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Tal pagamento ocorreu, aparentemente, yara cobrir gastos com a 

campanha publicitaria do candidato PAULO SKAE nas eleições para Governador do 

Estado de So Paulo. em 2014. 

Em consulta ao documento "ANEXO 31", localizou-se nota fiscal emitida em 

20/08/2014 pela referida empresa de DUDA MENDONÇA, também no valor bruto de 

R$2.000.000.00 (dois milhões de reais), tendo como tomador de serviço a l&F 

Investimentos S/A. pertencente ao Grupo W. Há ainda o respectivo comprovante de 

pagamento da nota fiscal, no seu valor líquido, realizado em 29/08/2014 (mesma data 

indicada na anotação manuscrita). 

Segue abaixo a nota fiscal e comprovante de pagamento mencionados: 

PREFETURAMUNICIPA. DE LAURODE FREITAS 

Secrotano da FuOpOdO 

Oep..an1Fflt0 da RoCe,t0 fl.,' 	• •l..,' ,,. E,.so 

Nota Fiscal de Serviços EletrônIca 	NFS-e 2:2Ol4 	'40230 

'-'- 	"• OA200FOIC 

PRFSTACOR DE SERVIÇOS 

ool0007S?e 

JECM t$CRI,C'$IO tOL C003ULTORIA LT0A 

E 	e-. 	Rua AflOra IR 0. ÇooI. 091.13 25026 CO. $9. SL 12$ 

3j. 	PO4flØV914 	 'rJ$ -, 	LAURO DE FRErTAS 	 1W. DA 

çrU42700.000 

IOMADOR DE SERVIÇOS 

ao 250.703000142 
- 	 ri;$oF4.4.n 	O 

j 	F tNVESTl'ENTO$ 	lA 

Cndr'cço 	RUa GENERAL FURTADO DO NASCIMENSO 60. 

5a,c 	*110 0$ PINHEROS 	 •&'z, '- 	SÃO PAULO 	 um SP 

:01' 	75465-:70 	
Lmo 

LOCM DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 	LAUR000FREITAS 

DISCRIM)NAÇÀO DOS SERVIÇOS 

tE$ViU 1* CC 	j..Clk4 E AOL 	V1" 

5AAOE 
AC 3(774 
CC T3-209 

- 	. 	 .. 

VALOR TOTAL DA NO'A FISCAL 	RS 	2.000.000,00  

s VVIÇ,ADC 

5001010012 	AudItOria. A.*.$$a'. Ou CC.flIuItOi a 1,,fl1ca 

169 DO LATA 10 TE 	COO 	1* MuncpAI 10.04:2003) 
ar' nutras qer.. desta lota. gnà000. anime. pe,qul$;. coleta. 

$7 01 . An.ctiOfI1 au caon'tVf ia do qisa'qutI nalurbIa, nÃo cooO'dd 
cQmpn'atOo a IOrniCkeil,10 do dadon e tnlormpç&O de qu.Iqca.' n4tureA4. 	chaci'n( c.ditnO o ,ur.11are, 

Ia 01 	ol4' 0''C 	(1001 i'n (3Iotr lOS) AjroeclJ S) d 	$5 (R5I I$5011 Rvc$0 

102* 
(.00 2.030.003.02 3.00 

__- 
[JLENÇÂO DE IMPOSTOS 

j 	ii'f 300) 	j 	Cfl1t 	 1'T# 	nrrtr.-1 '.1131 
' 	'.IC ('III 	 L.r 

t3 	 C3r. 
0.00 

000 	 soa 

VALOR LIO'JIDO DA NOTA FISCAL : R$ 	2.000.000,00 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
.omrcW007 C&'00' 

Nota fiscal emitida pela JECM ESCRITORIO DE CONSULTORIA ao Grupo J&F. 
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PAGAMENTO A FORNECEDORES 
Comprovante de Crédito ao Favorecido 

