIMAR SIA TRANSPORTES, 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS 
GERAIS, REGENDO O ARRENDAMENTO DE 
ÁREAS DE TERRENO DO PORTO DE SANTOS, 
PARA A MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS DE 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
CODESP. sociedade de economia mista, com capital autorizado, vinculada ao Ministerio (tos 
Transportes, com sede na Cidade de Santos, no Estado de São Paulo á Av. Conselriciro 
t4odttgues AlveS, CFn°, inscrita no CGC:MF sob ri°  44 837 524/0001-07. a soguir denominada 
apenas CODESP, neste ato representaca por seu Diretor-Presidente, Sr Marcelo de Azarado P. 
cor seu Diretor de Gestão Portuária. Sr Frederico Victor Moreira Bussinger e. de outro lado, a 
RODRIMAR SIA. - TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ARMAZENS GERAIS, 
com sede no Estado de São Paulo, na Cidade de Santos, no Estado de São Paulo. a Ru3 
General ãmara, no 141. 41  andar. intenta no Cadastro Geral de Contribiintes do Mnisterio da 
Fazenda sob n° 52.223.42710001.52 adiante designada simplesmente RODRIMAR, e 
representada neste ato por seus Diretores. Sr Antonio Celso Grecco, inscrito no Cadastro de 
Pessoa Fisica do Ministário da Fazenda sob n° 727 591 958-34, e Sr. Francisco NAllson Megale, 
inscrito no Cadaslrc de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n° 011401 998-04 firmam o 
presente Instrumento Particular de Aditivo de Retificação e Rabfícação ao Contrato n° 12e91, 
celebrado em 3 de outubro de 1991, a fim de sofrnutar at arcas constantes 15 
Pmera - Qojeto 

jj 1') do Armazém XI. com  9,200,00rn1  (nove mil e duzentos metros quadrados), cela arca 
situada no Saboó. com  13.528,00rn (treze mii, quinhentcs e vinte e oito rretros 
quadrados), e 

20) do Armazém III. com  8.684.13 m (oito mil, seiscentcs e citenta e quatro metros 
quadrados e treze decímetros cuadrados) e do Armazém Viii. com  9,200,0Om (nove 
m e duzentos metros quadrados), pela arca no 	com 12.350OOn,° (doze mil, 
trezentos e criqüenta metros quadrados), 

bem como alterar e induir Cláusulas e condições, que passam a vigorar Fom as 	guintas 
redações: 	 ,. 

—_i 
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Gi

CO1t'Ar'iH1A DOCAS DO ESTADO 1W SÃO PAULO - CODESP 

co~  
CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato, o arrendamento de 4 (quatro) áreas, sob admir5tração da 
CODESP, discominadas a seguir. 

11, área de 10256.91 m (terreno na Ponta da Praia) 

área de 2 234.00 rn2  (terreno na Comendador Alfaia Rodngues). 

área do 12 350,00 m (terreno no Saboo). 

área de 13.528.00 m (Lerreici no Sa000 

conforme indicações e delimitações apresentadas nos desenhos ns 1-i/Il9.450, 1-Vll-9.701 e 1-
Vil.i 1388 - Plantas de Localização das Areas Arrendadas, envolvendo investimentos da 
RODRIMAR necessários ã construção, implantação e operaç.ão nas referidas áreas de 
instalações para armazenagem e movimentação de mertadonas de importação e exportação 
peio Porto de Santos. 

Parágrafo Único 

EXCLUiDO 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇOS 

a) Os preços, base de julho 1997, por metro quadrado, por mõs ou tração das áreas 
arrendadas são os seguintes: 

área de 10.256,91 mt, considerada como retro-area remota 
R$ 0,969558 (novecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinqüenta e 
oito milionésimos de real), 

área de 2.234,00 m2  considerada como retro-área remota 
R$ 1,397305 (um real, trezentos e noventa e sete mil e trezentos e cinco 
milionésimos do real), 

área de 12.350,00 n- , considerada como retro-área contígua 
R$ 2,528454 (dois reais, quinhentos o vinte o oito mil, quatrocentos e 
cinqOenta e quatro milionésimos de real) 

área de 13.528,00 m'. considerada como retro-area contigua 
R$ 2,709057 (dois reais, setecentos e nove mil, e cinquenta e sete 
milionésimos de real). 

preços essas aos quais serão acrescidas as despesas de impostos e taxas que venham a 
incidir, inclusive os custos de água, energia elétrica e força 

bi 	pela utilização da infra-estrutura terrestre, bem como pela ut;Iizaçâo dos demais serviços 
colocados, pela CODESP, à disposição da ARRENDATÁRIA, os itens constantes da Tarifa 
Portuária vigente á õpoca, devidamente homologada pelo CAP . Conselhp de Autondade 
Portuária. acrescidos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer NatuWz - !SSQN e 
adiclonais. 

1,- 
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COMPAMIIA DOCAS DO FSTADO DF SÃO PAULO CODESP 

co 

confltarem e, por estarem de pleno acordo, assinam o presente em 2 (duas) vias, de igual teor e 
validade, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

5an1osi2 de fcvr re 19% 

'frkrL'10 do A zt:fedo 	 Frede,ico I'ict,r .%loreira RusJngr 
DIREOR-PESIDENTE 	 DIRETOR DE GESTAO PORTUARIA 

COMPNHV DOCAS DO ESTADO 	- COMPANHIA DOCAS DO ESTADO 
!'É SÂO PAULO 	 DE SÃO PAULO 

5480 

/ 

A#to4 	co 
$RETR 

RODRIMAR S/A - TIA 	UIPAMENTO 
INDUST iAZÉNS GERAIS  

Fçundrrl IØI.wn fgab' 
DIRSTOR 

RODRIMAR S/A - TRANSP.. EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS GERA1S 

t 4 .) 
TESTEMUNHAS: 	

2> 
>NOE - 	 :E 

RG 
NOME: LJIZ 	.U: 
RG: 	•:. 

CCC 
	 a 
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QUINTO ADITIVO 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO ÍW SÃO PAULO 

co ,  

QUINTO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITiVO DE 
RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 12191, 
CELEBRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 1991, ENTRE A 
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CODESP E A RODRIMAR 5/A TRANSPORTES, 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS GERAIS, 
REGENDO O ARRENDAMENTO DE ÁREAS DE TERRENO 
NO PORTO DE SANTOS, PARA A MOViMENTAÇÃO DE 
MERCADORIAS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. 

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO . CODESP, 

sociedade de economia mista, com capital autorizado, vinculada ao Ministério aos Transportes, a - 

seguir denominada apenas CODESP. inscnta no CGC/MF sob n° 44.837.524/0001-07. •com 

sede nesta cidade. à Av. Conselheiro Rodrigues Alves sln°, neste ato. representada por seu 

Diretor-Presidente, Sr. Paulo Fernandes do Carmo, e, de outro lado. a RODRIMAR SIA - 

TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ARMAZÈNS GERAIS, adiante designada 

simplesmente RODRIMAR'. inscnta no CGCJMF sob n° 52 223.427/0001-52, com sede tambdm 

nesta cidade, à Rua General Câmara no 141, 40  andar, representada, neste ato, por seus 

Diretores. Sr. Antonio Colso Grecco, inscrito no CPF/MF sob n° 727.591.968-34, e Sr. Francisco 

WiIson Megale, :nscnto no CPF"MF sob n° 017.401.898-04, firmam o presente Instrumento 

Parucular de Aditivo da Retrfic.açâo e Ratificação ao Contrato n° 12/91, celebrado em 31 de 

outubro de 1991, a fim da: 

1) permutar as áreas, abaixo ctescntas, cÓnstantes da Cláusula Primeira - OBJETO, que serão 

destinadas à ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS (ACTA) 

1°) área de 10.256.91m (terreno na Ponta da Praia), considerada como retro.area remota: 
20) área de 2.234.00m2  (terreno na Rua Comendador Alfaia Rodngues). considerada como retro-

área remota, 

por uma área no Saboo com aproximadamente 19.940.00m conforme indicações e 

delimitações apresentadas no desenho n° 1-VII-1 1423. tudo dm conlormdadc- com o autorizado, 

pela Drretona Executiva di CODESP em sua '910 Rau-iao (ordinara rea dd Ífl 

L 
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LId COMPtNJIJA DOC..%S DO ESTADO DE SÃO PAULO 	 ..Ç 
CQ!E5P 

setembro de_199fle deliberado pelo Conselho de Administração (CONSAD), na sua 227 

Reunião (ordinária), reahzada em 18 de satembro de 1998; 

II) alterar as superficies das áreas 3 e 4, discriminadas a seguir, em decorrênc2a das alterações 

efetuadas no sistema viário do cais do Saboó, tudo lambem de acordo com o desenho 

anteriormente mencionado: 

Área 3— 12,350.00m2  (terreno no Saboó que passará a ter a superfície de 1131 0,00m2: 

Ãrea 4-13.528,00m2  (terreno no Saboõ) que passara a tara superficie de 12.388,00m' 

lii) alterar e incluir Cl.ãusuias e condições, que passam a vigorar com as seguintes redações. 

CLÁSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato, o arrendamento de 3 (três) áreas, sob administração da 
CODESP, discriminadas a seguir, perfazendo o total de 43.638,00mjue poderá ser objeto de 
levantamento topográfico 

1 	área de 11.310,00m2 (terrerio no Saboõ); 
área de 12.388.00n-  (terreno no Saboô). 
área de 19.940,00m2  (terreno no Saboo), 

Parágrafo Único 
EXCLUIDO. 

CLÃ SULA QUARTA - PRAZO 

O prazo de arrendamento, objeto deste Contrato, é de 10 (dez) anos, contados a partir de 10 
(primeiro) de novembro de 1991. 

Parágrafo Pnmeiro 
Findo o prazo previsto nesta dáusula. poderá o presente Contrato ser prorrogado, por igual 
período 

Parágrafo Segundo 
A proposição de prorrogação davprá ser encaminhada pela RODRIMAR, á CODESP, por escrito, 
com a antecipação minima de até 5 (seis) meses. contados do término do prazo e)tilado no 
caput" desta dàusula 
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COMPANIU DOCAS DO ESTADO DE SÃo M1110 
CQCESP 

S. os valores relativos a n1ovimentaço por tonelada, na forma já expltcitada neste ajuste. 

O presente Instrumento, tem validade e vigéncia a partir da data de sua 

assinatura pelas partes envolvidas, permanecendo ratificadas todas as demais cláusulas e 

condicões do mencionado Contrato no 12/91. de 31110/91, e de seus pnmeiro segundo. terceiro 

e quarto instrumentos de retificaç&,. ratificação e aditamento, no que com este náo conflitarem 

com as disposições aqui prevsta.s. 

E por estarem de pleno acordo. CODESP e RODRIMAR assinam o 

presente, em 2 duas} vias de igual teor e validade, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Santos, 29 de 	*-'nnrode 

Pela COMPANI-IIA DOCAS DO ESTOO DE SÃO PAULO - CODESP 

/ - 
PauY6ernends8o Carmo 

DIPfETOR.PRESDENTE 

Pela RODRMAR SiA - TRANSPpRTES. EQUIPAMENTOS INDUSTRIAÍS E ARMAZÉNS GERAIS 

Frcsgn Megale 
DIRET

LILiJNHA5 

1) 	 2)_  

NOME' 	NOME'  
R.G.. 	'L- 	 RG.. ' 
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SEXTO ADITIVO 

e 

COMIA'mA DOÇAS DO F.STADO DE SÃO PAULO 
CO5P 

SEXTO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITIVO DE 
RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N'° 12191, 
CELEBRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 1991, ENTRE A 
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CODESP E A RODRIMAR S/A TRANSPORTES, 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS GERAIS, 
REGENDO O ARRENDAMENTO DE ÁREAS DE TERRENO 
NO PORTO DE SANTOS, PARA A MOVIMENTAÇÃO DE 
MERCADORIAS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. 

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE sÃo PAULO - CODESP, 
sociedade de economia mista. com  capital autorizado. vinculada ao Ministeno dos Transportas a 

seguir denominada apenas CODESP', inscnta no CGCMF sob ri°  44.837 524/0001-07 com 

sado nesta cidade, à Av. Conselheiro Rodngues Alves s/n0, neste ato, representada por seu 

Diretor-presidente Sr. Paulo Femarides do Carmo: e, de outro lado, a RODRIMÀR S/A - 

TRANSPORTES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAiS E ARMAZÉNS GERAIS, adiante desigr'iada 

simplesmente "RODRIMAR inscrita no CGC/MF sob n° 52223 427/0001.52 com sede tambóm 

nesta cidade, á Rua General Câmara no 141. 4° andar, representada, neste ato, por seus 

Diretores Sr Antonio Celso Grecco insc,ilo no CPF/MF sob n°727.591.968.34, e Sr Francisco 

WIson Megais Inscrito no CPFflyIF sob ri°  017.40199804 firmam o presente Instrumento 

Particular de Aditivo da Retificação e Ratificação ao Contrato n° 12/91, celebrado em 31 de 

outubro de 1991 - regendo o arrendamento de área de terreno do Porto de Santos, para 

movimentação de mercadanas de importação e exportação, com atualmente 43,636m2  (quarenta 

e três mil. seiscentos e trinta e oito metros quadrados) -. da acordo com a decisão da Diretoria-

Executiva daCODESP,OS termos do deliberado em sua 9200 Reunião (ordinãija) t'ealizadaern 

12de novembo de 1998)e com a homologação do Conselho de Administração da CODESP, 
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C'OMPAr'lIR DOt,tS DO ESTADO Di. SÃO JAt LO Cfll]tSP 

em sua 231 Reunião (ordinána). de 8 de janeiro de 1999, a fim de autoiizai a incorporação 
dl  área existente no Saboô, com ap 

	

rodm 	rn . adaente 8 696 00mseis mil, seiscentos e noventa e 

seis metros quadrados) uma voz tratar-se de área contigua á atualmente ocupada pela 

RODRIMAR. a fim de agregá-la ao citado Contrato PRES/012$1, ora aditado, passando o 

	

mesmo a totalizar uma área da 5334 	(cinquenta mil, trezentos e trinta e Quatro metros 

quadrados), mediante as seguintes condições: 

o parâmetro em função da movimentação será de R$ 0,50i't (cinqüenta centavos de real por 
tonelada) com Movimentação Minima Contratual MMC para aquela area agregada de 
80.352t/ano (oitenta mil, ti'ezentas e cinqüenta e duas toneladas por ano), totalizando uma 
movimentação para toda a área de 604 OtYJtfanio (seiscentas e quatro mil toneladas por ano) 
devendo, ainda a RODRIMAR, fornecer â CODESP mensalmente através de documentos 
devidamente autenticados, a tonelagem movimentada na referida área e, caso a meta não 
seja cumprida, devera a RODRIMAR pagar á CODESP a diferença entre a meta 
estabelecida e a quantidade real movimentada, com base na taxa "1.1" da Tabela "1" - 
Utilização da Infra-estrutura Portuária, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, através de fatura 
apresentada pela CODESP; 

2) o preço, por metro quadrado, por más ou fração, será de R$ 1,00 (um real), que deverá ser 
acrescido das despesas de impostos e taxas que venham a incidir, inciusive os custos de 
água, esgoto, energia elétrica e força; 

pelo emprego da jnfra-estpjura terrestre, bem como pela utilização dos demais seniiços 
colocados pela COOEPS, à disposição da RODRIMAR serão cobrados tambárn, os itens 
constantes da Tanfa Portuâna vigente, á época, devldamente homologada pelo Conselho de 
Autoridade Portuária - CAP do Porto do Santos. Oaescidos do Imposto Sobro Serviços de 
Qualquer Natureza - SSQN. 

4) será mantido o prazo do Contrato com vencimento previsto para 31 de outubro de 2001 

O presente Instrumento tem vadade e vigência a partir da data de sua 

assinatura pelas partes envolvidas, permanecendo ratificadas todas as demais dausulas e 

condições do mencionado Contrato n° 12/91, de 31/10/91, e de seus primeiro seguído. terceiro, 

quarto e quinto Instrumentos de retiricação, ratificação e aditamento, no que com este não 

confInaram com as disposjçães aqui prevstas 
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o 

______ 	('0MfAtflL DO(A DO ISI'Mt) I) SC) PAULO 
caoF 	

.. 

E por estarem de pleno acordo. CODESP e RODR1MAR assinam o 

presente, em 2 (duas) vias de igual teor e validade, juntamente com 2 (duas) testemunhas 

Santos 	'de /.tt 	1999 

Pela COMPANHIA DOCAS 90 ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 

Peafa 	àndij.jo Carmo 
D1TOR-PRESIDENTE 

Rola ROORIMA.R SIA Ti NSP0RTES EQUIPAMEJJTOS INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS GERAIS 

1 A ntøièO Celso)'recco 	 FraicicoWy/scn Pega;e 
DltOR 

TE$TyN HS: 

2)  

NOME: 	 ' '"" -'- 	'NOME: RG.: 	 RG 

Importante mencionar que tanto MARCELO AZEREDO quanto PAULO 
FERNANDES DO CARMO foram indicados à presidência da CODESP pelo então 
Deputado Federal MICHEL TEMER, enquanto líder do PMDB. E, em 1999, ambos já 
eram investigados por suas atuações na CODESP, conforme notícia veiculada na imprensa, 
datada de 30/06/1999, intitulada "O Porto da Mamata"8. 

8 https://istoe.corii  br1373 190+PORTO+DA+MAMATA,' 
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Segue trecho da reportagem: 

ISIOE 
Jma ort :c ca em-e OS es Gentes ao Seaso, An:3n Carlos Magalhàes (PL-8A), e ca Càm,- .1 
Temer (PMDB-5P) 	ser.'in 	cara chan- - a atenção cara os Oesrnandos praOcac no maio-  po-z•: 
03 Aménca L3tn. Jm ser:e ae 0ennctas comorovou que a 

 mamata reinava em Santos. Pelo menos 50 
contratos de arrencarnento deareas ede prestação de serviços firmacos pea Companhia das ,  

o  Estado de São °a.c (Co0es) - emoresa admirstrada pelo governo federal - estão aoora senco ev:stos. Só 

com procostas de redução fetas a no ano passaco. a economa é ae quase R 16 milhões E dois a1ha®s 

se Temer que presidiram a empresa nos úlrnos anos, Iarceio ae Azereco e Pauio zeardes do Carmo 

sJbsttuidc ha dois meses), são c.tados corno responsaveis por Irregularidades e estão sendo irvest;gados 
_____________________________________ 	

o eles, pe " 
aOcurnenros até agora e'•.'eiados, é cje o zelo elo d.eiro publcc não estava em-e os seus principas 

suto. A:eedc - que comaracu a (cdesp enire .iho de 1995 e maio de 998 - pagou pe.o aguei de 
:e:e veículos da marca Quantum. para atender ã diretona durante dos a

,--Os, a quazra de R$ 39u mil 
sjfciente para adqurr em defitvç 1 carros zero-quilômetro do mesmc tipo. "ssc revela o carã:er 

an:econômico da mecida adotada", constatc c Trounai de Contas 08 União. Os carros foram alugacos, 

'ne<ocaveimente ca Auto Locadora Canoense, da cidade de Canoas, no Rio GranOe dc Sul, distante cerca 

de 1.200 quilômetros de Santos. Os desmandos não param a): quatro pórticos (espécie de guindaste) foram 

alugados da emoresa Tomé Engennaria a um custo mensal de R 1 76 mii e ficaram abanconados num 
ptc, denuncia o srdicalista Cljo naboada ce.sres:OentC dc Si -a 03t0 Sos Iess-nd:z -  ao São 
que traca a 'a arca de oroie:c:s da Cos 

Ainda com relação aos documentos localizados em mídias apreendidas no 
apartamento de CARLOS ALBERTO DA COSTA (SP-03), foi encontrado documento 
intitulado de "PROPOSTA COMERCIAL - ASSESSORIA TÉCNICA TERMINAL DE CARGAS 
SABÓO". Esta proposta, datada de 07 de outubro de 1998, previa suposta prestação de 

rviços técnico-profissionais de assessoria técnica em engenharia portuária para o 
Terminal de Cargas de SABÓO, a ser prestada à RODRIMAR pela ARGEPLAN. 

Também merece destaque a abstração do serviço supostamente proposto 
pela ARGEPLAN, como é comum em todos seus contratos, jbjjstecendo a tese que tais 
contratos em sua maioria são simulados para recebimento de valores superfaturados ou 
mesmo que "todas as participações foram concedidas sem nenhum tipo de 
investimento por parte da ARGEPLAN, além do cumprimento total das exigências 
políticas", conforme explícito na planilha do JNQ.3501/STF: 

(')iODAS AS PARi ICÍPAÇÕES FORAM 
1 	 CONCEDU),&S SEM NEN}ij, i 

TfO DE NVSTJM}:N TO POR PARTF DA ARGI PL AN, ALÉM oo L CMT'R1MENTo TOTAL DAS EX1GENCLAS POLIT[ç,AS 

Dentre as previsões do conteúdo da proposta destaca-se o valor atribuído e 
iprzo do contrato. 

hama atenção que o valor devido no negócio inicial seria de 5% da receita 
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bruta auferida pela RODRIMAR nas operações do Terminal SABÓO e o prazo seria o 
mesmo do contrato n2  12/91 da RODRIMAR com a CODESP. Ou seja, a ARGEPLAN 
continuaria recebendo enquanto o TERMINAL SABOO se mantivesse arrendado 
pela CODESP. Seguem abaixo trechos da proposta que contém como signatário CARLOS ALBERTO COSTA: 

de Oututr: de 

A 
Ri 	S/A. - TRspOaTES, EQJ:paT_rros 
INDUS'rRIÃIs E Aa7zns GERis 
1a.neda Sa::a, :000 con-. 3. 

At.: Si-. Antonio Celso Grecco - 

Ref.: Prccosta 	Cerr.a: 	- 
Asaeaaor.a écj.ca  

de Ca:;as d. 3abr - 

Pre:adça Sencrea: 

Ccnc1uj 	ncas tracaJ.: relac nad ccm a 	rfica-' de 
abcJdad :éçnrcc-ec- -'r- dc rnestn 	a aer 
a arca arrendada pala Rnai S/A. - TRSPOES FuIpsn 

E Azs Gajjs juntr 	CDE3p r.c Sadcd - ortr de 
- SP, para cmp1antaç 	de um :erxria: ;C ccnt:nerec; 

'ma pc: ccl1c1ta 	da ..Sac apreae:ar nrasa prcpc2ta para 

a arsearrj técr.lca en engehar:a pertuái-ja neate mermc 
temrLnal, ccd:rm cegue: 

1. OBETv 

Prestac de cerv:ccc tccnicc3_p:.ja de 

a.icecccrla ér!uca em engenharia perturia, nas rperam3e2 
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4.1 Faja vista a especialozçc dcs serviccs, a 

diversificaçàc das atividades técnicas, somadas 

as necessidades requeridas pelo. desenvolvimento 

dc trabalho, f : dimensionada equipe para 
prestacão dos servi 	écniccs especialozados e 

cue deverá ser alcoada no terminal e no 

escr1;ric da ARGEPLhx à doaposicã: das 
atividades propostas no iterr. 2 - 	 oca 
SRvIÇO3. 

5. 	VALOR DA PPOSFA 

5.1 Pela contra prestação dos serv:ccs écniccs 

P=Df i321,=iais de assesacria em engenharia 

pertuãra, rias cperaçes de carga e descarga de 

navios, armazenag nos pâtoos do terminal, e na 

assessoia nos prccedimertos de manutenção 

preventiva e corretova das edificaç3 e 

'r.stalaces dc terminal; a AIGPLAN receber—á 

mensalmente o equivalente a 5% ;inc-: por cento 
dO valor bruto da receita auferida d:s doentes, — 
naquele mis, pela 	 resuloand.: dc 

das :çeraoes de carga e descarga de 

ns Dát:cs oc Termina- 
0 percentualacima citado já oncluj a 

assessoria á rr.anutencâc preventiva e corretova 

das edificac3es e instalaçôe. 

5.2 O pagamento será efetuado mer.salmante até o 

quinto doa útol dc mês vencidç, mas o fechamento 
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Cabe informar que, posteriormente, fQi localizada no mesmo material 
apreendido uma outra proposta com conteúdo semelhante quanto aos pagamentos 

prazos. No entanto, em nome da empresa ELILAND DO BRASIL. Assim como outros 
contratos e documentos que comprovam que os valores foram efetivamente recebidos 

pela ELILAND DO BRASIL. Demonstrando mais uma vez que ELILAND DO BRASIL e 
ARGEP LAN eram distribuídas em contratos com o setor portuário por COSTA e LIM, 
depender da conveniência do contrato. 

Em Termo de Declarações colhido em 17/05/2018, ALMIR MARTINS 
FERREIPJ\ afirmou ter exercido a função de Gerente-Delegado da empresa ELILAND DO 

BRASIL até o ano de 2010, contudo, o gerenciamento da empresa era executado por JOSÉ 
APARECIDO DA SILVA. ALMIR. Disse ainda que a empresa ELILAND DO BRASIL possuiu 
contrato com a RODRIMAR por 10 anos, entre 2000 e 2010: 

Voltando ao contrato em questão, segue abaixo minuta de contrato de 
prestação de serviços entre as duas empresas, localizada em mídias apreendidas no 

apartamento de CARLOS ALBERTO COSTA (SP-03), cabendo ressaltar que havia várias 
versões para este mesmo documento, sendo colacionada a versão intitulada 

"Cjitrato Rdrimar-ElilandFjnal» 
origina is: 	

com destaque aos trechos relevantes, das 13 (treze) páginas 
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CoNmTo DE PRESTAÇkO DE SERVIÇOS 

CooN.° ----- 

Fe12 preente irtru.'-ent: par:ioulr, enAoh_r 

crma de diretc, as partes: 

	

lUej do Basjl Ltda,:, 	c.eoae pzr 

qucoa2  d-  re cnzaci.oee 1tada com 

sede nó Rua Leonarco Soares Rodcaes, n. 

de .arec cnce 

Palista, Estado d- P.o PSulo, ns:rita no 

'F 
 

acb r..'C1.1.l1€jC1r27, neste 

ato repr sentada na £Oa de seu contrato 

scca1 cor seu diretor, o Zr. Gabre1 de 

Car;alho 	 brasti.eiro, casado, 

antstradcr de empresas, pert&4Dr d 

Cd,i1a de :denttda RG n, 	.44.112- 
SIP, 5?, 	ins:roc 	no 	C?F/íF sob 	o. 

	

44.221-4, reatdete e 	occiltado & 

Rua Caoit&t Prudente, o. 11,  

de S&c Pauc, Estado de Sér 

?au,c, dora7ated.cna 	molesrenoe 

CONTMATADA; e 

S.A. Transportes, rquipamentos! 

!ciedace 

aonirna ea_lecdana lameda Santos, n.' 

. 	 de 5&o Paulo. 

E3tadD de 55o Paulo. e com escrotôrto na 

de Sant. Estado e 5k Paulo, na 

Rua General Cémara, o.' 141, 4' e 5' 

andares, onscrota r.c Cadastro GereI de 

do tjr.1ster10 da Fazenda 

sob o.' 52,222.42/C.Cj2 neste 

ato recreseotada na forma de seu estatuto 
500051 telo seus ttretores, o Sr. otfnoc 

Calar 3reccC., portador da Cou1a de 

:den:fade RG o..' 3."3,4'?6, onscrito no 

CPF/ZF sob o.' 72. 1.5-14 e o Sr. 
Frao:t,c: tlscn 	-ortadorda Cédu1 
de :deotodaue RG o.' 	 onscr000 r.c 

CPF/i sob o.' 117.411. i-4, com 

e20000frto na Rua General Cémara, o.' 141. 

4' e 5' andares, dcra'ante deotmonada 

.rplesmeote CONTRATP.NTE, 

entre ao justo a cootratafi firmar o presente 

"Contrato de Pre2raç4o de Ser';oços" mediante as 

seguintes ciéuaulaa e condtçSe,: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - OeJETO 

dl pe5S':e l3lC e a presteçc, 	.Id 

	

CONTRATAAe CONTAPRwTp d2 ser 	 s:tp.e e 

re:.;s .c 

15 SdtlS - 
ll5ll 15..d CONA'AN1Z scr:ete e 

CL.AUSULA 52Y3MDA - DO ARREN1AI4EHrO 

O ae: 	e 	e :raa a 	54s5 	era, 
iic rec Cat de 

1e:aic 	is 	t±rr e 	e see 	 e 

	

entre a 	Eetâ 	e lAr 
auLc :orrsp e a CO~T~. 

CLÁUSULA TEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Os 	:çre cpreenrer pe:urs, terradrjtra,, 

	

e rnareet:ng. lestAr de 	 ( arte 
A.selet_-r.jCt) seleçàr 

es:ratgra, 	earc pcsste..s capta es de c..rit-s e 

	

r.etc.ts r.c exter.rr 	rêr.ta, !urta e 	rara 
c 	erai. dt Sac - Sontr 4» 1t 	 te 

- IP, cçeradc Fela CONTRATANTE 	D ceg.re 

re-osta aufer±da. 

CLÀUSULA QUINTA - DA R.4UNERAçÂo 

Pela prestação 	se;os de q'e Orara e 
Clausu..a Oerrera, 

a--CO~TANTE Parara Á CONTRATADA cea 

	

r ç- 'esa :crre!perer.:e a E 	irro co: Oetc --..--' --- 
o alcr cruto da tua ree.:a aufe:da assim Com: 

pele receota aufer.da peInz empresaS de que trata o 

Paragrafo Prrmeorc desta Cláusula, durante o irás base da 

reioneraç&o, nas ccera9e3 de rarga e descarga de 

:nréoneree efetuadas no terminal te que trata a 

Clãutuja ?rirteore,. 

Parágrafo Primeiro - 	carga e descarte de que 

treta o ztez anteror ptderãc. ser efetuadas 

diretamente pela COM RÂTANTE, ou por ruaq-oer uma 
das demais etrirretas 	e-e 	atua1irent, ou 

	

enJoam a estar no futuro, 2Cb 	mmcc.trtle 

3ocLetáro -de cONTBATANTE, entre alas a 

5.A. ?egente e COisaaria e a S.A. Maritima 
Agente e Cnisária. 

CLAUSULA SEYIA - DOS PRAZOS 

remuneração tonforme a Cláuu.a Cui.r.ta será 
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faturada mensa1ente pela CONTRATADA, até o ±a 10 (dez) 
do IrLê 	edataioente subsecrjente  ac venoidc e com 

vencimento eat.pu1adc. para 05 (cnco) dia3 apc53 a data 

de emaâo da fatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MULTA 

Em caac de atraac caa cbrgae de que trata a 

Cláusula Sexta acima, a CONTRATANTE catará aujeita a 
multa de mora de 2 (dcia por cento), urca de mora de 
l 	('r por cento) ao rr.êa ou fraçàc, &oa calcuadoa 

sebre ca valcrea devidoa atua1izad mcnetariente 

entre a data dc 3eu vencimento e de aeu efetivo 
pagamento. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

C preaente natrmer.tc  vicrará pelo meamo prazo de 

vigência do Contrato -de krrendamen:o, ccnfc=e Cláuaula 
Segunda. 

Parágrafo Primeiro - Caac a CONTRATj 	pr-:rrcguej 

c pra:c de arrerdamen:: de que trata a Cláuaula 

Segunda, fica o preaente Ccn:rato autcioa:icamen:e 

rcrrcaadc. pelo meamo percdc de tempo. ---- 	---- 	 - ---------- .--. - 
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Nota-se que até a minuta e termos são semelhantes à proposta 
anterior, redigida inicialmente em nome da própria ARGEPLAN, contendo mesmo 
dispositivo que condiciona a vigência do contrato com a RODRIMAR ao próprio período 
da concessão portuária do Contrato de Arrendamento n9  12/91, firmado entre a 
RODRIMAR e a CODESP, que se destaca: 

C re 	te 	 tc v:crar pci.: rnesnc praz' de 
g4rc.a dc cn:rtc e 	rcd&n, crfcc Ciãu3ula 

-... 	.. 

E, ainda, tal contrato também prevê como remuneração pelos eventuais 
serviços 

prestados o percentual de 5% da renda bruta auferida pela RODRIMAR advindas 
soperações no Terminal de SABÓO durante sua vigência. 

Note-se que a minuta de contrato apresentada foi produzida logo depois da 
minuta de proposta de prestação de serviços da ARGEPLAN para a RODRIMAR, sendo que 
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esta última conta com data de 07/10/1998, ao passo que a minuta de contrato com a 
empresa ELILAND DO BRASIL consta com data do dia 14/12/1998. 

Após constatado em dados bancários que os pagamentos efetivamente 
foram realizados pela RODRIMAR para ELILAND DO BRASIL, não resta dúvida sobre 
o contrato entre as duas empresas. 

Importante ressaltar que em julho de 2001 foi assinado por FERNANDO 
LIMA BARBOSA VIANNA, então presidente da CODESP, o sétimo aditivo prorrogando o 
contrato de arrendamento n2  12/91, até novembro de 2011, após sucessivos aumentos 
da área arrendada à RODRIMAR no Terminal de SABÓO, conforme documentos 
colacionados em itens acima explorados. 

Também foi localizada em mídias apreendidas no apartamento de CARLOS 
ALBERTO COSTA uma planilha intitulada "eliland.xls". O arquivo traz previsão de 
faturamento anual aparentemente da empresa RODRIMAR e também previsão da 
remuneração que Dossivelmente seria recebida pela ARGEPLAN, considerando 5% do 
faturamento bruto, assim como mencionado na minuta de contrato de prestação de 
serviços acima exposta. 

No documento há previsão de faturamento por 20 anos, os quais ao final 
seriam ragos a título de remuneração por serviços prestados o montante de R$ 
22.791.120.00. 

A planilha em questão foi criada em 10/12/1998 e modificada em 
10/05/1999 - curiosamente no mesmos ano em que surgiram os primeiros indícios de 
vínculos entre a RODRIMAR e a ARGEPLAN. Segue planilha: 
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Caminho: /imgJtemO4M22.E01/GUGA/eliland xls 

Ano 

Previsâo de 
Fawramento 

Anual da 
CONTRATAUTE 

(R$) 

Previsao de 
Remuneraçào 

Anual da 
Contratada (5% do 
Faturatnento) (R$) 

. 

Valor do Saldo 
Devedor e Multa 
Rescisória (R$) 

Valor da Multa 
para pagamento 

até 15 dias do 
pedido 

Rescisório 	(50% 
do Saldo 

Devedor) (R$) 

1 10 809 600 00 540 460 00 22 791 120 00 11.395.560,00 
2 12 312 000 00 615 600 00 22250.64000 11.125.320.00 
3 17 097 600 00 654 880 00 21 635 040 00 10.811.520.0 
4 19 094 400 00 954 720,00 20 780 160 00 10.390.080.0 
5 20 534 400 00 1 026 720 00 19 625 410 00 9.912.720.0 
6 22 156 800 00 1 107 840 00 18 796 720 00 9.399.360.0 
7 23308 800 00 1165 440 00 17 690 880 00 8.845.440.0 
8 24 393 600 00 1219 680 00 16 525 440 00 8.262.720.00  
9 25113 600 00 1 255 660 00 15305 760 00 7.652.880.00  
10 25545600.00 1,277 280 00 14 050.080 00 7.025.040,00 
11 25 545 600 00 1 277 280 00 12 772 800 00 6.386.400.00 
12 25 545 600.00 1 277 280 00 11 495 520 00 5.747.760,00 
13 25 535 600 00 1 277 280 00 10 216 240 00 5.109.120.00 
14 25 545 600 00 1 277 280 00 6 940 960 00 4.470.480,00 
15 25 545 600 00 1 277 280.00 7 663 680 00 3.831.840.00 
16 25 545 600,00 1 277 280 00 6 386 400 00 3.193.200,00 
17 25545.600.00 1 277 280 00 5109 120 00 2.554.560.00 
18 25 545 600 00 1.277 280.00 3831 840 00 1,915,920.00 
19 26 545 600.00 1 277 280 00 2 554 560 00 1.277.280,00 
20 25 545 600 00 1 27 	260 00 1 277 280 00 638.640,00 

Totais 455.822.400.00 22.791.120,00 
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Foi localizada também planilha do Excel denominada "IMP. A RECUPERAR 
98.xls" que demonstra dados de recebimentos por clientes, lançamentos contábeis e 

outros. Pelo nome do arquivo, se entende que são informações referentes ao ano de 1998. 
Destacam-se as linhas referentes à RODRIMAR a seguir. 

RECEBIMENTOS NO ANO DE 1.998 

PARCELA LiQUIDO DATAS 
CLIENTE MES FATURA R$ IRRF R$ EMISSÃO RECEBTO RODRIMAR 

RODRIMAR 
ma96 2323 13 000 00 270.00 17. 730.00 13105/1998 14/05/1998 

RODRIMAR 
jun.98 2340 18.000,00 270,00 17 730 00 17/06/1998 22/06/1998 

RODRIMAR 
jul-98 2350 18.000.00 270.00 17 730 00 22/07/1998 27/07/1998 

RODRIMAR 
2go-98 2361 18.000.00 270.00 17.730.00 20/08/1998 25/08/1998 

RODRIMAR Total 
set-93 2359 18.000.00 27000 17 730 00 21/09/1998 25/09/1998 

1 350 00 

Nota-se que, já em 1998, havia a habitualidade de pagamentos mensais na 
faixa de R$ 18.00000 advindos da RODRIMAR. 

Os próximos pagamentos indicados na documentação analisada se 
estendem até 2003, quando houve redução de 50% dos valores pagos à ELILAND, os quais 
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seriam restabelecidos em 2004. Este assunto foi tratado em reunião que contou com 
a presença de ANTÔNIO CELSO GRECCO, representando a RODRIMAR e ALMIR 
MARTINS FERREIRA, representante da ELILAND DO BRASIL, conforme ata analisada 
no RAMA 51/2018-SINQ/DJCOR, que segue indicada no documento abaixo, tendo CELSO 
GRECCO como signatário. 

£LIL-I.'i) L)U IJR1ilL Lfi) 4. 

r 	i 	.11li'1 	j rrr .1 

Rri 

1Ll.dÍ': 

( •:4iinu4i 	t 	uhiit 	uui 	uJI:I '' Sa 	u lr1,,i'i. 	d 	() 	r :II 	J 	c. 	'a 
LC 	:'ik à Rn (kaJ Oaaixa 	11 	- 	3!lJal ai: 	is SP, :otiib -:.in a pii. 
'fl-t ..It€it,,j., ( 4, (,.yii.o. 	t'-::!-<, 	1'r,' l!CPUII 	F.,,:r, 	t -, i li•i• 

Et 	t LitttJ 	.ku pttI. 