Emisdo 29  Via 

No. compromisso banco 
	No, compromisso cliente 	Data do Crédito 

	Valor 

900012650 
	

0296680028Qr00000001 	29/08/2014 
	

1.777.000,03 

Dados do Remetente 

Nomc 

) & PART1CIPACOES 5/A 

Convénio 

0033-2271-004900022171 

Dados do Destinatário 

No me 

3FCM ESCR11ORI0 DE CONSUI-TORIA 

Banc/ISP8 	 Agência 

0237/ 	 3072 

Forma de Pagamento 

TEO C]P 

Finalidade 

pagamento Ce Fornecedores 

Tipo de Serviço 

Paamcnto FomeceClor 

Complemento do Tipo de Serviço 

N 00000000000003 

CNP)ICPF 

C0.350.763/0031 62 

Data do Soticitç5o 	Agência/Conta Corrcnta 

29/08/2014 	 22711 13 000567-8 

CNPJ/CPF 

09.645.731/0001-60 

Conta Corrente 	Valor 

735299 	 1.777.003,00 

AutenticaÇio BancIlrIa 

A474508318í7007EC40500C 

SuparIInh 4004-3535 (Capita5 e Re9ies Mmropolltaflas) 	
SAC 0800-762-7777 

0800-707-3535 (Oemals Lccalidades) 	
Ouvidor Ia 0800-726 3322 

Imptimii 

Comprovante de pagamento da nota fiscal emítida pela JECM ESCRITORIO DE 

CONSULTOR/A ao Grupo J&F. 

Vale lembrar que, conforme depoimento do COLABORADOR operador 

financeiro LUCIO BOLONHA FUNARO, o modus operandi utilizado pela J&F para realização 

do pagamento de propina dava-se através da emissão e pagamento de notas fiscais "frias", 

com simulação de serviços não realizados. 
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Conforme mencionado, o principal mociu opQrand; utilizado por LÚCIO 

FUNARO para entrada de dinheiro na conta' que possuia com JOESLEY BATISTA 

dava-se através da emissão de Notas Fiscais frias emitidas por algumas de suas 

empresas, ou por empresas de "laranjas' e pagas JOESLEY. 

Na planilha JOE.xls constam, em separado, registros das notas fiscais emitidas 

para as empresas do 2rupo J&F. As notas fiscais foram localizadas no 1-ID de LUCIO e 

encontram-se colacionadas junto âs plamlhas de 'xnovinientaço dia' que serão tratadas 

nesse relatório, logo abaixo, em itens separados por ano. 

Trecho do RAPJ 113/2017- G!NQ/STF/DICOR/PF 

O uso da estrutura de DUDA MENDONÇA aparentemente era recorrente por 

MICHEL TEMER, pois LÚCIO FUNARO também indicou em outro depoimento que MICHEL 

TEMER havia determinado o repasse de outros valores, decorrentes de negócios com 

EDUARDO CUNHA, também para cobrir os gastos na campanha de PAULO SKAF: 