\c 	zre 	i 	zçieticii d.i ditra pre:.tt 	d 	'r1., 	J 	jtlho 	* 	 ik X'(4 
'i(3,1J mn 	-E.do  rã tdas , iI, QIialti 	4 	 1 	.ititú J' Pc 	c 

de 	i: 	11 	til 	lr;i 	j 	1i1}I.I: 	1 	Ii*lidr 	tdwiJt 	iit 
usii!a pr kert01, 	 1if -tt ia 	.a 	,-l:ui, Lbuuhi 	A pi'ti 	de p%ITC dc 

rirE- 	ir 	de 13l-Irij1 	Ie.Ij. 	1 	L11tltI* t1ó 	\.I:'es 	1id 	q.r 
aiu de ser 	no piis 	ti 	irndido pk 	mri'- 	e jiJh 	3-1rnIr' 	. .6 

ero 	 iiFlIffidem 	ç(j 	c. pu:e1*• 	t, 	'ta .is 	 i*' 	r*:''e; 	r ii 

dr 	. 	1 	9' 	ç1r 	:r rn11cr11 	-a 	t.Y 	Vr 
I1all) tr 	Y.I3, I-li itk peIQ jx.io de aiij; 	I 	e i1c) 	sttar 

c 	;u '.cneztc 	Çu.ti3ci ia 	1'rr0g3çL0 daqude C,utx, 	ea 4íitwdci C. temc Â4Li. 
ri lir 	ia pat 	*rrdi:d 	•w 	?irsii•f. 	Li CLita}i 	Seaa 	k 	Cira! 	'ri 

.11 	i 

-rIrI:c1 1 	kr t,•- , 

I'J(IUIt1fr 

Caminho:/imgjtem03 M.E0 1/vol_vo12/ElisabeteWassmundtSecretarja/usb2/Users/ 
wassmundt/Desktop/backup Beth/Documents/eliland.doc 

Em relação ao ano de 2004, localizou-se documento demonstrativo de 
movimentação financeira da ELILAND DO BRASIL, analisado no RAMA 97/2018. O 
arquivo demonstra a realização de pagamentos mensais, com emissão de notas fiscais, 
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realizados pela RODRIMAR. os quais foram até julho de 2010. Nesse documento é possível 
constatar que a RODRIMAR pagou à ELILAND, entre os anos de 2004 a 2010. um 
valor total de R$ 1.563.183,27. 

Segue, a título ilustrativo, primeira e última folhas, que tratam dos 
pagamentos realizados pela RODRIMAR para a ELILAND DO BRASIL, sendo que as cópias 
das demais folhas podem ser encontradas no RAMA 97/2018, em sua íntegra: 

64 	1 	Ú2j 
0'01NOTA FISCAL DE SERVICO CLIENTE 8875 0104-21 5714,42 5.714 42 RODRIMAR 

0104 RRF NOTA DE 419 0104-22 8572 5628 70 SERVICO 

'0iiO4 MPO$'OS RETIDOS NOTA DE 8941 0104-23 265,71 5 362.99 SERVICO 

L021M RECEBiMENTO NOTA FISCAL 8645 0204-2 536299 0.00 RODRIMAR 

NOTA FISCAL DE SERVICO CLIENTE 8875 0204-7 19363.40 19 363.40 RODRIMAR 

RRF NOTA DE 419 0204-8 29044 19072,96 SERVICO 

I?.IPOSTOS RETIDOS NOTA DE 8941 0204-9 900,40 18 172.56 SERVICO 
ii'oj,, 	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 8645 0304-6 1817256 0.00 RODRIMAR 

.oi NOTA FISCAL DE SERVICO CLIENTE 8875 0304-14 1836 19486,36 RODRIMAR 
vi) 	RRF NOTA DE $19 0304.15 292.30 19.194,06 SERVICO 

1,':C'1104 IMPOSTOS 	RETIDOS NOTA DE 8941 030416 906.11 18.28795 SERVICO 

C'.04 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 8645 0304-27 1828795 0.00 RODRJMAR 

14 o-'i NOTA FISCAL DE SERVICO CLIENTE 8875 0404-9 20.626.35 20.626.35 RODRI MAR 
114)0404 RRF NOTA DE 419 0404.10 1 309.40 20 316,95 SERVICO 

14o.v04 MPOSTOS RETIDOS NOTA DE 8941 0404-11 959.12 19.357.83 SERVICO 
I.'i4 RECEBI'.IENTO NOTA FISCAL 8645 0404-20 19 357,83 0.00 RODRJ MAR 

1Í9534 NOTA FISCAL DE SERVICO CLIENTE 8875 0504-4 22343,34 22 243.34 RODRIMAR  
'f:cs.04 IRRF 	NOTA DE 419 0504-5 335.15 22.008.19 SERVICO 

1(hÔ5.34.IMPOSTOS RETIDOS NOTA DE 8941 0504.6 103897 20969.22 SERVICO 
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Data 	Historico 	 Conlrap. Chave 	 Debito Crédito Saldo 
16104,10 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 	6645 0410-7 18.43280 0.00 

RODRIMAR 

0505f10 IRRF 	NOTA DE 	 419 0510-1 370.47 -370.47 
SERVICO 

05/05/10 IMPOStOS RETIDOS NOTA DE 	8941 0510-2 1.148.46 -1.518.93 
SERVICO 

05/05110 NOTA FISCAL DE SERVICO CIENTE 8875 0510-6 	24.698.10 23.179,17 
RODRIMAR 

21i05'10 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 	8645 0510-7 23179,17 0,00 
RODRIMAR 

16i06110 IRRF 	NOTA DE 	 419 0610-2 306.97 -306.97 
SERVICO 

16106110 IMPOSTOS RETIDOS NOTA DE 	8941 0610-3 951.63 -1258.60 
SERVICO 

16/06110 NOTA FISCAL DE SERVICO CLIENTE 8875 0610-7 	20.465.11 19206,51 
RODRIMAR 

29103110 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 	86115 0610-9 19.206.51 0.00 
RODRIMAR 

0&07/10'$RRF 	NOTA DE 	 $19 0710-1 270.83 -270.83 
'SERVICO 

08107110 IMPOSTOS RETIDOS NOTADE 	8941 0710-2 839,54 -1 	110.37 
SERVICO 

0307/10 NOTA FISCAL DE SERVICO CLIENTE 8875 07106 	18.054.65 16.94428 
RODRIMAR 

16107110 RECEBIMENTO NOTA FISCAL 	8645 0710-7 16.94428 0.00 
RODRI MAR 
TOTAIS 1 563 16327 1 563 133.27. 0,00 

Caminho:/imgjteml5 M.E0 1/vol_vol2/bkpSrv- 
Argeplan_1/Contabiljdade/contabjljdade Almir/almir agp/razELILAND.pdf 

Levando em consideração que o Contrato de Arrendamento n2  12/91 da 
RODRIMAR com a CODESP perdurou até 2011, quando foi autorizada pela ANTAQ a 
unificação de contratos, o que acarretou a prorrogacão atípica do prazo de arrendamento 
deste contrato até 19 de abril de 2013, conforme já citado acima, não é difícil supor que 
os pagamentos tenham continuado, ampliando-se o valor repassado da RODRIMAR para 
a ARGEPLAN (VIA ELILAND DO BRASIL). 

No mais, da verificação contida no RAMA n2  097/2018, item n9  15M, 
(apreendido na ARGEPLAN) foram identificados arquivos que se somam aos demais 
quanto aos vínculos entre a ARGEPLAN e a RODRIMAR. 

IniciaImente citam-se 9 documentos de texto aparentemente elaborados 
em 2006. São ofícios em nome de ALMIR MARTINS (gerente ELILAND/contador 
ARGEPLAN) que encaminham notas fiscais para CELSO GRECCO, presidente da 
RODRIMAR, a título de "remuneração mensal" por "suposta" prestação de serviços, com 
valores entre R$ 15.988,59 até R$ 24.734,53. 

Os arquivos são nomeados como CARTA.ADM2006.01, 
CARTA.ADM_2 006.02, 	CARTA.ADM2006,03, 	CARTA.ADM2006.04, 
CARTA.ADM2006.05, 	CARTA.ADM2006.06, 	CARTA.ADM2006.07, 
CARTA.ADM2006.08 e CARTA.ADM_2006.09, citam um contrato de prestação de 
serviços datado de 12 de novembro de 1999, conforme ilustração abaixo do primeiro 
arquivo. Todos os documentos seguem um padrão, mudando apenas informações de 
valores e meses de 2006. Abaixo, exemplificaremos com os meses 01/2006 e 09/2 006: 
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Inquérito n2  4621/STF (RE n2  151/2017- SINQ/DICOR/PF) 

ADM.0I.2006 

Poá. 27 de janeiro de 2006 

A 
RODRIMAR S!A TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 
E ARMAZENS GERAIS 
Av. Eng°. Antonio Alves Freire, s/n°  - Terminal Saboó - Ponto 3 
Santos - SP 

AJC DR. ANTÓNIO CELSO GRECCO 
Presidente 

Rei.: Encaminhamento da Nota Fiscal de Serviços n° 067 

Prezados Senhores: 

Encaminhamos à 	nota fiscal de serviços n°  067, no valor de 
RS 18.586,00 (Dezoito mil, quinhentos e oitenta e seis reais). referente 
à remuneraçào mensal relativa ao mês de dezembro de 2005. 
conforme Contrato de Prestaçào de Serviços, datado de 12 de 
novembro de 1999. 

Atenciosamente. 

ALMIR MARTINS FERREIRA 
Gerente 

Caminho: bkpSrv-Argepian/Contabilidade/ Contabilidade Almir/ Almiragp/ 	1 
CARTA.ADM2006.09: 

Poã. 08 de setembro de 2006 

À 
RODRIMAR S!A TRANSPORTES, E0uIPAMENT0s INDUSTRIAIS 
E ARMAZÉNS GERAIS 
Av. Eng°. Antonio Alves Freire, s'n° - Terminal Saboô - Ponto 3 
Santos - SP 

AIC DR. ANTÓNIo CELSO GRecco 
Presidente 

Ref.: Encaminhamento da Nota Fiscal de Serviços n°075 

Prezados Senhores: 

Encaminhamos à V.Sas. nota fiscal de serviços n° 075, no valor de 
RS 24.734.53 (Vinte e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e 
cTh3ênta'é três centavos), referente à remuneração mensal relativa ao 
mês de agosto de 2306; conforme Contrato de Prestação de Serviços, 
datado del2'dÉ'ricivembro de 1999 

Atenclosamente 

ALMIR MARTINS FERREIRA 
Gerente 
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Inquérito n9  4621/STF (RE n9  151/2017 - SJNQ/DICOR/PF) 

Caminho: 	 /imgjteml5M.EO 1/vol_voI2/bkpSrv- 
Argeplan/Contabilidade/Contabilidade 	 Almir/almir 
agp/copia/amf/CARTA.ADM_2 006.09 - RODRIMAR.doc 

Ao se analisar os arquivos acima mencionados, constatou-se que se tratam 
dos mesmos valores constantes no demonstrativo da empresa ELILAND DO BRASIL. 
explorados no demonstrativo financeiro denominado "razELILAND", apreendido com 
COSTA, já citado acima também: 

ARGEPt.AN ARQUITETURA E ENGENIIARIALTDA. Fofta: 46 

Li1'o 1 

D31a HI*1õIco Contrap. Chivu I&,to Crocko,  Saldo 
I'.OS0$ 	tTEOS \OTA X 8941 86-125 h3C4 
5ERvICO 

...P.C.TA r1SCAL DE SERVICO CLIENTE 17442 9 
RODRRIAR 

oovo6iIRrr NO7A DE $19 0206-6 26109 17.161.87 
f$ERvICO 

- 2'091IPOST0S RETIDO$ NOTA DE 8941 0206-7 80938 16.37249 
ERVICO 

.6*.OTA FISCAL DE SERV*0 CLIENTE 17 405,96 33 778.45 
IROORI MAR - 

j:TRECCB.1.IENTO NOTArscAL 8345 0206-18 114421)6 18335.49 
tRODRIMAR 

i.96JRECEBMENTO NOTAFSCJL - 8645 0206-20 1633549 000 
fR0DRIIAR 

%.RlRflF 1OTA DE 419 0306.7 23983 -2.83 
ERVICO 

0&'03C-I'OSTOS RET100S NOTA DE 8941 036b-6 143.48 
}SERVICO 

FISCAL DE SERVO CUENTE 5959 1500528 
ODR!.1AR 

4,t  4- ECEBIMENFT-D NOTA FISCAL 8645 0306-24 , 	1500528 0.00 
ODRIP.IAR 

8RRF NOTA DE 419 
SER7.ICO 

0406-8 26352 263.52 

l2lQ4.'O8POSTOS RETIDOS NOTA DE 8041 0408-9 8161)2 -1 080.44 
Eflv;CO 

'- i06NOTt FISCAL DE StRVO CLIENTE 17564 
1 
1 

16487.80 
RODRMAR 

.406RECEB1.4ENT0 NOTA FISCAL 4645 0406-25 1648780 0.00 
IRC'DR. 

DC 419 0506-7 31123 311.23 
ERV CO 

-5:0tII9OSTOS RETIDOS NOTADE 8941 0506-8 96479 .1 975.2  
ISERVICO 

FISCAL DE SERVC' CLIENTE ( 0 14835 19,472 33 
lRoD.1AR 

2'C!0RECEBMENTO I4OTAflSCAL 8645 0506-20 1947233 ocx] 
IROORI.IAR 

0O6-8IRRF NOTA DE 0608-7 291 46 291.46 
SERVICO 

6- OSToS RETIDOS NOTADE 8941 0606-8 903.53 . 	1941)9 
ISERVICO 

06-cP40TA FISCAL D€StRVOCIJENTE 1 '9430.i I235.82 
RODRIMAR 

I6QI3RECEBMENTO . 	1 Í 1823552 000 
RõDRIMAR 

1 
6074R141` NOTA DE 419 0706.7 286.58 -286.56 

CR\'ICO 

RETIDOS NOTA DE 8941 078-6-8 888.34 1,17493 
iSERVICO 

5(07 *OTA FISCAL DE 5RV)CO CLIENTE 
RODr,1AR 

!91Q4l) 1792-9 19 
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Inquérito n2  4621/STF (RE n2  151/2017- SINQ/DICOR/PF) 

AROEPLAN AROUITETURA E ENGENHARIA LTDA FoIh. 	417 

U 

DdO 	Hstonco 	 CoIrap. Chv, 	 Débito CÓC8IO Saldo 

CC(sV.ENTO N0TA7SCAL 	1&*' 	070625 17 92) 15 
ROORJ'IAR 

RRF NOTA DE 	 41) 	O)c1-9 3)0.97 3:17.37 
ERVICC 

.7.3 l.8OSTOS 	RETIDOS NOTAC 	4l 1026.01 1 356)) 

ERVICO 

)TA FISCAL DE SERVtO ClIENTE 	 Zz~la A) 7O 3 
ODRJMAR 

ECEE9JENT0 NOTA FCAL 	8&1 	C.0) ¶7 20.707.80 7 

OORMÂR 

IO 	RRF NOTA DE 	 419 	O-7 371.02 .371:7 

ERVICC 

((i5 JOSTOS 	RR DOS NOTAC'C 	6)4i 	)S0&-9 I 150.16 -1 521 	6 

fl7 	DESt 	CLIiTE 	 i,'745 7321335 

Caminho:/imgjteml5M.E01/vol_vol2/bkpSrv- 
Argeplan_1/Contabilidade/Contabilidade Almir/almir agp/razELILAND.pdf 

Importante destacar que os valores so referentes ao contrato formalmente 
realizado com a ELILAND DO BRASIL, no documento que traz o nome "razELILAND", 
porém, a anotação em padrão contábil consta como recursos recebidos pela 
ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA, conforme descrito acima. 

Abaixo, seguem comparações com as informações obtidas do sigilo 
bancário da ELILAND DO BRASIL, onde foram detectados os respectivos 
na!amentos dos valores citados neste tópico, porém, em totais que somam 2.4 
milhões de reais recebidos nela ARGEPLAN do GRUPO RODRIMAR, entre 2000 e 
2010, por meio da ELILAND DO BRASIL, não deixando dúvida sobre as transações. 

Foram extraídas algumas folhas dos documentos, a fim se de exemplificar o 
que se propõe, note-se que os valores apontados por setas em vermelho, em ambos 

documentos, são idênticos tanto nos documentos apreendidos na ARGEPLAN quanto 
nos originais dos extratos bancários, além da data ser a mesma ou aproximada. 
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Inquérito n2  4621/STF (RE n2  151/2017 - SINQ/DICOR/PF) 

DOCUMENTO APREENDIDO 

Ct 	8.44-1.1(12010 ¶040-RlrA1 31)1)1.34 NOTA FISCAL DE SERVICO CLIENTE 8875 0104-21 5 73442 5 	I4.-Z ROORI MAR 
3CIC1.3411RRF 	NOTA DE 	41 9 0104-22 68.72 	5.628 10. SERVICO 

,)4 I.OSTOS RETIDOS NOTA DE- 	8941 0104-23 265.71 	5382.99 SER'ICO 12IO2.04ECEBIMENTO NOTA FISCAL 	8645 0204-2 5362.99 	3 lo PODRIMAR 
, 02j4NOTA FISCAL DE SERVICO CLIENTE 8875 0204-7 19363.40 1930340 RODR MAR ¶&o2(I44r<RF NOTA DE 	419 0204-8 290.44 	1901256 SERVICO I&02»1IMPOSTOS RETIDOS NOTADO 	8941 0204-9 900.40 	1817286 ISERVICO 113O3 ,0IRECEE5MENTO NOTA FISCAL 	8645 0304-6 18 172 56 	._.. O 93 RODR1MAR 5INOTA FISCAl. DE SERVICO CLIENTE 8876 0304-14 19488.36 1948830 RODRI MAR 
17.03 04IRRr NOTA DE 	419 0304-15 29230 	19 194 96 SER VICO 
,73)504(II1IDOSTOS 	RETIDOS NOTADE 	8941 0304-16 906.11 	1829? 95 ISERVICO 
260304RECEtIIMENTO NOTA FISCAL 	8645 0304-27 18 287.95 	030 RODR 'lAR 1C4M4NOTA FISCAL DE SERVICO CLIENTE 8875 0404-9 30.826.35 20.626.35 RODR1 MAR 14 	IRRF NOTA DE 	419 0404-10 309.40 	2031695 

I

SERVICO 
l494.04IIIDSTOS RETIDOS NOTA DE 	8941 0404-11 95912 	1935733 SERVICO 94,4RECEEIMENTO NOTA FISCAL 	8645 0404-20 19 357 83 	0(13 ROOR: MAR 1113504840TA FISCAL DE SERVICO CLIENTE 5875 0504.4 U343.34,  22343 14 RODRIMAR I(1(19ij4IRRF 	NOTA DE 	4(1 (1904-5 33515 	22(107 IS SERVICO 
5(9(4Il.OSTOS RETIDOS NOTADO 	8941 0504-6 1.7389? 	2056922 SERVICO 

Caminho:/imgjtemlsM.EO1/vol_voI2/bkpSrv-ArgcpIafl_1/Cofltabilidade/Cofltabitidade 	Almir/almir 

agp/razELILAND.pdf  

EXTRATOS BANCÁRIOS 
so: 	:505:5:4 1 125.17s_CHQA 	10:: 	 02$ 	- DOEITO 
002 	1: 03 :534220-3EIOOITO 	1 ;0007 	 1S.122-0 c - 

004 	I 10 03 :0:4 	1 iO5.TAPFÂ CEITA 
ER3SAP2ÀLI 

1949 2102 

065 1603 22:4 	1 131.CNEQTJE 
C0PESÂD0 

12341 11262,01 D - 

006 103:0:4 103-T.4ACHEÇE 
SLPERCF. 

2511 0.91 D - 

1903 2016 C-C1iL9 	043A 880 44,01 D 

063 1583 20:4 iOi-CEQtZ 
CO24PE6AD0 

10343 40.02 

oco 2403:0:4 Lol-CIORQOE 13152 3341 D - 

020 1003:0:4 3O1-CNEQLT 1:05: 43.41 - 

811 2603 2214 00-CP1l9 	lOISA 
0903 

880 2.98 D - 

2603 2904 0-E003T0 ;9023 S.20.95 c 
9:3 3305 	04 153-CSOEQLE 

CO32pE:I1ADO 
11052 933.99 O 

920 00404 079-C?1 	53A 880 220 D 
088 07040909 LO5-tAFAEXCED 

02(093820 FAX 
19'3 0.5 D -  

416 CO 04 :0:4 i0i.CHEQLZ 
C00:P:0ADO 

1:051 :0.04 2 
1104 	014 301-C3000,LE 

coocpr.cto 
1:094 09.995.02 3 - 

13040209 881-C160QLE 1:055 388.32 3 - 
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6 1$04 2014 103-TARIFA CESTA 13 21.01 D - 
EPRSAP2ÀL1 

13042004 104-TAACHEQtE 2$11 3.14 D - 
SL'PEROP. 

621 1604 2004 10-C?MF 	0 14A 960 65.'9 D - 
14 04 

622 
-__ 

20 042014 3-DEPOIrrO 9029- 
- 

- 
- 

DOCUMENTO APREENDIDO 

1iOTA DE 41r.l i:- 32.32360 
ERVICO 

12.1MPOSTOS RETIDOS NOTADE 8941 0205-9 77529 31 548.3 
EFCO 

T02!SECE91MCTO NOTA FISCAL 8645 0205-16 15900.8 
4OCRII.IAR 

C33,CCEBMENTO t-4OTAFtSC.A4.. 8645 0305-1 1564743 
ODRlM/R 

flSC?L DE SERVCO CLtENTE 8875 0305-5 I58Cj6,13 15 &6 33 

jRF 

OCRI MAR 
NOTA DE 419 0305-6 2137.10 155$83 

ERVICO 

i#iL)i MOS'OS RET100S NOTA DE 8941 0305-7 73502 $ 	34 	1 
ERVICO 

04'-'05 kECEUIMENITO NOTA FISCAL 8645 0405-2 1434B1 
ODRfl.'AR 

060405 14OTA FISCAL DESERVOCUENTE 8875 0405-7 ta3370 
:ODRI MAR 

oO4/o5 RRF NOTA DE 419 0405-8 275.06 18.061.94 
.ERVICO 

06'04105 MPOSTOS ETDOS NOTA DE 8941 ~5.9 8526t 17209 

.ERvICO 

10$5 lOTA FISCAL DE SERVCO CLIENTE 8875 0605.12 19.01810 36.22-,  .1 

ODRIMAR 

e505 RRF NOTA DE 419 0605-13 28527 35.94220 
ERVICO 

l('u05 MPOSTOS RET100S NOTA DE 8941 0505-14  
ERVICO 

IECCLME.TO NOTA FSC&. 645 03S-2l 17 2092b 
IODrIMAR 

Caminho:/imgiternl5 M.E01/vol_voI2/bkpSrv-Argeplan_1 /Contabilidade/Coritabilidade 

Almir/almir agp/razELILAND.pdf 
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Inquérito n9  4621/STF (RE n2  151/2017 - SINQ/DICOR/PF) 

EXTRATOS BANCÁRIOS  

::o-JEo::c ;o:r 0.51 C 

16 1 

54 o::e:5 10:-CPIQLE 111,23 45..6: D 

COMPE.4.O 

.s ::o::c.: 10:-cHEQLE 1,126 5 3.03 D - 
COPES.ADO 

- 2553:0:3 lo:-c?:EQT.E 11124 249.53 D 

COMPENSADO 

25 022006 101-c30EQt 11125 100,0: - 
COMPENSADO 

'33 23022035 1-CPM 	32À 366 3.53 O 

- 0103 :CO3 10-C?IQtE 1U29  

COENSADO 

"dO o:os1oos 10:.CHEQL"E 11.120 44.41 D - 
CO PENSADO 

"01 032005 lo:.CMEQL-z 1112 53.34 O - 
COMPENSADO 

"63 :303 2605 ::0-DEPoSSC 9029 :554 33 C 

63  

-64 14052003 101-cEEQIE 31133 439.00 O - 
COMPENSADO 

15 032C'35 105-TÀPJFA CESTA 1963 40.03 O 

EMPRESAP-ALO 

66 IOOS 2003 109-CPMF 	3303 A 00 1.31 O - 
1603 

'o" 2o 03:0o5 ID-C3OEQL"E 11131 59.33 D - 
COMPENSADO 

"03 30032005 1O1-CHEQtS 11155 560.00 D - 
CO3.!PENSADO  

69 33 2603 13:.CHEQLt 1M32 43.5 D - 
COMPENSADO 

- :104:0-15 Ic;-CPMF 	::o. ;oo 2.5 O 

3003 

14.04 :o:s :;0-OE000:70 ;;o:r 14.334 Si 2 	- 

- :604:0:5 io-'r!D 2:o; 11.262.02 D - 

0 	042015 153-TÂPWA'ED - 2112 11.60 O - 
AGENCIA 

104 2006 109-CPMY 	5115 A 305 42.95 O - 
2604 
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Inquérito n2  4621/STF (RE ng 151/2017- SINQ/DICOR/PF) 

AP..IFACE2TA 1962 40.0: D -  
.SA0'.LAL 1 

iEQLE 11i2 1.1 O - 
)EOADO 

H.EQLE 1U34  

HEQI.E 1:ii; 2.560.02 O 
EN5.A.DO 

ED 20 5.3L02 O 

HEQTJ! 131,1 D 
PE2SADO 

HEQOE 1:116 4.22 D - 
PENSADO 

:€EQLE 1:143 60.O2 O - 
PE:ZA.00 

APJFATED- 2:12 11.6: D - 
;cIA 

80 2199 3:.N0.Oc D - 

ARIFArEO- 2112 11.61 o - 
C2A 

;PMY 	1-7  24 A 962 143.65 D - 

AP.ACE3TÂ 1962 40,01 D 

)EPOST 9Ç'029 .239.25 O - 

IHEQLE 1:144 $60,02 1 2) 
PENSADO 

DOCUMENTO APREENDIDO 

,.hC.TA risc 
	
. DE vo (.IElTt 6A76 47 33 778,41 

EM O

OR1tR 

 

/. NOTA FISCAL 	8645 0UbcE8MENTO 02-IS t4426 

/02C6 lCCE3I4IENTO NOTAFISCAL 	41645 0206-21) 1 1630549 
ODRIMAR 

94J03106 RF NOTA DE 	 311) 0306-7 23983 

ERVIC0 

23206 LOSTOS RETIDOS NOTADE 	8941 0306-8 74348 -983.3' 

ERV!CI) 

FISCAl. DESERVICOCLIEÍITE 0875 0306-14 1.98859 

14.0')9[RECED4EPiTO 

RC'CRiUAR 
NOTA FISCAL 	8645 0306-24 1500528 

ODRi4.1AR 

443,IRR NOTA DE 	 419 0406-8 263.52 263.52 

ISERVICO 
RE11CXDS NOTA DE 	8941 0406-9 81192 1 2.9044 

ERVICO 

12O4.0B 4OTA FISCAl. DE SERVICO CUENTE 6475 0406-15 1356824 16,427 80 
OCIRIMAR 

?6-Q403 ECEESMENTO NOTA FISCAL 	6645 9406-75 1648780 

RCDRJt.tAR 

l20S6 RRF NOTA DE 	 419 0506-7 31123 .31423 

ERVICO 

1505,I4OSTOS RE13DOS NOTA DE 	8944 05068 964,79 1.276U 
SE RVICO 

1;2jOS'00t4OTA FISCAL DE S RVICOCUENTE $875 0506-14 :20 74835 11)472 :3 

2206 

DDPtIMAR 
ECt&P.4ENTO NOTA FISCAL 	8645 0506-20 19472,33 

RODRiMAR 

NOTA DE 	 .119 0606-7 294 -16 294 46 
ERVICO 

2*0-8 53 .3i .11241)9 .3iIP.CSTOS REnDeS NOTA DE 	8941 
SERV!CO 

Caminho:/imgjtemlsM.EO1/vol_voI2/bkpSrv-Argeplan_1/Cofltabilidade/Cofltabilidade 	AIrnir/amir 

agp/razELI LAN Dpdf 
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Inquérito n2  4621/STF (RE n2  151/2017 -  SINQ/DICOR/PF) 

DOCUMENTO APREENDIDO 

i:::::s 22•JEo1C ;:; 1 - 

2:  

AC-ENCLt 

925 sics:::s :-cHEQUE i:::s 

23 2125 r.cEQE 1212! 2!.5 D 
Cc21SACC 

s 1 ,3 :s:ccs 19:-cHEQJEPAorc 1:: 1 i.:: 
EM D-.O 

1:32cc! 124-TED  

is :i :c:s 10:-CHEQUE 1:2:1 121. D 
CQMPEN3A.CO 

1 is:s:c•:s I0:-C-21QtJE  
C3ESADO 

1D5-TA1wA:i-  
ACEYCSA  

1425 2105 13O-CM 	25 	A  
is :3 

;34 142321 :::-Eoc:C3 ;:;' 1215.21 

ss 2514:1:! 13:-CHEQUE 
COM7ESAO 

54 A  

CcE2SA3 

os: 21 	:215 121-CHEQUE 1:214 4215.3! - 
CC?2113AD.3 

053 21 	2125 121-CHEQLZPA&TC n -  
EM 	-HEO 

212! 10-CHEQtI 21211 55.21 
CCMPESÀC 

055 21:! :s:s 13:-CHEQUE 12225 154.01 - 

0!! 355tC5 1DÇ-CP\ 	4t4A 0 4O •  D - 

Ç! 11212121 i::-CHEQUE 1:2:5 1'.4  - 
CC152E2OSÂtO 

95$ 02121-21 I55-:ARCHQA 1921 2.51 - 
-zsrrc 	FE1UCF. 

CCM?ENSACO 

o -: 1:212121 I:o-c 

01 15052121 i:5-TAACEsTA 295$ - 
EMPRESARLU. 1 

921 s:s:c-:s 13:-CHEQUE s:::s 515.1! 
2 CM2EAC3 

22 	:O:S I210-Epo1210 ;;::; o 121.33 

Já a partir de 2007 identificou-se que os pagamentos passaram a ser 

realizados por Transferência Eletrônica Disponível (TED), havendo a partir de 2008 

indicação da conta bancária da empresa RODRIMAR S.A. como conta de origem do 

valor transferido, conforme segue abaixo. 
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EXTRATOS BANCÁRIOS 

E: i': :ss :'s:i 

125: Dl li :::i 1::.cHzçE ::sts - TÂRÀ DÀF1EA FZD. :c 
- ERA$. 

Observe-se que os valores continuaram sendo os mesmos apontados no 
documento "razELILAND", apreendido: 

I,!3RECEBMENT0 NOTA FSCÁL 8645 0108-15 2369223 
ROCRlMAF 

:RECEBErTO NOTA FISCAL 8645 0208-5 2589119 
ROD 	P.A R 

NOTA DE 4111 0208- 413132 .!t 	35 ti 
SERVICO 

je t'OSTOS RETDOS  

SEIWICO 

Dala 	$litõr$co 	 Con*rap 	Chava Db3w 	COdlio 	Saldo 
çtiOTA FISCAL. DE SERVCO CL?CiLE &t7 L2Q& li 15 	tDP 	5 

(ODI11MAR 

RECCBUCNTO  NOTA FISCAL 	8645 0308-1 4.5IJ57 
ROORIMAR 

-- IRRr NOTA DE 	 419 0308-8 397.41 	-2Z1 

'5lCO 

t1)s  

Caminho:/imgjtem 15 M.EO 1/vol_voI2/bkpSrv-Argeplan_1 /Contabilidade/Contabilidade 

Alniir/almir agp/razELILAND.pdf 

No mais, ainda que seja indiferente o destino dado aos recursos capitados 
indevidamente pela ARGEPLAN, via ELILAND DO BRASIL, foram identificados outros 
arauivos aue indicam aue a forma de retorno dçiais valores da ELILAND do BRASIL 
para a ARGEPLAN, por meio de simulação de empréstimos da ELILAND para ARGEPLAN. 
Ou seja, novos documentos fraudados para se ocultar a origem ilícita de tais valores e 
distanciamento de sua fonte inicial. 

i:s::::::c•:3 1:s-:cF- D 
PIÀIM?FIIA 

2ESTA IÇSS 

1254 :: cc ::: ::;-: 	FE1 2:55 25 Sfl.lS :2::;-:• 	1-52 -1cEF2ÁP. IAP 	EQ 

-cisE 	-EPAoIc 1:515 
El 221-O 

i:ss c-  : 	::c i::-ci€çUE l:s1 552.1-2 D 
C?ESADO 

l25 1-2 :3 2C13 13:-CHEÇUE i:sis :ss.sJ D - 
CCM?Z:;À2O 

l:s 1-2 c3:C-:3 1c:-cEqrE 1:52: - 

l257 ID 	3 :c1s ic:-o 	-QUE 1:5 ID 21.5D D 

i:-: 1:3:c:s 1-:-s-2AD11AcsTA 1Ç-ss s.:- - 

i:: ccci 12C--TED 212; 542.1) 22-D 35: 	-3-D-CC -ÁSCEX u1E$SOR2À 
D.-I3A2:c:AL sc t.TA - 

:2:3:3:1 l-:s•LAp.ffA:- :::: 1.5D D 
Âc-E3:-cL 

: 	::: :-:;-2EDpM ::ss : 	ss.r s: ::: -:c.•:•:-s: -F.Cc?2s.'.1. EAPAI-:2 	ç 
G 	-:1-s;1;c-: 
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Neste sentido, foram localizados no material analisado diversas minutas de 

CONTRATO DE MÚTUO entre as empresas ELILAND DO BRASIL e ARGEPLAN. Em seu 

conteúdo está identificada a ELILAND DO BRASIL como mutuante e a ARGEPLAN como 

mutuária, além do valor do empréstimo e suposto prazo para restituição. 

Foram localizadas 04 (quatro) minutas de contratos com as seguintes 

datas e valores: 13/12/2000 - R$ 48.000,00; 15/05/2001 - R$ 35.000,00; 
04/07/2001 - R$ 30.000,00 e 18/07/2001 - R$ 35.000,00, todas com prazos de 03 

(três) anos para a restituição dos respectivos. 

Em aspectos gerais todas as minutas dos contratos são iguais, alterando-se 

apenas a data e valor do empréstimo. Segue abaixo, apenas uma das minuta do 

CONTRATO DE MÚTUO, a título de exemplificação mês de referência em dezembro/2000. 

ONTRATO DE MUTUO 

Pelo presente instrumento particular, de uni lado ELILAND DO BRASIL LTDA, com 
sede na Cidade de Poa, na Avenida Brasil n.° 9 - 	idr - sala 2, irscrita no CNPJ MF 
sob n 1  00.162.116 CO01-7. representada neste ato, nos termos de seu contrato social, 
pelo representante leral abaixo assinado, doravante denominada MUTUANTE e do outro 
lado, ARGEPLAN ARQ ETL EENG 	kRIALTDA., com sede a Rua Juatuba, 
n' S. - Sào Paulo - Capital, inscrita no CNPJ2s sob o.' 45.070.S7 0001-70, neste ato, 
representada na forma de seu contrato social, doravante denominada de MUTURLA, tem 
entre si, justo e acordado o presente Contrato de Mútuo, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas e condiçôes: 

CLÁUSULA PRL\LEIRA 

O MUTUANTE entregará a MUTUÁRIA, a importáncia de RS 45.000,00 (quarenta e oito mil 
rearsi, em 13 de dezembro de 2iY30. 

CLMSULA SEGUNDA 

O Valor do presente contrato ficará sujeito a incidoncia de correção monetária, de acordo com a 
vanação do IGP-M, a partir do seu recebimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A MUTUÁRIA compromete-se a restituir a importáncia recebida da MUTUANTE, acrescida de 
correção monetária descrita na Cláusula Segunda, supra. 

CLÁUSULA QUARTA 

O valor mutuado, acrescido dos encargos descritos na Cláusula terceira, deverá ser restituido no 
prazo de 03 (j  anos contado a partir da assinatura do presente contrato. 

CLÁUSULA OL1NTA 

Ocorrendo, antes do termo final deste contrato, satisfação parcial da obngaçào avençada, as partes 
convencionans que, sobre o saldo remanescente, incidirá a atualização monetária descrita na 
Cláusula Segunda. 

CLÁUSULA SEXTA 

O prazo máximo previsto para adimple:nento da obrsgação poderã ser prorrorado, a criterio das 
partes, que deverão formalizar uns aditivo contratual estipulando o no-,-o limite a ser observado. 
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CLÁUSULA SETIMÀ 

Na hipótese de inadimplemento da obrseaçào atusuda, è facultado ao MUTUA.\TE tomar as 
meddas judiciais e extrajudiciais cabiveis, acordando as partes, neste ato, que as despesas 
decorrentes, bem conto os honornos advocaticios, serSo de exclusiva responsabilidade da 
MUltARIA. 