dessa operação após o ano de 2015: Qfl, ainda ohre o AEX() MI('UEL 

TEMER - INTENIEflIAÇAO L 	ILNTOS, em 2014. com  

relaçào ã campanha de PAU LO SKAL candidato a governador de São 

PAULO. pelo PMDB, apadrinhado i'° TEMER. que D111)1\ \IExl)OhÇAj 

era publicitário da campanha de SKAF: QUE (LIX! IA estava no e.ci itôno do 

DEPOENFE e CUNII:\ recebeu uma ligação de l'EMLR, durante penodo 

Lkitoral de 2014 QUE TEMER sol leitou para (Nftun ilsmentu& 500 

mil reais, via caixa 2. para DUDA 1hNl)(iNçÀQUE ('UNI IA diz "já te 

ligo" e desliga o telefone e perguntou para o declarante se ele leria 500 mil no 

caixa: QUE o declarante conlirna que tinha o dinheiro no caixa: QUE 

CUNhA retorna a ligação para TEMER e diz que tem o dinheiro: QUE na 

ligação com TEMER não houve relréncia ao DEP0E\1 1:: QUE ('UNI IA 

não faz t'eferiicia a caixa 2: QUI: ('UNHA da o endereço ao declarante de uni 

e'.erlkil'iO l(ieaIitado na ul') de jijj o. relicionzido a 

MlN1X)N(A. (,)L1. o paaniento foitito: Q1iLob.t o ANEXO 

Trecho do Termo de Depoimento 0 05, prestado por LUCIO FUNARO em sua de/ação 
premiada na Procuradoria Geral da República, em 2310812017. 
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DOAÇÕES OFICIAIS da J&F AO DIRETÓRIO NACIONAL DO PMDB - R$9.000.000,00 

i&PA4J\4 
Arg~ 

e 	 bL) Mdj& 

M.cA. M c PAIVA 
4'L 'f £ 
pk2- 4ua 

O '2 O 	t. 
e eA4 O 	U 

ÇJAt1 1  

L 	 EL 
Segundo a anotação manuscrita, do total de R$15.000.00,00 (quinze 

milhões de reais) pagos pela J&F ao Presidente MICHEL TEMER, R$9.000.000.00 (nove 

milhões de reais) ocorreram através de doações oficiais ao Diretório Nacional do 

PMDB. nas eleições de 2014, conforme determinado por este para RICARDO SAUD. 

Entretanto, somando-se as doações oficiais realizadas por todas as 
empresas do Grupo j&F ao Diretório Nacional do PMDB, nas referidas eleições, totalizou-

se o valor de R$ 25.063.000,00 (vinte e cinco milhões e sessenta e três mil reais), que 
aparenta a ocorrência de outros compromissos de doações também assumidos por 
JOESLEY BATISTAJ não apenas aqueles com MICHEL TEMER, relacionados ao caso 

em questão. 

Afinal, JOESLEY BATISTA já disse em colaboração que suas doações 
nas eleições de 2014 ultrapassaram 600 milhões de reais, se considerarmos todos 

os candidatos. 

ANO 	ÏECIBO ELEITORAL 	VALOR DOADOR DEST1NOPART1DOUF DATA 

ITAMBE 
ALIMENTOS'Diretório PMDB BR 

S/A 	Nacional 	 10/09/2014 

ITAMBE 	 i 	L 
ALIMENTOS Diretório 	PMDB BR 

S/A 	Nacional 	
1 	

10/09/2014 

2014 	 R$250.000,00 

P15000200000BR000161 

2014 	 R$ 250.000,00 

P1500020000013R000159 

415 



Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária 
	 5618 

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

ITAMBE 
ALIMENTOS Diretório 

S/A 	Nacional 

PMDB BR 	 2014 	 R$511.000,00 

12/09/2014 	P15000200000BR000200  

R$ 

Subtotal ITAMBE ALIMENTOS S/A: 1.011.000,00 

Diretório 
P M D B i~ 1B3 IRI 	 2014' 	 - R$ 2.000.000,00 

P15000200000BR000374 JBS S/A Nacional 17/10/2014 

S/A 

0r UÍr~t

JBS 	 nal 
PMDB BR 05/09/2014 2014 P15000200000BR000148 R$ 7.000.000,00 

Diretório 
PMDB BR 	 2014 	 R$ 3.000.000,00 

JBS S/A 

 

aciona 15/09/2014 	P15000200000BR000221 

Diretório 
PMDB BR 	 2014 p15000200000BR000236 	

R$ 1.800.000,00 

JBS S/A nal 17/09/2014 

Diretório 
PMDB BR, 	

R$ 3.000.000,00 
01/10/2014 2014 p15000200000BR000309 

JBS S/A Nacional 

retório 
PMDB BR 	 201415000200000BRO00322 R$2M00.000,O0 

IBS S/A Nacional oo 

Diretório 
PMDB BR 	 ~ 2014 ~ 	 R$ 150.000,00 

P15000200000BR000345  JBS S/A 07/10/2014 

JBS S/A 
L 

Nacional P

Diretório 

MDBBRH/1O/2O14 
pls000200000BR00038; 	