CLAUSULA OITAVA 

As partes elegem o Foro Central da Capital do Estado de SIo Paulo para dirimir eventuais questões 
ou duvidas ceisindas do presente contrato, com exc!scsào de qualquer outro, por mais pri'ileeiado 
que seta 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as panei assinam o presente instrumento em 02 (tj, 
vias de ieual tece e forma, na presença de 0 (duas) testemunhas que abauco subsaevent 

Sào Paulo, 13 de dezembro de 0001 

ELILAND DO BRASIL LTDA 

ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 

Testemunhas: 

55101  

1) 
José Aparecido da Silva 
	

- Genivaldo Marques dos Santos 
CPF: S14.013 531-00 
	

CPF; 093.3l0468-55 

Caminho: /imgjtem 15M.E01/vol_voI2/bkpSrv-Argeplan_1 /Contabilidade/Contabilidadc 
Alrnir/alniiragp/copia/Cont-1/Bk Genivaldo/Meus 
documentos/WORD/ALM IR/Primeiro! 1 3_1 2_2000.doc 

Ainda com relação aos CONTRATOS DE MÚTUO entre a ELILAND DO 
BRASIL e a ARGEPLAN, segue também planilha que apresenta registros de todos os 
valores "emprestados" para a ARGEPLAN, conforme minutas acima, em total de R$ 
180.000,00, identificados na coluna "APORTE". O primeiro empréstimo foi realizado em 
dezembro de 2000, com registros de valor e data iguais aos do contrato acima ilustrado. 
Outros três lançamentos da planilha também estariam relacionados às outras três 
minutas citadas. Há ainda um lançamento sem minuta correspondente, feito em 
24/05/2001, no valor de R$ 32.000,00. 
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ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 

VARIAÇÂO DO IGP-M 

DATA 
DO 

DESEMBOLSO 
SALDO 

ANTERIOR MÊS IGP.M 
VARIAÇÃO 
MONETÁRIA APORTE 

SALDO 
ATUAL 

13/12/2000 00 _38 000,00 48 000 00 

48 000.0 dez-00 O 63 30240 * 48 30241 
48 30240 jn-01 O 62 29947  48 601 :37 

46601 87 fev-01 023 111781  48 713 6 

48 7136 01 O 56 272 80  48 90040 

48 9864 r-01 1 00 489 86  49 43 3 
49476.3 mai-Ol 086 42550  49 001 6 

15!05:2001 49 901 82 mai-Ol  36001100 34 931 32 

24/05/2001 84901 82 mai-Ol  3200000 116 901 
116 901 82 un-Ol 098 1145.64  113347 4 

118 047 4t j01 148 1747 10  119 794 

04.07/2001 119794.56 ul-Ol  3000000 1.19 794 

04/0712001 149 794 56 r11.01 - -  35 30000 184 794 
184 794 56 ago-01 1 38 2 550.16 
137 344 72 set-0 1 0.31 580 77  187 925 -1 9 
1879254 oul-Ol 1 18 2 217 52  190 14301 
190 143. no1-0 . - 2091 57  192 234 58 

192 234 58 dez-O 1 0 22 422 92  192 667 51 
192 657 SO, _j-02 0 36 - 69357  193 361 0 
193.351 	71 fp,,-02 - 116 01  193 4€' 06 
193467 mar-132 009 174 1  1936412' 
193 641 201 a~,r-02 056 1 0843  194 725 66 
194725. _mai-02 0,83 1 616 2  196331.3 
196 341.81 jun-02 1 f14 - 30236  19936543 

199 36548 -ul-02 1 95 3 387 63  203 253 1 
203 253 1 Z15 	._47 207 933 Y 
2079665 sei- 2 -10 - 4 991 2  21298082 
2129598 87 8241 5  221 201 3' 
221 201 361 nev-02 5 19 114603  232 381 72 
232 331 72 dez-02 75 - 8 725  241 407 28 
241 407281 2:q3 33 - 5 624 ' 247 032 07 

160 000 00 

Caminho: /img_lteml 5M.EO 1/vol_vol2/bkpSrv-Argcplan/Contabilidadc/Cofltabilidade 
Almir/almir agp/copia/backup arg/bcp argeplan/Programas/Meus 

documentos/Excel/ALM IR/MUTUO ELI.xls 

Observa-se que o arquivo foi intitulado de "MUTUO ELI", sendo o termo 

"ELI" uma clara menção à ELILAND DO BRASIL. O termo "mútuo" remete às minutas de 

CONTRATOS DE MÚTUO acima mencionadas. 

Ao todo, neste período foram identificados 05 empréstimos da ELILAND 

para a ARGEPLAN, tendo se iniciado em dezembro de 2000 e terminado em julho de 2001. 

Na tabela constam os valores corrigidos, sendo que até janeiro de 2003, 

aproximadamente dois anos depois do primeiro empréstimo, o valor não havia ainda sido 

amortizado. Nesta data, o saldo de recursos repassados da ELILAND DO BRASIL para 

ARGEPLAN já somava R$ 247.032,07, conforme anotações de arquivo apreendido na 

empresa. 

Importante frisar que desde os primeiros pagamentos recebidos pela 

ELILAND do TERMINAL SABOO/RODRIMAR os valores já começaram a ser transferidos 

para a ARGEPLAN. 
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Além dos contratos simulados de MÚTUO, o grupo ainda fazia transferência 
via TED da ELILAND para a ARGEPLAN, conforme consta em arquivo intitulado "TED", 

datado de 28 de fevereiro de 2003, no valor de R$ 49.250.00. Nele, ALMIR MARTINS 

FERREIRA (representante da ELILAND) solicita que seja realizada transferência para a 

conta da ARGEPLAN: 

Poã. 28 de fevereiro de 2.003 

Ao 
Banco Real! ABN AtIRO Banl 
Agência Alameda Santos 
Alameda Santos 1673 
São Paulo - SP 

AU. Sra Ujdimila Moura 

Ref. Transf,réncia Eletronica Disponivel 

Prezados Senhores 

Solicitamos de V.Sas provrdnClas no sentido de transferirem através de TED - 

Transferência Eletrônica Disponivel. e debitarem em nossa conta corrente n°2713.512 

—4. o valor de RS 49250.00 Quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais), para 

pagamento da Nota fiscal n 12676, confcrrne dados abaixo: 

RS 49 250.00 1 Quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais 

Banco Banco do Estado de São Paulo SÍA ( BANESPA) 

Agéncia 0235— Rua Heor Penteado. 1528 

Conta Corrente 13-000108-9 

Favorecida ; ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENI-IARIA LTDA 

CNPJ .45.070 68710001-70 

Sendo só para o momento subscrevemo-nOS. 

Atenciosarnenle 

EULAND DO BRASIL LTDA, 
Atmir Martins Ferrelra 
CPF 027.490.968-55 

Caminho: /imgJteml5M.E01/voLvol2/bkpSrv- 
Argeplan/Contabilidade/Contabilidade Almir/almir agp/Word/DIVERSOS/T E 
D.doc 

Pelo exposto, os documentos não deixam dúvida sobre tais 
pagamentos, em valores aproximados de 2,4 milhões de reais do GRUPO 
RODRIMAR (TERMINAL SABOO) para a ARGEPLAN de LIMA e COSTA, de forma oculta, 

por meio de prestação de serviços simulados pela ELILAND DO BRASIL, com indícios 
robustos sobre vinculação ainda na planilha extraída no INQ. 3501/STF, tendo iniciado no 
ano 2000 e seguido via sistema bancário oficial até o ano de 2010, ao que se tem 

conhecimento. Com  posterior transferência de tais valores para a ARGEPLAN. 
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5.2.4 - CONTRATO ENTRE TERMINAL PÉROLA (GRUPO RODRIMAR) E CALAZANS 
ADVOGADOS 

Neste tópico serão abordados os pagamentos realizados para o escritório 

de CALAZANS DE FREITAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, os quais somaram 375 mil 

reais. Sendo que tais pagamentos indicam que CELSO GRECCO, enquanto gestor de fato 
da empresa PÉROLA S.A determinou o pagamento de prestação de serviços para diversos 
fornecedores, que por sua vez se mostraram sem a devida contraprestação do respectivo 
serviço. Conforme identificado em auditoria independente por sócios majoritários do 
Terminal PÉROLA, com destaque para escritório CALAZANS DE FREITAS, que veio a 
público confirmar que se tratava de prestação de serviços simulado, apenas para captação 
de recursos, por meio de acordo de COLABORAÇÃO PREMIADA, onde se identificou que 
estava inserido em estrutura voltada para lavagem de dinheiro, principalmente para 
operadores financeiros conhecidos e também confessos do atual MDB, entre eles MILTON 

LIRA e VICTOR COLA VITTI. 

Mas, primeiramente, traremos algumas informações decorrentes da 
auditoria interna promovida pelos sócios da Empresa Pérola, além de outros elementos 
que atestam que CELSO GRECCO de fato era quem determinada as ações administrativas 
no Terminal, inclusive os atos de pagamentos indevidos, conforme também afirmado por 
RONALDO TORRES, Diretor Financeiro da PÉROLA em oitiva. 

5.2.4.1 - DA AUDITORIA INDEPENDENTE POR SÓCIOS MAJORITÁRIOS NO 
TERMINAL PÉROLA (GRUPO RODRIMAR) 

No RAMA 51/2018 - SINQ/DICOR, foram analisados arquivos digitais 
encontrados na empresa PÉROLA, que nos auxiliam melhor na compreensão do caso 
investigado e, sobretudo, quanto às irregularidades descobertas durante auditoria 
solicitada por sócios majoritários estrangeiros da empresa. 

No item 02 temos o arquivo ARQUIVO CARVED-80338944.PD17, contendo 

27 páginas. O conteúdo diz respeito a um trabalho de investigação interna realizado pelo 

escritório TOZZINI FREIRE ADVOGADOS, datado de novembro de 2017, intitulado 

FINAL REPORT (Relatório Final). 
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Scope of Work 

14 Aliegations 

public aliegation that Perota 5,'4 
would hav€ pald the amount of BRL 375,00000 to 
CALAZANS DE FREITAS E ADVOGADOS 
ASSOCIADOS. 

Empresa próxima a Temer 
pagou lavanderia de dinheiro 
do PMLIB 

láv,1 !to InVeSTIga sluem 	e Ia.'çe:n de 
tiriheii' pia pulitiLus do P1,11313 	n :u!v 
cscíitnrio dc idvocaei,1 e eniresa d 
c.e Tine 

A.L.'It'_LM,VLAlLUSCt 

Além de Temer, Loures, dono e diretor da 
empresa Rodrimar serão investigados 

Caminho: 
/imgjtem021A.EO1/vol_vo15//$Unalloc_615936_74253307904_79624486912»CarVed 

-80338944.pdf 

O contexto dessa investigação interna remete à supostos pagamentos 
realizados pelo GRUPO RODRIMAR, por meio da PÉROLA S.A., ao escritório CALAZANS 
DE FREITAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros prestadores de serviços, com 
suspeitas de lavagem de dinheiro para o MDB, inclusive. 

O conteúdo do documento, que está escrito na língua inglesa, cita diversas 
informações referentes à investigação interna realizada por TOZZINI. De acordo com o 
Relatório Final, a banca TOZZINI atuou com dois objetivos: 

Verificar se auaisauer escritórios de advocacia usados Dela PÉROLA 
S.A. estavam envolvidos em esquema de corrupção com oficiais 
públicos para beneficiar a PÉROLA; 

ii. 	Avaliar contratos com Terceiros para também verificar se havia 
intermediários para corromper oficiais públicos. 

Sendo assim, de acordo com TOZZINI, as seguintes empresas apresentaram 
modus operandi similar ao da fraude supostamente praticada na parceria 
PÉROLA/CALAZANS: 

1. 	MEIRA MORAIS ADVOGADOS: 
A firma foi anteriormente contratada pela ABPT - assim como foi 
contratada a banca CALAZANS; 
NAITOMAR dá ordem a TORRES para realizar o pagamento; 
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A firma recebeu R$ 379.752,00; 
Não foram encontradas provas da prestação de serviços; 
Pagamentos seguem o mesmo padrão referentes à banca 
CALAZANS; 
Contrato é datado de 06/01/2014 - cinco meses antes de 
CALAZANS; 
Escopo do trabalho é amplo e genérico. 

ii. 	MEDEIRO & EMERICK: 
Não há contrato ou prova dos serviços prestados; 
Entrevistados não foram capazes de determinar o que a banca 
realizou para a Empresa; 
A firma recebeu R$ 12.500,00; 
SYLVIA URQUIZA explicou, por e-mail, que RICARDO MESQUITA 
disse a ela que a firma MEDEIRO & EMER1CK foi paga em 
referência a um número de reuniões que visavam analisar 
qualquer eventual expiração de operação da PÉROLA para outros 
portos, mas não há prova de serviço; 
Não foram encontradas provas da prestação de serviços. 

iii. CALAZANS DE FREITAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS E 
CARVALHO & PEREIRA DE CARVALHO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS: 

Não há provas dos serviços prestados; 
Pagamentos foram realizados antes de qualquer prova de serviço 
realizado - R$ 375.000,00 para CALAZANS e R$ 720.000,00 para 
CARVALHO, nenhum relatório foi enviado/produzido e as 
propostas são amplas e genéricas; 
Ninguém foi capaz de explicar o que ambos os escritórios 
realizaram/produziram; 
Ambos os escritórios foram publicamente ligados a 
atividades vinculadas ao PT e ao PMDB. 

Na página 17 do documento, TOZZINI afirma que "entrevistas exploratórias 
com TORRES, NELSON e CELSO GRECCO indicaram que os valores requisitados durante a 
reunião de diretores no dia 27/11/2012 foram posteriormente utilizados para pagar 
CA LAZA NS". 

TOZZINI afirma ainda que "em 15/09/2017, durante sua primeira entrevista 
CELSO GRECCO afirmou que foi [o valor de R$ 750.000,001 para CALAZANS e mais 
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alguma outra empresa, eu não me lembro, talvez GALO TTI ou SHAMMAS" 

No entanto, em sua segunda entrevista com TOZZINI, "CELSO afirma: eu 

realmente não me lembro se esses valores tinham o destino de pagar CALAZANS. Fa 

afirmação veio depois de ser apresentado a CELSO um e-mail no qual NELSON sugere a 
MARK para alterar a Minuta do Conselho. SYL VIA URQUIZ/l, advogada de CELSO, teria 
posteriormente feito uma correcão formal em relação à primeira entrevista com CELSO". 

Em sua página 21, o documento elaborado por TOZZINI deixa claro a 
seguinte análise documental (de 2006 a 2017): 

1. 	Falta de comprovação de serviços prestados; 
Falta de descrição de serviços prestados - por exemplo R$ 

160.000,00 para "reparações"; 
Pagamentos para companhia pertencendo a empregados da 
Rodrimar, sem justificação ou prova dos serviços prestados; 
Falta de parâmetros e procedimentos forniais ( ... ). 

Além dos apontamentos acima, várias outras questões foram levantadas 
pela auditoria, as quais estão na integra do RAMA 51/2018 - SINQ/DICOR, apenso, para 

consulta integral. 

Dentre os documentos analisados, foi encontrada urna planilha, 
identificada como CGF_MOVIMENTOS..YW.YULL.VO.xlsx, contendo movimentações 
financeiras da PEROLA, realizadas entre novembro de 2005 e julho de 2017 com 
suspeitas: CARVALHO E PEREIRA DE CARVALHO, MEIRA MORAIS e CALAZANS DE 
FREITAS E ADVOGADOS 

A seguir, constam extratos de planilhas (formatadas para melhor 
visualização), onde constam pagamentos para os escritórios de advocacia citados: 

CARVALHO E PEREIRA DE CARVALHO 

SAHO 	'NOMLCc4TA IOME W1RO CUSTO ~co DOCUMOITO' DATA LA1lCAMOTO 	DATA)DERO$OA 	VAjOl 

..ro lhE '1311 '1T-.J-13 '1EJ.3 3 
,:33j,.OEJF.L33r'0 '123:  

crrE 	•i;c '12: :7-2EC1: OE-:Ec.1: 0$ 
rçc2313 	rrS'.i;c, '1292 3 23 0$ 

Jc•.2C1.3 crrec.$i;c '1334 -.1.:3 -..13 OS 6130000 

E-E 	1313 	crrE S,çi '3421 :S-EE-13 04i.13 OS €30000 

1Eec313 	¼rr,' $r1çcs 4c-us:ra 1263 1EZ1-33 20-E3:3 OS -9 	30 

!:::3 	;vrec, Eriç '1312 254R43 E-:3 OS &000 Cl 

tic'233 	re 	9rçc 3333 27J.EA.13 21.'9Y.13 OS 6300000 

ar€rc;3Oi3 	Sê.ç '1263 3 '1\13 OS H 30003 

3fri3333 	cnec Sr,;c 2dr,r.rE,o Alt;I'çioSe'içcI, ct 69 344EC&41-3 E PE01AC0CAT4E '144 2SOT.13 2ECCT13 OS 62 )203 

~<05tD 1313 	re:Srçcs ArrEIvo '1430 2&-i0•13 1.3 0$ 63 31002 

OS 
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MEIRA MORAIS 

3*NO 	'POWE6(f(TA jEW(TIO.WSTO WS1OO 
1 0OCU(T0 	DATA L'CA16RTO 	DAT&WEF2IOA 	VAIDA 

çc0ii 	cE.Sel;v 1:20 :5-3-1: 153-1: P3 675723 

AcI:21 	rrE.Seçs C7r;ic .L ;ic.3;c.ct\cS34VEAM090 1234 oo-:: co-ç-i: P3 4.723.0 

c'1[I14 	4 $4Iço4  '123 4P-0' 1-PP-1' P3 I6.1D.69 

ccr.K S; dc iriçci, cl 	5282V6140M01S 231 '31..A-34  60&€2 

!/,':c34 	Pc'r.Slço Ai'trEc us,;3:$3,ct5FC1VAl/CPJ$ ' 1 '32-IJÂP-14 '30-14 P5 16.473.69 

3li 	2214orr.S;c4 i4çDc5cictS34OcÂMCJS '340 3-MA-l4 23-OW-14 P5 16470.69 

L014CrrE.Sr4O4 Ltrjj,c cu,çic3&rico4.ctNFS393V0IÂ3/0PM0 '303 11.J0-34 l-G-1 35 16470.69 

.O201' 	¼rtc.$ríçc ArI tr4to cuiçici;cs,t3633AMOPi$ '300 --34 '4J44 35 6.47369 

Kr..26l4 	rc.Sr,ço4 2r-IrIstrEAc 4I;3c541çc5,cl00S3S'AlI0333 '310 '36-J44 '36-6'-1h 35 6.410.69 

1cj2334 ¼rrc1rc04 cic4 -4cc( \c34,Qk4JS ' S ll-SEP•14 1037-14 3$ 6 470,69 

_tro2634 	(rec.$5rÇci 44LI;s(Ç,ct3o3lacÀoP1s '403 :6-0(7-14 1-XT44  35 16470.69 

-c 	2:1 	ci,K  Srço4 r4trEiO L'ç3ci1;c5,ctS9457MDAAM0JS 457 '26--34 '269C/-14 35 16.4769 

24:ê-Tc2224 	Kfço3 aSçcs,33471613P4JCP-Ii 4fl 13-26(14 26M14 P3 16 47069 

4v&c2C33 	rc.Sccs 3çc5rcs.ct 	33407I/(P4M3PLJ3 '397 11.413-13 12403-15 35 6.L71.69 

Janro'2315 	Forr«Seços isczcc içc$çc lCkiS '337 '13-3-15 i¼-1i 35 6 

IS 3DtISL% 

CALAZANS DE FREITAS E ADVOGADOS 

5M0 	NOME CONTA NOME (9(1 	CVSTO HT9(ICO XOJ%IBITO 	ATA LM6CAM91TO 	DATA Nff9(9(A 	VAIOO 

:rr4c,lr,:41 4--4ti: 11417$ 	s,ct1SC4tZ6-026il3T-'0342C ': '2:.,;-:4  37563 

ÀirI4trItro u13io$;s,cl2C4LZ&26T-ZQ01X '2 '1i-.L-34 ' 1: 37503 

cs:cJ2314 	4orrçci ,Mçcs.ct!3310CiL4ZkNFA203A30 '2 11-LI-lI 2-À3-l4 37503 

:rbc2C34 ¼'r$ço! l4Il4 U:OS33cl 	940 	2€ P4031153 A.0E12C '4 1213F4 13-11714 375(0 

0L:t'c,'2O34 	Pcrc.Serçs 4d.-ir6trEr,o '3 :1-0(7:4 02C(T1 3750 

c,rb72014 Porr 	5-.-c4 AcuoSe';cI- cl 	6CL4Z&131 2666011453 11300A20 16 '13-AW-0 3-.34 

3eA'c1214 	rr.Siçc5 e ¼l40k5,içc4ctSCZk10i0313i3042C 17-26(44 :7-260-:' 37503  

,irr,2313 	cr.1ic IrStrr,o '3 '15-Â'1S '1$-M-1S 17530 

6.c2101 	Pcfr,.l'lcO4 44?rIz,,o 4iç6$ç,cl40$5C40)Z1501DF40lT45&1AX '9 30-403-IS 11-411-15 37503 

U,'çc'2215 	1c'rtc.ít-Ic4 A4it1Iio 4 uiçDo9i';cs,d 	SXAI40ASIO40IT45&402€ÀX '3 '33-s-1s '?P.ls 37503 

IS 31SOOO 

Outros documentos analisados também apontaram o desconforto e 
providências que os sócios estrangeiros pretendiam tomar, mesmo antes da finalização 

da auditoria realizada pelo escritório TOZZINI, após descobrirem as irregularidades 

cometidas por CELSO GRECCO à frente da PÉROLA. 

Destaca-se arquivo intitulado "NAL1 5034 73452_2_Final Minutes of 

Board Meeting - February 16 (PORTUGUÊS).docx", verificando-se em seu conteúdo a 

existência de uma Ata de Reunião por "Audioconferência" (Conference Cali), datada de 

16 de fevereiro de 2018, com sete (07) páginas: 

PARTICIPANTES: 

Stephen Dowdle (SD) Nutrien 

Hans-Christian Olesen (HCO) Ultrabulk 

Antônio Celso Grecco (CG) Eurobras 

Brian Johnson 	(BJ) Nutrien 

Barbara Borowski (BB) Nutrien 

Angela Giroux (AG) Nutrien 

Sanjiv Kapur (SK) Jones Day 
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Sami Arap Sobrinho (SA) 
	

Arap Nishi & Uyeda Law Firm 

Vitor Henriques 
	 Santos Neto Law Firm 

Ludmila de Vasconcelos Leite Groch 
	

Tozzini Freire Law Firm 

Na ordem do dia foram apresentadas diversas discussões sobre a 

investigação interna da Companhia PÉROLA, apurada pelo escritório de advocacia 

Tozzini Freire: 

De acordo com a Ordem do Dia, foi discutido: 

Finalização da ata da reunio do Conselho de Administraço realizada em 

29 de novembro de 2017. 

SD observou que ele no acreditava que a ata da última reunio deveria 

limitar-se a incluir apenas uma lista parcial dos resultados e propôs que a 

ata previamente distribuída por ele fosse adotada. Todos os membros do 

Conselho expressaram sua concordáncia. 

O apurado pelo escritório de advocacia Tozzini Freire, em vista da inves-

tigaço interna da Companhia, bem como definir as próximas etapas a 

serem tomadas pela Companhia, incluindo a obtenço de qualquer apro-

vaço pelos acionistas, conselheiros e diretores, e o futuro das operações 

comerciais e contratos relevantes da Companhia, devido à investigação 

interna. 

A discusso do relatório emitido pelo escritório de advocacia Tozzini Freire 

incluiu as seguintes declarações que foram lidas pelo presidente da mesa: 

Certos escritórios de advocacia foram contratados sem os procedimen-

tos adequados, incluindo a falha na obtençào de aprovaço do conselho 

conforme exigido pelo Estatuto Social da Companhia;  

Foram efetuaaos pagamentos a pelo menos dois escritórios de advoca-

cia que esto sendo investigados por fazer pagamentos inadequados dire-

cionados 'as autoridades governamentais; 

Relatórios de jornais confirmam que um desses escrórios confessou as 

autoridades que um desses escritórios fez pagamentos ilegais às auzorida-

das goveinamentas; 

Ceiso Grecco foi responsável pela seleçào de advogado; e 

Houve documen:açáo imprópria de pagamentos, incluinao um funcio-

nário ca Rodrimar para auxiliar no desvio fiscal. 

A advogada Ludmila Groch, do Escritório de Advocacia Tozzini Freire, fez 

as seguintes ponderações e encaminhamentos expostos abaixo: 
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Ludmila informou sobre notícias publicadas em um blog na Internet em que 

a Polícia Federal encontrou uma cópia de um e-mail que havia sido trocado 

entre o CG e Fabto Silveira do Escritório de Advocacia Galotti no escritório 

do Sr. Rodrigo 	T 	6tres x 	 soãí d6rèsidenteMicheL 

Temer. Ludmila disse que no estava claro se o e-mail encontrado estava 
em forma impressa ou se havia sido encontrado armazenado em um com-

putador do Sr. Rocha Loures. O e-mail discutiu pagamentos antecipados e 

os meios de faturamento de tais pagamentos. 

Após este relatório, Ludmila ressaltou algumas recomendaçejá feitas 
pelo Escritório de Advocacia Tozzini Freire na reunio anterior do Conselho: 

1— A Companhia deve proceder com uma avaliaçào independente do FCPA 

para entender e esclarecer todas as responsabificiades a que possa ser ex-

posta, de acordo com os resultados descobertos; 

2 -A Companhia deve implementar um programa de conformidade (com-

pliance) aprimorado bem como revisar suas políticas de compliance; 

3 - A terceira recomendaço foi discutida com Silvia UrqLiza Eles acredi-

tarr que a Perola deve considerar a adoçào de unia nova aoordagem sobre 

como ela é representada em relaço às nvestigaçes criminais. O nome da 

Companhia foi citado em alegações púbiicas envolvendo Rodririar e consi-

derando que Pérola é uma instituiçào separada existente independente- 

mente d Fo:nflii, 	
u. 

tanciar da Rodrirnr. 

O principai argumento a favor desta medida, segundo Ludmila, é que criará 

uma distinçào entre a Companhia e Rodrimar. 

Ludmila sugeriu que a Companla pv sva t 	ro'a rerseitaç.o 

sem o comando de Rodrimar. Pérola deveria liderar a investigaçào sem 

qualquer influència da 

solicitandó cópias dainvestgaço. 

Celso Grecco (CG) declarou as seguintes argumentações em sua 
defesa: 

Neste ponto, o CG declarou o seguinte: (i) todos os contratos da Sociedade 

com escritórios de advocacia foram anrovaoos no passado pelo Conselho 

de -rnu stracao e/ou pelo CG e Potah por meo do Sr lex Airosa'(H) o 

e-mail encontrado com Rocha Loures rnercionado por Ludmla na atuali-

zaço do seu relatório) representa uma cornuricaço pessoal entre CG e 

Fabio Silveira no que se refere à antecipaçào de pagamentos mensais regu-

lares entre eles e no relacionacos à Companhia e no provam qualquer 

prática ilegal; (iii) a Rodrimar é a única parte das investigações atuais em 
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que a Companhia não está envolvida exceto em reiaço à investigaçc se a 

Companhia se beneficiou ou no do Decreto Portuário Presidercial. 

Finalmente, concordou aue o CG instruiria Fabio Silveira a entrar em con-

tato com Ludmila em 19 de fevereiro de 2018 para entregar uma cópia do 

e-mail mencionado e fornecer exp!icaes apropriadas pessoalriente. 

Na sequência da Ata, seguem outros assuntos deliberados, salientando-se a 
ponderação de SD (Stephen Dowdle, da Nutrien) o qual explicou que "as ações acima 
sujeitaram a Pérola S.A. a uma potencial responsabilidade criminal, inclusive sob a 
Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos (FCPA) e a Lei 
Anticorrupção brasileira". Ficando demonstrada preocupação dos sócios estrangeiros 
com a repercussão dos atos de CELSO GRECCO. 

SD explicou que as ações acima sujeitaram a Pérola S.A. a uma potencial 

—responsabilidade 	sob a L&de Práticas de Corrupção no 

Exterior dos Estados Unidos (FCPA) e a Lei Anticorrupção brasileira. 

portanto, SD chegou à conclusão de que certas ações devem ser tomadas para 
distanciar a Pérola do CG e Rodrimar, a fim de limitar a potencial exposição da 
Pérola S.A., de acordo com as leis relevantes. 

Em vista dos resultados do relatório &aborado oeo Escritório de Ad''ocacia 

que os nteresses rieí 	vuru 	rflii.r 

(JrnJ ez que a inveshgaçao internu envleu acoe 
relacioav-, 

a) sua indicaçóo de certos escritórios de advocacia contratados peia 

Companhia; e 

documentado falsamente pagamentos a um diretor 

SD afirmou que, de acordo com o artigo 156 da Lei das S.A., CG não deve 
participar das decisões e adoção das deliberações a serem tomadas neste 
assunto da Ordem do Dia. SD convocou uma votação sobre o conflito de 
interesses. 

CG afirmou que, embora não concordasse com o conflito de interesse suscitado, 
se absteria devotar sobre as próximas deliberações relacionadas à investigação. 

No entanto, CG continuaria a participar das discussões de assuntos 

comerciais/técnicos da Pérola. 

SD enfatizou com SA e CG que o único assunto a ser votado naquele momento 

era o conflito de interesses. Depois que a questão do conflito de interesses fosse 

decidida, o Conselho endereçaria outras ações a serem tomadas em conexão 

com a investigação - mas não deveria haver tratamento diferenciado sobre os 

assuntos da investigação e assuntos operacionais da Pérola. Portanto, se o 
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Conselho decidisse que existia um conflito de interesses entre CG e a Pérola, CG 
seria desqualificado da votação em outros assuntos de interesse da Pérola, 

incluindo medidas a serem tomadas em consequência direta à investigação. 

SA, então, questionou se a Eurobras poderia nomear um novo membro do 

Conselho de Administração da Pérola se CG renunciasse ao cargo de membro do 

Conselho. SD esclareceu que nesta ocasião o Conselho não discutiria o que 

deveria acontecer em termos da composição co Conselho e da representação 

dos acionistas no Conselho, uma vez que não eram itens da Ordem do Dia e esta 

reunião servia para discutir as ações a serem tomadas diretamente como uma 

consequência do relatório do Tozzini Freire. SD acrescentou que pretendia lidar 

com o assunto da composição do Conselho em particular após essa ligação com 
HCO e CG. 

CG então afirmou que se retiraria da reunião. CG também afirmou que sempre 
atuou no melhor interesse da Companhia e que ele reservava seu direito de 

contestar sobre as deliberações a serem tomadas sem seu consentimento nesta 
reunião. 

Por conseguinte, o presidente declarou ao CG que a sua retirada da Reunião do 
Conselho de Administração era uma decisão a ser tomada isoladamente por CG 
e que CG tinha o direito de continuar participando da reunião, mesmo que não 

pudesse votar nas referidas deliberações envolvendo sua posição de conflito de 

interesses. 

SD sugeriu que em seguida ao encerramento da reunião, SD, HCO e CG poderiam 

ter uma audioconferéncia informal ou marcar uma reunião, a fim de discutir os 

impactos do assunto de conflito de interesses suscitado e as aprovações 
posteriores e assuntos relacionados. CG não queria predefinir uma data 

específica para essa audioconferéncia ou nova reunião. 

CG e SA retiraram-se da reunião neste momento. 

Como passos seguintes, SD propõs que determinadas medidas fossem tomadas 
pela Companhia para minimizar sua exposição a responsabilidade, inclusive 
autorizando o Escritório de Advocacia Tozzini Freire a comparecer perante a 

Polícia Federal Brasileira em nome da Pérola para obter informações sobre sua 
investigação envolvendo Rodrimar e Celso Grecco e autorizar a rescisão de 

certos contratos comerciais e de operações com a 	 Portanto, SD 
propôs as seguintes medidas: 

Autorização ao Escritório de Advocacia Tozzini Freire para Contatar a Polícia 

Federal Brasileira 
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autorizar o Escritório de Advocacia Tozzini Freire a comparecer perante a 

Polícia Federal Brasileira para buscar informações relacionadas à investigação 

envolvendo Rodrimar e Celso Grecco e estabelecer cue a Pérola é uma instituição 

separada de Rodrimar e Celso Grecco; 

Rescisão de Contratos 

aprovar a rescisão dos seguintes Contratos celebrados pela Companhia: 

Contrato de Serviço de Operações de Descarga, celebrado entre a 

Companhia e a S/A Marítima Eurobráslem 12 de julho de 2007, conforme 

aditado pelo 1 Aditamento realizado em 30 de janeiro de 2015, 

designando a Ultrabulk A/S para assumir, em bases similares, a operação 

comercial do terminal portuário de propriedade da Companhia; e 

Contrato de Representação de Marketing e Vendas celebrado entre a 

Companhia e a Construtora Rodrigues Grecco Ltda., em 19 de maio de 

2007. 

Declaração de que as deliberações foram validamente tomadas 

() consignar que, não obstante as disposições estabelecidas no Estatuto Social 

da Companhia, no Acordo de Acionistas da Pérola e qualquer outro documento 

societário, todas as deliberações tomadas acima, nesta reunião, foram validamente 

tomadas e deverão ser validamente implementadas pela Companhia com base no 

cumprimento da Carta FCPA anteriormente assinada por todos os Acionistas da 

Companhia; 

3. 	Outros assuntos necessários para endereçar às necessidades legais, 

comerciais e operacionais da Pérola S.A. 

Todos os membros presentes tiveram a oportunidade de discutir assuntos adicionais de 

interesse da Sociedade e ninguém fez qualquer contestação ou comentário. 

Os membros votaram sobre todos os assuntos propostos e as seguintes deliberações 

foram tomadas por unanimidade de votos, abstendo-se de votar o membro impedido do 
Conselho de Administração sobre os assuntos aplicáveis (aqueles após a primeira 

deliberação): 
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Deliberações 

1. Ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de novembro de 2017. 

a) Adotar a ata anteriormente distribuída pelo SD, contendo uma lista completa dos 

resultados. 

2. Discussão dos resultados do Escritório de Advocacia Tozzini Freire, tendo em vista a 
investigação interna da Companhia e a definição das próximas etapas a serem tomadas 

pela Companhia. 

Aprovar, de acordo com o artigo 156 da Lei das S.A., que o Sr. Grecco não deveria 
participar das decisões e adoção de deliberações a serem tomadas neste assunto da 

ordem do dia. 

Autorizar o Escritório de Advocacia Tozzini Freire a comparecer perante a Policia 
Federal Brasileira para buscar informações relacionadas à investigação envolvendo 

Rodrimar e Celso Grecco e estabelecer que a Pérola é urna instituição separada da 

Rodrimar e Celso Grecco. 

Aprovar a rescisão do Contrato de Serviço de Operações de Descarga, celebrado entre 
a Sociedade e a S/A Marítima Eurobras em 12 de julho de 2007 e designar a Ultrabulk A/S 
para assumir, em bases similares, a operação comercial do terminal portuário de 
propriedade da Companhia e aprovar a rescisão do Contrato de Representação de 

Marketing e Vendas celebrado entre a Sociedade e a Construtora Rodrigues Grecco Ltda., 

em 19 de maio de 2007, 

Declrar que, não obstante as disposições estabelecidas no Estatuto Social da 
Companhia, Acordo de Acionistas da Pérola e qualquer outro documento societario, 

todas as deliberações tomadas acima, nesta reunião do Conselho, foram validamente 
tomadas e serão validamente implementadas pela Companhia, com base no 
cumprimento da Carta FCPA, previamente assinada por todos os Acionistas da 

Companhia. 

Encerramento às 16:00 horas (horário do Brasil). Sem outros assuntos a serem 
discutidos, a Reunião do Conselho de Administração foi encerrada e a presente ata foi 

redigida, enviada por e-mail aos membros do Conselho de Administração presentes. 

£ sua apreciação, respeitosamente 

Hans-Christian Olesen 
Secretário da reunião 

CAMINHO: /imgjtemo2M.E01/vol_voI2/OP.SKALA/E-mail Ronaldo Monteiro 
Torres/Emails salva em 15 09 2017.pst»Início do arquivo de dados do 
Outlook/Caixa de Entrada/Whit Dhamer (Mark Boulanger)/Resc Rodrirnar/RE: 
Minutes of Board Meeting - February 16 (English)/NAI_1503473452_2.Yinal 
Minutes of Board Meeting - February 16 (PORTUGUÊS).docx 

O resultado final de tais deliberações dos sócios estrangeiros da empresa 
PÉROLA foi o afastamento de CELSO GRECCO do Conselho de Administração da 
empresa, além de outras medidas restritivas. 
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5.2.4.2 - DA GERÊNCIA DE CELSO GRECCO NOS NEGÓCIOS DO TERMINAL PÉROLA 
(GRUPO RODRIMAR) 

Conforme informado pelo Diretor Financeiro do Terminal PÉROLA 
RONALDO TORRES, em sua oitiva, às fls. 4576-4579, apesar do GRUPO RODRIMAR ter 
participação de 20% na sociedade do Terminal PÉROLA, cabia a CELSO GRECCO a 
gerência de fato das questões legais e trato com órgãos públicos, inclusive a 

contratação de advogados. 

QUE trabalha há cerca de 10 anos no Terminal PÉROLA S/A, tendo ingressado 
como contador e logo no primeiro ano passado a ocupar o cargo de DIRETOR 
FINANCEIRO; 

QUE conhece RICARDO MESQUITA apenas de nome, tendo o visto uma vez 
rapidamente nas dependências da RODRIMAR, mas já trocou diversos e-ma ils 
com RICARDO MESQUITA, em cópia, em especial relacionados a contratação 
e pagamentos de advogados que atuaram no contrato PÉROLA/CODESP; QUE 
o terminal PÉROLA é uma empresa noforniato de SPE, com participação da 
PCS FOSFATOS DO BRASIL LTDA, com 58%, SA MARÍTIMA EUROBRÁS (por 
parte do GRUPO RODRIMAR), com 20% e ULTRABULKAS, também com 20% 
do capítal; QUE ainda há participação societária de 2% divididos pela 
SALM14C e CIRNE, em 1% para cada empresa; QUE neste formato cabia à 
empresa RODRIMAR a gestão jurídica e interlocução institucional com 
órgãos públicos, inclusive a manutenção do contrato do terminal 
PÉROLA junto a CODESP e outros órgãos governamentaJs. QUE para 
isso, era utilizada estrutura existente na sede da RODRIMAR, a qual 
ficava encarregada destas questões por meio de funcionários da 
própria RODRIMAR e contratação escritórios de advocacia para ações 
referentes à renovação e manutenção do contrato de arrendamento do 
terminal; QUE a partir da constituição a SPE PÉROLA, em 2005, com 
ingresso do GRUPO RODRIMAR na sociedade, todas as questões de 
gestão listadas acima passaram a ser executadas sob orientação de 
ANTÔNIO CELSO GRECCO, 

QUE na prática os terminais da empresa PÉROLA não foram beneficiados 
pelo novo decreto editado em 2017, apesar de ter tentado se habilitar após 
edição do normativo, o que não foi aceito pelo Ministério dos Transportes 

QUE após os questionamentos levantados pela investigação em curso, entre 
junho e novembro de 2017, foi realizada auditoria na empresa Pérola, a 
pedido do acionista majoritário PCS FOSFATOS, pela PWC AUDITORIA e 
TOZZINI FREIRE Advogados; QUE o depoente teve conhecimento das 
conclusões passadas ao final do trabalho, onde se constatou que haviam 
pagam entos a advogados realizados pela empresa PÉROLA sem suporte 
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de relatórios com efetiva prestação dos serviços realizados; QUE tais 
relatórios deveriam estar em posse da RODRIMAR, mas não foram 
localizados, ao que sabe o depoente; QUE se recorda de alguns serviços de 
advocacia questionados, entre eles os prestados por FLÁVIO C'ALAZANS, 
GALOTTI ADVOGADOS e MEIRA MORAISi QUE esclarece que tais serviços não 
aparentavam qualquer irregularidade para o depoente, uma vez que de fato 
a empresa PÉROLA necessitava de tais serviços, em razão das questões do 
prazo de viciência de seu contrato com a CODESP, motivo pelo qual o depoente 
sempre acreditou que todos serviços eram prestados reqularmente por tais 
escritórios; 

QUE reitera que todos os serviços questionados e apontados durante a 
auditoria foram efetivamente contratados ou determinados 
diretamente por CELSO C'RECCO, ainda que por vezes em ordens repassadas 
por NAITOMAR; QUE se recorda apenas dos valores vinculados ao 
contrato com o escritório CALIIZANS, em cerca de 375 mil reais, não se 
lembrando dos demais valores; QUE os pagamentos das prestações de 
serviços suspeitas de fraude foram realizados diretamente pela empresa 
PÉROLA, onde estão guardados todos os documentos relacionados, mas 
reitera que cabia ao depoente apenas sua operacionalização, após completa 
tratativa de teor e valores diretamente por GRECCO; QUE as funções do 
depoente estavam mais relacionadas as questões in ternas e operacionais para 
funcionamento do terminal, inclusive compras diárias e contratação de 
funcionários para a empresa PÉROLA, a exceção dos contratos determinados 
diretamente por CELSO GRECCO e formalizados por NAITOMAR; 

QUE esclarece ainda que, apesarda participacão de2O% na empresa PÉROLA, 
sempre coube ao GRUPO RODRIMAR, na figura de CELSO GRECCO, a gestão 
do contrato com a CODESP, uma vez que era o sócio brasileiro conhecedor da 
legislação e do setor portuário; 

Conforme também detalhado no RAPJ 098/2018, em consonância com o 
depoimento de RONALDO TORRES, fica claro que CELSO GRECCO centralizava as decisões 
sobre gestão do contrato de concessão do Terminal PÉROLA. Inclusive, reiterava tal 
posição para os demais funcionários da empresa PÉROLA, caso algo fosse realizado sem 
sua anuência. O que, de certo modo, contraria o status de sócio não majoritário da 
RODRIMAR na PÉROLA, por vezes utilizado como defesa por GRECCO. 

CELSO GRECCO possuía participação ativa nas reuniões do Conselho de 
Administração da empresa e não raramente chama para si a responsabilidade quanto aos 
assuntos que possam envolver a CODESP, ANTAQ, SEP ou outros órgãos governamentais 
com influência sobre o mercado portuário e o contrato de arrendamento da PEROLA. O 
que fica evidente nas comunicações que se seguem, algumas em língua estrangeira. 
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qui3; 	Ci 

NeIscn Andrsde <neIonanc1rade2peroIatermlniI.con.br > 

Re: carta 

Faca 	açrc 	. nitir3í c:ru. 	1!)r 	rrmr .::m.Dr 

Cc 	rtcardomequItâ:rodrImar.com,br: martorellimartarelliadvogaco conl.br  

Sr Alex, 

segue protocolo da Codesp relativo à solicitação de Prorrogação do Contrato da Pérola 

Sds, 
Nelson de Andrade 

Orioinal Messae 
Fiom: pweccolrodrirriar.com.br  

helson.andradeperolaterminal.com.br  alex@potafertz.com.br  

Cc: ricardomesciuita(rodrimarcom.br; martorelli@martprelliadvopados.combr 
Sent: Thursday, February 03. 2011 5:16 PM 
Subject: RES: carta 

Aios protocok, enviar copia SrAlex 

tks 

A. Celso Gecco 
Pres,den1 
Tel 55 133202-8206 Fax 3202-8261 
GRUPO RODRIMAR —66 ANOS 
wwwrodnmar com.br  
"Simplificando Processo,s. Ampliando Resultados." 
Preserve o Meio An,biente praticando sua responsabilidade. Imprima apenas se fcr necessario. 

De: Naitomar Muniz - CONTROLISTS 
Enviada em: quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011 03:28 

Para: Nelson de Andrade - Perola 
Cc: Ricardo Mesquita - DIRJSP; Antonio Celso Grecco - DIRJSTS; Marco Antonio Negrão Martorelli 
Assunto: carta 

Nelson, boa tarde; 

Favor imprimir a carta em anexo, no papel carta da Pérola, assinar e protocolar na CODESP. 

Após protocolo, favor nos enviar uma cópia da carta protocolada. 

1 SDS. 

1 Naitomar Muniz 

Fonte: FTS002NA000010059.msg 

324 



Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária 	 5527 
Inquérito n2  4621/STF (RE n9  151/2017- SINQ/DICOR/PF) 

De: Antonio Celso Grecco - DIRJSTS 
Enviada: sex 25/03/2011 11:07 
Para: Naitomar Muniz - CONTROL/STS 

Assunto: RES: dados urgentes 

Temos que informar esse novo investimento a CODESP 

A. Celso Grecco 
Presidente 
Tel 55 13 3202-8206 Fax 3202-8261 
GRUPO RODRI MAR -66 ANOS 
vnvw.rodiimar.com.br  
"Simplificando Processos. Ampliando Resoltados. 
Preserve o Meio Ambiente pratcando sua responsabilidade. Imprima apenas se for necessário. 

De: Naitomar Muniz CONTROL/STS 
Enviada em: quinta-feira, 24 de março de 2011 02:21 

Para: Antonio Celso Grecco - DIR/STS 
Assunto: ENC: dados urgentes 

Boa tarde Dr Celso: 

Segue dados solicitados sobre a Pérola. 

O valor do investimento contratual é de R$ 7.500.000,00 (Cláusula 6 - Contrato CODESP); 

O Total Investido até a presente data já informado a CODESPé de R$ 29.364.308,66; 
Valor a informar a CODESP após teminos das obras R$ 5468.000,00 

Com isso teremos valor total de R$ 34.832.308,66 de investimento. 

Valores solicitado de reembolso da Seguradora R$ 7.414.144,86 (INCLUINDO A ESTEIRA E O REEMBOLSO DO ARMAZ. 
XVII) 
Valor que a seguradora quer pagar R$ 2.445.012,22 

Att. 

Naitomar Muniz 

Controiler 

Rodrimar Centro 
TeIIFax:( 13) 3202-8388 
GRUPO RODRIMAR -66 ANOS - 

Fonte: FTS001RT000015837.msg 
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De: Nelson Andrade [maiIto:nelson.andrade@PerOlatermiflaI.COm.br] 

Enviada em: segunda-feira, 28 de março de 2011 15:44 
Para: Torres 
Assunto: Fw: dados urgentes 

Original Message ----- 
From: agreccorodrimar.combr 
To: naitomar@rodrimar.com.br ; nelsonandrade@perolaterminaI.com.br  
Sent: Monday. March 28, 2011 3:38 PM 
Subject: RES: dados urgentes 

ANTES DO PROTOCOLO, EU GOSTARIA DE VER A CRRESPONDENCIA 

TKS 

A. Celso Grecco 
Presdente 
Tel 55 13 3202-8206 Fax 3202-8261 
GRUPO RODRIMAR —66 ANOS 
www.rodnmar.com.br  
'Simplificando Processos. Ampliando Resultados. 
Preserve o Meio Ambiente praticando sua responsabilidade. Imprima apenas se for necessáno. 

De: Naitomar Muniz - CONTROL/STS 
Enviada em: sexta-feira, 25 de março de 2011 03:23 
Para: Nelson de Andrade - Perola 
Cc: Antonio Celso Grecco - DIR/STS 
Assunto: ENC: dados urgentes 

Nelson: 

Conforme orientação 0r Celso, temos que enviar os valores restantes do novo investimento para CODESP. 
Peço a gentileza de nos enviar o protocolo de entrega na CODESP. 

ATT 

Naitomar 

Fonte: FTSOO1RT000015837.msg 
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Ronic10 Torres <iona!ço.torreiperotermnaI.com.br 

RES: April results 

Pjr 	.!GBDI 	 CC 

pjJ 	 r 

Good Afternoon Mr Mark 

lts regards the payments of Law Firm in Brasilia that is taking caro of CODESPs lease extension at TCU (Mr. Alex and Celso 
authorized thispaYrnent) 	 - 

Atenciosamerite. 

TORRES, Ronaldo Monteiro 
Controlier 
Pérola SIA - Terminal de Granéis 
Tel (Fax) (13) 3228-8890 
Cel / ID: 7808-70291 7'5260 

De: MGBoulangeruotashcorp.com  [mailto:MGBoulangerootashcorD.com 
Enviada em: segunda-feira, 16 de maio de 2011 13:15 
Para: ronaldo.torresperoIaterminal.com.br  
Cc: neIson.andradeperolaterminal.com.br  
Assunto: April results 

Ronaldo. 

What was the purpose for the R580.000 payment to Baceflar & Andrade in April? 

Thanks, 

Mark Boulanger 
Director 1 GM Brazilian Operations 
Phone: 847-849-4331 
Mobile 847-387-7916 

Fonte: FTSOO1RT000016795.msg 

Na comunicação anterior, o membro do Conselho de Administração, por 

parte da POTASHCORP, questiona um pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que 

foi realizado pela PEROLA em abril de 2011. Na resposta. RONALDO TORRES, informa que 
se trata de honorários advocatícios Dagos a BACELLAR & ANDRADE oara cuidar de 

assuntos relacionados à renovação do contrato de arrendamento da empresa junto à 

CODESP e TCU. Foi indicado aue o Daamento havia sido anrovado Dor CELSO GRECCO e 

ALEX. 

Abaixo, outras mensagens ilustrativas sobre o poder de decisão final de 

CELSO GRECCO nas questões administrativas do Terminal PÉROLA: 
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- 	 - : 	t€r 

Nekon de Andrade <nekon.tndrade@pemIemir'.con.bn> 

ENC: Carta Codesp para a Pérola 

Pata Peroa 

De: areccorodmar.com. cco@rodnmar.cobt 
Enviada em: terça-feira, 1 de dezemb'ro d15 16:53' 
Para: ricardomespuita©rodrimar.com.br; fabio@gallotti.adv.br; elck©rodrimar.com.br  
Cc: nelson.andrade©perolaterminal.com.br  
Assunto: ENC: Carta Codesp para a Pérola 

Dr Fabio 

Favor preparar a resposta 

A. Celso Grecco 
Presidente 

Tel -55 13l 3202-8206 1 Fax +55 (13)3202-8261 

agrecco rodrimar.com.br  

RODRIMAR 

Preserve o meio ambiente praticando sua responsabilidade. Impnma apenas se for necessário. 

De: Nelson de Andrade [rnailto:nelson.andrade@perolaterminal.corn.br] 
Enviada em: terça-feira, 1 de dezembro de 2015 16:42 

Para: Antonio Celso Grecco - PRES/STS <agrecco@rodrimar.com.br> 

Assunto: Carta Codesp para a Pérola 

Dr. Ceiso, 

Favor conhecer carta recebida hoje da Codesp. 

Trata-se de providências de limpeza, pintura, reparos etc solicitadas pela Codesp nos armazéns Xli, XVII e T8 

tendo em vista adevoIuço da área quando fIndo o contrato-de arrendarnento. 

Sds, 

P~R 	
Nel5on de Andrade 1 Dirstor de Operações 
Pérola SIA A Ed)ardo °ere,ra Guine, n' - Armzo X 	-1II e X' - Docas CEP 11013-250 Santos-SP 

OLPhone +55 :i 322s-20 	+se 1 13 

E-rnarl ne*sonartdrsdeerolaterminaI com br Websie www oerolaterminal com br 

Fonte: FTSOOI RT000063284.msg 

A partir de mensagens do Diretor Financeiro da PÉROLA, NELSON TORRES, 
com sócios estrangeiros, também fica evidente a influência de CELSO GRECCO nas 
decisões da PÉROLA. Na ocasião, NELSON TORRES enviou em 28/01/2016 um_e-mau 
para WHIT DHAMER, da POTASHCORP, membro do conselho e representante do sócio 
majoritário da emDresa. com  um link que supostarnente afirmava que a área da 
PEROLA no Porto de Santos seria leiloada, ainda no primeiro semestre de 2016. 

Questionado por outro membro do Conselho sobre o que aconteceria e o que deveriam 
fazer, NELSON TORRES deu sua opinião sobre o assunto. Esse trecho da conversa pode 
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demonstrar, inclusive, que os acionistas estrangeiros da PEROLA desconheciam detalhes 
do processo licitatório e negociações com o Governo Brasileiro, apresentando certa 
dependência de seus representantes brasileiros, no caso CELSO GRECCO. 

Ao que parece a atitude de NELSON TORRES em informar ao Conselho 
sobre o que estava acontecendo gerou descontentamento de CELSO GRECCO e, quando 
NELSON TORRES direcionou um e-mail a CELSO GRECCO (com GRAZIELLA GRECCO em 
cópia), questionando quem deveria procurar a GALLOTTI advogados, recebeu como 
resposta de GRECCO o seguinte: 

"Lamento você passar esse tipo de notícia ao Board sem me consultar 
antes. 

Quem cuida desse processo sou eu e não admito sua interferência (sic) ". 

Minutos antes da mensagem citada acima, CELSO GRECCO enviou uma 
mensagem ao Conselho, tentando amenizar a situação. Disse que não havia um sinal do 
Ministro para leiloar o Terminal PEROLA, mas que havia uma publicação "sem impacto 
nacional, cujo conteúdo não refletia a realidade dos fatos. Disse ainda que o Ministro 
HELDER BARBALHO havia citado no site oficial do Governo que faria o leilão de algumas 
áreas, mas sem nomeá-las individualmente. 

329 



Relatorio Conclusivo de Policia Judiciaria 	
5532 

Inquérito n9  4621/STF (RE n2  151/2017- SINQ/DICOR/PF) 

From: Whit.Dhamer@iootashcorp.com  ímailto :Whit.Dhamerpotashcorp.corn1 
Sent: 28. januar 2016 13:57 
To: SFDowdle@potashcorp.com; Hans-Christian Olesen - (Jltrabulk; Graziela Grecco; 
agreccorodrimar.com.br; Graziela Grecco 
Cc: Nelson And rade; Fernando Airosa 
Subject: FW: Port auctions 

5oard, 

Pease r.ote Neso's en'aI beow idcating Pero!asclusor. in the port a,..cions, as eary as the frst 

hfcf the year. 
'rT 

Best Regards, 

Whit Dnamer 

PotashCorp 

From: Nelson de Andrade 
SE1'hursday, ianuary28, 2016 6:19AM 

To: Whit.Dhamerootashcorp.com  

Subject: Port auctioris 

-1 Whit, 

Please notce beow re news that carne out today regaroirg port auct:orsÇrhe Iink is 

PeoIaand Roorimars wharehouses are ;r the plan. 

e 	 \.! 

uIo, and tour ri Para (2 in Saritarem. in Count 1 and 1 vlíage in 8etbeenl Tner ariotrier ten arcas, 

n Pará, will be auctioned. The goal is to even hoki auctions in. the first haif of this year 

e strategy was cicsed at a rneeting held today (27/01), in wh;ch the rnnister Helder Barbalho (SEP), 

Pona (Director-General of Antaq}, and technic,ans of the two folders 

.?ur goal is to announce the notices beiore March 31, when wW hold the second port icase auctior, 

d Minister Helder Barb&ho the end of the rneeting 

net&: rer thar v; hE- 	 rn 

Fonte: FTSOO1RT000050173.msg 
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1-44 11ans, 

Regardtess tbatour pocess to trivest in the recons vuction of the salt warehouse as presented in oui 

Lastboar.d meet4ng inSantes sesito SEP (M;rnstrv of Pots} isstinp,n€ on and ifwe succeea we wIi 

extend our .Iease hera is, what we te su000sed to &j in mv -ooinicn. 

Hire a consulting offce specaiized in port auctons to ao the necessary studies aiming the technical 

and inanciai viabiiity of the project and to compiy the documental demands of the edital that are many; 

Considering that the Mirnster expects to announce the editais by the end of March. Id do it 

imrnediateiy. 

According to the iast year announcernent of the goverriment, there are ti,vo areas in Santos that wiil go 

for auction. The numbers snown beiow are subject to confirmation when the new editais come: 

Pérola (iot ST520) 

Product: fertilizers and sait 

Investrnents forecast: R$ 149,980,000 

Annual throughput: 2,200,000 mt 

Lease time: 25 vears 

Actual 2 Rodrimar's bulk warehouses and 1 more in front of channei (lot STS11) 

Products: fertiiizers 

lnvestments forecast: R$ 135,430,000 

Annual througnput: 3,300,000 mt 

Lease time: 25 years 

From: Hans-Christian Olesen - Uitrabuik 

Sent: 28. januar 2016 14:39 
To: 'Whit.Dhamer@ootashcorp.com'; SFDowdle@ootashcorp.com; Graziela Grecco; 
agrecco©rodrimar.com.br; Graziela Grecco 
Cc: Nelson Andrade; Fernando Airosa 

Subject: RE: Port auctions 

Dear Ali, 

ittførrneto underancldearlV, what happens now. and what do we•aeed to do? 
1
1 

Best regards 

H a ns 

Fonte: FTSOO1RT000050173.msg 
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De: Whit.Dhamer©potashcorp.com  ímailto:Whit.Dhamer©ootashcorrncom 
Enviada em: terça-feira, 2 de fevereiro de 2016 17:17 
Para: NelsonAndrade; Pérola Torres 
Cc: SFDowdle@rotashcorp.com; Graziela Crecco; agrecco©rodrimar.com.br; Hans-Christian Olesen; 
Fernando Airosa 
Assunto: RE: Port auctions 

Dear Nelson, Torres / ali, 

Stephen and Hans had a cail yesterday on the subject. Please aiiow meto summarlze how we propose 
to go forward. 

Agree with your thoughts below regarding hiring a consultarit. It makes sense to have one that 
ali shareholders approve of in place and ready to begin work as soon as we have official release 
details from SEP. 1 will coordinate this search with you and Graziela, off tine. We will then bring 
our recommendation to the board. 

We rieed feedback from Galiotti on a coupleitems:i 
Generaily, what is are they doing today to fight for Peroia's exclusion from the auction? 

Where does our proposal for reinvestment in the site and associated lease extension 
stand with SEP/Antaq? 

If Perola is entered into the auction, and the board does not participate/win, what will 

happen to our balance of investments made into the terminal? How specifically will this 
be valued, and how and when will the funds be returned to the shareholders? This is 
important for our internal accounting. 

We will begin work on #i together this week. 

Regarding #2 - please request a report from Gallotti to be received prior to Carneval holi 

Best Rega rds, 

Whit Dhamer 
PotashCorp 

Mi Hans, 

Regardiess that our process to invest in the reconstruction of the salt warehouse (as presentedini 

Fonte: FTS002NA000020711.msg 
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qua(O2'. t 

cec:o5rodrimar.com.br 

RES: Port auctions 

°ara 	
Whit. 	 hnschuitian ol eri uItrbuU or; 

ggreFff r 

re::r 	ndr 	e.L3roIatrnhInaI o:m.b 	 fahic.aIIott;ah br 

O 1,ece encaminhou esta mensagem em 03/3212016 15:24. 

Dear Sirs, good afternoon. 
We regret to inform you that there were still no evolution with the SEP/ANTAC and TCU scenario lo 
addition to the last Board Meeting, This beginning of the year is normal taken out by these Authorities 
as vacation and now as from this weekend the Carnival Holidays 50 we expect some more days without 
news. However we have from our inside sources the information that the processes are runn;ng 
simultaneously with sound perspectives. 

There was no formal sign from the Minister te bo Perola, but was a publication of a local Newspaper 

with no National irnpact, the contents of which did not showthe real facts. In fact ir the Official 

Government Site the Mir.ister Heldei ha; ony confim- edtnat he willbid. some new areas this year 

n vtew of the above we thc.ught t ouci rct be r.ecesary to tcaosmit you this Press news. tio case of 

Best Regards, 

A. Celso Grecco 
Preidnte 

TeL +55 131 3202-8206 1 Fax +55 (13k 3202-8261 

agreccorodrimar.com.br  

RODRIMAR 
.1  

Presente o meio ambiente praticando sua responsabilidade. imprima apenas se for necessario. 

De: Whit.Dhamertpotashcorp.com  ímailto:Whit.Dhamer©potashcorp.comj 
Enviada em: terça-feira, 2 de fevereiro de 2016 17:17 
Para: Nelson Andrade; Pérola Torres 
Cc: SFDowdle@potashcorp.com; Graziela Grecco; agrecco©rodrimar.com.br; Hans-Christian Olesen; 
Fernando Airosa 
Assunto: RE: Port auctions 

Fonte: FTS002NA000020711.msg 
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agrecco@rodrimar.coirn.bt ( 
RES: Port auctions 

-Pira nelçon.anc$reoei)pvolj rnrai.çoÊ i 

ar 

trr'ntc vooê passar esse tipo d& notirid ao Bciard sem me consultar antes 

IQi;1 cuida de; ocasso cueu iio d:n:to jua 

A. Celso Grecco 
Presdente 
T&. -55 (13) 3202-8206 1 Fax +55 (13) 3202-8261 

agreccoi3rodrirnar.com.br  

RODRIMAR 

Preserve o meto ambiente praticando sua responsabilidade. Impnma apenas se for ncccssdrio. 

De: Nelson de Andrade [mailto:nelsonandrade@perolaterminal.com.brj  
Enviada em: quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016 09:00k 
Para: Antonio Celso Grecco - PRES/STS agreccorodrimar.com.br> 

Cc: Graziela Rodrigues Grecco - DIR/SP <ggreccoarodrimar.com.br> 

Assunto: ENC: Port auctionsr 
PrrdÃlta 	- 

Or. Cetso, bom &a. 

Quanto ao item 2. do e-mail abaixo, podemos consultar diretamente o Gallotti ou o Sr. gostaria de fazê-lo? 

Sds, 

F 	Neison de Andrade 1 Oietor de Operaçóes 
Pirata 5/A A Ecuerda Pece,,a Grjde 	- Ai'rs$Zn5 XII e XVII - Docas GEF 11013-250 1 Santo! - SP 

EROL 	er--- •ss 	3228-ctSo 1 Mb.ie + 03'r 	3-7t3t 
srrd,aoap.ro&gterrnjnit com br Wet31e wWW peroistarmetai com or 

Fonte: FTS002NA000020712.msg 

Tais mensagens, juntamente com o depoimento de RONALDO TORRES não 
deixam dúvida sobre o comando de CELSO GRECCO na empresa PÉROLA, sendo 
responsável nela contratacão dos servicos de advogados. inclusive CALAZANS DE 
FREITAS, em simulação de prestação de serviços, até ser afastado pelos sócios 
maio ri tá rios. 

5.2.4.3 - 375 MIL REAIS EM PAGAMENTOS INDEVIDOS PARA CALAZANS 
ADVOGADOS 

Conforme consta em termo de depoimento do COLABORADOR FLÁVIO 
CALAZANS, afirmou que foi procurado por RODRIGO BRITO com pedido para emissão 
de notas fiscais simuladas de prestação de serviços para diversas empresas 
coricessionárias do setor portuário, entre elas o Terminal PÉROLA, do GRUPO 
RODDRIMAR, no valor total de 375 mil reais, o que foi atendido pelo COLABORADOR, 
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uma vez que era corriqueira a relação escusa entre o mesmo com RODRIGO BRITO e 
VICTOR COLAVITTI, sobre tais pedidos. Na ocasião, segundo o colaborador e extratos 
apresentados, os valores foram transferidos para contas correntes indicadas por 
RODRIGO BRITO, as quais CALAZANS não soube precisar o destino de tais recursos. 

Porém, tanto FLAVIO CALAZANS quanto VICTOR COLAVITTI já 
confirmaram que as mesmas contas utilizadas para tais transações com a empresa 
PÉROLA também eram utilizadas para recebimento de recursos em diversos casos 
supostamente com favorecimento do MDB, em atuação direta de outro operador, 
MILTON LIRA. 

Segue trecho do depoimento de CALAZANS, juntado às fls. 4586-4592, 
com principais trechos: 

QUE trabalha no escritório de advocacia CALAZANS DE FREITASADVOGADOS 
ASSOSSIADOS, sediado nesta capital paulista; 

QUE em complemento aos fatos narrados em anexos de sua colaboração, pode 
afirmar que foi procurado por RODRIGO BRITO em 2014, o qual chamou o 
depoente para comparecer em seu escritório, que por sua vez dividia com 
VICTOR COLA VITI, localizado na Avenida Faria Lima, 2128, segundo andar, 
São Paulo/SP; QUE no escritório, RODRIGO pediu para o depoente fazer 
algumas operações de emissão de recibos de honorários advocatícios, 
com simulação de prestação destes serviços para empresas ligadas ao 
Porto de Santos; QUE o depoente já havia realizado este mesmo 
procedimento para RODRIGO e VICTOR em outras ocasiões, mas para outras 
empresas não ligadas ao porto de SANTOS; QUE nestas transações de emissão 
de recibos para serviços simulados, o depoente retinha entre 3% e 5% dos 
valores totais, para fins de sua remuneração; QUE RODRIGO afirmou na 
ocasião que tratava-se das empresas PÉROLA, CENTRO SUL, HIPER-
EXPORT, GRANEL, TECON RIO GRANDE e TECON SALVADOR, sendo que 
uma cada iria repassar 375 mil reais, divididos em dez parcelas de R$ 
37.500,00, a partir daquela data, no segundo semestre de 2014; 

QUE na empresa PÉROLA, se recorda que houve o pagamento das 10 
parcelas, totalizando 375 mil reais, conforme extrato que já juntou na 
colaboração, sendo que na PÉROLA o contrato foi assinado por RONALDO 
TORRES e NELSON DE ANDRADE tendo ainda como testemunha indicado 
pela PÉROLA Fabríccio R. Matsumoto, tendo como objeto na prestação de 
serviços advocatícios na área administrativa; 

QUE a empresa CENTRO-SUL pagou 09 parcelas do acordo firmado, de 
R$ 37.500,00 cada, o que foi feito sem contrato, entretanto; QUE a pessoa 
encarregada dos pagamentos na CENTRO SUL era VILMAR DE BIASI; QUE a 
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empresa HIPER-EXPORT pagou 4 parcelas de R$ 37.500,00, tendo como 
pessoas responsáveis pelos pagamentos SUEDEN FREIRE, GIGLIOLA 
GERMANO, GIOVANI DORINI e MARIONI NUNES; QUE a empresa GRANEL 
fez 8 pagamentos de R$ 37.500,00, tendo como pessoas responsáveis 
C'AMILA S. PEREIRA e ROBERTO DE SOUZA CUNHA; QUE, por fim, a empresa 
TECON RIO GRANDE realizou pagamento de unia parcela de R$ 18.725,00, e 
TECON SAL VADOR/WILSON SONS realizou pagamento no valor de R$ 
1 7.831,50, com responsáveis BRUNO LIMA ROCHA, JOSÉ EDSON e GIOVANI 
DORINI; 	QUE reafirma que somente firmou contrato de fato com a 
empresa PÉROLA, mas que todos os pagamentos realizados nas contas do 
depoente, de todos as empresas listadas acima, eram precedidos de emissão 
de recibos para as respectivas empresas; QUE todos os valores recebidos 
possuíam alguma redução em decorrência de desconto de imposto de renda, 
retido pelas respectivas empresas pagadoras; QUE confirma que as contas do 
depoente eram apenas de passagem dos recursos envolvidos, uma vez o 
depoente logo em seguida, em um ou dois dias, repassava os valores para 
contas em nomes de outras empresas, fornecidas neste caso por RODRIGO 
BRITO; 

QUE as empresas indicadas por RODRIGO BRITO para receber os valores 
envolvidos eram LINK PROJETOS E PARTICIPA ÇÕES, AP ENERGY e DM WEB 
TECNOLOGIA SISTEMAS, principalmente; 

QUE conhece MIL TON LIRA, tendo sido apresentado por VICTOR 
COLA VITTI para MIL TON LIRA, com quem esteve em 3 ou 4 ocasiões; 

QUE tem conhecimento que várias opera ções realizadas pelo depoente com 
VICTOR e RODRIGO tinham como destino MIL TON LIRA, conforme relatou em 
sua colaboração e, inclusive, MIL TON LIRA era sabidamente ligado a 
agentes políticos do MDB; QUE, também, foi formalizado um anexo na 
colaboração do depoente somente sobre MIL TON LIRA e suas transações 
fínanceiras, havendo relatos de diversas reuniões do depoente com MIL TON 
LIRA para tratar de repasses de recursos; QUE, entretanto, gostaria de frisar 
que no caso das empresas portuárias, RODRIGO BRITO e VICTOR COLA VITTI 
não comentaram com o depoente se os recursos decorrentes de tais 
pagamentos seriam repassados para MIL TON LIRA, assim como não sabe o 
destino dado aos recursos que transitaram pela conta do depoente, com 
origem no setor portuário: QUE reitera que todos os pagamentos 
recebidos pelo depoente, em seu anexo de colaboração sobre empresas 
portuárias, ocorreram sem a devida prestação de qualquer serviço por 
parte do depoente ou seu escritório, tendo ocorrido apenas em função das 
trata tivas com RODRIGO BRITO; QUE confirma que em uma das reuniões 
presenciou RICARDO MESQUITA na recepção do escritório de RODRIGO, 
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mas não tratou de nenhum aspecto de tais pagamentos com RICARODO 
MESQUITA, nem saber informar se RICARDO MESQUITA possuía algum 
acordo ou mesmo ciência de tais pagamentos, por meio de RODRIGO; 

Nota-se que FLÁVIO CALAZANS emitia recibos de honorários 
advocatícios simulados para empresas do setor Portuário, tendo citado a PEROLA, 
CENTRO SUL, HIPER EXPORT, GRANEL, TECON RIO GRANDE e TECON SALVADOR. 
Cada uma das empresas pagaria a quantia de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e 
cinto mil reais), divididos em 10 (dez) parcelas de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e 
quinhentos reais). Após retirar sua margem (entre 3% e 5% do valor), CALAZANS 
deveria repassar os recursos principalmente às empresas LINK PROJETOS E 
PARTICIPAÇÕES, AP ENERGY e DM WEB TECNOLOGIA SISTEMAS. O que foi feito na 
integra em relação ao Terminal Pérola e parcialmente em relação aos demais. 

O mesmo teor do depoimento foi confirmado quando da formalização da 
COLABORAÇÃO de FLÁVIO CALAZANS: 

MINIsTÉRIo PÚBLICo FEDERAL 

era aos .;peri o'7 'eu uva, vs /7 :0W e WUDRIO #lra,ii apt'iações para MiL r,1)IV LVPA 
pie precisovum yew' COI AC e. por isso, o Jirilseiro PoIrIv ,7 nu ,onro do esc'itsOnc' e 97 a 95% crus 

cx tontas po eser iidjcadoi Coo, r1,10Ç0V 170 jato de que fm'a'., u'eificajm  cair.' ii? di-
unha de 201 O  e 20 de marco de 201 5, 10 (sieJ) trn"sfe,eneios mensais, no ','olor de R$ 37 50000 

seis' 'is! .' quinsher'tos recJ,s cacto uma no Banca Bradesw 	,cusps: ao 	PERDIA 
5/, «7 	'm"S''iU°Ol t', .?ss'hsícce rjue existia um grupo de empresas do 70(0, .'i(i'i(:rr'ç, e de 
porirc orna Pera ia entr'o,i 'C7ond1 147persporr. Tebscsn ie'Guonde e rectson Scs!u'rroo ,'on' 
'elaLi'ic.a, 00015 R0DRis3C 85,r0 sO:isi(au isa JCd(srOn(e ,:s:e f.,sss,' ,.' r 	ciçera'Øe' 

F'i sire, e que 7.' ri' ,s.'orri RODRIGO BRI TC), rui eIcnrs'o :fee mio Avenuda Fam:ø tufo, 
cnn «k'odus 1,,' 201-;. auw'uixs fundi" scerwrios as operajes Que i, sicuscsron;t' c000rou 'Hifto (as de 
contratas caio as ei'Jp,essss •'ni di:esfsso 0$ uJLiO5 era!?' ftct:cios, riJos aerv'uonn poro cio, ciipontt 005 
'ecqtsn"e,,ros Que ;c: reaI,;ada ,uiiro wqnin(lo rsunin rcsn'bem no escrurcur,o de RODRIGO Ü.R1T() 
P31- 1 ii s'rtczn os nicI is lhes la, Qacrucce' que foram reis/cicias entre os 'Iseses de i,nho de 7014 e 
".'srn,s de 101 Que 'lesfu' diu c',,(ont,uu 'lo escn(o'io de RODRIGO, o excajti.v do RODRIM4R 

da ref'er  ido reunido e  nem tinha conhecimento do que' 
foi tratado Que informo quetrocou e mciii com fijncsonõ,cos das empresas referidos, mas, pelo que 
se recorri,, ruir, uno, 70,57 cori,uç e ,J,7,,,,,i,çir,,fln,0t Qnio, polo que te reco,da xis volo,vs rocobidos do,. 
empresas foram repassados para empresas ligadas o RODRIGO BRITO e VICTOR COLAVITTI. corno 
tINK PROJETOS. AP ENERGY e DM WEB, ou outros empresas por ele indicados. Que entrega, neste 
,Jta. pc, dure cnte,,do i,o!it,otcss simulados, en,oils trocados. Iormulumios corri dotas e valores ds 

TED s recebidos e enviados, bens como cõpua do extrato do banco Bradesco, de maio de 2014 ate 
sul/e,' de 2016, oco, de7(uqu.r uiu7 5.w.5[C,e,ui4u, que fuiarmi 'euluzodos para Perola e oemois 
empresas: e nada mais havendo a ser consignado foram encerrados a gravaçao audiovisual e o 
presente termo que lida e achado conlornre, vai por todos assinado, Prn duas vias 

JERUSA BURMANN VEC1U 
Pncxuradora da Repubhca 

FLAVIO CALAZANS DE FRUTAS 	 ANDRE FINI TERÇAROLU 
Cosbcrcoo 	 Advogõdo - 0AI5/SP 23.556 
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Já o RAPJ 098/2018-SINQ/DICOR traz trechos do contrato de serviços 

advocatícios, simulado, e-maus e recibos, em confirmação à COLABORAÇÃO DE 

CALAZANS. 

CONTRATANTE: 

PÉROLA S.A. 

CONTRATADA: 

CALAZANS DE FREITAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, 

de um lado, PÉROLA S.A., pessoa juridica de direito privado, 

com sede na Av. Eduardo Pereira Guinle s/n - Armazém XII e XVII - 

Docas, no Município de Santos, Estado de São Palo, CepO 11 fli -250, 

inscrita no CNPJ do MF sob n° 07.702.571/0001-17 e inscrição 

Estadual soD o no 533.630.630-111, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, representada na forma prevSZa por 

seu Contrato Social, 

de outro lado, a CALAZANS DE FREITAS & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, sociedade cc advogados, com sede na Rua Cléla fl° / 

544 - conjuntos 122/124, no bairro da Agua Branca, no t1unicípiO de/ /A 

CLÁUSULA 1DO OBJETO  

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pela 

CONTRATADA em favor da CONTRATANTE, de serviços advocatícios 

assessoria e consultoria uridica no esfera administrativa Junto a 

CODESP - Companhia Docas do Estado de São Paulo; Secretaria 

Especial de Portos e demais õrgàõs Federal, Estadudi e NluniciP81 que 

se fizerem necessários, visando . defesa dos ntcesses e direitos da 

CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA 4d_DOS HONORÁRIOS 

4.1. Fica acordado entre as parteS cue os honorariOs a tftulo de 

prestação de serviços advocatícios, consultori e assessOria jurídica 

serão cobrados da seguinte forma: 

a) R$.375.000,00(trCZeflt0S e setenta e cinco ml reais) dvididüs em 

10 (dez) parcetas iguais e sucessivas no vaior de R$. 37,500,00 (trinta 

e sete mil e quinhentos reais). 	
/ 

/M 

CALAZ\NS DE FRIFI'AS 
& 

AI)VO(J,\ 1 )( )S ASSOUl. 1 )OS 

So Paulo, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais priviegiado 

que seja, para dirimir controvérsias Ou ciúvicias oriundas do presente 

ajuste. 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o 

oresente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e valor, na presença 

das testemunhas abaixo, para os mesmos fins e efeitos de direito. 

- 	São Paulo, 04 de junho de -2014. 

li 

PÉROLA 5.A. 
	 Nefsofl 00 	0 

CONTRATANTE 

CALAZANS DE FREITAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

CONTRATADA 

Fonte: FTS001RT000029819.pdf 
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De: Flavio Calazans ímpittp:flavioicalazpnsdefreitas.adv.br1 1 

Para: Pérola ' Ana Soares 
Assunto: RES: RECIBO DE HONORÁRIOS AOVOCA1ICLOSI 

Prezada Ana Inês, 

Conforme falamos, segue anexo o recibo de honorário devidamente retificado. 

abrs 

Flávio Calazans de Freitas 

CALAZANS DE FREITAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

.55 11 3255.7300! 3151 .5167/ 3258.2659 www calazansdefreitas adv br 

.10 meiO 5,,,bfOntO e ae.teqd. t'c' J,,1,'ii'Oáfr, Vã. mesmo mpnnur' 

De: Pérola - Ana Soares [maiItg:asoaresiDerolatermtflaLCOm.br 
Enviada em: segunda-feira, 16 de 3unho de 2014 14:58 
Para: 'Flvio Calazans' 
Assunto: RES: RECIBO DE HONOPARIOS ADVOCATICIOS 

Boa Tard, Si. E-lavio 

Notei que no corpo do recibo "descrição" dos serviços prestados noesta informando 3-empresa Pérola-e sim CentrcruI4 
sevçosMârítfmosttde.fferrfique por gentileza e me dê retorno. 

Fonte: FTS001RT000029826.msg 

CAL47_ANSDEFREITAS 	'!SO ')E HOiOP.AFUC) 

& 

	

ADVOGADOS ASSOCIADOS 	 DATA: 	II00612014 

	

a4g'5)N5  SW 	 RECIBO PJ 	 111 

CALAZANS DE FREITAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, com sede na Rua Clélia. n SEO conjuntos 

n 122/124 - Agua Branca - São Paulo - SP - CEP: 0EC42-000. inscrita na OAB/SP - Ordem dos Advogados 

do Brasil - Seção São Paulo sob o n^ 9582 e no CUPJ do 1W sob o nI, 	 tone/fax 

(li 	8E3.99€9 1 32EE.7300, e-mail: calazansdefreitas©calazanSdefreitas.adv.br  

RECEBEMOS DE: 

PÊROLA S,Ajnscrita no CNPJ do 1W sob o n07702E711'0001-17 e Inscrrcão Estadual ne 363060-1 li 
Eduardo Pereira Guinle sln - &rma:ém XII e XVII - Docas - Santcs - São Paulo - SP - 

Gep: 11G1-2E0. a importância de RS. 37.500,00(trinta e 8ete mil e quinhentos reais), referentes ao 

Contrato de Prestacão de 	 de Consultoria e Assessoramento relativos aos honorá- 

rios ao'.'ocaticios devidos conforme descrição abaco 

DESCRIÇÃO 

Serviços adocalícios, assessoria e consultoria jurídica. na  eslera adminis-

trativa junto a CODESP - Companhia Docas do Estado de São Paulo; 1 
creraria Especial de Portos e demais órgãos Federal. Estadual e Municipal 

na detesa dos interesses e direitos da Pérola S.A. 