50ft000,00 

Diretário R$500.0000 
JBS S/A 

PMDB 21/12014 201415o2o000OoO3 

JBS S/A 

Diretório 
Nacional 

PMDB 

	

-- 	 - 

	

BR 17/10/2014 2014 P15000200000BR000373 	
R$ 2.000.000,00 

Diretório 
PMDB BR 07/10/2014 2014 P15000200000BR000346 	

R$ 682.000,00 
JBS S/A Nacional 

R$ 

Subtotal JBS S/A: 	22.632.000,00 

IGOR 
ALIMENTOS Diretório PMDB BR 	 2014 	 R$ 170.000,00 

P1500020000013R000297 S.A Nacional 30/09/2014 
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VIGOR 
ALIMENTOS Diretório 

S.A Nacional 

VIGOR 
ALIMENTOS Diretório 

S.A Nacional 

'VIGOR 
ALIMENTOS Diretório 

S.A Nacional 

PMDB BR 	 2014 	 R$ 500.000,00 

10/09/2014 	P1500020000013R000167 

PMDB BR 	 2014 	 R$ 250.000,00 

10/09/2014 	P1500020000013R000165 

PMDB BR 	 2014 	 R$ 500.000,00 

10/09/2014 	P15000200000BR000163 

_ 

Subtotal VIGOR ALIMENTOS S.A: 1.420.000,00 

R$ 
TOTAL 25.063.000,00 

DOAÇÕES ELEITORAIS GRUPO ECONOMICO J&F/JBS - PMDB Diretório Nacional 2014. 

Contudo, apesar do valor encontrado ser superior ao indicado nas 
anotações, destacam-se que várias doações "oficiais" ocorreram em período 
contemporâneo às demais e valores pagos após encontro entre SAUD e MICHEL 

TEMER para destinação dos recursos. 

Assim, levando-se em consideração a alta chance desse valor representar 

um montante de doações menores, elencou-se tão somente as doações realizadas pela J&F 
ao referido Diretório, entre o final de agosto e primeiros 10 dias de setembro de 
2014, ou seja, um período próximo as datas indicadas nas outras formas de pagamento. 

Após tal levantamento, localizou-se uma importância muito próxima da 

acertada, em doações oficiais de empresas ligadas ao GRUPO J&F: 

RECIBO ELEITORAL T VALOR 

ITAMBE 
ALIMENTOS Diretório PMDB 	BR 	 2014 R$ 250.000,00 

S/A Nacional p15000200000BR000161 
J44iO/O9/2Ol4H 

ITAMBE 
ALIMENTOS Diretório PMDB 	BR 	 2014 R$ 250.000,00 

P15000200000BR000 159 S/A Nacional 10/09/20 14 

Subtotal ITAMBE ALIMENTOS S/A: R$ 
500 -Q0010~ 
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Diretório 
PMDB 	BR 05/09/2014 2014 P1500020000013R000148 R$ 7.000.000,00 

JBS S/A 	Nacional 

Subtotal JBS S/A: 7.000.000,00 

-------------- 

- 
PMDB BR 	 2014 	 R$ 500.000,00 

	

10/09/2014 	P15000200000BR000167 

PMDB ~~ BR 	 2014 	 R$ 250.000,00 

	

10/09/2014 	P1500020000013R000165 

Diretório 	PMDB BR 	 2014 	 R$ 500.000,00 

Nacional 	 r 10/09/2014 	P15000200000BR000163 

R$ 

Subtotal VIGOR ALIMENTOS S.A: 1.250.000,00 

R$ 
TOTAL. 8.750.000,00 

DOAÇÕES ELEITORAIS GRUPO ECONOMICO J&F/JBS - PMDB Diretório Nacional, em setembro de 2014. 

Assim, diante de tais informações e tomando como base os CNPJ's da J&F 
(acima indicados), bem como as datas das doações originárias, foram localizados os 

destinatários finais da importância de R$ 8.750.000.00 (oito milhões setecentos e 

cinquenta mil reais), sendo destinados aos seguintes candidatos/comitês/diretórios 

estaduais: 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões) ao próprio MICHEL TEMER, que 

concorria à Vice-Presidência; 

R$ 3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil) ao Comitê 

Financeiro de EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA, candidato não eleito a 

Governador do Ceará, em 2014; 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões) ao Diretório Estadual do PMDB no 

Estado de Alagoas; 

R$ 1.000.000,00 (um milhão) ao Diretório Estadual do PMDB no Estado 

do Rio Grande do Norte. 

VIGOR 
ALIMENTOS Diretório 

S.A. 	Nacional 

VIGOR 
ALIMENTOS Diretório 
S.A 	Nacional 

VIGOR 
ALIMENTOS 
S.A 
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Diretório 

Nacional - 

PMDB 

ITAMBE 

ALIMENTOS 

S/A 10/09/2014 

2014 

Diretório 
	

ITAMBE 

Nacional - 
	ALIMENTOS 

PMDB 
	

S/A 
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FORNECEDOR 	
DOADOR 

PARTIDO UF 	DATA 	ELEIÇÕES BENEFICIÁRIO VALOR 
ORIGINÁRIO

Diretório Comitê 

Nacional - Financeiro 

PMDB PMDB 	BR 2014 Distrital/Estadual 
2.O0000,00 

para Governador 

JBS S/A 08/09/2014 - PMDB - CEARÁ 

- Direção Diretório 

Nacional - 
JBS S/A PMDB BR 

1  2014 
Estadual/Distrital 

- PMDB - 
R$ 

2.000.000,00 PMDB 

Diretório 

Nacional - 

PMDB 	 PMDB BR 

JBS S/A 

Diretório 

Nacional - 

PMDB 	 PMDB BR 

JBS S/A 

08/09/2014 

08/09/2014 

11/09/2014 

2014 

2014 

ALAGOAS 

ELEICAO 2014 

MICHEL MIGUEL 

ELIAS TEMER 	R$ 

LULIA VICE- 	2.000.000,00 

PRESIDENTE - 

PT 

Direção 
Estadual/Distrital 	

R$ 

1.000.000,00 

NORTE 

Subtotal JBS S/A: 7.000.000,00 

Comitê 
Financeiro 

R$ 
Distrital/Estadual 

250.000,00 
para Governador 

- PMDB - CEARÁ  

Comitê 

Financeiro 
R$ 

Distrital/Estadual 
250.000,00 

para Governador 

- PMDB - CEARÁ 

R$ 

Subtotal ITAMBE ALIMENTOS S/A: 500.000,00 
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Lomite 

Financeiro $ 
Diretório VIGOR PMDB BR 	 2014 Distrital/Estadual 

50000000 
Nacional - ALIMENTOS para Governador 

PMDB S.A 10/09/2014 - PMDB - CEARÁ 

Comitê 

Financeiro 
R$ 

Diretório VIGOR PMDB BR 	 2014 Distrital/Estadual 
250.000 00 

Nacional - ALIMENTOS para Governador 

PMDB S.A 10/09/2014 - PMDB - CEARÁ 

Comitê Financeiro 

Diretório VIGOR 
PMDB 	BR 1  2014 	

Distrital/Estadual R$ 

Nacional - ALIMENTOS para Governador - 500.000,00 

PMDB S.A 	1 10/09/2014 	 PMDB - CEARÁ 

Subtotal VIGOR ALIMENTOS S.A: 1.250.000,00 

R$ 

TOTAL 8.750.000,00 

POSSÍVEIS DESTINATÁRIOS FINÃI 
1
. S DAS DOAÇÕES ELEITORAIS DO GRUPO ECONOMICO J&F/JBS, VIA 

DIRETÓRIO NACIONAL DO PMDB, INÍCIO DE SETEMBRO DE 2014 

Outros pagamentos: 

[r. . oco. 	- 	i 	 1 

3qsvi 	'r' 

e-2ekt 	\0 	JIJE 

O'U\. 
ÇtofJA,C3Ç 1  

oj-J A 

Repasse em espécie a EDUARDO DA CUNHA, no Rio de laneiro/RI - 

R$3.000.000,00 (três milhões); 

Repasse em espécie no valor de R$1.000.000,00 (um milhão), em quantia 

entregue por FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, contador e pessoa de confiança 
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dos executivos do Grupo J&F, na data de 04/09/2014, na sede da ARGEPLAN. Em 

02/09/2014. 