HORAS 	 VALOR 

RS 	37.500.00 

Fonte: FTS001RT000029827.xls 
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Fonte: FTSOO1RT000029831.xls 

	

CALAZANSDEFREITAS 	EC!RO DE HONORÁRIOS 

& 

	

ADVOGADOS ASSOCIADOS 	 DATA: 	1410712014 

	

Z4/PN 5,5SZ 	 RECIBO N 	 002 

CALAZANS DE FREITAS & ADVOGADOS ASSOCiADOS com sede na Rua Clélia. n SEO conjuntOs 

n 1221124 - gua Branca - São Paulo - SP - CEP: 0E042-000, inscrita na OAB/SP - Ordem dos Advg8dCS 
do Brasil - Secão São Paulo sob o n 9E82 e no CtIPJ do MF sob o n5  06.1€.43O/13C01-43, fon&fax 

:11 	3B53.999! 325 5.73C0. e-mail: calazansdefretasicalazansdefreas ad,'.br 

RECEBEMOS DE: 

HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁI0S S'A: nscrta no O1iPJ do MF sob o n 5  ......... 

31 E.d774€4,ÔÕdïJ&. com-  sd naTtrád 	âpuán i.ÕO, no bairro de Ilha das Flores no municipro de 

Vila Velha - Espirto Santo - Cep: 29115-10, a importância de RS,37,500,0O(trinta e sete mil e quinhen-

tos reais referentes ao Contrato de Prestação de Ser. icos d.ccatícios. de Consutoria e Assessoramento. 

relativos aos honorários advocatcios devidos conforme descrição abaDc. 

OESCRIÇÂO 	 1 	HORAS 	 VALOR 

Serviços adocatícios, assessoria e consultoria jurídica, na esfera adminis• 	 RS 	37.600,00 

Se- 

creidria Especial de Portos e demais órgos Federal. Estadual e Municipal 

LIda. 	 - 

Fonte: FTS001RT000084634.xls 

Por outro lado, em que pese a constatação da fraude perpetrada por 

CALAZANS, ao que tudo indica autorizada e determinada por CELSO GRECCO, quando 

chamado em sede policial, em 31/08/2018, RODRIGO SEVERINO BRITO, às fls. 4920-

4921, confrontou as informações iniciais de FLÁVIO CALAZANS sobre os reais 

destinatários dos recursos decorrentes de prestações de serviços simulados, assim como 

as circunstâncias das transferências dos recursos. 

Motivos pelos quais será requerido ao final deste trabalho a abertura de 

outro inquérito, específico para continuidade da investigação de tais recursos repassados 

em prestação de serviços simulados para o escritório de CALAZANS por empresas do 

setor portuário. Ainda que não se possa descartar a aparente utilização de estrutura de 

captação de recursos de operadores financeiros já conhecidos com ligações ao MDB. Sem 

prejuízo de nova apreciação do Ministério Público sobre tais fatos. 
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5.2.4.4 - O DECRETO DOS PORTOS E O POTENCIAL DE FAVORECIMENTO À EMPRESA 
PÉROLA E AS DEMAIS DO SETOR PORTUÁRIAS 

Conforme consta em Relatórios de Análise sobre a legislação, anexos, 
convém destacar que a edição do Decreto dos Portos em 2017 possibilitou outras 
vantagens para o setor portuário, que não apenas a extensão do prazo de concessão para 
até 70 anos. Em aue nese tal benefício ser um dos nrincinais e mais festejados pelas 
empresas do setor. 

No caso da empresa Pérola, havia outro ponto de interesse na edição do 
Decreto, o qual a empresa tentou utilizar para se perpetuar com seu contrato de 
arrendamento, ainda que vencido há vários anos e prorrogado com aparente 

irregularidade ao longo de mais de 10 anos. 

Neste sentido a PÉROLA esperava ver atendido um pedido administrativo 
de reequilíbrio econômico-financeiro de seu contrato, com prorrogação de vigência de 
prazo contratual para o contrato de arrendamento. Sendo que o novo Decreto 

aparentemente abriria tal possibilidade. 

Neste sentido, localizou-se um e-mail alocado na caixa de mensagens 
de RICARDO MESQUITA, Diretor do Grupo RODRIMAR, que faz referência as 
tratativas sobre legislações portuárias. Devendo ser destacado que RICARDO 
MESQUITA foi o principal interlocutor com ROCHA LOURES, em nome do GRUPO 
RODRI MAR, desde o ano de 2013 até a edição do normativo pleiteado. 

Em 16/12/2016 a Associação Brasileira de Terminais e Recintos - ABTRA 
encaminhou aos seus associados um e-mail informando o estágio dos trâmites sobre o 

novo texto do Decreto ng 8033/2013, que regulamentou o disposto na Lei n 
12.815/2013 e as demais disposições legais que regulam a exploração de portos 
organizados e de instalações portuárias. 

O conteúdo revela que a ABTRA acompanhava de perto as negociações 
junto à Casa Civil e ao Ministério dos Transportes, indicando que a ABTRA teria 
participação na confecção da MINUTA FINAL do novo DECRETO DOS PORTOS. n2  

9048/2017, que previu alterações no DECRETO n2  8033/2013. Segundo o e-mail, a 

Associação foi representada pelos Conselheiros CAIO (CAIO MARCELO MOREL CORREA), 

e BAYARD (BAYARD FREITAS UMBUZEIRO FILHO), e ainda, por ELIEZER (ELIEZER DA 

COSTA GIROUX) que faz parte da BTP, associada à ABTRA. 
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De: Secretaria [maifto:secretaria©abtra.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 16 de dezembro de 2016 09:27 
Para: ABTRA Secretaria 
Assunto: ABTRA - REVISÃO DO MARCO REGULATÔRIO - PtIMEIRA FASE - MINUTA FINAL DO DECRETO 8033/2013 

Santos, 16 de dezembro de 2016. 	 Comunicado ABTRA na 254.2016 

Prezados Senhores Associados, 

Segue anexada a minuta do novo do Decreto 8033/2013, que regulamenta a Lei 12.815/2013. 

O texto é fruto da negociação estabelecida entre as entidades da classe empresarial e a equipe técnica do Grupo de Trabalho 

Governamental - 

O documento nos foi apresentado ontem, em reunião no MTPAC, com a presença do Ministro Maurício Quiritelia. Em seu discurso o 

Ministro informou que o texto foi apresentado a equipe da Casa Civil e que tratará, da pubIicaço, diretamente com o Presidente da 

República. 

Nessa reunio a ABTRA foi também representada pelos Conselheiros Caio e Bayard, e ainda pelo Eliezer da nossa associada BTP. 

Entre outros itens, reforçamos a defesa e a importância dos artigos que: confere maior prazo aos contratos de arrendamentos (70 

anos); possibilita a adaptaço de todos os atuais contratos de arrendamento ao novo decreto; autorização da prorrogaço 

antecipada dos contratos com a realizaçào de investimentos escalonados (pleito no atendido), e, ainda, quanto a importância, para 

os nossos associados TUPs, da alteração do artigo que exige autorização prévia da Antaq para ampliação da capacidade de seus 

terminais (pleito no atendido). 

importante destacar que o Governo aceitou grande parte das propostas e, para os itens no acolhidos, nos foi dada a possibilidade 

de encaminhar nova correspondência reforçando os argumentos e reiterando a necessidade e importância do seu acolhimento. 

To logo tenhamos novas informações e o comparativo entre a nossa proposta de aprimoramentos e a minuta final do decreto 

enviaremos a todos os senhores. 

Permanecemos à disposiço para eventuais esclarecimentos. 

Cordialmente, 

MATHEUS MILLER 
Secretário Execut vo 

Caminho: 	 /imgjtemo3 M.E01/voLyol2/Rodrirnar-MaiIbox/Ricardo 
Mesquita/RMesquita.pst»Top of Personal Folders/Caixa de entrada/RE: Perola Lease - 

FW: ABTRA - REVISÃO DO MARCO REGULATÓRIO - PRIMEIRA FASE - MINUTA FINAL 

DO DECRETO 8033/2013 

Importante destacar que, de acordo com a ABTRA, os pleitos teriam sido 

principalmente em relação: 

ao maior prazo aos contratos de arrendamentos (70 anos); 

à possibilidade de adaptação de todos os atuais contratos de 

arrendamento ao novo decreto; 

à autorização da prorrogação antecipada dos contratos com a 

realização de investimentos escalonados, entre outros. 

Sendo assim, essas informações colocam a ABTRA como participante ativa 

na discussão da confecção do Decreto, bem como deixa evidente que seus associados, por 

óbvio, teriam conhecimento dos detalhes das negociações. 
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Nessa mesma corrente de e-maus, já no dia 20 de dezembro, o sócio WHIT 
DHAMER, Gerente da POTASHCORP (associada da RODR1MAR na PÉROLA), encaminha 
mensagem para Graziela Grecco, Willy Maxwell (diretoria da São Paulo e Santos, 
respectivamente) e para Hans-Christian Olsen. da ULTRABULK, outra associada da 
RODRIMAR. O conteúdo diz respeito à preocupação de WHIT em relação à reportagem do 
Valor sobre o Decreto dos Portos e terminais com contratos passíveis de serem 
prorrogados por mais 35 anos. WHIT se queixa de ainda não ter havido reuniões para 
promover o "nosso caso" [RODRIMAR/PÉROLA]. 

De: Whit Dhamer [malito:WhIt.Dhamer@potashcorp.con,] 
Enviada em: terça-feira. 20 de dezembro de 2016 14:48 

Para: Graziela Rodngues Grecco - Dl R/SP <ggrecco@rodrirnar.com.br>;  Wliiy Maxweil - DIR/STS zwmaxwell@rodrimar.com.br>;  Hans-Chrlstian 

Oiesen - Iiltrabulk <hanschristian.oieaen@uItrabulk.com> 
Assunto: Perola t.ease - FW: ABTRA - REVISÃO DO MARCO REGULATÓRIO - PRIMEIRA FASE - MINUTA FINAL DO DECRETO 8033/2013 

Boa tarde Graziela, Willy, 

Have you been foIlowing the beiow? To update for vou and Hans... 

First, last Friday, Valor reported that the Brasilian Association of Bonded Terminais released a decree relating to ali terminaIs in Brasil saylng that 

lease extensions of 35yrs should be granted in order to conform to the Port Law of 1993. According to Sami Arap, the Decree is not yet flnalized 

and ali cases will need to be revieved byANTAQ and MiniStry of Ports. 

Second, as it relates to the work in progress, still no meetings have taken pace to further our case. Currently, we are waiting on the 

Superintendent of Grants to review the technicai opinion prepared by the Public Ports Division and then (assuming positive opinion and legal 

review) send the case to ANTAQ Board for rulirig. 

l'm coricerned there is a possibiIlty that the Bonded TerminaIs decree could supersede the lease extension route we have been worklng - which 

could create a conflict of interest for Sami based on his fee schedule. 

What does Rodrimars Iawyer think? 

Thanks for your insight, 

Whlt Dhamer 
Manager. Brazii 
PotashCorp 

Cerca de duas horas mais tarde, no mesmo dia, CELSO GRECCO responde a 
WHIT DHAMER, com cópia da mensagem para SAMI (sami(@arapnishi.com.br), RICARDO 

MESQUITA 	(ricardomesquita@rodrimar.com.br), 	 HANS-CH RISTIAN 

(hanschristian.olesen(cDultrabulk.com) 	e 	 GRAZIELA 	GRECCO 

(ggrecco@rodrimar.com.br). 

Na oportunidade, CELSO GRECCO afirma que "nesta fase basicamente 
final temos que aguardar a decisão final do Governo quanto à possível renovação dos 
contratos. As expectativas são positivas e sugiro que esperemos até que a decisão seja 
anunciada". 
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From: agrecco@rodrimar.com.br  (mailto:agreccorodrimar.com.brJ 

Sent: Tuesday, December 20 2016 4:21 PM 

To: Whit Dhamer <Whit.Dhamerpotashcorp.com> 

Cc: sami@arapnishi.com.br; ricardomesquita@rodrimar.com.br; hanschristian.olesen@ultrabulk.com; ggrecco@rodrimar.com.br; 

wmaxwell@rodrimar.com.br  
Subject: ENC Perola Lease - FW: ABTRA - REVISÃO DO MARCO REGULATÔRIO - PRIMEIRA FASE - MINUTA FINAL DO D€CRETO 8033/2013 

i.Vhit good afternoon, at this basicaliy fnal stage vie 'iave to ',ait for Government fina decsc, as to the possible contracts renevjal, 

The expectations are positive and suggest we hold on until trie decision is announced 

Regards 

A. Celso Grecco 
re5 certe 

Já em 08/05/20 17 (próximo à publicação do decreto dos portos), o Diretor 
Administrativo da PÉROLA NELSON ANDRADE explica novamente a situação do contrato 
da PEROLA para o sócio estrangeiro WHIT DHAMER, que em urna apertada síntese Q 

iguala a um contrato pré-93 o que não permitiria novas renovações. No entanto, ç.jt 

que está em análise em Brasília o pleito da empresa para a realização de novos 
investimentos no armazém de sal, supostamente com aumento de prazo no contrato. 

De: Nelson de Andrade tmailto:nelson.andrade@perolaterminal.com.brl  

Para: 'Whit Dhamer 

Assunto: RES: Noticia 

Boa tarde, 

lIs really complicated. 

Our lease was signed in 99 but, as vou know, TCU decided that the second Ieg of the contract that vould grarit more 15 years for 
Pérola was denled, because we dld not participate in any bidding, according to the law of 93. 

NOW we have this piedge of new investments In the salt warehouse belng analysed in Brasilia that can de approved or not, despit 

these riews we ieamed today.  

1 believe it will be up to the Minister to decide it. 

Sds, 
Nelson de Andrade 1 Diretor de Operações Pérola Sf4 1 4v. Eduardo Pereira Guinle, s/n° - Armazéns XII e XVII - Docas 1 CEP: 11013- 

250 1 Santos — SP 

Phone: +55 (13) 3228-8890 1 Mobile: +55 (13) 99636-7636 
E-mail: nelson.andrade@peroIaterminal.COm.br  1 Website: www.perolaterminal.com.br  

IMPORTANTE 
Esta mensagem é confidencial. Se você a recebeu por engano, por favor elimine-a imediatamente e notifique seu remetente. 

Qualquer disseminaço ou reproduço de seu conteúdo é expres5amente proibida e, portanto, ilegal. 

-----Mensagem original----- 

De: Whit Dhamer (mailto:WhitDhamer@potashcorp.com  
Enviaca em: segunda-feira, 8 de maio de 2017 14:32 

Assunto: Noticia 

Boa tarde Nelson 

Perola is corisidered before or after the Iaw of 1993?1 

Whit 
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Fonte: FTS002NA000006272.msg 

E, na data de edição do decreto, em 10/05/2018, WHIT DHAMER (da 

POTASHCORP) pergunta a NELSON ANDRADE se a PEROLA terá que aguardar urna 
revisão individual, enquanto os contratos assinados pós-93 seriam renovados 
automaticamente até 70 (setenta) anos. NELSON ANDRADE responde que a renovação 

não será automática e sim analisada individualmente. Acrescenta dizendo que o 

Presidente TEMER havia assinado naquele dia o novo Decreto regulamentando os portos 

e que no dia seguinte eles teriam mais informações oficiais. Por fim, reforça que "nosso 

pleito é fazer a recomposição econômica financeira do contrato, o que é provido 

pela lei", se referindo ao Decreto dos Portos. 

-- 	
ua 5:)52C17 14:24 

Nelscn de Andrade <neIson.ndrde@peroaterminaIcom.bn' 

RES: ENC: Noticia 

sa 	'ii: :has- 

O Remc..sm cs as quebras de linha extras desta mensa:jem 

Not automatically, each case wl be analyzed alone. 

ores. Temer )ust signed today the new decretregUlating the ports and tomorrov' v,ell have more and official info. 

Our pledge is to recompose the financial/economicaLbalance of the contract, which is provided forby law. 

Sds, 

Nelson de Aridrade 1 Diretor de Operaçôes Pérola S/A 1 4v. Eduardo Pereira Guinle, s/n° - Armazéns XII e XVII - 

Docas 1 CEP: 11013-250 1 Santos — SP 

Phone: +55 (13) 3228-8890 1 Mobile: +55 (13) 99636-7636 

E-mail: neIson.andradeperolaterniinal.com.br  1 Website: wwvj.perotaterminal.com.br  

IMPORTANTE 
Esta mensagem é confidencial. Se você a recebeu por engano, por favor elimine-a imediatamente e notifique seu 

remetente. 
Qualquer disseminaçào ou reproduço de seu conteúdo é expressamente proibida e, portanto, ilegal. 

-----Mensagem original-- 

De: Whit Dhamer [mailto:Whit.Dhamer@potashcorp.com]  

Enviada em: quarta-feira, 10 de maio de 2017 13:41 

Para: Nelson de Andrade 

Assunto: Re: ENC: Notícia 

So, Péroia will have to vait for individual review while other leases signed after 1993 will receive autornatic 
extensions of 70yr terms.? 

Whit 

Fonte: FTS002NA000006277.msg 
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Contudo, no mesmo dia, 10/05/2017, NELSON ANDRADE prepara ofício 
para a CODESP, alegando a impossibilidade de assinar o contrato de transição 
proposto pela entidade (o TCU já pressionava por nova licitação) devido ao fato de 
pendências de julgamento de recurso interposto, e já citando as regras do recém 
assinado Decreto dos Portos (Decreto 9.048/2017), que por sua vez solucionaria os 
impedimentos para a conclusão do reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado 
pela PÉROLA. 

RODRIMAR 

11P 

	

O1'OCOLOj 	
Santos, 10 L1 r'iC de 2017. 

•• 

COMPANHIA DOCAS DC) ESTADO DE SÃO PAULO 5/A -- IODE5P 

AU limo. Sr. CLEVELANDSAMPAIO LOFRANO E 

MD. Diretor de RIações com o Mercado e Comunidade - DIREM - 

/ 
/ 

Ref.: Oticio DIRIM - ED/43 - Z017. 

contra em curso o przu de 30 (trinta) dtas, 

oficio em epigrafe. servimo-rOS Ca presente 

is embargos de decIaraç3 apostos nos autos 

ne 000854356_201.4o3.0o0/Sp1continua 
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Qk RODRIMAR 	 " 

De outro lado, a celebração de contrato de trans:çãc,,_ntes da 

apreciação do referdo recurso, não se mostra adeqda TrdTé porie podera vir a 

cor.fl,tor com o resultado dos rt(.uzsus interpostos, tanto pela E'crola 5/A. como pela própri,1 
CO DESP. 

Importa;, 	d taca que, <1  adoçáo de !11elIda divcrr 	&c-rn de 

caracterizar a ocorrência de atemado lailcraÇãD da sftuaço jurdira sob a tutela do Poder 

Judiciario), ocasionaria a perda de objeto do processo judicial, que tem por finalidade pracipua 

a obtenção de provimento junsclicional que declare o direito da empresa Pérola 5/A, em ter o 
eu Contrato de Arrcndameto n2  03/9 ruequílibrado, bem como a perda de objeto do 

processo administrativo atualmentp em tramitaçãci na ANTAQ que tem por objetivo apurar o 

prazo necessario para a amortização dos investimentos extraordinários. 

Alem disso, cumpre esclarecer que o pleito adm,nli,trativo voltado ao 

reequilibrio do contrato, com a recompos;ção através de extensão do prazo contratual, se 

encontra em fase avançada perante o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - 

MTPA e Agéncia Nocional de Tiansportes Aquaviárjos - ANTAQ com pareceres tecnicos 

favo raveis e determinação de suspenção da licitação da ãrsza 

Ago'., iurn a e:i 	Jor -,ir: 	 n )'J4JiL que altera o 
Decreto ri' 8033/13:,, 	

srrlucic,dr,ç event-js in1nrdir1.'ntoanrocw de 
reeou;libnc) contratial, ctimizarrdci o tra'ria 	refcrtJr Crnc!:'o ,Id'rin'srrativc' qut si' 
nconr.(','n vias de s-r ''nt.JLidc, •:cm ei pruaveI ernrtt1?rmeito do oeequtIdrir 

moi' ati aI. com 	o- qi.er r'cc,rn 	de ni1teri; 	ria vIãnUd co coritrctc, de 
arrcidame'norn dii U3lisçio de pi 	ar CIntpaI ,mr'rti açcda tflvC tirnento 
motivo peln qca torr;i-se imp'rcisa a susnerisãD e sobrestariento de qu 	uer ate tendente 
a celebraçc) de contrato de transição, ato Oefinição do processo,adiui,i,strativo, 

Fonte (últimas figuras): FTSOO 1RT000063402.pdf 

Ou seja, um novo dispositivo previsto no Decreto 9048/2017 sobre 

reequilíbrio contratual poderia ser a solução encontrada para o Terminal Pérola buscar 
mais uma vez sua renovação do contrato vencido. 

O que parece se confirmar, já que pós a efetiva publicação do Decreto Portos 
no Diário Oficial da União, CELSO GRECCO envia um e-mail para os sócios estrangeiros 
anunciando o fato e indicando instrumentos do Decreto que supostamente beneficiariam 
a PEROLA. CELSO GRECCO escreve (em tradução livre): 

"Nós consideramos que o novo decreto será valioso para a 
reivindicação de reequilíbrio econômico-financeiro que interessa à 
PEROLA. As mudanças principais incluem a expansão de termos dos 
contratos e a flexibilização para estender contratos existentes. Os 
artigos 2 (1 e §2), 19 e 24 do novo decreto, suportam e fortalecem o 
objeto da reivindicação da PEROLA perante a SEP e ANTAQ". 
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Esses artigos citados referenciam na verdade o Decreto n° 8.033/20 13, que 
foi alterado pelo Decreto n° 9.048/20 17. 

De: at1reccorodrimar.corri .br  (1ft: an eccoroI1rmar.cn rnbrJ 
Enviada em: terça-feira, 16 de maio de 2017 11:13 - 
Para: 
Cc: f'rrriando©potafei-tz.com.br; gorecco©rodnmar.com.br; samIaraDaraDnishs.com.br; nelson.anctrade©perolaterrnunaL com. br 
Assunto: Perota - New Port Decree 9048/2017) 

Gentiemen, good morning. 

Ori May lOth 2017, the Offlcial Gazette published the decree nr. 9048/2017which, in short, has the purposes of updating 

Brazils ports regulation from 2013 ( Decree 8033/2013). 

The matn objective of these rules isto improve procedures for the operation of concessions, leases and authorizatioris for the 

ports. 

We consider the new decree to bê valuable as far as Perolas Economtc Re-Equitibriurn claim is concerrred. The main chariges 

include the expansion of  cor.tract terms and fiexibility to exter,d exstng contracts. 

Sections 2 (1 and § 2), 19 and 24 of the new Decree support and strengthen the obectof -the PeroIas claim in front of SEP 

and ANTAQ.  

Also, with respect to the Zurich claim, 1 have discussed the matter with Alexandre Shammas and Sami Arap. We are of the 

opirilon that any dealings with Zurich will cause an impact in Peroas Re-equilibrium claim. 1 suggest revisiting the Zurich claim 

in 90 days, in case Perolas cJaim does not progress favorably. o 

Shoutd you have questions or comments regarding the above, please feel iree to contact our Courisel Sami Arap directly. 

Yours sincerely, 

A. Ceiso Grecco 
Precente 

Tel 	55 (13) 3202-8206 1 Fax 55 (13) 3202-8261 

agrecccirodrimar.com.br  

GR RODRIMAR  

Fonte: FTSOO1RT000049207.msg 

Ao que se percebe da situação. CELSO GRECCO de fato vislumbrava a 
possibilidade de dispositivos do novo decreto beneficiar a PEROLA. com  destaque 
para o artigo 2 (12  e 22)  do Decreto ng 8.033/2013, ainda que este contrato estivesse 
sendo objeto de diversos questionamentos quanto à sua regularidade, inclusive no TCU: 

Art 21 Os arreridatarios cujos contratos estejam em igor na data de publicação deste Decreto poderão, no prazo de cento e 
oitenta dias manifestar seu interesse na adaptação de seus contratos aos termos da Lei n2  12615 de 5 de junho de 2013. e de seus 
regulamentos, por meio de termo aditivo ao contratual 

5 1 A adaptação de que irata o caput permitirá a adoção de clausulas contratuais que estabeleçam entre outras disposições a 
possibTTdde de prorrogacão da outorga, nos termos estabelecidos pelo ari 19 do Decreto ri1  8 033 de 2013 inclusive pata os 
arrendatários que tenham prorrogado os seus contratos nos termos da Lei n2  12 815 de 2013 

§ 21)0 disposto no ari 19-A do Decreto n 8033 de 2013 se aplica ás prorrooacões de contratos adaptados na forma do § 1 
ainda quê a prorrogaÇão seja feita no último quinquénio de 'igéncia dos contratos 

Em relação ao artigo 19 do Decreto n2  8.033/2013, parece ter havido uma 
associação com a possibilidade de aplica-lo aos contratos pré-93, talvez até em uma 
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espécie de analogia, com ajuste de vigência de prazo de contrato para permitir a 
amortização de investimentos realizados. Dentre todos os artigos citados, esse talvez 
seja aquele com maior potencial para criar algum efeito que interessasse aos 
acionistas da PEROLA. 

Art 19 Os contratos de concessào e de arrendamento terão prazo determinado de até trinta e cinco anos. prorrogável por 
sucessivas vezes a critrio do poder concedente. até o limite máximo de setenta anos, incluídos o prazo de vigência originaP e todas as 
prorrogações Rção dada pelo Decreto nD  9 048 de 2017) 

§ li Nas hipôteses em que for possivel a prorrogação dos contratos caberá ao órgão ou à entidaoe competente lundamentar a 
vantagem das prorrogações em relação à realização de nova licitaç'áo de contrato de concessão ou de arrendamento 	Incluico ocio 
Decreto n°9 048. de 2017) 

§ 2 	Os prazos oe que trata o caput serão tixados cc modo a permitir a amortização e a remuneração adequaca dos 
investimen:os previstos no contrato, quando houver conforme ?ndlcado no estudo de 'iabidade a que se refere o art 6 	.lncluido 
peo 	eçeton°9 1U8.de2OlL 

Citado por último por CELSO GRECCO, temos o artigo 24 do Decreto n0  
8.033/2013, que por sua vez trata da expansão de área de arrendamento: 

Art. 24. O poder concedente poderá autorizar, mediante requerimento do arrendatário, a expansão da área 
arrendada para área contígua dentro da poligonal do porto organizado. quando 

- a medida trouxer comprovadamente ganhos de eficiência à operação portuária: ou 

II - quando comprovada a inviabilidade técnica. operacional ou econômica de realizacão de licitação de novo 
arrendamento portuário. 

§ 12  A comprovação dos ganhos de eficiência à operacão portuária ocorrerá por meio da comparação dos 
resultados advindos da exploração da área total expandida com os resultados que seriam obtidos com a exploração das 
áreas isoladamente. observados os aspectos concorrenciais e as diretrizes de planejamento setorial 

§ 22  A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato poderá ser excepcionalmente dispensada 
quando a expansão do arrendamento para área contígua não alterar substancialmente os resultados da exploração da 
instalação portuária: (NR) 

Desta forma, como se percebe, outros dispositivos trazidos pelo Decreto dos 
Portos também eram de interesse e, ao que tudo indica, poderiam mais uma vez render 
interpretações que justificassem novas renovações das concessões portuárias, com 
destaque para o que pretendia CELO GRECCO no Terminal Pérola, além no novo prazo de 
até 70 anos nos contratos. 

Por outro lado, é certo também que a exposição do problema e maior 
cobrança sobre as concessões portuárias após deflagração das Operações PATMOS e 
SKALA acabou por frustrar tais pretensões, aumentado o rigor na aplicação da legislação 
pelos órgãos do setor. Entretanto, deve-se atentar que no momento da edição do 
DECRETO DOS PORTOS acreditava-se que parte dos pleitos do GRUPO RODRIMAR 
estivessem resolvidos. 
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respectivos valores totais por ano e os 

?guida, gráfico retratando as mesmas 
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5.2.5 - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SUSPEITAS DE CELSO GRECCO 

Seguem abaixo, trechos destacados do Relatório de Análise de informações 
encaminhadas pelo COAF, anexo na sua integralidade no apenso XIV. 

Neste trecho, vale frisar os valores registrados como movimentação em 
"espécie" com origem nas contas de CELSO GRECCO e as empresas de seu Grupo 
RODRIMAR, em quantias significativas, cercar de 27,7 milhões de reais. O que também 

abre grande possibilidade de pagamentos não contabilizados em seus negócios oficiais, 

3.1.2 - Comunicações de Operações em Espécie envolvendo Antônio Celso 

Grecco. 

O RIF relata no item no 2.3 que, entre 15/02/2011 e 28/05/2015. 

Antônio Celso Grecco foi relacionado em diversas comunicações de operações 

em espécie em sua conta e em contas de suas empresas" no valor total de 

R$27,70 milhões. 
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723 777,W L543.672.00 
265.379.00 

267632.1 
10O0.00 

AN'CNIO ANTONIO CONSTRUTORA RODRIMAR SI RCORIMAR 5 	ROORIMAR 5/A SAMARITIMA 

CEL$GGRECCO CELSOGRECCO RODRIGUES AGENTE E A. -TERMINAIS 	'RANSP. EUROBRAS 

ALUCHELENA GRECCOITDA COMISSARIA PORTUARIOSE 	EQUIR AGENTEE 

RODRIGUES ARMAZENS 	INDUSTRIAIS E COMISSARIA 

RECCC GERAIS 	ARM.GERAIS 

Tais valores foram melhor detalhados também no mesmo relatório, com 
pesquisa das informações adicionais disponíveis, mas, ainda assim os valores sem 

identificação de reais destinatários somam quase 20 milhões de reais: 

3.1.2.3 - Quadro resumo das demais 104 C.O.E 

Consolidando os registros existentes nos campos "Informações 

adicionais" das demais 104 comunicações de operações em espécie, foi possível 

confeccionar o seguinte quadro resumo: 

'.AUfltS(NM 

Iltul,,, lIa Cnnfl (,J'S 	l(M'i/L,ARI 1)1,1.10 I'AÇ,AMLNTOS PIA.I0I,lAI011 ',AfltH 5 cnm)rmpIm luta) 	fHlt 

414TC)IC CE.SC AFECCC 217,:;9.D: :27 333.0 267 	;: :0 95; 4C1,00 

1 't'Ai'J4,. d'li:' 	14H11' 	1 	4' 	VI.]) P4511) SAI', 41 	III ., 	'tAlo' 1 	''li 	14/,0)' 1. 	' 	/1' ..S 	• ld,fl 

''4 '04?.'. 	.011 	l\: 	11.004.', 	41'¼1.I'.FRAI'. 15',.'' 	'0 	SI 	.0.',OXO 1 i..o'.,'is',i,, '''ri" 	li .frI..'J/ÁY 1,11.. 	40,1' 	, 14.1. 

51, Y,SIT 1.1,5 6J05 	?A1361,"E  ICCO' w,o,, , :;s,i79.c': , e:;.;;; co oo;.00 	6:2'.].o: :;c.;;.,co , :.on ;;;.co 

00 .o:7..;1c.CO 1̂0 :.?13:1.7C  

Ti,Pat p..'at *Çfi 620 	),799,ÇQ)Xl R97.6II,lI) ' 	1) *Jt,t7l ?.Ç1. 1*Ç. $,4370, 1,&6',4.  76 III 727,I 
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Analisando as comunicações, o quadro resumo e desconsiderando os 

possíveis pagamentos de tributos (GPS e ICMS/GARE), chamam atenção: 

OGMO - Possíveis pagamentos no valor de R$ 617.239,00, por 

meio da conta pessoa física do próprio Antônio Celso Grego, ao 

Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto 

Organizado de Santos (OGMO/Santos)2. A OGMO é Associação 

civil sem fins lucrativos que administra e fornece os serviços de 

trabalhadores Portuários Avulsos: 

Os valores registrados como pagamentos (R$ 12.979.373.00) e 

pagamentos de malotes (R$ 2.595.185.00) sem a identificação 

dos beneficiários: 

O valor total de R$ 4.400.370,00 referentes a saques. Por terem 

origens em comunicações de operações em espécie, há a 

possibilidade de que esse valor foi sacado em espécie das contas 

das empresas do Grupo Rodrimar entre 2011 e 2015: 

Os saques que não contemplam espécie, como já observado, 

parecem se referir a pagamentos diversos contra a apresentação e 

compensação de cheques. Também neste casos, ao que parece, 

não há identificação dos beneficiários. 

Por fim, vale registrar os altos valores envolvidos em recarga de cartão 

pré-pago, que somam R$ 7.972.374,00, vinculados à CELSO GRECCO, entre 2015/2017, 

também sem possibilidade e se identificar os reais gastos e destino destes valores: 

P.ec.zir ij.  'i':' 	.jr'e Pt é-p.iFD 

P$..114.736,00 
em 2015 

.365,00 

1.361.273,00 
ii 2017 

ROcP.IMAR 3/A TRANSPORTE EQLFIF. 
IND. E ARMAZENS GERAIS 
13;cr,4PJ 52.23.421ú01.52 
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5.3 - GRUPO LIBRA 

O GRUPO LIBRA iniciou suas operações em 1995 por meio das operações 

da Libra Terminais Santos, com arrendamento de terminal de contêineres, quando 

passou a operar o Terminal 37 do porto de Santos. 

LIBRA Unidade - Santos 
Link: http://www.grupolibra.com.br/pg/71/libra-terminaiS/SafltOS.  

Três anos mais tarde o grupo iniciou sua operação no Rio de Janeiro, além 
de conquistar a concessão do armazém 36 e dos terminais 34 e 35 em Santos. 

LIBRA Unidade - Rio de Janeiro 
Fonte: http://www.grupolibra.com.br/pg/72/libra-terminais/libra-terminais-rio/libra-

terminais--rio-de-janeiro-. 
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Consta em seu site que em 2011 tornou-se o primeiro grupo do setor na 
América Latina a operar de forma integrada todos os modais de transporte - portuário, 
rodoviário, ferroviário, fluvial e aéreo. 

Passados 20 anos, o Grupo Libra é hoje um dos maiores operadores 
portuários e de logística de comércio exterior, importações e exportações do Brasil. 

Estrutura do Grupo Libra 

Infraestrutura 
-, 

Libra 	 Libra 	 Libra 
Terminais 	 Logistica 	 Aeroportos 

Libra i@rnir31s Libra Logitica 	.ropGrto ntrnacionaL 

5arios CampInas 	 09 Cabo Frio 

Libra Trmiriais Libra L gistica 

r'o CuhatDo 

Libra Terminais Libra Logtica 

mbiiuba Vaiongo 

Libra Lc'gistica 

iritormodal 

Libra 
Participações 

çiiiv3rr3 

Qupu 

Uba neb11ar,a 

Libra i ogisbca 

4 o 

Fonte: http://www.grupolibra.com.br/pg/64/quem-somos.  

Composto por um conjunto extenso de empresas como LIBRA HOLDING 
S/A, LIBRA TERMINAIS S.A, LIBRA INFRAESTRUTURA S.A, LIBRA TERMINAL RIO S/A, 
LIBRA INVESTIMENTOS S.A, LIBRA NAVEGACAO FLUVIAL S/A,; LIBRA SUL S.A, entre 
outras, assim como acionistas e membros independentes, o Grupo possui como herdeiros 
do conglomerado de logística os irmãos RODRIGO BORGES TORREALBA e ANA CAROLINA 
BORGES TORREALBA AFFONSO, filhos de ZULEIKA BORGES TORREALBA. Outros 
integrantes da família TORREALBA também integram sociedades de empresas do grupo, 
como GONÇALO BORGES TORREALBA e CELINA BORGES TORREALBA CARPI. 
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Cfflo 

Librz 
3rurc. 1, r3 

Scci rns,rt. Ore:, Rtcra., 	 Ex. 

EcE:G;qRL,.eA 	:!Is:E:I! 	 CA'RE -:ERE.EA 

'1 -1 
E: 	EE -'- qREALEA 	 CEL.E E 	ES - :EEE 

QUADRO - FAMÍLIA TORREALBA - LIBRA - FONTE DE DADOS: SERPRO - RFB. 

De modo complementar, conforme narrado pelo COLABORADOR LÚCIO 

FUNARO, às lis. 4798-4803, o GRUPO LIBRA tem forte ligação com o MDB, com destaque 

para o ex-Deputado EDUARDO CUNHA, assim como reconhece a influência histórica 

do atual Presidente da República MICHEL TEMER no PORTO DE SANTOS: 

repassassem tais valores para os demais membros da ORCRIM: QUE em 

relação ao presidente MICHEL TEMER tem conhecimento que desde 2003 ou 

2004 EDUARDO CUNHA repassava valores decorrentes de 'propina para o 

senhor MICHELITEMER e que por algumas vezes o senhor ALTAIR ALVES 

PINTO retirava ctinheiro no escritório do depoente e entregava no escritório do 

presidente MICHEL TEMER ou para JOSE VUNES. tendo também como 

destinatário final MICHEL TEMER, conforme relatado por ALTAIR; QUE tais 

entregas de recusos ocorreram entreos anosde 2003 até 2016: QUE os valores 

recolhidos por ALTAIR no escritório do depoente nesse periodo já foram 

identificados e sõrnados em quantia superior á R$ 90.000,00000 somente no 

periodo recente, mas o depoente acredita que tais valores possam ser ainda 

maiores QUE d1tre esses pagamentos o depoente pode á firmar com certeza 

alguns destes valores ilicitos tiveram como destino direto o presidente MICHEL 

TEMER: QUE tem conheciniento que MICHEL TEMER há muitos anos possui 

nfluenc,a politic sobre quadros históricos do PMDB e em certas áreas 

especificas da adipinistraçáo estatal São Paulo, a exemplo da CODESP e CAIXA 

ECONOMICA ESTADUAL entre outras: QUE conhece MICHEL há mais de 30 

anos, pois eram sócios do mesmo clube recreativo; QUE entretanto somente se 
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de 2012 QUE nao conhece pessoalmente MARCELO DE AZEREDO; QUE tem 
conhecimento da antzade de EDUARDO CUNHA com GONÇALOTORREALBA 
do GRUPO LIBRA desde 2003. sabendo que o mesmo contribuiu 

constantemente para as campanhas eleitorais de EDUARDO CUNHA ou para 

quem este iniicasse, conforme relatado por EDUARDO CUNHA para o 

depoente. OUÈ durante as campanhas de EDUARDO CUNHA para deputado 

federal constau por diversas vezes o uso do helicópterodo grupo LIBRA, nos 

anos de 2006 e 2010, pelo que se recorda. QUE também se recorda que em 

negócios lícitos Ou ilícitos com a empresa ARGEPLAN: QUE pode afirmar que é 

fato corrente ha ários anos no Estado de SP que MICHEL TEMER possui 

influencia política po porto de Santos/SP através da CODESP, podendo inclusive 

afirmar que a indicagão de WAGNER ROSSI e MARCELO AZEREDO para 

Tal narrativa de LÚCIO FUNARO vai de encontro aos termos da planilha do 
INQ. 3501/STF, pois também constava na planilha inicial o GRUPO LIBRA como indicado 
em supostos Dagamentos de "propina", em decorrência de suas concessões no setor 

portuário em SANTOS/SP: 

ARCERIAS.REAIIZADAS - CONCRETIZADAS / A REALIZAR 

1. LIBRA 	20 anos 
FATIJR 	 . 	 MT ..... 3,75 	610.04J0 
PARTICIPAÇÃO ....7,5 % 	 MA.....l.S75 	320.000 
Saldo a Rcccber.,.........3 1 280 	 L . ..... I,S75 	320.000 

A planilha, com referência ao Grupo LIBRA, datada de 08/08/98, possui 

informações adicionais com período ("20 anos"), possível referência a terminais 

portuários ("Term. 34/35"), prazo da concessão e possível participação em percentual de 
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"propina", no faturamento da empresa ("7,5%" / "R$ 1.280.000,00"). E, novamente, 

observam-se supostos beneficiários do esquema, naquela época, individualizados pelas 

siglas MT (MICHEL TEMER), MA (MARCELO DE AZEREDO) e L (LIMA). Ou seja, é 

possível supor que o Grupo Libra, já na sua instalação em Santos, era urna das empresas 

que repassava percentuais de propina para agentes públicos. 

Além das doações eleitorais destacadas mais adiante. 

5.3.1 - CONTRATOS COM A ARGEPLAN/ELILAND DO BRASIL/PDA 

Assim como CELSO GRECCO da RODRIMAR, todos os TORREALBAS 

negaram qualquer contrato entre o GRUPO LIBRA com a empresa ARGEPLAN, com JOÃO 

BAPTISTA LIMA FIHO ou suas outras empresas. Assim disse GONÇALO TORRELBA, 

taxativamente: 

QUE nunca realizou quaisquer negócios com JOÃO BAPTISTA LIMA 

FILHO ou com as suas empresas ARGEPLAN, PDA ARQUITETURA ou PDA 

ADMINISTRAÇÃO ou mesmo AF CONSULT DO BRASIL; 

Porém a análise do material apreendido aponta em outra direção. Inclusive 

chamando bastante atenção que alguns documentos antigos encontrados na ARGEPLAN 

indicam verdadeira análise da capacidade financeira e operacional dos terminais do 

Grupo LIBRA no Porto de SANTOS/SP. 

(DOCUMENTOS APREENDIDOS NO ENDEREÇO DA ARGEPLAN) 

Documentos apreendidos na sede ARGEPLAN foram objeto de análise do 

RAMA 069/2018 e RAMA 097/2018, apensos, sendo possível verificar que também dizem 

respeito ao Grupo LIBRA. 

O RAMA 069/2018 analisou dois arquivos físicos em específico, reforçando 

o vínculo daquela empresa com o Grupo LIBRA, contendo os contratos que deram origem 

aos valores citados no RAMA ng 97/20 18, revelando pagamentos de R$ 292.271,00, de 

LIBRA para a ARGEPLAN. 

O primeiro arquivo (pasta LIBRA TERMINAIS) traz o contrato de Prestação 

de Serviços firmado em 12  de dezembro de 2000, entre a LIBRA TERMINAIS S/A, 

representada pelo Diretor Financeiro RONALDO BORGES e a ARGEPLAN. O objeto do 

contrato é a prestação de serviços técnicos para desenvolvimento de Estudo de 
Viabilidade Técnica-Econômica de implantação de um terminal aeroportuário na 
região metropolitana de Campinas/SP. O valor acordado para tal foi de R$ 227.272,00 

(duzentos e vinte sete mil, duzentos e setenta e dois reais). 
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A R C. 1 P t A 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Ç^ ClIA)(-3111 V.tC CONTRATO ,iç 

LIBRA TERMINAIS S/A Ir,I,, i' C 14 1) J ç,I, nC 3 513 •IS.0001- 
4 	 lih'iit 	%tI'.on 	231 ?C and41 	 pw it. 

1. 	 1' 021 	 (l.,,anvr,ij CONTRATANTL. 

ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.,  
;II1 	1) ..JijJ 	1.p u) juattjba i° 	) iI 

CONTRATADA 

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2.000 

/ /Ltj7 
LIBRA TERMINAIS S/A 

RONALDO BORGES 
DIRETOR FINANCEIRO 

CONTRATANTE 

ARGEPL ARQ. EENG. LTDA. 
CARLOS ALBERTO COSTA 

/ 	DIRETOR TÉCNICO 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

CLÁUSULA PRtMEIIA- Do O.jno 

i.'rr 	f.'•'rt 	 (1 
r., 	iI.I 	pL, CONTRATADA i CONTRATANTE, .,r. 

! t%tudo de VIjb,Iddade Tecnico-co,,ômic., 
Ternunal Acroportu.lrio I, 	 • '-'''í 11 1 , fli ,1 Je •I TIflIl.lS - 1 t fl$O 

(I 	..IC 	I'.%lI 1. 	I•Efl 	liei 	de 	 d-,Artp0r1' 

tern.())nM h 

., IrI,. 	i:•' 	Mtl.. 

Li(o ItJVSO NÜIu8l(u 
'F 634547,bO168 

Contrato de prestação de serviços entre a LIBRA e a ARGEPLAN 

Havendo ainda outro documento com o nome de "LIBRAPORT 
ADUANEIRA", que formaliza proposta comercial da ARGEPLAN, solicitada pela GRUPO 

LIBRA, endereçada a LIBRAPORT CAMPINAS, em nome do Diretor Dr. MARCELO GARCEZ 

LOBO, para a prestação de serviços diversos ao custo de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco 

mil reais). O documento, assinado em 07 de junho de 2000, menciona sugestões de JOSÉ 

ANTÔNIO CRISTÓVÃO BALAU, executivo com extenso vínculo junto ao GRUPO LIBRA. 
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Proposta comercial da ARGEPLAN direcionada à LIBRAPORT 

Além dos arquivos físicos, O RAMA 097/2018, com análise do material 

digital apreendido na ARGEPLAN, traz diversos arquivos sobre essa relação entre a 

ARGEPLAN e o GRUPO LIBRA. 

O arquivo "LIBRA-cx-arquivo.doc", aparentemente relacionado a um 

back-up de servidor da ARGEPLAN, com formato de uma etiqueta, conforme observado 

no caminho do arquivo, também é indicativo de relação comercial entre o grupo LIBRA e 

a ARGEPLAN. 
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- ;é - 

ARQUITETURA & ENGENHARIA 

LIBRAPORT CAMPINAS SIA. 

SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

EsTAçÃo ADUANEIRA INTERIOR - EADI - CAMPINAS 

1P151618101 ai 
COMUN VISUAL 	1 

IEr_ 4  

PROJETO EXECUTIVO 

ANTEPROJETO 

SINALIZAÇÃO EXTERNA - PROJETO EXECUTIVO 

SINALIZAÇÃO INTERNA - PROJETO EXECUTIVO 

Aparentemente, o arquivo anterior guarda relação com o arquivo 

"GRD04700-LIBRA.doc", pois ambas descrições de projetos referem-se a "SISTEMAS DE 

SINALIZAÇÃO DA EADI CAMPINAS". Foi identificado neste o nome de CARLOS ALBERTO 

COSTA como arquiteto, sócio administrador da ARGEPLAN. 

Anexo do Documento 

GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS 
	 GRD N° 047/OOARQ 

Projeto 	PROJETO DOS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DA EADI CAMPINAS 	Código. 	P-568700 

Assunto 	CADERNO INFORMATIVO COM FaTOS DA EADI 

DESTIN 	 FINALIDADE 

O 

De 	 ARO. CARLOS ALBERTO COSTA 	 Conhecimento 	Revisão 

Para 	DR, JOSÊANTÕNIO CRISTOVÃO BALAU 	 Providências 	Aprovaçdo 

Companhia 	 TERMINAIS SIA 	 - Solkitodo 	- Devolução 

Endereço: 	Av. OR. CHUCRI ZAIDAN. 80 —9° ANDAR - BLoco C 	Conientórios 	Arquivo 

ITEM QUAN TIPO DOCUMENTO 	 DESCRIÇÃO 	 NOME 	RE 

T 	 - 	 ARQUIVO V 

01 	01 
	

Conjunto de fotos (devcitiç) 

02 	01 	ENC 
	

DIç$tal Photo Album (cievoIuçAsl 

03 	03 ENC 
	

Caderno InformatIvo com Fotos da 

EADI 
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Outro arquivo identificado com referência à LIBRA TERMINAIS S/A, 

"Libra.doc", trata de um aparente endereço para envio de correspondência, cuja pessoa 

referenciada é RONALDO BORGES. 

A 
Libra Terminais S/A 
Av. Presidente Wilson, 231 - 29° Andai - Centro 

Rio de Janeiro - RJ 

CEP 20030-020 

A/C Di. RonaidoBoiges 

Em fontes abertas ("http://www.grupolibra.com.br/adrnin/zcIoud/554/  

20 17/08/RCA_1 7082 1_EleicaoMikaeLvjunta.pdf") identificou-se que RONALDO 

BORGES é um diretor do grupo, conforme trecho extraído do mencionado endereço. 

4.2. Em virtude da deliberação acima, consignaram a 

nova composição da Diretoria da Companhia, a partir 

desta data, a saber: 

Diretor Presidente: Roberto Lopes dos Santos; 

Diretor Financeiro e Diretor de Relações com 

Investidores: Francis Augusto da Silva; e 

Diretores Executivos: Ronaldo Borges e Nikael 

Zaccour, todos com mandato unificado até 

13.03.2020. 

Além dos vínculos encontrados nos arquivos anteriores, foram identificadas 

informações financeiras em outros arquivos que também remetem aos vínculos com a 

ARGEPLAN. O arquivo "01..REC%DESP.xls" indica um fluxo de pagamentos de LIBRA 

para a ARGEPLAN, em planilhas. de dezembro de 1998 até junho de 2002. 

Caminho do arquivo na mídia: 

/imgJteml 5M.E01/vol_voI2/bkpSrv-Argeplan/Contabilidade/ 

Contabilidade Almir/almir agp/copia/backup arg/bcp argeplan/Programas/Meus 

documentos/Excel/ATUALIZA/FLUXO/0 1_REC%DESP.xls 
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No referido arquivo, a indicação financeira vinda da conta identificada como 

LIBRA TERMINAIS inicia-se em junho do ano 2000 com o valor de R$ 6.402,50, 

conforme observado em trecho do arquivo a seguir. 

FLUXO DE RECEBIMENTO  
RECEITAS EFETIVAS 
ENGER 0,00 __________ 0,00  
PREF. MUN. S.B. 00 CAMPO 78.177,41  78.177,41  65.496,83 - 
LIBRA TERMINAIS 13,00 0,00  6.402,50 - 
CONJSTRUBASE 0,00  0.00  
CLUBE PAINEIRAS 0.00  0,00  
CIA PAULISTA DE TRENS - CPTM 36.736.92  36.736.92  33.123.58 - 
FESPESP 0,00  0,00  CICIO - 
SINO. IND. MET. - OSASCO 0.00 ________ ________ 0.00  ['.00 - 
VENDAOEGAOOBUFALOS) 0,00  0,00  0,00  0,00 - 
OUTRASRECEITAS 0,00  2.825.70  2.825,70  0,40 
LTOTAL 114.914.33 	60.65 	2.825.70 	30,45 117.740,03 	88,92 106.008.37 

Outros meses apresentam anotações de receitas para a ARGEPLAN, 

advindas da conta LIBRA TERMINAIS, conforme tabela compilada a seguir, a qual 

também indica o somatório dos valores recebidos pela ARGEPLAN: 

IEiREFERENCIA 	Valor LIBRA TE4 	1 	I 

jun./00 R$6.402,50 

jul./00 R$25.610,00 

ago/00 R$16.006,25 

set/00 R$16.006,25 

jan/Ol R$223.862,92 

TOTAL R$287.887,92 

No arquivo "Serviços IRRF.xls", verifica-se referência ao pagamento de 

janeiro de 2001 ("jan/Ol") no valor de R$ 223.862,92. Tal valor apresentado na tabela 

compilada anteriormente refere-se ao VALOR NF (nota fiscal) e o desconto de R$ 

3.409,08. 

IRRF 
CLIENTE 	 CNPJ 	EMISSO 	NF 	VALOR NF RECEBIDO 	RS 

VQRA 	S.A 	 . 33.813.452J0001-41 29'012001 2592 227.272.00 31101.2001 3.409.08j 
M S. BERU4RDO 	 465232390001-47 	2812.'2000 2589 	22.551,36 0810112001 	338,27 

3.747.35 

A título ilustrativo, quanto à primeira parcela de pagamento indicada no 
quadro compilado, "jun./00", foi possível identificar minuta de ofício, objeto do arquivo 
"OOADM045.doc", que encaminha para o GRUPO LIBRA a nota fiscal do serviço. Nota-se 
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que constam como signatários do documento os diretores da ARGEPLAN CARLOS 

ALBERTO COSTA e JOSÉ APARECIDO SILVA. 

2000 ADM. 045 
São Paulo, 15 de Junho de 2.000 

A 

LIBRA TERMINAIS SIA. 

A' Comendador Aladino Selmi. 5216 

Campinas - SP 

AIC.: Dr. Marcelo Garcez Lobo 

Ref: Encaminhamento da Fatura N°. 2563 

Prezados Senhores 

Encaminhamos à V Sas.. Nota FiscalN°. 2563. no valor de RS 6.500.00 

(Seis mil e quinhentos reais). referente à 11  Parcela de Prestação de Serviços Técnicos 

Especializados na Elaboração dos Projetos de Comunicação Visual e Sinalização para a Estação 

Aduaneira Interior - EADI - Campinas. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos 

Atenciosamente. 

CARLOS ALBERTO COSTA FILHO 	 JOSÉ APARECIDO DA SILVA 
DIRETOR TÉcico 	 DIREToR .4.DUIN1STR.U'VO 

Em outro arquivo intitulado "AGP_CRED_FAVELASs.doc", que aparenta ser 

uma apresentação da empresa ARGEPLAN, verifica-se que na seção "Principais Clientes" 

há a indicação do grupo LIBRA, além do grupo RODRIMAR, VOTORANTIM entre outros. 

Os metadados indicam que o arquivo é de'2004. 
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Principais Clientes 

Prefeitura do Município de São Paulo- PMSP 

Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo - PMSBC 

Prefeitura do Município de Diadema - PMD 

Tribunal Regional Federal da Terceira Região - TRF 

Policia Militar do Estado de São Paulo - PMESP 

Policia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG 

Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo - CB 

Hospital e Maternidade Cruz Azul de São Paulo - HCA 

Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM 

Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRO 

Empresa de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO 

Companhia Energética de São Paulo - CESP 

PETROBRAS Distribuidora SIA 

COPAPE - Companhia Paulista de Petróleo 

SALEMCO Brasil Petróleo Ltda. 

Grupo LIBRA 

Grupo RODRIMAR 

"'OTORANTlM Celulose e Pape Ltda 

Banco de Crédito de Minas Gerais - BCMG 

GP Guarda Patrimonial do Estado de São Paulo Ltda. 

VANGUARDA Segurança e Vigilância Ltda. 

Já no arquivo "PROPOSTA TÉCNICA.pdf', verificam-se informações 
também de apresentação da ARGEPLAN, conforme trecho a seguir do índice. E, na 
descrição dos projetos, verifica-se a indicação de um serviço realizado no grupo LIBRA, 
justamente no Terminal 35 í"T 351. mesmo terminal com indicacão de oaamento de 
propina para a ARGEPLAN na planilha do INQ. 3501/ST17. 
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íNDICE 

1. 	CONHECIMENTO DO PROBLEMA (N1.1) .................................................. 

1.1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA - ARGEPLAN ARQUITETURA E 

ENGENHARIA... ........ ........................................................ ......... ..... ........... 

1 1,1 	Principais trabalhos realizados................................................ 

11.2.  Principais clientes ................................. . ................. ................. 

1 	1.3. Descrição dos principais projetos ................... ........... ....... .............. ..... 

Projeto Executivo Estrutural e de Fundações do prédio da Escola Municipal 

Professora Claudomira de Lagoa Santa MG, com 1.500  m2; 

Projetos Executivos para construção de edificação de ãrea adrntntstrativa e 

r.cfoitõrio no T 35 da Libra Terminais 200m_________________________________ 

Projetos Executivos Estrutural e Fundações para construção de loja na R 

Clodomiro Amazonas SP. para Ylurnak lncop. E Participações Uda; 

(DOCUMENTOS APREENDIDOS NO ENDEREÇO DE CARLOS ALBERTO 
COSTA/ARGEPLAN) 

Voltando à planilha original, que indicava pagamentos ilegais a partir das 

concessões dos terminais T-34/35. vários documentos localizados na residência de 

CARLOS ALBERTO COSTA reforçam o vínculo entre o GRUPO LIBRA e a ARGEPLAN desde 

aquele período, além da planilha em questão: 

RCE RIAS REALEZADAS - CONCRE11ZADAS / A R.Ett,IZAR 

1.- LIBRA (os (.34I) 
FATUR 	 '-_....-- 	MT .... 3,75 	640.000 

PARTICAÇÂO . 	 MA.....l75 	320.000 
Saldo a Rcccber..........3j280._" 	L ...... I.875 	320 000 

E, de fato, como já introduzido neste tópico, o Terminal portuário T-34/35 

foi arrendado pelo Grupo LIBRA em contrato firmado em 1998, PRES/032.98, que teria a 

duração inicial prevista de 20 anos. 

Aparentemente, o valor de R$ 1.280.000,00 indicado acima poderia se 

referir a 7.5% do faturamento mensal do Grupo LIBRA no Porto de Santos. A observação 
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de que tal documento teria sido confeccionado em 1998 é relevante e permite expandir 

um pouco mais o contexto naquela época, visando entender a possível origem de tal valor. 

Neste sentido, o Grupo LIBRA, arrendou e assinou o contrato do Terminal 

37 em 04/09/1995. Já o contrato do Terminal 34/35 teria sido assinado em 25/06/1998, 

colocando as tratativas deste último contrato em período próximo ao da confecção 
do documento analisado (planilha com propina). Ademais, na ocasião da assinatura 
do PRES/032.98 o presidente da CODESP era MARCELO AZEREDO, das iniciais "MA". 

Essa informação traz maior importância após apreensão de documentos de 

interesse e relacionados ao GRUPO LIBRA na "Operação Skala". 

Ao se rificar o citado material apreendido (na posse de CARLOS ALBERTO 

COSTA/ARGEPLAN). observam-se presentes diversos documentos sobre o Terminal 37, 

entre eles o histórico de faturamento da operação deste terminal entre 

novembro/1995 e junho/1998 além de simulações de custos e faturamentos 

projetados ao T-34/35, tendo como base os valores do T-37 em 1997. O que aparenta 

estar de acordo a narrativa do pagamento de "propina" por meio da ARGEPLAN, 

uma vez que a ARGEPLAN, que não possuía participação alguma (ao menos 

formalmente)nos negócios com LIBRA, não havendo justificativa para ter em seu 
poder documentos sensíveis e extremamente detalhados sobre negócios daquele 

Grupo no Porto de Santos. 

Neste sentido, ternos o arquivo "Carved-80384.doc", localizado no Item de 

apreensão ng 04, residência de COSTA, a seguir reproduzido e analisado. 

Caminho do arquivo: 
/imgJtem04M80.E01//$linalloc_3034_109568_1474560»Carved8o3B40c 

Status do Arquivo na mídia de origem: DELETADO 
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Fóui BASE: RESULTADO = FATURAMENTO - CUSTO OPERACIONAL 

PRIMEIRA 	 12% de participação no T-34/35 
IPROPOSTA:  

2. Critérios 	• Contrato CODESP x LIBRA. 
Avaliados Quantidade 	de 	contêineres 

movimentados nos 100.000 m2. 

Faturamento bruto 

Custo 	operacional 	avaliado 	da 
movimentação 	de 	contêineres 	no 
terminal. 

Resultado apurado na simulação. 

2. Representaç Com valores fictícios e percentual real de 

2 ão: 	 (12%) 

T-37 	 T-34/35  

RI- x O = O 	R34,35 = 1.000.000 x 12% = 

Não temos 	
(fictício) 

participação 

Recebemos 120.000 pela participação em 12% do negócio. 

3. 	SEGUNDA PROPOSTA: p,75 % de participação no T- 
34/35 + T-37 

3. Critérios 	• Contrato CODESP x LIBRA. 
Avaliados 	• Quantidade 	de 	contêineres 

movimentados nos 120.000 m2. 

Faturamento bruto 

Custo 	operacional 	avaliado 	da 
movimentação 	de 	contêineres 	no 
terminal. 

Resultado apurado na simulação. 

Carved-80384.doc - Página 1 

O documento aponta duas propostas supostamente recebidas pela 

ARGEPLAN para "inserir" seu percentual de participação nos ganhos da LIBRA no Porto 

de Santos. 

A primeira proposta Íltem 2 faz referência a 12% de participação tão 

somente sobre o faturamento do Terminal 34/35. levando em consideração o contrato 

deste Terminal entre a CODESP e LIBRA e a área arrendada de 100.000m2. O valor fictício 

de R$1.000.000,00 foi utilizando, obtendo-se o valor de participação simbólico de 

R$120.000,00 (12%). 
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2. Representaç Com valores fictícios e percentual real de 

2 ão: 	 (12%) 

T-37 	 T - 34/35  

0 = 0 

 ;ti:0 	
43oo021Ii( 

Recebemos 120.000 pela participação em 12% do negócio. 

Já na segunda proposta, (Item 3) LIBRA oferece 4,75% de participação 

sobre ambos os Terminais, T-37 e T-34/35. O valor fictício de R$200.000,00 foi 

atribuído ao T-37 (área de 20.000m2), que somado ao valor do T-34/35 gerariam um 

faturamento de R$1.200.000.00 para o Grupo. Portanto, 4,75% sobre tal montante 

renderia R$57.000,00 à ARGEPLAN, que representa 52,5% a menos que o faturamento 

tão somente do Terminal 34/35. 

3. Representaç Com valores fictícios e percentual real 
2 	ão: 	(4,7596) 

T-37 'T-34/35 

[R37 	200.0Ç0 	+ R.ss,; = 1.000.000 
(fictiiO)( 	(fictício) 

R37//3s 200.000 - 
= 	1.000.000 = 

1.200.000 x 4,75 	57.000 

Receberíamos 57000 pela participação em 4.75 % do 

negócio. 

Carved-80384.doc - Página 2 

Essa previsão negativa teria levado a ARGEPLAN a equalizar a 

proporcionalidade de ganhos. fixando o ganho fictício em R$120.000,00 (Terminal 

34/35). que representa 10% do somatório do faturamento dos Terminais 37 e 

34/35 juntos. 
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4. Objetivando proporcionalidade ente as propostas sugerlilos a 

equalização: 

1 

N 	1.200.000 120.000 	.• N 	120.000 = 10% 
x 	

= 	1.200.0 
00 

UGENDASI 

= N = Novo percentual adotado quando da fusào dos trés 
tern,inais - T34/35 e 37 

= 1.200.000 = Resultado quando agrupados T-34/35 e 37. 

= 120.000 = Resultado segundo o percentual da primeira 
proposta de 12%. 

Carved-80384.doc - Página 2 

A conclusão da ARGEPLAN é a seguinte: 

O 	novo percentual de participação para os 	terminais T- 

34/35 e 37, 	cairá de 12% para 10%. 

Carved-80384.doc - Página 3 

Nos metadados deste arquivo observa-se que o arquivo "Carved-

80384.doc" foi criado na ARGEPLAN. e que essa mídia se encontrava em pasta pessoal do 

"Dr. Costa", como era chamado CARLOS ALBERTO COSTA. 

ZTA:3OS 

ct-.e;tr: 

iciezer-O: rte-Type: appi.ca .: 	sw:d 

-arsed-Ey: 

:':-T::ges:urcet;are: 	: 	caStA5i3 :2 	:ít;z: - Id f:'3S\Sa1'1az?ent de ut:Recupeaçl: de 

133:NIC - 1 asd 	 uperacde 3ttASHC :c ACICIIO - I.asd 3 

Saivaert: de At ecupeac: de 	A5H2 	.CO3ItO - 1.asd 3: C5\Saivaerit: de 

utecupeç: de SIIASHO :C 7A:IQ:11113 - 

:fce:A1cat-taxr*: 	 w::d 

:f.ce:C-ha:acte: :.w:: 1ii 

cfice: :sr;: ..zge1a 

:ice:dc:creatc Fabiaza 

: 	.ce : dc: autject 

:ice:dc:ti.e: 

:fic:dterrns:created: 

:fice:dcte:iifieci: 19 -c-T19::CCi 

:±ce:e:ter.ded-prcperties:pp1ica.1 1icrs:t Wcd 

:1çe:e::ted-p2.:pertieS:CIpay A:gep1ar 

I1c:12a1 

:ce:ieta:c:acter-c:unt: 1351 

:2ce:neta:iaat-auh:: Fabana 

:1ce:3eta:pagC-CUr1t 1 

:±fice:meta:pirt-date: 19$-cs-:T19:55:):Z 
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Última informação relevante deste documentoé a anotação de que a 

ARGEPLAN não teria participação de ganhos no Terminal 37 até a data do documento, 

agosto de 1998. Ou seja, as análises feitas pela ARGEPLAN indicam pré-etapa para 

ingresso nos negócios com LIBRA. 

2. Representaç Com valores fictícios e percentual real de 

2 	ão: 	 (1296) 

T-37 
	

T-34/35 

R37 X O = O 
	

R34135 = 1.000.000 x 129% = 

Não temos 
	 (fictício) 

participação 

Carved-80384.doc - Página 1 

Já o presente arquivo trata de uma Pasta de Trabalho do Excel® contendo 

seis planilhas, chamadas por seu criador, "Marcelo", de DEMONSTRATIVOS. De pronto, 

os metadados revelam que o autor do arquivo é novamente a ARGEPLAN, bem como a 

data de criação e modificação do arquivo teria sido em agosto de 1998. 

::rtet-Lerigth. 334 

Ie::-Cntent-Tyçe: apr1ica1:fl id 

A 	i.cat. :-flae: 	c: s 

±:t 

deJ-p:pe::5 :C:ra'.y: 

.as:-uth•::: agp 	 _ARGEPLAN 
.::ta:çr.nt-iate: 1O-4Ti.:33:i3 

Caminho do arquivo: /imgJtem04M08.E01/T-37-34-35 Sem Sinergia27. 

Status do Arquivo na mídia de origem: NÃO DELETADO 

De forma bem simplificada, cada demonstrativo está simulando a 

lucratividade a ser auferida por LIBRA e, consequentemente, pela ARGEPLAN, em 
lucro diretamente vinculado à quantidade de containers que poderiam ser 
movimentados a cada mês nos terminais T-34/35 e T-37 nos anos seguintes, a, 

partir de agosto/1998. As planilhas cujos títulos são "R$181,00 - Mínimo" e "R$250,00 

- Mínimo" apresentaram no campo "N2  Contêineres" o valor equivalente à 

Movimentação Mínima Contratual mensal (MMC dividido por 12) prevista em cada um 

dos contratos - PRES/011.95 e PRES/032.98: 6.250/mês e 25.000/mês, respectivamente. 
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já as planilhas "R$181,00 - Máximo" e "R$250,00 - Máximo", 

apresentaram uma quantidade bem elevada de MMC/mês no cálculo de simulação: 

18.750 para o T-37 e 100.000 para o T-34/35, equivalentes ao triplo e ao quádruplo, 

respectivarnente, de cada contrato. 

As planilhas "R$181,00 - Bases Atuais" e "R$250,00 - Bases Atuais", por 

sua vez, apresentam valores de MMC/mês baseados na movimentação média de 

containers no T-37 em 1997, chegando ao seguinte resultado: T-37 = 8.817 (mesmo que 

a média de 1997) e T-34/35 = 35.250 (proporção equivalente a urna regra de três simples, 

cuja base é o T-37 em 1997). 

O material completo deve ser consultado no Relatório de Análise, apenso, 

mas tais apontamentos não deixam dúvida que COSTA e LIMA estavam fazendo 

verdadeira análise da lucratividade dos terminais portuários do GRUPO LIBRA, para fins 

de possíveis negócios, sendo que os cálculos acima ilustrados foram realizados como 

estimativa de faturamento para agosto/1998, considerando os diversos cenários 

possíveis. 

Ou seja, de fato a ARGEPLAN apresentava interesse nos negócios da 

LIBRA em um nível de detalhamento bem aprofu-ndado sobretudo nos lucros do 

Grupo. E, por outro lado, corno já visto em outros documentos analisados, semelhantes a 

estes que citam LIBRA e já destacado no RAPI ng 18/201 não se pode esquecer que a 
própria ARGEPLAN não faria nenhum investimento nas participações para ter 

direito aos lucros das empresas, conforme o trecho da planilha do INQ.3501/STF: 

CON [RTO% EX(LI SIV() i)A RCL]'l-,N 

HLD y. 
''A 	rAMI. CILttOL 

f 
tS'CXA rA.J3TA 	 $k 1 

fl.AÇZ.O I ECO,S(M1A A 

fODAS AS pT!CrpAçÕ.s FOR.&N1 CONCÇS)U)AS SEMFI.: 
TiPO DE INvSflr'.1FN10 POR PARTE DA AR(Pt AN Ai IM DO 
c.FR;vFTro toTAL )A rNic;fCtAS F')I.I VCAS 

Por fim, o arquivo "Análise da Situação.doc" faz referências a cálculos de 

estimativas de faturamento para o T-34/35 considerando, mais uma vez a operação do
Terminal 37. Ao que se observa, quando da confecção deste arquivo, o T-34/35 ainda não 

estaria em operacão. 
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cff ice: dc: sub3ect: 

c,ffice:dc:title: Análise da Situaçc 

office:dcters:ceaed 158-08-21T01:11:0OZ 

office:dctems:Odified l9S8-0B-20T14:4:00 
office:eztended-prcperties :Applicaticn: Hicrosoft Word PI- 13  

Metadados: Análise da Situação.doc 

Caminho do arquivo: /imgJtem04M30.EO1/AnáliSe da Situação.doc 

Status do Arquivo na mídia de origem: NÃO DELETADO 

Uma passagem interessante e que merece ser reproduzida está presente na 

Página 22, quando o autor do documento deixa claro que o T-37 foi muito lucrativo, já 

que tal terminal foi "um dos primeiros processos de concessão, e serviu como aprendizado 

para a Codesp". 

Esse trecho atesta o motivo pelo qual foram feitas diversas simulações de 

lucratividade pela ARGEPLAN, tendo os faturamentos do T-37 de LIBRA em 1997, rias 

suas devidas proporções, como meta a ser alcançada. 

Entretanto. a LTba não mais corsegu rá contratos :ão lucrativos como o co 

T-37(conforme pianilha de números a anexa), que foi um dos pimeiros processo 

de concessào. e serviu como aprendizado para a Codesp. Se comparado com 

outros PROA?S mais atuais, mesmo o do T-34/35. concluímos que a Libra assinou 

um tremendo contrato no T-39. Afinal, os preços cevicos à Codesp naquee 

contrato não se prendem a produtividade de movimen:açào na mesma escala dos 

ROAPS mais recentes. 

Página 22, Análise da Situação.doc 

Com isso, tomando-se por referência os arquivos e documentos analisados, 
diferentemente do que se apurou em relação ao GRUPO JSL no caso do "LIXO", há 
elementos que indicam que os negócios entre a ARGEPLAN e GRUPO LIBRA foram além 

de meras tratativas e, ainda que não seja possível determinar o valor real envolvido 

nestes negócios, sobretudo, em função do lapso temporal de tais ações, não resta dúvida 
que a relação entre o GRUPO LIBRA (TORREALBAS) e a ARGEPLAN era muito estreita. 

Por outro lado, há questionamentos sobre o favorecimento do GRUPO 
LIBRA por parte do Ex-Deputado Federal EDUARDO CUNHA e do Senhor MICHEL TEMER, 
em legislação editada em 2013, também relacionada ao setor portuário, o que será melhor 
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detalhado no tópico adiante. Além das doações eleitorais de LIBRA, com suspeita de 

compra de apoio político para as demandas do GRUPO. 

Fatos que também diminuem a consistência da negativa dos TORREALBAS 

sobre o não pagamento de propinas por meio da AGEPLAN/LIMA, relacionada às suas 

concessões no Porto de Santos/SP. 

5.3.2 - 500 MIL REAIS - TPSA PARTICIPAÇÕES X PDA 

Por último, vale destacar informações contidas no RAPJ 097/2018-

SINQ/DICOR, que traz conjunto de 03 pagamentos realizados pela empresa TPSA 

PATICIPAÇÕES para a empresa PDA PROJETOS E DIREÇÃO ARQUITETÔNICA, de LIMA 

e sua esposa MARIA RITRA FRATEZI, em 2008. 

As informações foram localizadas na caixa de e-mail do funcionário ANDRÉ 

LUIZ GONÇALVES (andreargeplan.com.br), arquivo de 2009 intitulado "PDA 

Distribuição", na qual consta planilha de movimentação financeira da empresa PDA no 

ano de 2008. Chamou atenção o recebimento de três parcelas no valor de R$ 

166.000.00. cada, efetuadas em 16/01/2008; 21/02/2008 e 08/03/2008, decorrentes 

de contrato entre a PDA e a empresa TPSA PARTCIPAÇÕES LTDA. 

1,16/01/08,7061,2431,166000,1025, 34", "TPSA - Partici pal"es Ltd a 

1,21/02/08,7061,2431,166000,1025, 35", "TPSA - Partici pal:"es Ltd a" 

1,08/03/08,7061, 2431, 166000, 1025," 361, "TPSA - Participa:t"es Ltd a" 

Tais pagamentos foram também mencionados no RAMA 97/2018 que 

analisou material apreendido na sede da empresa ARGEPLAN. Segue fragmento de 

planilha denominada "MOVIMENTAÇÃO - PDA PROJ.xlsx". 

ÀTA r CPJ IrNIS 	VALOII 
DN51 r 1 	1 LIQUIDO 

IiiiIO 

u.'ssMI 
1OMAX)DO5SUVUÇOU VALOfi 

1 	
----i 0(1) 

TAf'Rt ÇIES ' 	.3(21) ; 71 21 

i 	P 1 	. 	r OTj MOi 1 4 	,I 	04 • ii 10 ti )I'Í J - 

Sendo importante mencionar que a empresa TPSA PARTICIPAÇÕES LTDA, 

CNPJ 05105870/0001-49, possui como único sócio GONÇALO BORGES TORREALBA, um 

dos sócios do GRUPO LIBRA. E, levando-se em consideração o histórico de LIMA e de sua 

empresa, inclusive recebimento de propina de 1,1 milhão de reais por meio da PDA, 

conforme consta na colaboração de ANTUNES SOBRINHO! ENGEVIX, mais uma vez é não 

é difícil supro que estejamos diante de uma simulação de contrato para 
recebimento de valores indevidos, que totalizaram 500 mil reais em 2008, pagos 

por LIBRA para a ARGEPLAN. 
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DADOS DA EMPRESA: 

CNPJ: 05.105.870/0001-49 

Nome fantasia: (Ausente) 

Razão social: Tpsa - Participações Ltda - ME 

Data de abertura: 20/6/2002 

Telefone: (21) 2107-3737 

Email: mikaeLgrupolibra.com.br  

Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada - Código 2062 

Status da empresa: Suspensa devido a Solicitação Baixa Indeferida 

Atividade econômica principal 

Quadro Societirio: Gonçalo Borges Torrealba 

A TPSA foi aberta em 2002 e encontra-se com suas atividades suspensas. 

5.3.3 - 5,1 MILHÕES DE REAIS EM DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS DE 

MICHEL TEMER E O MDB - 2010 A 2014. 

Visando identificar elementos de vínculos e possíveis repasses de recursos 

do Grupo LIBRA para agentes políticos, foram realizadas pesquisas em bancos de dados 

disponíveis sobre doações eleitorais relacionadas ao Grupo LIBRA e seus sócios. 

Em consulta ao histórico de doações eleitorais do Grupo Libra e de 

integrantes relacionados, foram levantadas informações sobre repasses de receitas 

provenientes de doações eleitorais a partidos e candidatos nas eleições dos anos 2010, 

2012 e 2014. 

Dos valores identificados, apurou-se grande volume de repasses da 

família TORREALBA e do próprio Grupo LIBRA. Quanto aos valores somente do Grupo, 

foram identificados repasses nas eleições de 2010, 2012 e 2014, na ordem de R$ 

2.190.000.00, R$ 1.099.900.00 	e R$ 5.298.277,40, respectivamente, totalizando R$ 

8.588.177,40 à diretórios de partidos políticos e candidatos. 

Do total de valores relacionados, incluindo também as doações de sócios do 

Grupo Libra, verifica-se que nos anos de 2010, 2012 e 2014 os pesquisados teriam 

efetuado doações de R$ 3.709.432.00. R$ 3.009.900.00 e R$ 13.111.21938 

respectivamente, totalizando um montante de R$ 19.830.551.38 nos referidos 

períodos eleitorais. 

O quadro a seguir apresenta os valores e anos dos repasses identificados 

em pesquisa no site do Tribunal Superior Eleitoral - TSE. 
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QUADRO SINTÉTICO DE DOAÇÕES ELEITORAIS: 

DOADOR 2010 2012 2014 TOTAL 

ANA CAROLINA BORGES R$ R$ 

TORREALBA AFFONSO R$ 0,00 210.000,00 1.375.000,00 R$ 1.585.000,00 

CELINA BORGES TORREALBA R$ 

CARPI R$ 40.000,00 265.000,00 R$ 995.000,00 R$ 1.300.000,00 

R$ 

GONÇALO BORGES TORREALBA 250.000,00 R$ 0,00 R$ 725.941,98 R$ 975.941,98 

R$ R$ R$ 

RODRIGO BORGES TORREALBA 204.289,00 210.000,00 1.500.000,00 R$ 1.914.289,00 

R$ R$ R$ 

ZULEIKA BORGES TORREALBA 1.025.143,00 1.225.000,00 3.217.000,00 R$ 5.467.143,00 

R$ R$ R$ 

GRUPO LIBRA 2.190.000,00 1.099.900,00 5.298.277,40 R$ 8.588.177,40 

R$ R$ R$ R$ 
T TL O A 3.709.432,00 3.009.900,00 13.111.219,38 19.830.551,38 

QUADRO SINTÉTICO DE DOAÇÕES ELEITORAIS. 