Com isso não há dúvida que ao menos mais 02 milhões de reais 

beneficiaram diretamente o então VICE-PRESIDENTE TEMER nas eleições4 
2014, via pagamento indevido, pagos na forma de doação "oficial", além do valor 

de 01 milhão de reais entregues em mãos para jOÃO BAPTISTA LIMA FllJi[Q, conforme 

tópico próprio abaixo, e outros 12 milhões que TEMER indicou para outros candidatos, 

também na forma de doações oficiais ou "caixa 2" eleitoral. 

Importante destacarmos que JOSLEY BATISTA, Presidente do Grupo J&F 

sempre afirmou e reiterou em seus depoimentos, desde que se iniciou o processo de 

Colaboração, que a quase totalidade de seus pagamentos em propina, sejam em 

doações oficiais, "caixa 2" ou propina direta, não guardavam relação direta e 
contemporânea com atos oficiais imediatos, mas serviam para manter os diversos 

pleitos do grupo e seus empreendimentos atendidos. O que se pode concluir que deu 

resultado altamente positivo para o empresário, sobretudo pela expansão astronômica de 
seus negócios para além das fronteiras brasileiras, por óbvio, em muito devido ao 

pgamento sistêmico de propinas para agentes públicos e políticos durante anos. 

Porém, neste caso específico envolvendo a empresa ELDORADO 

CELULOSE/GRUPO J&F, pode-se visualizar a contemporaneidade ao menos em parte 

entre os pagamentos indevidos realizados pela I&F. em 2014, no total de 15 milhões 

de reais, e os "serviços" prestados por MICHEL TEMER na solução de importante 

questão no PORTO DE SANTOS. que por sua vez colocava em risco um investimento do 

grupo em cerca de 1,3 bilhões de reais caso se mantivesse o embargo e embaraçamento 

das obras na área RISHES, adquirida pela J&F do GRUPO RODRIMAR (CELSO GRECCO) 

para instalação do Terminal da ELDORADO CELULOSE no Porto de Santos/SP. 

Fatos que se separam por pouco mais de um mês, entre julho e setembro 

em 2014 conforme se verá melhor detalhado abaixo. Não sendo relevante ao caso em 

questão, nem diminuindo o carácter temático e ilícito, o pagamento ter passado também 
pela "aprovação" do ex-Ministro GUIDO MANTEGUA, responsável por "gerericiar" parte o 

orçamento paralelo da campanha eleitoral do PT e seus aliados com os empresários. em 

2014. conforme também reiterado por JOESLEY BATISTA. 

Abaixo, consta a expansão de tópico onde se reuniu elementos que 

indicam a efetiva entrega de 01 MILHÃO DE REAIS, para LIMA, na ARGEPLAN. 
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5.4.3 - ENTREGA DE 01 MILHÃO DE REAIS PARA CORONEL LIMA 

Ponto de relevância nesta investigação trata-se da entrega 01 milhões de 

reais para o CORONEL LIMA, na sede da ARGEPLAN, conforme colaboração dos 

executivos da l&F. após acertado e determinado por MICHEL TEMER para SAUi, já 

detalhada acima. 

A documentação já produzida deixa pouca margem de dúvida sobre a 
ocorrência de tal fato e neste sentido FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, responsável 

pela entrega já prestou vários depoimentos, todos no mesmo sentido, conforme trecho 
deste na Procuradoria-Geral da República, durante a delação do Grupo: 

Mariano; QUE em detemmnmnada purtmieade por detcrmmnaçan de Ricardo Suud, o 
depoente entregou 1 nulhio de reais mio seguinte endereço Rua luatuba, 	Vtl 

Madalena São Paulo - SP tiuni t'scrftóni' cuja tmnularidade ' depoente desconhecia; 

01 L' u escritúi'io era conhecido como sentiu de aIuemu ligado a Mmi hc Temer. QIl  E 

Ricardo Saud lhe dizia para entregar os valores nesse endereço para o 'coronel'; 

QUE o (lepOeilte foi dWiS VCZCS a local: QUE na 	mnm' vez. apenas -uuheceu ï 

conversou com a pessoa que chamada de "coronel' e com ele combinou a forma de 
entrega dos valores; QUE na segunda vez, entregou a coroumel" o valor de 1 milhão 
de reais; QUE por determinação de JI e WH, o depoente fez diversos pagamentos 

em espécie para Ivanuldo e Ioao Bacris do Mato Grosso do Sul, sabendo que se 

tratava de algum assuxito reitrente a propina no Mato Grosso do Sul: QUE a niamido 

Não havendo dúvidas que a ARGEPLAN tem a sua sede situada na 

Rua Juatuba, 68, Vila Madalena, São Paulo/SP, abaixo segue outra anotação também 
presente no documento "ANEXO 31", em que há a indicação da resoectiva entrega por 

FLORISVALDO na frente da ARGEPLAN 
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Consulta Quadro do Sócios e 
Administradores - QSA 

CNPJ: 	 45.070687/0001-70 
NOME EMPRESARIAL: ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 
CAPITAL SOCIAL: 	RS 1.100 000,00 -Ium mii8ão. cem mil reais) 

O Quadro de Sócios o Admlnlstradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da P 

Nome/Nome Emprearlal: 
	

CARLOS AL8ERTO COSTA 

Qualiflcaç5o; 
	

49-Sõcio-Admiristrador 

Nomo!Nome Empresarial 
	

JOAO BAPTISTA LIMA I1LHO 

Qualificação: 
	

49-1,ócio-Administrador 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou conipa 

Emódo no dia 15)03/2017 as 12:14 (data e hora de Braslia) 

3  °tep.(a( Pgu1a 
por iresto 

Anotação manuscrita presente no ANEXO 31 

Novamente em sede policial, o Colaborador FLORISVALDO manteve a 

versão pela entrega de tais valores de 01 milhão de reais para JOÃO BAPTISTA LIMA 

FILHO, conforme termo que consta às fis. 751/754: 

QUE o depoente se recorda de ter entregado valor na rua Joatuba. 6 São 
Paulo, que havia ocorrido a pedido de RICARDO SAUD; QUE a orientação era de 
entregar R$ 1 milhão de reais ao CORONEL LIMA; QUE se recorda que demorou 
um pouco para efetuar a entrega e RICARDO SAUD cobrou pressa dizendo que o 
dinheiro era para o Presidente MICHEL TEMEBi QUE o depoente foi até ao 
endereço acima mencionado para checar se estava tudo certo com o endereço de 
entrega; QUE o depoente foi em seu carro e ao chegar no local e aguardou ao lado 
esquerdo da secretária, em um sofá de metal com almofadas; QUE passado alguns 
minutos, foi chamado por um senhor para subir ao primeiro andar; local onde 
havia um escritório bem mobiliado; QUE o depoente conversou com o CORONEL 
LIMA, que ficou irritado porque o depoente não tinha levado o dinheiro naquela 
ocasião; QUE o depoente foi embora e re sessou após uns três dias, conforme 
marcado pelo próprio CORONEL LIMA; QUE dessa vez o depoente foi 
acompanhado de DEMILTON e no carro dele; QUE ao chegar no local, 
DEMILTON estacionou o carro de ré próximo a um outro que ali já estava; Q.LL 
após acionar a campainhas após alguns instantes foi recebido pelo 
CORONEL LIMA, o qual perguntou sobre o valor de R$ 1 milhão, no que o 

depoente confirmou; QUE foi transferida uma caixa com o dinheiro do 
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carro de DEMILTON para o carro indicado pelo CORONEL LIMA; QUE o 
depoente, para se precaver, ainda questionou o CORONEL LIMA sobre o vidro 
espelhado na frente do escritório, bem como da cômera de monitoramento, que 
o CORONEL LIMA respondeu que estava tudo certo. 