Dos valores doados diretamente pelos irmãos TORREALBA ao menos 500 

mil reais constam identificados como repassados diretamente à campanha do então VICE-

PRESIDENTE MICHEL TEMER, em 02/10/2014: 

Além dos valores totais citados acima, foram levantadas informações sobre 

os partidos políticos que se beneficiaram de tais repasses. Verificou-se que do montante 

relacionado ao GRUPO LIBRA e seus associados, grande parte das doações tiveram como 

destino dois partidos políticos em específico. o PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 

e PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -PMDB. 
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O quadro que segue discrimina quais os destinos dos repasses em tela: 

PARTIDOS 2010 2012 2014 Total 

R$ R$ R$ R$ 
PsB 

1.988.198,00 1.690.000,00 5.979.192,58 9.657.390,58 

R$ R$ R$ 
PMDB 

R$ 741.234,00 20.000,00 4.375.000,00 5.136.234,00 

R$ R$ 
PT 

R$ 400.000,00 130.000,00 1.000.000,00 R$ 1.530.000,00 

R$ R$  
P SDB 

R$ 120.000,00 450.000,00 852.000,00 R$ 1.422.000,00 

R$ R$ 
PR 

R$ 150.000,00 160.000,00 500.000,00 R$ 810.000,00 

R$ R$ 
pp 

R$ 100.000,00 244.000,00 40.000,00 R$ 384.000,00 

R$ 
PROS 

R$ - R$ 	- 200.000,00 R$ 200.000,00 

R$ 
PDT 

R$ 30.000,00 140.000,00 R$ 	- R$ 170.000,00 

R$  
DEM 

R$ 120.000,00 5.300,00 R$ 	- R$ 125.300,00 

R$ R$ 
PC do B 

R$ - 90.000,00 30.000,00 R$ 120.000,00 

R$ 
D 

R$ - R$ 	- 100.000,00 R$ 100.000,00 

R$ R$ 
P S 50.000,00 35.000,00 R$ 85.000,00 

PV R$ 40.000,00 R$ 	- R$ 	- R$ 40.000,00 

R$ 
PSD 

R$ - 30.000,00 R$ 	 - R$ 30.000,00 

PRTB R$ 20.000,00 R$ 	- R$ 	- R$ 20.000,00 

R$ 
PSOL 

R$ - 600,00 R$ 	- R$ 600,00 

R$  
PR B 

- R$ 	- 26,80 R$ 26,80 

Total 
R$ 3.709.432,00 

R$ R$ 
R$ 19.830.551,38 

Geral 3.009.900,00 13.111.219,38 

QUADRO DE DOAÇÕES LIBRA A PARTIDOS POLÍTICOS. 

Pelo gráfico que segue é possível dimensionar que 75% das doações 

tiveram como destino os dois partidos políticos, PSB e PMDB. Este com 26% dos valores, 

aquele com 49% dos valores doados pelo grupo TORREALBA/LIBRA. 
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GRÁFICO - DOAÇÕES LIBRA - PARTIDOS POLÍTICOS. 

A partir dos elementos trazidos pelo GRUPO LIBRA e juntados no APENSO 

VI, foram feitas comparações entre os valores inseridos no RAPJ n2  22/2018, com trechos 

trazidos acima e dados oficiais fornecidos pelos Tribunal Superior Eleitoral - TSE, 

disponíveis no sítio http://divulgacandcontas.tse.Jus.br/divUlga/#-L. Desta maneira, 

constatou-se que os valores levantados em sede policial praticamente não divergem 

quanto aos números trazidos pela defesa do Grupo, sendo que a pequena diferença 

encontrada, a menor (pela PF), provavelmente ocorreu devido às múltiplas fontes 
pesquisas pelo Grupo Libra diferentes das fontes e registros oficiais (TSE) utilizadas pela 

Polícia Federal. 

Tais informações sobre doações ganham relevância quando se constata que 

o loteamento político do controle do Porto de Santos é tema antigQ já de conhecimento 

popular há muitos anos, passando por indicações da bancada Federal do PMDB em São 

Paulo e, posteriormente, já no Governo de DILMA ROUSSEF, sendo dividida a influência 

com outros partidos. O que, fatalmente, coloca os serviços e concessões regulares em risco 

e em 22  plano, muitas vezes a depender dos interesses políticos e econômicos dos gestores 

indicados. 

A reportagem abaixo ilustra bem tal situação: 
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Porto de Santos, um loteamento politico 

Enquanto empresas travam batalha por mais espaços, 

administração da Codesp é ineficiente e está sob risco 

Guerra comercial. O Porto de Santos em operação: parte da expansão das empresas 
ocorre sobre área de mangue - Andrew Harrer/Bloomberg News/21-11-2007 

SÃO PAULO - Maior da América Latina, por onde transitam quase R$ 
120 bilhões por ano em mercadorias, o Porto de Santos foi loteado por 
políticos. A administração e os conselhos fiscal e 
administrativo têm cargos repartidos entre PSB, PT, PR, PDT 
e até oDEM, herdeiro de cargos do PTB. 

- Ninguém chega ao Porto de Santos sem indicação de um 
político. Todos têm um padrinho. O problema é que ficam sujeitos 
a atender interesses políticos - diz Everandy Cirino dos Santos, 
presidente do Sindaport, sindicato que reúne os empregados na 
administração portuária. 

Valdemar fez indicação 

O Porto de Santos sempre foi alvo de influência política. No passado, o 
ex-governador Mário Covas defendia os interesses portuários. Ele era 
santista e buscava desenvolvimento para a região. Foi no governo 
Fernando Henrique Cardoso que o atual vice-presidente, 
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Michel Temer PMD$), em troca de apoio e articulação na 
Câmara, garantiu indicações na diretoria da Codesp. Por  
conta do porto, Temer foi investigado, mas o processo foi  

arquivado no Supremo Tribunal Federal por falta de provas. 

- A constituição diz que toda área pública deve ser licitada, mas não é 
o que acontece. Sempre que falamos em interromper uma atividade, 
apelam para a necessidade de exportar, de não comprometer a 
economia - diz o procurador Antônio Morimoto, do MPF em Santos, 
que defende a realização de perícia geral nas áreas do porto. 

Investimentosjáfeitos pela Tecondiforam usados como argumento pelo 
auditor do Tribunal de contas da União cyonil Borges, no parecer que 
escreveu a favor da empresa, por encomenda de Vieira, que ofereceu 

propina de R$ 300 mil. 

Em abril passado, numa ação popular, o Tribunal de Justiça de São 
Paulo mandou anular o contrato de adensamento da empresa Marimex. 
Na sentença, o juiz disse que ela arrendou 25 mil 7712  em 1987, e hoje 

ocupa 102.773,45 m2, sem licitação. Houve recurso. 

Procurada pelo GLOBO para dar esclarecimentos, a assessoria da 
Codesp informou, em nota, que os adensamentos são baseados na Lei 
dos Portos, que permite não fazer licitações para áreas contíguas aos 
terminais arrendados ou quando demonstrada a inviabilidade técnica, 
econômica e operacional de licitar a área, por exemplo. 

A administração da Codesp custa R$ 2,4 milhões por ano. Gzda 
conselheiro recebe R$ 2.600 por reunião.A gestão é alvo de críticas. Um 
grupo de 464 empresas deve mais de R$ 1 bilhão à codesp, em 64 mil 
faturas não pagas. Uma das devedoras, a Libra, tem representante no 
conselho fiscal da companhia. O porto enfrenta ainda 3 mil ações 
trabalhistas, acumulando dívida de R$ 197 milhões. É comum a 
empresa nem recorrer e perder a ação, dizem sócios minoritários. 

Tertulina Vasco ncelos, gerente de contencioso tra balh ista,foi candidata 
pelo PSB a deputada estadual. ciro Gornes (PSB-CE) indicou Pedro 
Brito para o cargo de titular da Secretaria de Portos. Mauro Lima 
Júnior, presidente do conselho de administração da Codesp, foi da 
ceará Portos, empresa portuária do estado de Ciro. 
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PIIBLI('JI)/tl)E 

O diretor financeiro , Alencar Severino da costa,foi indicado por Carlos 
Lupi (PDT), ex-líder ministro do Trabalho. O diretor de infraestrutura, 
Paulino Vicente, é da cota do PTB, agora repassada ao DEM porque seu 
padrinho mudou de partido. 

As indicações políticas levaram o acionista minoritário José Francisco 
Paccilio a fazer constar em ata que os indicados não apresentam 
currículos antes de serem eleitos para o conselho. 

- O porto precisa de eficiência. Não pode ter tantos profissionais 
vinculados a políticos ou grupos políticos. Se o governo vendesse 
parte das ações em Bolsa de Valores, haveria mais fiscalização, mais 
transparência - critica Paccilio. h ttps:/1oqlobo.globo. co  m/brasi/porto-

de-san tos-um-loteam en to-12olitico-6 985989 

Tais fatos chamam atenção, pois, a princípio, empresas concessionárias de 
serviços públicos estão impedidas de realizar doações e a realização por meio de seus 
sócios, pessoas físicas, mostra-se uma forma de contornar a legislação, mas 
igualmente prejudicial, tendo em vista o interesse direto de arrendatários em agradar 
agentes políticos que podem influenciar em suas concessões. 

Trazidos a esfera policial e devidamente ouvidos, os membros da FAMÍLIA 
TORREALBA confirmaram parte das doações eleitorais realizadas para o PMDB, apensar 

de terem negado qualquer relação de tais atos com favorecimento em suas 
concessões portuárias: 

Sobre o tema, assim informou GONÇALO TORREALBA: 

QUE o declarante esclarece que sempre procurou manter restrições 
sobre o assunto de doações com EDUARDO CUNHA. até porque o Grupo 
Libra sempre doou para o PMDB; 

QUE conheceu JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, também chamado de "Coronel 
Lima", na ocasião em que LIMA foi um dos coordenadores da campanha do 
então candidato a Deputado Federal MICHEL TEMER, pelo Estado de São 
Paulo, há cerca de mais de dez anos; QUE não se recorda se tal contato de 
LIMA ocorreu por intermédio de terceiros; QUE JOÃO BAPTISTA LIMA de 
fato se apresentou como coordenador da campanha de MICHEL TEMER, 
candidato a Deputado Federal, o qual solicitou a colaboração do declarante 
para doação naquelas eleições; QUE o declarante informou para JOÃO 
BAPTISTA que as doações do Grupo Libra para os maiores partidos eram 
realizadas diretamente via diretórios ou candidatos majoritários; QUE, 
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tradicionalmente, as doações do grupo Libra se concentravam no Rio de 
Janeiro, cidade natal da família Torrealba; QUE, inclusive, naquele ano, o 
declarante se recorda que falou para JOÃO BAPTISTA que já estava fazendo 
doações eleitorais para candidatos no Rio de Janeiro; QUE JOÃO BAPTISTA 
não procurou o declarante novamente para reiterar o pedido; QUE, melhor 
esclarecendo, o declarante se encontrou com JOÃO BAPTISTA por mais 
algumas vezes até informar em definitivo que não iria poder realizar a doação 
eleitoral para o então candidato a Deputado Federal, MICHEL TEMER, 
conforme solicitado por JOÃO BAPTISTA; Que não se recorda o local de tais 
encontros com LIMA, mas acredita que tenha sido na sede do Grupo Libra; 
QUE a partir deste primeiro contato, o declarante passou a ter 
encontros esporádicos com JOÃO BAPTISTA LiMA FILHO. QUE classifica 

sua relação com JOÃO BAPTISTA como amistosa, de simples conhecido; 

QUE acredita que o contato em relação à doação para o PMDB em 2014 tenha 
sido estabelecido entre a sua irmã CELINA TORREALBA e o candidato LUIZ 
FERNANDO, conhecido como PEZÃQ, QUE gostaria de esclarecer que em geral 
as doações realizadas pelo Grupo Libra ou mesmo aquelas individuais, em 
pessoa física, eram executadas de forma espontânea pelo declarante, seus 
irmãos e sua mãe, ou seja, decidia-se pela doação e apoio a determinados 
partidos e somente após tal decisão era comunicado ao beneficiário da 
doação sobre o seu recebimento; QUE reitera ainda que havia uma identidade 
da família com a plataforma eleitoral defendida pelo PSB, em especial a 
abordagem das questões sociais, educacionais e de sustentabilidade, motivo 
pelo qual havia uma concentração das doações eleitorais neste partido; QUE 

como havia um trabalho executado pela ONG "RIO COMO VAMOS", de 
iniciativa do Grupo Libra e de outros empresários no Rio de laneiro, como 
consequência ocorria uma concentração de doações para candidaturas 
naquele estado: QUE esclarece ainda que a decisão para as doações 
individuais e do Grupo Libra eram tomadas de maneira conjunta pelos 
quatro irmãos, também sendo operacionalizada por estes, de acordo com a 
necessidade de divisão entre os mesmos e, inclusive, sua mãe; QUE esclarece 
que os valores registrados como doações eleitorais por sua mãe também eram 
decorrentes de decisão tomada entre os irmãos e, posteriormente, anuída por 

ela; 

QUE não se recorda se EDUARDO CUNHA alguma vez tenha solicitado ao 
declarante doação para campanha eleitoral, mas pode afirmar que nunca 
realizou doação eleitoral para EDUARDO CUNHA, diretamente, de Jbrma 
oficial ou mesmo noform ato conhecido como "caixa 2' 

Sendo que este último trecho é contestado pelo COLABORADOR LÚCIO 
FUNARO, conforme já mencionado em trecho acima, que merece novo destaque: 
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de 2012: QUE nao conhece pessoalmente MARCELO DE AZEREDO: QUE tem 

conhecimento da amizade de EDUARDO CUNHA com GONÇALO TORREALBA 

do GRUPO LIBRA desde 2003, sabendo que o mesmo contribuiu 

constantemente para as campanhas eleitorais de EDUARDO CUNHA ou para 

quem este irtdcasse. conforme relatado por EDUARDO CUNHA para o 

depoente. OUÈ durante as campanhas de EDUARDO CUNHA para deputado 

federal constau por diversas vezes o uso do helicóptero do. grupo LIBRA, nos 

anos de 2006 e 2010, pelo que se recorda: QUE também se recorda que em 

Também da narrativa de GONÇALO TORREALBA, surte informação 

importante, pois o executivo do GRUPO LIBRA confirma de maneira categórica que 

conheceu JOÃO BAPTISTA LIMA FIILHO quando este se apresentou corno arrecadador de 

recursos para campanhas eleitorais de MICHEL TEMER, enquanto ainda Deputado 

Federal, ocasião em que passaram a manter contato regular. 

O que contraria mais uma vez a versão do Senhor MICHELTEMER, visto que 

em respostas a esta Autoridade Policial, o Presidente afirmou que JOÃO BAPTISTA LIMA 

FILHO "nunca atuou como arrecadador de recursos": 

13 - Qual a relação de Vossa Excelência com João Baptista Lima Filho, 

conhecido como Coronel Lima? Já trabalharam juntos ou ele já trabalhou 

para Vossa Excelência? Se sim, explicitar circunstâncias e períodos. João 

Baptista Lima Filho já trabalhou em campanhas eleitorais disputadas por 

Vossa Excelência? Se sim, qual função? João Baptista Lima Filho atuou 

como arrecadador de campanha para Vossa Excelência? 

Conheço o Sr.João Batísta Lima Filho desde a época de minha primeira ,q estão 

como Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 1984, 

oportunidade em que o Sr. João Bcztista Jbi o meu assessor militar. O Sr. João 

Batista me auxiliou em campanhas eleitorais, mas nunca atuou como 

arrecadador de recursos. 

Vale a pena destacar também outro trecho da oitiva de GONÇALO 

TORREALBA, onde confirmou a relação de amizade com o ex-deputado EDUARDO 
CUNHA, assim como o fácil acesso ao Senhor MICHEL TEMER, para tratar de 
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assuntos do setor portuário, entre outros ternas: 

QUE conheceu EDUARDO CUNHA aproximadamente no ano de 1990 ou 

1991, em decorrência do meio social que frequentava o declarante, ocasião 
em que ficaram amigos; QUE, inclusive, a ex-esposa do declarante passou a 
ter grande amizade com a ex-esposa de EDUARDO CUNHA; QUE, entretanto, 
após o divórcio de EDUARDO CUNHA, o declarante acabou se afastando da 
convivência com o seu amigo, sobretudo em razão também do afastamento 

das esposas; QUE esse distanciamento durou mais de 15 anos e EDUARDO 
CUNHA voltou a procurar o declarante somente após a publicação da 
Medida Provisória dos Portos, no final de 2012, no máximo uma semana 
após a sua edição QUE naquela ocasião,EDUARDO CUNHA comentou com 
o declarante sobre a edição da Medida Provisória dos Portos, inclusive tendo 
falado mal dos seus termos; QUE quando EDUARDO CUNHA procurou o 
declarante, este manifestou o interesse de conversar para tentar entender 
melhor o assunto do portos; QUE, inclusive, o declarante ficou surpreso com a 
ligação de EDUARDO CUNHA, depois de tanto tempo; QUE na sequência, 
marcaram jantar social com as atuais esposas; QUE durante o jantar 
conversaram somente sobre amenidades e sobre a questão do Decreto dos 
Portos, mas não trataram sobre doação de campanha eleitomL QUE o 
declarante esclarece que sempre procurou manter restrições sobre o assunto 
de doações com EDUARDO CUNHA, até porque o Grupo Libra sempre doou 

para o PMDB; 

QUE conheceu o Presiden te MICHEL TEMER. aproximadamente 15 anos atrás 

quando TEMER ocupava o cargo de Deputado Federal, ocasião em que o 
declarante era presidente ou diretor do SYNDARMA - Sindicato dos 
Armadores, tendo se encontrado com MICHEL TEMER no Congresso Nacional; 
QUE este encontro inicial teve como finalidade levar até o deputado 
demandas institucionais da categoria; QUE a partir de então, eventualmente, 
teve contatos institucionais com o então Deputado Federal, MICHEL TEMER, 
somente no ambiente da Câmara dos Deputa4Di QUE se recordando melho:; 
também se encontrou com o Senhor MICHEL TEMER no escritório que 
este mantinha em São Paulo, ao que se recorda, no prédio onde fica 
sediada a empresa FSB, no bairro Itaim; QUE não se recorda o ano, mas 

pode afirmar que naquela época o Senhor MICHEL TEMER era apenas 
Deputado Federal; QUE naquela oportunidade, também ao que se recorda, 
apenas o declarante compareceu àquele escritório; QUE, ao que tem 
conhecimento, nenhum outro de seus irmãos possui proximidade ou mesmo 
conheça pessoalmente EDUARDO CUNHA, o Presidente MICHEL TEMER ou 

JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO; QUE na reunião no escritório de MICHEL 
TEMER, acredita que talvez estivesse também presente IOÃO BAPTISTA 
LIMA. QUE reitera que nesta reunião tratou apenas de interesses 
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institucionais do setor yortujrio na época não tendo conversado sobre 
questões eleitorais ou doações; QUE, também ao que se recorda pode ter 
tratado de questão relacionada à reforma tributória e o impacto nas 

instituições financeiras QUE esclarece que na época o Grupo Libra possuía a 

instituição financeira BOREAL hanco, corretora ou distribuidora) e tal visita 

ao senhor MICHEL TEMER ocorreu na condição de liderança política, servindo 
para que o declarante e sua empresa pudesse entender melhor e firmar 
convicção sobre a conjuntura da política econômica do governo buscando 
elementos que auxiliassem o declarante na avaliação sobre taxas de juros e 
outros componentes econômicos de interesse para o crescimento dos neQócios 

do Grupo LibLrçJ QUE acredita que ao longo de mais de dez anos tenha tido 

umas três reuniões deste tipo com MICHEL TEMER; QUE o declarante 

considerava muito boas as avaliações repassadas por MICHEL TEMER. 
tendo em vista que possuía uma compreensão muito clara do cenário político; 

Neste contexto, além dos contratos acima identificados e negados por 
GONÇALO TORREALBA, há comprovação e confirmação sobre encontros com jOÃO 
BAPTISTA LIMA FILHO, MICHEL TEMER e EDUARDO CUNhA, tendo se mantido o fácil 

acesso ao atual Presidente por mais de uma década, para tratar de assuntos do setor 

portuário e pedidos de doações eleitorais. 

Somando-se tudo isso à proximidade com EDUARDO CUNHA, inclusive o 
histórico do ex-deputado em achacar empresários por meio da exigência de pagamento 
de propina, além do depoimento do colaborador LÚCIO FUNARO, difícil não acreditar que 
as doações eleitorais realizadas pelo GRUPO LIBRA, suas subsidiárias, enuuanto era 
possível e, também por sócios, não guardem relação com tratamento diferenciado quando 
da apreciacão de suas concessões e renovações de seus terrninais, inclusive suspeita de 
favorecimento também na conversão da MP dos Portos, em 2013, conforme destacado por 

LÚCIO FUNARO. 

5.3.4 - RENOVAÇÕES DAS CONCESSÕES PORTUÁRIAS 

Voltado a questão do Decreto dos Portos, editado em 2017, quando do 

depoimento em sede policial de GUSTAVO DO VALE ROCHA, Chefe de Assuntos 

Jurídicos da Casa Civil, em 20/11/2017, apresentou informações com indicação do 

GRUPO LIBRA entre as empresas que renovaram a concessão, já depois de editado 

o novo normativo, relacionado ao um Instrumento Contratual 32/98 - CODESP - 

SANTOS, entre uma centena de outras empresas do setor. 
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Nota-se que a data de 1998, inclusive, é a mesma que constava na planilha 

extraída do Inq. 350 1/STF, com supostos pagamentos de percentuais de propina quando 

da concessão inicial. 

Podemos visualizar que o instrumento Contratual (32/98) teve a incidência 

de 2 (dois) Termos Aditivos da Secretaria dos Portos (TA-02-SEP e TA-03-SEP) e outro 

(TA-04-MTPA) do Ministério do Transporte. Portos e Aviação Civil após a edição do 

DECRETO n. 2  9.048/2017. 

A Secretaria dos Portos (SEP) era órgão vinculado à Presidência da 

República e extinta em 13/05/2016, passando as atribuições ao Ministério dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), conforme pode ser verificado em 

informações de fontes abertas. 

Nome dos Ministros Início Fim 	 Presidente 

31 de dezembro de Luiz Inácio Lula da 
Pedro Brito 15 de maio de 2007 2010 Silva 

José Leônidas 1 de janeiro de: 3 de outubro de 

Menezes Cristino 2011 2013 

Antônio Henrique 3 de outubro de 26 de junho de 2014 
PinheoSveira 2013 

26 de junho de 12  de janeiro de 
CesarBorges 2014 2015 

Dilma Rousseff 
1 de janeiro de 2 de outubro de 

Edson Coelho Araujo 2015, 2015 

2de outubro dei 
Helder Barbalho 2015 

20 de abril de 2016 

Maurício Muniz 22 de Abril de 2016 12 de maio de 2016 
Barreto de Carvalho 

Observa-se que o primeiro Termo Aditivo (TA-02-SEP) foi editado quando 

da gestão de EDSON COELHO ARAÚJO no Ministério dos Transportes. Nota-se que 

EDSON COELHO é figura conhecida da Bancada do PMDB Federal de São Paulo, tendo 

sido um dos deputados da 50° legislatura (1995 - 1999) do PMDB SP, juntamente com 

outros nomes conhecidos naquela ocasião também com vínculos históricos com o Setor 

Portuário, conforme relação abaixo. 
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Fonte: Câmara dos Deputados 

O segundo termo (TA-03-SEP) foi sob a gestão de HELDER BARBALHO na 

SEP, vinculado também ao PMDB e indicado para outros cargos no executivo na 

gestão do governo do Presidente MICHEL TEMER. Já o aditivo TA-04-MTPA também foi 

editado na gestão de MAURÍCIO QUINTELLA LESSA a frente do Ministério dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil, após o novo Decreto dos Portos, editado em 2017. 

Em relação a renovação de uma de suas concessões em 2015, ainda no 

governo do Partido dos Trabalhadores, GONÇALO TORREALBA afirmou que enfrentou 

diversas dificuldades, tendo inclusive buscado auxílio de JOÃO BAPTISTA LIMA FILI-lO 
para intermediar reuniões com o então Secretário de Portos EDINHO ARAÚJO (no 

depoimento abaixo, nominou-se incorretamente EDINHO [EDSON] SILVA, ex-Ministro 
Chefe da Secretaria de Comunicação Social no Governo da ex-Presidente Dilma Rousseff. 

Ou seja, por se tratar de PORTOS, o Ministro correto seria EDINHO ARAÚJO): 

QUE, atualmente, as três áreas em Santos encontram-se abrangidas em uni só 
contrato, tendo sido prorrogado a partir de setembro de 2015, ocasião em que 
venceu a concessão do Terminal 37, de menor prazo e menor área dentre os 
três, sendo que tal contrato passou a ter vigência por mais 20 anos, até 2035, 
mediante compromisso condicional de novos investimentos por parte do 
Grupo Libra; QUE o prazo de 20 anos passou a valer para todos os terminais 
contíguos, inclusive um dos Terminais possuía a possibilidade de renovação 
em prazo maior do que os 20 anos; 

QUE conheceu a pessoa de EDINHO ARA ÚJO SILVA quando este foi Secretário 

de Portos; QUE participou de duas reuniões com EDINHO SILVA (Araújo) 

na secretaria de Portos, em Brasília, em agosto de 2015, quando das 
tratativas para a renovação das concessões dos terminais do Grupo 

Librai QUE também particípou destas reuniões, com o Secretário EDINHO, a 
pessoa de BRUNO SOTTER, diretor do Grupo Libra; QUE não achou estranho 
ter que conversar sobre tal assunto de renovação diretamente com o 
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Secretário dos Portos, uma vez que o contrato envolvia investimento de quase 
um bilhão de reais, motivo pelo qual acredita que o Secretário gostaria de 
ouvir de um representante da empresa sobre o compromisso assumido 

naquela ocasião; 

QUE se recorda, entretanto, que participou de reunião com a Ministra 
GLEISE HOFFMANN na Casa Civil, mas acredita que tal reunião tenha 
ocorrido em 2015. quando estava se discutindo a renovação das 
concessões do Grupo Librçi. QUE melhor se recordando, de fato participou 

de uma reunião no Palácio do Jaburu em 2015, chamado pela então 
Ministra da Casa Civil, GLEISE HOFFMANN, com a presença do Vice-
Presidente MICHEL TEMEI? QUE nesta reunião o declarante foi sozinho; 
QUE no Palácio do jaburu estavam, além da Ministra GLEISE HOFFMANN e 
do Vice-Presidente MICHEL TEMER, vários assessores, tendo aparentado para 

declarante tratar-se de uma reunião de trabalho; QUE o declarante 
esclarece que foi chamado apenas para ser informado pela Ministra GLEISE 
HOFFMANN, na frente do Vice-Presidente MICHEL TEMER a qual falou para 

declarante "nós vamos precisar do berço do Terminal 37 para 
escoamento de grãos de sojctl QUE o declarante tem conhecimento que o 

berço do Terminal 37 será repassado para a empresa CARAMURU; QUE na 
época, GLEISE HOFFMANN havia dito para o declarante que de fato seria 
repassado o berço para empresa vizinha do Terminal 37; QUE não foi tratado 
nenhum outro assunto com o declarante naquela ocasião, assim como 
também não identificou nenhum outro empresário na reunião; QUE a reunião 
durou aproximadamente 5 (cinco) minutos, sendo que o declarante apenas 
cumprimentou o Vice-Presidente MICHEL TEMER, não tendo tido maiores 
diálogos com elQUE reitera o declarante que teve a impressão que era um 
dia de trabalho para a equipe que lá estava, inclusive, com cumprimento de 
vá rias pautas; QUE0 declarante ficou com a impressão que sonientefoi levado 
até o local como forma de ser cientificado de que a entrega do berço do 
terminal 37 era condição essencial para a efetivação da renovação das 
concessões do Grupo Libra, em 2015; 

QUE acredita que tenha solicitado para JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO 
marcar reuniões com o Senhor MICHEL TEMER mas cerca de dez anos 

atrás, quando MICHEL TEMER ainda era Deputado Federal; QUE questionado 
sobre mensagens trocadas em agosto de 2015 com JOÃO BAPTISTA LIMA 
FILHO, se recorda e confirma que de fato procurou JOÃO BAPTISTA LIMA 
FILHO para confirmar uma reunião que já estava agendada pela diretoria do 
Grupo Libra com o Secretário de Portos EDINHO SILVA Araújo), para aquela 

ocasião QUE procurou JOÃO BAPTISTA por entender que ele possuía 
proximidade com integrantes do governo, inclusive com o Senhor Vice-
Presidente MICHEL TEMER QUE, de fato, JOÃO BAPTISTA conseguiu 
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confirmar a reunião com EDINHO SILVA (Ara újo), conforme solicitado; QUE 
não tem conhecimento se JOÃO BAPTISTA antes de confirmar a reunião ou 
mesmo depois deu ciência ao Senhor Vice-Presidente MICHEL TEMER; QUE 
gostaria de esclarecer que somente entrou em contato com JOÃO BAPTISTA 
porque de fato tinha urgência em solucionar as pendências nas renovações, 
uma vez que havia prazo fatal de menos de um mês para o seu encerramento, 
bem como, porque em outras ocasiões o declarante já havia se deslocado até 
Brasilia e encontros marcados foram cancelados por outros motivos dci 
agenda do Secretário EDINHO SILVA (Araújo); QUE reitera que a atitude de 
procurar JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO foi motivada porque entendia que 
EDINHO SILVA era do partido PMDB, mesmo partido do então Vice-
Presidente MICHEL TEMER, sendo que JOÃO BAPTISTA era amigo de 
MICHEL TEM.E.B, QUE não tem conhecimento se JOÃO BAPTISTA LIMA tinha 
algum cargo junto à Secretária de Portos ou Casa Civil; QUE também não foi 
solicitado nenhum tipo de contrapartida pelo auxílio na confirmação da 
reunião por parte de JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, cuja reunião já estava 
agendada anteriormente; QUE a pessoa do Grupo Libra que era responsável 
pelas contratações dos escritórios de advocacia que prestaram serviços para 
o grupo durante este processo era BRUNO SOTTER; QUE a renovação das 
concessões dos terminais no Porto de Santos para o Grupo Libra ocorreram 
da forma explicitada anteriormente, com unificação dos três contratos de 
concessões. Terminal 37, Terminal 34/35 e Terminal 33, em contrato único, 

datado de set/2015. antecipando os contratos que ainda venceriam nos 

próximos 5 anos. QUE a assinatura do contrato único de concessão foi 
realizada pelo então Secretário de Portos EDINHO SILVA (Ara újo). 

Posteriormente, GONÇALO TORREALBA retificou a oltiva e afirmou que na 

verdade o encontro com MICHEL TEMER no Palácio do JABURU ocorreu em 2013, 

conforme consta às fis. 4914. 

Deve-se destacar que a narrativa de GONÇALO TORREALBA demonstra o 
grau de influência que o Senhor MICHEL TEMER tinha no setor Portuário, pois, mesmo 
para tratar de algo contrário aos interesses do GRUPO, qual fosse a retirada de um dos 
bercos Íatracadouros no Porto de SANTQS, GLEISI I-IOFFMAN, então Secretária cia Casa 
Civil, precisou levar o empresário até a presença de MICHEL TEMER, num aparente 
pedido de aval do então VICE-PRESIDENTE para interferir numa área com empresários 

historicamente ligados ao MDB no Porto de Santos. 

No mais, na narrativa acima, além de ficar claro o acesso que GONÇALO 
TORREALBA sempre teve diretamente ao Presidente TEMER, também chamou atenção 
mais urna vez a figura de JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO intermediando assuntos ligados ao 
setor portuário. Inclusive, os dados obtidos em compartilhamento com a Operação 
PATMOS indicaram que as mensagens e contatos entre GONÇALO TORREALBA e 
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JOÃO BAPTISTA foram sucedidas por contato entre JOÃO BAPTISTA diretamente 

com o Presidente MICHEL TEMER. demonstrando que a intermediação com JOÃO 

BAPTITA tinha o aval e ciência do Presidente. 

Reportagem de 22/03/2017, remontou as mensagens abaixo: 

Em agosto de 2015. o norcnol Lirra, que ro iraDha no 

governo, trocou mensagens com Gonçalo Torrealba, dono 

do Gwo Libra, p&a marcar uma audircia na 

secretana qe cuida dos irncs. ,Iirutosdepnis..... 

Mestra, pode ser as 11 :O no esuitôno? 

Pode Oi 

Otirno. aos 

CS Liinn 
Programe-se A data de 
enrerseflo foi 021ev2015 

A hora que puder me irgue. Grato 

L190 em 2C' rrun ok 

OK 

Bom da. os liga qd puder 

CcrinI 1,in, 
O encontro foi agendado para as 12hs. 
na  Secretena 

...o coronel avisou o entoo vce-presldento Michel Temer 

do qiiee:1o'. tido onertado 

FF. 1.' L'l'Fi!llP 

Trav.rntio 	Encontro rnatcao 
paraasl2hs 	 , 

https://veja.abril.com.br/reViStaveia/transntoado/  

Após a reportagem, foi elaborado o RAPJ 056/2018, com reanálise do 

celular de LIMA, visando confirmar tais diálogos, o que de fato ocorreu. 

Assim, verificou-se a existência de trocas de mensagens, via SMS 

MESSAGES, entre o CORONEL LIMA e GONÇALO BORGES TORREALBA no dia 
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10/08/2015. 

Às 09:46, o interlocutor GONÇALO pergunta ao CORONEL LIMA 

sobre um encontro às 11:30, em um escritório. 

Às 09:47, o CORONEL LIMA reponde: "0K". 

Às 17:09, o CORONEL LIMA informa a GONÇALO TORREALBA uma 

"data de aniversário (02/02/2015) 

No dia 12/08/2015, às 00:44, o CORONEL LIMA informa 

GONÇALO TORREALBA: "0 encontro foi agendado para às 12hs na 

secretaria". 

Pouco tempo depois, às 01:13, o CORONEL LIMA informa MICHEL 

TEMER, VICE PRESIDENTE na época, que o encontro estava 

marcado. 

No dia 14/08/2015, às 12:53, o CORONEL LIMA Informa 

GONÇALO. 

Verificou-se, ainda que na agenda do aparelho do CORONEL LIMA constam 

vários números de GONÇALO BORGES TORREALBA. Dentre os quais, o número 

(041)2194492633, o mesmo utilizado nas conversas acima 

Narne: 

Soutce 

Group: 

Contact Type: 

Created: 

Mod,f,ed: 

Last t,n,e contacted: 

Times contacted: 

Extraction: 	 cxl 

Souice file: 

Detalis 

work qcaoothotrnx Ccli 

home (011 2)) 2512-5544 

home (OI) 21) 2337-1305 

home (031 21) 2267-953 

home (041 53)3503-1143 

home (031 53) 3503-1 441  

home (QIl  53) 35331442 

home (011 53) 3503-1130 

mobile icÂ1 21) 5105-5365 

mobile (041 21) 984-3533 

work 1041 21) 2272-2400 

work 341 21) 2277-3232 

vork 3165432575653 
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Por fim, seguem alguns trechos de reportagens de fontes abertas que 

trazem também o contexto dos fatos narrados acima: 

ESTADÃO 
	 r 0 j 

Grupo doador de campanha de Ternei' recebe 
benefício de aliado em porto 
('OnSIornerarmo & ltic. que tom divida milionária co:n o ov.rno e foi o único b. neficiário de br  ch ncuda :t n 

.o' PbnO d,T0edOe Rodrgo8u'g.'" .0 

Graça a ua enienda parlamentar incluída pelo presidente da Camara. Eduardo Cunha 

PMDB-RJ). na nova Lei de Portosum dos principais doadores de campanha do -ice-

presidente MicheT_Temerem 2oi4obteve uma vantagem inéditapara administrar uma 

area do Porto de Santoslein São Paulo. 

O Grupo libra,ongIomerado de logística que tem divida milionaria com o governo 

federal, foi o único beneficiário dessa brecha incluída na nova legislaçâo. que permitiu a 

empresas em divida com a União renovarem contratos de concessão de terminais 

portuários. 

LINK: 
ternerrecebeheneficiodea1iad0e1Port0.1O 000 O6O82. 
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Emenda. A situação só foi mudar quando em 2013. a gestão Dilma enviou ao Congresso 

uma medida provisória que previa novas regras para a gestão de portos no Pais .tUma das 

principais novidades era a possibilidade de se renovar con'atos de concessão de 

terminais em troca da-promessa de novos investimentos. 

O texto original da medida provisória, porém, vedava esse benefício a empresas 

durante o processo de aprovação na Câmara, uma emenda 

apresentada por Cunha - e depois regulamentada pela presidente - permitiu a adesão de 

devedoras caso elas aceitassem decidir sobre a divida antiga em um processo de 

arbitragem. em vez de na Justiça comum. 

Com base nessa emenda. a adesão à arbitragem foi publicada no Diário Oficial no dia 3 

de setembro. Por meio desse ato. o governo extinguia todas as ações na Justiça contra o 

Grupo Libra r as duas partes concordaram em aceitar a decisão de um árbitro eleito por 

acordo comum. que tem prazo de quatro anos para decidir quem deve quanto a quem. 

sesse mesmo dia, foi publicada a renovação do contrato por mais 2o anos em condições 

excepc.ionais para oL'ora.Ue teria de pagar um aluguel ainda menor do que o negociado 

em 1998. Em contrapartida, a empresa se comprometeu a investir RS 5o_milhàes. 

Esse foi o único caso em que a exceçào sugerida por Eduardo Cunha foi usada em todas 

as seis renovações de contrato em terminais portuários feitas após a lei. 

Aliados. os dois periodos em questão. os responsáveis pelas decisões eram aliados de 

Temer e ambos foram citados pelo próprio vice-presidente como seus indicados em 

reclamações na carta recente escrita para Dilma. Em 1998. quando a Codesp era 

vinculada ao Ministério dos Transportes. o chefe da pasta era o ex-deputado Eliseu 

Padilha. O ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso voltou à Esplanada dos 

Ministérios na gestão Dilma no comando da Aviação Civil, posto do qual se demitiu 

recentemente por causa de 'desfeitas da presidente segundo afirmou Temer na carta. 

Já a renovação do contrato se deu na gestão de Edinho Araújo na Secretaria de Portos. 

cujo desligamento do cargo no começo de outubro foi usado por Temer como exemplo da 

falta de preocupação" da presidente em eliminar do governo' um ministro a ele 

ligado, 

recebe-beneficio-de-aliadO-em-p0rt0.10000006082' 
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A renovação nos novos termos foi garantida por um outro aliado de Temer. o deputado 

Edinho Araújo (PMDB-SP). em seus últimos dias no comando da Secretaria Especial de 

Portos (SEP). 

Mesmo sendo candidato a vice. Temer criou em 2014 uma pessoa jurídica para receber 

doações eleitorais e repassá-las a candidatos a outros cargos públicos como deputados 

estaduais e federais. Sua conta recebeu RS i milhão de dois dos sócios do Grupo Libra, 

arrendatário de uma área de ioo mil m2  no Porto de Santos há mais de 2o anos. 

O valor doado foi dividido igualmente em nome de Ana Carolina Borges Torrealba e 

Rodrigo Borges Torrealba, ambos herdeiros da companhia.A empresa foi fundada há 

mais de meio século para investir em navegação, mas. desde os anos 1990, mudou seu 

foco para a exploração de terminais portuários. 

Cunha. Em 2016. o nome do Grupo Libra apareceu nas investigações da Lava Jato sobre 

o envolvimento de Cunha nas propinas do PMDB na Petrobrás. A força-tarefa Lava Jato 

detectou um pagamento feito pelo Grupo Libra de RS 591 mil à Claudia Cruz, mulher do 

ex-presidente da Cãmara. e questionou-a sobre os recebimentos. 

O pagamento foi feito a uma empresa que está no nome de Cláudia. a C3 Produções 

Artísticas, e que seria usada por ela para receber pela prestação de serviços, como a 

apresentação de eventos. O pagamento é de 2007. 

nomededoadoradetemer-em-viSitaS-a-Petr0bra5/. 

Os fatos narrados neste tópico reforçam que em diversos momentos as 

concessões e renovações de terminais do Grupo LIBRA estiveram entrelaçadas em atos 

de partidários do antigo PMDB, em especial com influência de EDUARDO CUNHA e 
MICHEL TEMER, contanto até mesmo com intermediação do Coronel "LIMA", como 

pessoa ligada diretamente ao Presidente MICHEL TEMER, também na visão de 

GONÇALO TORREALBA. 
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E, tamanha a ligação e influência do MDB de São Paulo no Porto de Santos, 

inclusive na arrecadação de recursos para campanhas e1eitoraIs que a exoneração de 
EDSON COELHO ARAÚJO do cargo de MINISTRO CHEFE DA SECRETARIA NACIONAL 

DE PORTOS, em 15/10/2015, foi umas das justificativas que levou o então Vice-

Presidente a escrever uma carta pública para a ex-Presidente DILMA ROIJSSEFF, com 

reclamações sobre seu desprestígio, do seu partido MDB e das pessoas ligadas ao 

Vice-Presidente, na época: 

"São Paulo, 07 de Dezembro de 2.015. 

Senhora Presidente, 

"Verba volant, scripta manent" (As palavras voam, os escritos permanecem) 

Por isso lhe escrevo. Muito a propósito do intenso noticiário destes últimos 

dias e de tudo que me chega aos ouvidos das conversas no Palácio. 

Esta é uma carta pessoal. É um desabafo que já deveria ter feito há muito 

tempo. 

Desde logo lhe digo que não é preciso alardear publicamente a necessidade da 

minha lealdade. Tenho-a revelado ao longo destes cinco anos. 

Lealdade institucional pautada pelo art. 79 da Constituição Federal. Sei quais 

são as funções do Vice. À minha natural discrição conectei aquela derivada 

daquele dispositivo constitucional. 

Entretanto, sempre tive ciência da absoluta desconfiança da senhora e cio seu 
entorno em relação a mim e ao PMDB. Desconfiança incompatível com o que 

fizemos para manter o apoio pessoal e partidário ao seu governo. 

Basta ressaltar que na última convenção apenas 59,9% votaram pela aliança. E 
só o fizeram, ouso registrar, por que era eu o candidato à reeleição à Vice. 

Tenho mantido a unidade do PMDB apoiando seu governo usando o prestígio 

político que tenho advindo da credibilidade e do respeito que granjeei no 

partido. Isso tudo não gerou confiança em mim. Gera desconfiança e 

menosprezo do governo. 

Vamos aos fatos. Exemplifico alguns deles. 

1. Passei os quatro primeiros anos de governo como vice decorativo. A 
Senhora sabe disso. Perdi todo protagonismo político que tivera no l)assado e 

que poderia ter sido usado pelo governo. Só ei-a chamado para resolver as 

votações do PMDB e as crises políticas. 
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6. De qualquer forma, sou Presidente do PMDB e a senhora resolveu ignorar- 

me chamando o líder Picciani e seu pai J)ala fazer um acordo sem nenhuma 

comunicação ao seu Vice e Presidente do Partido. Os dois ministros, sabe a 

senhora, foram nomeados por ele. E a senhora não teve a menor 

preocupação em eliminar do governo o Deputado Edinho Araij, 

deputado de São Paulo e a mim ligado." 

http://gl.globo.corn/PolitiCa/noticia/ 20  15/1 2/leia-integra-da-Carta-

envi adapelovicerniCheItemerdm 1tml 

E como colocado acima, não se pode negar que o setor portuário, 

sobretudo de Santos/SP sempre foi área de influência e interesse do MDB e do 

Presidente MICHEL TEMER, motivo pelo qual se sucedem e o partido manténra 
indicações para as áreas que controlam o setor até os dias de hoje, conforme se extrai 

do depoimento do atual Secretário Nacional de Portos LUIZ OTÁVIO: 

QUE exerceu o mandado de Deputado Federal entre 2010/2014 e de Senador 

da República entre 1999/2006; Tendo ocupado ainda as funções de vereador 

da cidade de Belém/PA e Deputado Estadual também pelo Estado do Pará; 

Que é filiado ao atual MDB desde 2002, e a nomeação para o cargo atual 
de Secretário Nacional de Portos ocorreu por indicação do Particb QUE  

ocupou o cargo de Secretário Executivo do Ministério dos Portos, sucedendo 

Edinho Araúio, acreditando que em 2015; QUE conhece CELSO GRECÇQ. mas 
deforma institucional, tendo estado em eventos do setor com CELSO CRECCO, 

assim como também com RICARDO MESQUITA; 

QUE nas vezes que esteve com CELSO GRECCO ocorreram quando o depoeo te 

ocupava o cargo de Secretárío Executivo do Ministério dos Portos, para tratar 

de prorrogação de um de seus contratas, não recordando qual terminal 

especificamen te; 

5.4 - ELDORADO CELULOSE - GRUPO J&F 

O presente tópico visa trazer os elementos encontrados, principalmente a 
partir da colaboração de executivos de J&F (ex-Eldorado Celulose), com destaque para 
JOESLEY BATISTA, RIARDO SAUD, FLORISVALDO DE OLIVEIRA e DEMILTON ANTÔNIO. 

Sendo material de grande importância, formatado principalmcnte no curso 

da OPERAÇÃO PATMOS, compartilhada, tendo contribuído para esclarecimento e 
instrução de mais de uma centena de investigações, inclusive em relação a atos 
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cometidos pelo Senhor Presidente da República MICHEL TEMER, no exercício do 

mandado e antes dele. 

De modo complementar, foi determinada a juntada de termos de 
colaboração e respectivos anexos produzidos a partir das informações prestadas por 
FLORISVALDO DE OLIVEIRA, funcionário da J&F, onde se destaca o relato de 
determinação direta do Senhor Presidente MICHEL TEMER. no ano de 2014, para 

entrega de 01 milhão de reais para JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, na sede de sua 

empresa ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA. Havendo entendimento por parte 
da Procuradoria-Geral da República que tal pagamento pode guardar relação com o objeto 

deste inquérito. 

Aproveitando-se a narrativa trazida por RICARDO SAUD em seu termo de 
COLABORAÇÃO n. 25 e ANEXO 31, é possível resumir e já se visualizar uma forte relação 
entre os pagamentos realizados pela J&F, controladora da ELDOADO CELULOSE, com 
instalações no Porto de SANTOS, para o Senhor MICHEL TEMER, por meio de IOÃO 
BAPTISTA LIMA FILHO. 

TERMO DE COLABORAÇÃO N2  25 

RICARDO SAUD 

RE. ANEXO 31. "TEMER" 

Indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO DENOMINADO "TEMER", afirmou 
RICARDO SAUD: QUE ao longo do tempo de relacionamento entre o Grupo J&F e 

Michel Temer, esse úlcirno atuou em diversas oportunidades, em favor dos 

interesses das empresas do Grupo: QUE enquanto Vice-Presidente, Michel Temer 

controlava as nomeações para o cargo de Ministro da Agricultura; QUE Michel 

Temer controlava, ainda as nomeações para a CODESP, que opera o Porto de 

Santos; IDEM QUE Joesley Batista e o depoente maninham canal direto com 
Michel Temer: QUE o depoente obteve, ainda, a intervençO de Michel Temer 1untO 

ao Presidente da CODESP; QUE a Eldorado, controlada do grupo J&F, com outorga 

da ANTAQ, iniciou, em 2015, a construção do terminal de cargas RISHIS na área do 
Armazém 16/17. no Berço 15, no Porro de Santos; QIJE após cerca de um ms de 
obras, a CODESP embargou a obra, com exigência de uma série de documentos; 
QUE o depoente visitou, então, Michel Temer, na Vice-Presidência da República 

(anexo do Palácio do Planalto) e pediu sua intervenção; QUE Teme- disse que 

entraria em contato com a diretoria da CODESP para resolver o problema: QUE 
uma semana depots a CODESP levantou o embargo; QUE em 04.072014, numa 

sexta-feira, ]oesley Batista, no gabinete de Cuido Mantega, que então se situava no 

15 andar do Banco do Brasil da Av. Paulista, recebeu pedido de que repassasse 35 

rnilhõesde reais do saldo BNDES,FundoSasCisSenadoreSd0PM:2mh0 s 
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residéncia de Michel Temer em São Paulo: QUE o ViccPresidente reagiu 

contrariado e pediu que os pagamentos fossem suspensos, pois ele 'reassumi ria o 

PMDB", o que de fato ocorreu; QUE após reassurnir o PMDB. tvlichcl Temer 

telefonou para o depoente e pediu que ele fosse a seu escritório lia Praça 
Panamericana em São Paulo; QUE durante a visita, Michel Temer avisou ao 
depoente que Unha conseguido que o PT autorIzasse o repasse para ele, Temer, de 

15 milhões do saldo do partido com a J&F; QUE o depoente explicou que não havia 

recebido autorização de ninguém para fazê-lo; QUE Temer disse. então. que 

aguardaria; QUE em 10.08.2014. Joesley Batista recebeu de Cuido Mantega 

autorização para o pagamento a Michel Temer e orientou o depoente a procurar o 

Vice-Presidente da República para ajustar com ele como isso se faria: QUE no 
mesmo dia, o depoente foi a Brasília e visitou Temer no Palácio jaburu, 
comuiicando que os iS mihõcs estavam disponíveis; QUE Temer explicou, então, 

que distribuiria o dinheiro entre vários políticos e chamaria o depoente à medida 
que isso fosse sendo decidido; QUE do final de agosto ate o final de outubro de 

2014, Temer e o depoente encontraram-se em múLtiplas ocasiões, ora no Palácio 

Jaburu, ora no Gabinete da VPR, ora na residência de Temer em São Paulo, ora 
ainda no escntório de Temer na Praça Pananiericafla. em Sn Paulo. para ajuçtar a 

distribuição do dinheiro, que Temer determinou nos seguintes móldes: (a) 2 

milhões para Paulo Skaf, que foram liquidados, em 29.08.2014, mediante 

pagamento, com nora fiscal, para a consultorla JEMC. ligada a Duda Mendonça, em 

gasto não-contabilizado de campanha eleitoral; (b) 9 milhões dissimulados como 

doações oficiais para o Diret&io Nacional do PMDB - depósito de 2 milhões em 

05.09.2014; depósito de 3 milhües em 15.09.2014; depósito de 3 milhües em 
01.10.2014; em 21.10.2014, depósito de 500 mil; em 22.10.2014, deposito de 500 

mil; (c) 3 milhões para Eduardo Cunha, na forma que cste achasse melhor; QUE 

Cunha determinou que o dinheiro fosse pago em espécie; QUE Florisvaldo foi ao 

Rio de janeiro e coletou dinheiro em espécie junto a clientes, que, inscientes do 

esquema, fizeram em espécie pagamento de faturas pendentes; QUE Florisvaldo 

entregou o dinheiro no Rio de Janeiro, em mão de Altair, emissário de Cunha; (d) 1 
milhân a ser entregue, conforme indicaçào direta e específica de Temer, em 

espécie. na Rua juatuba nCimnero 69, Vila Madalena em São Paulo, na empresa 

Argeplan Arquitetura e Engenharia Uda, que fora feito, em 02.09.2014, por 

Florisvaldo, por determinação do depoente 

Com isso, detalharemos abaixo os elementos que indicam que as tratativas 

entre o Senhor MICHEL TEMER, principalmente com JOESLEY BATISTA e RICARDO SAUD, 

renderam pagamentos indevidos para o Senhor Presidente e seus indicados, em 15 

milhões de reais em 2014 além de indícios de mais outros milhões repassados nos 

últimos anos para MICHEL TEMER. 

Assim, vale destacar também os termos do ANEXO 09 - MICHEL TEMER, 

às fis. 3547/3618, onde consta resumo com informações sobre pagamentos de valores 

indevidos, a pedido e/ou acordados com o Senhor MICHEL TEMER. realizados em 

forma de doações oficiais, doações em "caixa 2" e "propina" direta, pagos por 

determinação de JOESLEY BATISTA (ALÉM DOS 15 MILHÕES), que se detalha a frente, 

demonstrando que a relação espúria entre os executivos da I&F e o Senhor 

Presidente já apresentava longo histórico: 
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Em 2010, a pedido de MICHEL TEMER. 3 milhões de reais, sendo 01 

milhão de reais por meio de doação oficial e 2 milhões de reais para a 

empresa "PÚBLICA PUBLICIDADE", com emissão de notas fiscais 

contendo prestação de serviço simulada; 

Em 2010, a pedido de MICHEL TEMER I 240 mil reais por meio de 

prestação de serviço simulado pela empresa "ILHA PRODUÇÕES"; 

Em 2011, a pedido de MICHEL TEMER. mesada para WAGNER ROSSI, de 

100 mil reais e para MILTON ORTOLAN, 20 mil reais; 

Em 2012, a pedido de MICHEL TEMER. 3 milhões de reais para o então 

candidato GABRIEL CHALITA, por meio de "caixa 2" e emissão de notas 

fiscais com prestação de serviços simulados; 

Em 2016, pouco antes de assumir a Presidência da RepúbLicL a pedido 

de MICHEL TEMER, 300 mil reais para utilização em marketing político 

via internet, para melhoria da imagem do então Vice-Presidente por meio 

de ELSINHO MOUCO; 

5.4.1 - COMPRA DO TERMINAL RISHES PELA ELDORADO CELULOSE 

Neste ponto, como citado no ANEXO 31 de RICARDO SAUD, vale esclarecer 
que a ajuda pedida por RICARDO SAUD para MICHEL TEMER decorre do 
desdobramento de um negócio anterior, realizado entre a ELDORADO CELUSOSE e 

o Grupo RODRIMAR, principalmente após JOESLEY BATISTA forçar a venda da área 

RISHES, em 2014, tendo em vista que CELSO CRECCO estava demorando a conseguir uma 

decisão favorável para se fazer o adensamento da área em questão com outras que a 

RODRIMAR também pretendia vender para a ELDORADO CELULOSE. 

Ainda no ANEXO 09 da COLABORAÇÃO da JBS, /J&F, às. fis. 3547/3618, 

consta cópia de contrato entre o GRUPO ELDORADO CELULOSE/J&F, GRUPO 

RODRIMAR e RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, datado de 08/10/2013. 

Do contrato em questão é possível destacar que o GRUPO RODRIMAR se 
comprometia a repassar terminais localizados no Porto de SANTOS/SP para o Grupo 

Eldorado/l&F, a depender de autorização dos órgãos competentes TERMINAIS III e 

VIII, contígua à área RISHIS (com possibilidade de adensamento), vendida naquela 

ocasião para a ELDORADO CELULOSE: 
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Posteriormente, quando a J&F (Eldorado CELULOSE) teve problemas na 
continuidade de obras no Porto de Santos, após compra do terminal RISHIS da 
RODRIMAR, RICARDO SAUD acionou MILTON ORTOLAN para resolver as pendêricias, 

mas não obteve êxito. Na sequência, SAUD procurou diretamente o Presidente 

MICHEL TEMER, o qual efetivamente solucionou os problemas, permitindo a 

continuidade das obras no TERMINAL ELDORADO. 

Assim, consta em depoimento de JOESLEY: 

QUE a empresa ELDORADO CELULOSE necessitava de um terminal de cargas 
no porto deSantos/SP, visando garantir escoamento da produção da empresa 
para o mercado externo; QUE por este motivo o grupo realizou a aquisição de 
uma área no porto de Santos/SP, com afina/idade de construir um terminal 
para destino final da produção vinculada à fábrica também construída pela 
ELDORADO CELULOSE na cidade de Três Lagoas/MS; QUE tal 
empreendimento em Três Lagoas/MS teve valor aproximado total de R$ 
8.000.000.000,00; QUE a área no porto de Santos/SP foi adquirida da 
empresa RODRIMAR, inicialmente em contrato de pré-venda denominado 
"acordo de investimentos e outras avenças", em agosto de 2011, e depois 
formalizado por meio de aditamento do mesmo contrato entre a RODRIMAR 
ELDORADO CELULOSE BRASIL e RISHIS EMPREENDIMENTOS 
PARTICIPA ÇÕES. em outubro de 2013, no valor final de R$30.000.000,0f2, ao 
que se recorda, mas estando devidamente especificado nos termos dos 
documentos citados acima, entregues pelo colaborador nesta ocasião; QUE 

esclarece o depoente que a ELDORADO CELULOSE também possuí corpo de 
diretores, com um presidente e responsáveis pelas demais áreas técnicas e 
operacionais da empresa, cabendo a estes aformalização e tratativas sobre a 
aquisição da área em questão; QUE, por isso, o depoente somente passou a 
acompanhar tal questão após descobrir que os requísitos pra postos e 
assumidos pela empresa RODRIMAR, entre eles, autorização para 
estabelecimento de junção das áreas, noform ato de adensamento, não foram 
devidamente cumpridos pela RODRIMAR, o que impedia a efetiva construção 
do terminal pela ELDORADO CELULOSE na área que se pretendia adquirit 
QUE no caso em questão, o grupo RODRIMAR possuía três áreas contíguas no 
porto de San tos/SP, sendo uma delas separada por uma linha férrea, com 
prazo de concessões distintos entre as três áreas; QUE a área vendida pela 
RODRIMAR para a ELDORADO era conhecida como RISHIS e ficava a uma 
distância maior do mar que as outras duas; QUE nesta ocasião o depoente, 
visando resolvera problema, se deslocou até o porto de Santos/SP, tendo sido 
apresentado para CELSO GRECCO, diretamente na empresa RODRIMAR, 
ocasião em que CELSO GRECCO pediu um prazo para o depoente, para tentar 
junto ao governo federal uma solução para os problemas; QUE após algumas 
tentativas junto a ANTAC, MINISTÉRIO DOS PORTOS e CASA CIVIL, ainda no 
ano de 2013, ao que se recorda, o depoente e CELSO GRECCO não conseguiram 
resolver o problema e decidiram pela formalização do contrato nos termos já 
citados acima e entregue nesta data, sendo adquirido somente o terminal da 
área RISHIS; QUE então CELSO GRECCO questionou o depoente se ainda 
poderia tentar o processo de adensamento o que foi acordado pelo depoente, 
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ficando ambos acertados que no caso de CELSO GRECCO conseguir uma 
solução para o caso, a empresa ELDORADO CELULOSE também iria adquirir 
os outros dois terminais da RODRIMAR, por um valor final de 
aproximadamente de R$ 84.000.000,00; QUE ao que se recorda, uma vez 
implantado o adensamento, as demais áreas pertencentes ao grupo 
RODRIMAR, que por sua vez encontravam-se com seu prazo de concessão 
prestes a expirar, poderiam se beneficiar do prazo maior de concessão que 
possuía o terminal negociado com a RISH1S, bem maior que os demais; QUE 
a partir da solução encontrada, o grupo ELDORADO passou a construir em 
sua nova área; QUE após este período, o depoente tomou conhecimento, 
por meio de RICARDO SAUD, que a obra realizada no terminal 
ELDORADO/RISHIS, estava em atraso, tendo sido embargada pela 
CODESP- Companhia Docas de São Paulo; QUE então. RICARDO SAUD teria 
procurado diretamente MICHEL TEMER para resolver o problema, na época 
Vice-Presidente da República: QUE tanto o depoente quanto RICARDO SAUD 
gpssuíam acesso fácil Vice-Presidente, tendo em vista histórico de outros 
assuntos de interesse do grupo J&F e também repasse de recursos solicitados 
por MICHEL TEMER em outras ocasiões já relatadas na Colaboração firmada 
junto à PGR; QUE especificamente sobre o porto de Santos/SP se recorda e 
tem conhecimento que as pessoas de WAGNER ROSSI e M1LTON HORTOLAN 
possuíam ligações com o setor, também vinculados a MICHEL TEMER e, 
inclusive, WAGNER ROSSI teria sido Presidente da CODESP, alguns anos atrás; 

Consta mesmo teor em depoimento de Ricardo SAUD: 

QUE nesta ocasião procurou auxílio também de MIL TON ORTOLAN, ligado à 
WAGNER ROSSI, pessoas com histórico e também influência junto ao Porto de 
Santos/SP, para tentar solucionar o problema da ELDORADO CELULOSE; 
QUE, entretanto, ainda assim não conseguiram solucionar o aroblmo QUE 
então o depoente resolveu se deslocar até Brasília/DF, tendo procurado 
novamente MICHEL TEMER no gabinete da Vice-Presidência para pedir 
auxilio, o que de fato o fez, tendo explicado para MICHEL TEMER sobre o 
embargo, inclusive mostrando a documentação da ojira, ocasião em que 
MICHEL TEMER fez anotações sobre o caso e pediu um prazo, pois iria 
entrar em contato com a diretoria da CODESP para ver o que estava 
acontecendo e depois informaria o que seria possível realizgri QUE 
alguns dias depois o depoente recebeu Lima ligação de um dos diretores da 
ELDORADO CELULOSE, não se recordando o nome no momento, o qual 
informou para o depoente que o problema já estava resolvido e que a 
obra estava "a pleno vapor' podendo trabalhar até no período da noit. 

Vale ressaltar ainda que a questão do adensamento (junção das áreas dos 
terminais do GRUPO RODRIMAR com a área RISHES, adquirida pela ELDORADO 
CELULOSE) foi levada por CELSO GRECCO para MICHEL TEMER na busca de uma 

solução, ainda quando este era Vice-Presidente, conforme termos de declarações de 
CELSO GRECCO, colhidos no curso da operação SKALA, em 29/03/2018, apenso da AC n. 

4831/STF, fls. 483/485: 
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QUE, acredita que Ricardo Mesquita possa ter tido contato com alguém dos 
citados, sendo que na época o Sr Michel Temer era vice presidente, visando o 
adensamento das áreas porque a questão foi levada a vários órgãos do 
governo federal; QUE, o declarante esteve uma vez em Brasiia/DF, 
acompanhado por pessoas da Eldorado e tratou diretamente com a 
Vice-presidência sendo que o declarante foi apresentar o projeto de 
adensamento (integração das áreas 03, 08 e RISHIS) para a construção do 

terminal de celulose; 

QUE o declarante tinha como projeto realizar o processo de 
adensamento com a área vendida para aJBS (RJSHIS),junto aos órgãos 
públicos, mas jamais disse para JOESLEYou SAUD que iria conseguir isso com 
o PRESIDENTE TEMER; QUE, a resposta do presidente foi simplesmente 
"vou ver o que posso fazer', mas até a presente data nada foi feito em 
relação ao adensamento; 

Tais informações colidem com as respostas do Presidente MICHEL TEMER, 
quando disse que jamais tratou com CELSO GRECCO sobre concessões portuárias 

(pergunta 8): 

8. Vossa Excelência conhece Antônio Celso Grecco, presidente do grupo 

Rodrimar? Se sim, qual relação de Vossa Excelência com ele?já se encontrou 

com ele para tratar de concessões de terminais portuários para o grupo 
Rodrimar? Quando? Qual orientação foi repassada por Vossa Excelência? 

Resposta: Estive com ele, rapidamente, em duas ou três oportunidades, 
sendo que jamais tratei de concessões para o setor portuário. 

Fato que também faz conexão com o próprio objeto do inquérito em apreço, 
pois há dispositivos identificados na minuta do Decreto que tratam do adensamento, 
demonstrando que o Grupo RODRIMAR e CELSO GRECCO continuaram esperando uma 
solução legislativa, com apoio do empossado Presidente MICHEL TEMER. 

5.4.2 - REPASSE DE 15 MILHÕES PARA MICHEL TEMER 

Dentro do contexto de pessoas ligadas ao SETOR PORTUÁRIO, inicialmente 
JOESLEY confessou e confirmou que pagou valores indevidos mensais de 
aproximadamente 200 mil reais para WAGNER ROSSI, do PMDB, ex-Presidente da 
CODESP, mas enquanto WAGNER ROSSI era MINISTRO DA AGRICULTURA, entre 
2010/2011, vindo a conhecer o Presidente Michel Temer por intermédio deste. 

Posteriormente, quando WAGNER ROSSI foi exonerado, MICHEL TEMER 
pediu para JOESLEY BATISTA continuar pagando valores de 100 mil reais para 
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WAGNER ROSSI e aproximadamente 20 mil reais mensais para Milton 
HORTOLAN, em novo "mensalinho", o que foi acordado por JOESLEY. Conforme 

trechos do depoimento contido no ANEXO 09 e termo de colaboração n. 39 da 

Colaboração Premiada de JOESLEY BATISTA: 

QUE quando o depoente conheceu WAGNER ROSSI este era Ministro da 
Agricultura do governo LULA, no ano de 2010: QUE se recorda que chegou a 
pagar R$ 1.500.000,00 e, posteriorinente, um pagamento do tiro "mensalão" 
no valor de R$ 200.000,00 para WAGNER RQSSL durante o período em que 
este era Ministro da Agricultura, não se recordando o motivo específico de tais 
pagamentos, podendo afirmar que era comum o pagamento para autoridades 
públicas, visando mantero bom relacionamento com essas autoridades acima 
citadas; QUE tais valores estão também discriminados no termo de 
depoimento denominado ANEXO 09 e termo de colaboração ri. 39, os quais 
também são entregues nesta ocasião pelo depoente; QUE aproveita a ocasião 
para esclarecer que a documentação original encontra-se na PGR desde maio 
de 2017 QUE, no ano de 2011 WAGNER ROSSI e MILTON HORTOLAN foram 
exonerados de suas funções no Ministério da Agricultura, ocasião em que 
WAGNER ROSSI procurou o depoente para conversar e desabafou que se 
sentia abandonado politicamente pelo então vice-presidente MICHEL TEMER, 
após anos de dedicação à TEMER, sendo que TEMER não foi capaz de dejèndê-
lo para permanecer como Ministro da Agricultura -  QUE, inclusive, WAGNER 
ROSSI disse para o depoente que havia se dedicado durante quarenta 
anos a servir os interesses do Presidente MICHEL TEMER e agora estaria 
sendo abandonado; QUE não sabe informar se os valores que o depoente 
repassou inicialmente para WAGNER ROSSI, citados acima, eram também 
repassados ainda que em percentuais para MICHEL TEMER; QUE, entretanto, 
uma semana após a conversa com WAGNER ROSSI o depoente recebeu 
uma ligação de MICHEL TEMER pedindo para que o depoente fosse a seu 
escritório na praça PANAMERICLLNA QUE ao chegar o depoente foi 
questionado por MICHEL TEMER sobre o valor exato que o depoente 
repassava e que havia parado de repassar para WAGNER ROSSI, sendo que 
TEMER queria confirmar se de fato seria R$ 200.000,00, tendo questionado, 
ainda, porque o depoente parou de realizar tal pagamento; QUE o depoente 
então confirmou para MICHEL TEMER sobre a existência de tal pagamento, 
bern como havia parado de realízá-lo devido a exoneração de WAGNER ROSSI 
do Ministério da Agricultura; QUE MICHEL TEMER perguntou para o 
depoente se não seria possível continuar pagando ao menos R$ 
100.00,00 para WAGNER ROSSl QUE0 depoente ponderou com TEMER que 
WAGNER ROSSI, uma vez exonerado, não deveria mais receber valor algum; 
QUE então TEMER insistiu e disse ao depoente que gostaria que fosse 
realizado o pagamento de ao menos R$ 100.000,00 "porque WAGNER 
estava muito bravo com ele' QUE o depoente chegou a confirmar para 
MICHEL TEMER que tinha conhecimento de tal contrariedade e lhe informado 
da conversa da semana anterior com WAGNER ROSSI; QUE, então, MICHEL 
TEMER perguntou ao depoente se este também conhecia MILTON 
HORTOLAN, o que foi confirmado pelo depoente; QUE nisso MICHEL TEMER 
perguntou novamente para o depoente se este também não poderia 
pagar algum valor entre R$ 20.000,00 e 30.000,00 para MILTON 
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HORTOLAN, o que foi também concordado pelo depoeiiW. QUE os 
pagamentos foram realizados em dinheiro ou por meio de emissão de notas 
fiscais de serviços simulados, ao que se recorda, para a empresa do filho de 
WAGNER ROSSL do qual não se recorda o nome, mas que talvez tal empresa 
pode ser identificada por "ILHA' QUE durante a sua colaboração na PGRfoi 
entregue tal planilha onde constam tais empresas e respectivas notas fiscais 
a tais pagamentos indevidos; QUE os pagamentos para WAGNER ROSSI, a 
pedido de MICHEL TEMER, perduraram aproximadamente mais um ano 
após a saída do WAGNER ROSSI do Ministério da AgriculturiL QUE então 

depoente suspendeu por conta própria tais pagamentos e passou a receber 
diversas cobranças de WAGNER ROSSI e até mesmo ser procurado por 
MICHEL TEMER para manutenção de seus valores QUE após um tempo 
MICHEL TEMER e WAGNER ROSSI não mais tocaram em tal assunto com o 
depoente; QUE se recorda que RICARDO SAUD em algumas ocasiões informou 
ao depoente que estava utilizando MILTON HORTOLAN para buscar soluções 
junto à administração do porto de Santos/SP, após o período que adquiriram 
a área do grupo RODRIMAR para a construção do terminal de interesse da 
ELDORADO; QUE MILTON HORTOLAN havia trabalhado com WAGNER ROSSI 
no porto de San tos/SP e ambos possuíam vários contatos úteis no local; QUE 

depoente se recorda de ter ouvido do próprio WAGNER ROSSI que entre os 
serviços prestados nos 40 anos para MICHEL TEMER também estavam suas 
atividades junto ao porto de Santos/SP; QUE porém, não tem conhecimento 
dos detalhes da relação entre WAGNER ROSSI e MICHEL TEMER, bem como 
não conhecendo os detalhes e os eventuais canais de pagamentos de recursos, 
eventualmente também recebidos indevidamente por WAGNER ROSSI para 
MICHEL TEMER; QUE MILTON HORTOLAN tinha uma função de menor 
ímportância gerencial nos esquemas, cabendo a este as questões mais 
operacionais, a exemplo da sua utilização por RICARDO SAUD na busca de 
soluções burocráticas durante a construção do terminal da ELDORADO 
CELULOSE do porto de San tos/SP; QUE os pagamentos realizados em espécie 
para WAGNER ROSSI podem ter sído realizados pelo colaborador 
FLOR!SVALDQ, assim como outros pagamentos; 

Tais pagamentos teriam ocorrido por meio de entregas em dinheiro e 
emissão de notas fiscais em simulações de serviço, emitidas por empresa ligada à 

família de WAGNER ROSSI, conforme consta no APENSO VII. 

Voltando a questão central deste tópico, conforme consta no ANEXO 09 e 
ANEXO 31 da COLABORAÇÃO DE JOESLEY BATISTA e RICADO SAUD, já juntado aos autos 
principais e também no APENSO VIL algumas semanas após o Senhor MICHEL TEMER 
auxiliar a ELDORADO CELULOSE na demanda do terminal RISHES, ainda em meados de 

2014, JOESLEY BATISTA foi cobrado por MICHEL TEMER sobre compromisso de 
pagamento de 15 MILHÕIES de reais para suposto uso na campanha eleitoral daquele 

Na mesma época JOESLEY BATISTA havia feito uma repasse de mais de 30 milhões 

de reais para o MDB do SENADO. 
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Assim, uma vez autorizado o repasse por parte da J&F, coube a RICARDO 

SAUD se encontrar pessoalmente com MICHEL TEMER. para distribuição e 

direcionamento dos recursos._O que não ocorreu de fato em sua integralidade, 

conforme já indicado, havendo suspeitas que o Senhor MICHEL TEMER tenha desviado 

01 MILHÃO de reais da própria "propina", segundo RICARDO SAUD. 

Devidamente juntado por RICARDO SAUD em sua integralidade o Termo 

de Depoimento N2  08, ANEXO 31 "MICHEL TEMER", reitera-se os demais depoimentos e 

informações coletadas durante a colaboração a I&F, sobre tais pagamentos. 

No caso específico, resta bem documentado o destino de tais recursos, 

conforme determinado por MICHEL TEMER pra RICARDO SAIII, demonstrado no 

resumo abaixo, extraído do anexo de colaboração em questão. Temos assim divididos os 

15 milhões: 

09 milhões, em doações oficiais para Diretório Nacional do 

PMDB; 
02 milhões, em "caixa 2", para o candidato SKAFF, em São Paulo; 

03 milhões, em "caixa 2", para o candidato CHALITA, em São 

Paulo; 
01 MILHÃO, em espécie, entregue diretamente para JOÃO 

BATISTA LIMA FILHO (Coronel LIMA). 

ANLXO 31 

RiCARDO SAUD 

TEMER 

1) os atos de ofcio 

Enquanto Vice-Presidente. Michel Temer controlava as nomeações para o 

cargo de Ministro da Agricultura. Michel Temer contrcava, ainda, as nomeações 

para a CODESP, que opera o Porto de Santos. 

JB e Ricardo Saud mantinham canal direto com Michel Temer (e também com 

Eduardo Cunha, o que será tratado em âmbito próprio). 

Ricardo Saud obteve, ainda, a intervenção de Michel Temer junto ao 

Presidente da CODESP 

A Eldorado, controlada do grupo J&F, com outorga da ANTAO., iniciou, em 

2015, a construção do terminal de cargas RISHIS na área do Armazém 16/17, no 

Berço 15, no Porto de Santos. Com  cerca de um mês de obras, a CODESP embargou a 

obra, com exigência de uma série de documentos. Ricardo Saud vlsitcu, então, 

Michel Temer, na Vice-Presidência da República (anexo do Palácio do Planalto) e 

pediu sua intervenção. Temer disse que entraria em contato com a diretoria da 

CODESP para resolver o problema. Urna semana depois a CODIF5C levantou o 

e mba rgo - 

(Registre-se ainda que o ano de referência para tais tratativas foi 2014, e não 
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2015,. conforme já consta em outros documentos. Tendo ocorrido apenas erro material 

durante a digitação) 

Após reassurnir o PMDB, Michel Temer telefonou para Ricarco Saud e pediu 

que ele fosse a seu escritório na Praça Panamericana em São Pauto. Na visita, Michel 

Temer avisou a Ricardo Saud que tinha conseguido que o PT autortasse o repasse 

para ele, Temer, de 15 milhões do saldo do partido com a JF. Ricardo Saud explicou 

que não havia recebido autorização de ninguém para íai&lo. Temer disse, então, 

que aLiardaria. 

Lm 18.08.2014, JB recebeu de Guido Mantega autorlLação para o pagamento 

Michel Temer e orientou Ricardo Saud a procurar o Vice-Presidente da República 

para ajustar com ele como isso se faria. No mesmo dia, Ricardo Saud foi a Brasilia e 

visitou Temer no Palácio Jaburu, comunicando que os 15 milhões estavam 

disponiveis. Temer explicou, então, que distribuiria o dinheiro entre vãrios politicos e 

chamarta Saud à medida que isso fosse sendo decidido. 

Temer então, em tom de reclamação, perguntou a RS se 'no acerto das 

compras dos outros partidos estavam acontecendo os mesmcs atrasos que ocorriam 

com ele" 

Do tinl de agosto até o 	de outubro de 2014, Temer e Saud 

encontraram-se em múltiplas ocasie.s, ora no Palâcto Jaburu. ora no Gabinete da 

VPR, ora na residência de Temer em São Paulo, ora ainda no escritório de Temer na 

Praça Pariamericana, em São Paulo, para ajustar a distribuição do dinheiro, que 

Temer determinou nos seguintes moldes. 

(a) 2 milhões para Paulo Skaí. que foram liquidados, em 29.08.2014, 

rnpdiane pagamento, com nota fiscal, para a consultoria JEMC, ligada a Duda 

Mendonça, em gasto não-contabilizado de campanha eleitoral; 

b) 9 milhões dissimulados corno doações oficiais para o Diretório Nacional 

do PMDB - depósito de 2 milhões em 05.09.2014; depósito de 3 milhões em 

1509.2014; depósito de 3 milhões em 01.10.2014; em 21.10.2014, depósito de 500 

mil; em 22.10.2014, depósito de 500 mil; 

3 milhões para Eduardo Cunha, na forma que este achasse melhor Cunha 

determinou que o dinheiro fosse pago em espécie no Rio de Janeiro entregues por 

Florisvaldo na mão de Altar, emissário de Cunha; 

d) 1 milhão a ser entregue, em dinheiro, ccnorrne indicação direta e 

epecfica de Temer, em espécie, na Rua JuatubsC 	68, Vila Madalena, 	São 

Paulo, na empresa .Argeplan Arquitetura e íErgerharla 1td\ue fora fyí'to, em 

02.09.2014, por Florisvaldo por dcterrriflaÇãO\de  

O anexo segue corroborado por planilha com controle de pagamentos realizados: 

PRLYi)LV - --- - 
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E anotações de SAUD 
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(Também aqui, conforme já consta em outros documentos, consta erro 

material na última parte. quando cita o pagamento para SR. YUNES, deve-se entender 

SR. LIMA. Erro material que não compromete o documento elaborado por RICARDO 

SAUD,) 

CAIXA 2 PARA PAULO SKAF 

ç 	 CC,t 44 

Cu-M 	L) 	JJC 

Trecho da a notação manuscrita. 

Conforme presente na anotação manuscrita, uma das formas de repasse 

ocorreu por meio de pagamento de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) "autorizado 

por TEMER', à empresa pertencente ao publicitário DUDA MENDONÇA (JOSE EDUARDO 

CAVALCANTI DE MENDONÇA), JEMC ESCRITORJO DE CONSULTORIA (CNPJ: 

09645731/0001-69), datado em 29/08/2014. 
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