E, também em termos do ANEXO COMPLEMENTAR 06, encaminhado às fis. 

4978/4980, consta detalhamento da entrega em questão: 

FLORISVÁLDO DE OLIVEIRA 

AXO COMPLEMENTAR 6— PAGAMENTOS EM ESPÊCIE - Rei. AnexO 42 

CORONEL / M1CHEL TEMER 

Em 2014, realizei a entrega de R$ 1,000.000,00 (um milhão de reais) no 

escritório de um coronel iigado a Michel Temer, como já relatado (anexo 42) e sobre o 

ue complemento: 

AIuns dias antes da data da entrega, Ricardo Saud me chamou em sala do 

Grupo J&F c me disse que eu deveria fazer uma entrega de dinheiro em cipécie 

conforme um papel que me entregou e no qual estava escrto Jcão Lima 

(coronel)", ao lado da indicaço do valor de 1 (um) milhão de reais e uni 

endereço (já apontado no meu depoimento ariUrior: Rua Juatuba, 68, Vila 

Madalena, So Paulo). 

No dia 2 de setembro, ao que me lembro, bati ã porta do Coronel naq.iek 

endereço e combinamos a entrega daquelcs valores na quarta seguinte, dia 4. O 

coronel reclamou que eu não tinha levado a quantia naquele momento. Eu havia 

optado por manter a quantia no cofre no Grupo J&F, porque - diferente de 

outros episódios que relatci - eu não conhecia o local exato, tampouco tinha o 

telefone do coronel, de forma que achei mais adequado um primeiro encontro 

para acertar os detalhes da entrega. 

No dia 4 de setembro, pedi ao Demilton que me acompanhasse nesse encontro 

com o Coronel, pois imaginava que precisaria de uma pessoa para me ajudar a 

subir os degraus com aquela quantidade de dinheiro em espeic. Então, nós 

utilizamos o carro de Demilton e ele dirigiu ate o local indicado. 

Quando chegamos e tocamos a campatnha. o coronel desceu à entrada e me 

encontrou na porta do prédio, nu calçada. lle pediu que colocãsscmoS OS valOCS 

no porta malas de um carro que ele apontou e que estava estacionado ao lado do 

nosso carro ali parado. Não me lembro a marca nem a cor do carro. Naquele 

momento, eu questionei se não haveria problemas com a cámera externa de 

segurança e com a frente espelhada do prddio, ao que o coronel respondeu que 
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estava tudo bem. EntAo, eu e Demilion colocamos os valores no tal porta-malas 

e fornos embora. 

Além dos depoimentos dos COLABORARES em questão, importante 

anotação foi localizada na residência de CARLOS ALBERTO COSTA (item 03), durante 
buscas realizadas no contexto da OPERAÇÃO SKALA. em 29/03/201 não deixando 

dúvidas sobre a efetiva entrega do dinheiro para JOÃO BAPBTISTA LIMA FILHO, em 

04/09/2014, na sede da ARGEPLAN. 

Importante frisar novamente que após execução da operação PÁTMOS, em 

17/05/2017, se constatou que diversos documentos da empresa, antigos e mais atuais 

foram levados para a residência de CARLOS ALBERTO, sócio administrador, motivo I)e10 

qual vários documentos de interesse para o caso em questão também foram localizados 

justamente em compartimentos secretos no imóvel de CARLOS COSTA. 

Assim, entre estes documentos apreendidos com COSTA, identificou-se Lima 

folha de papel onde consta inscrita. "FLORISVALDO - HOMEM DA MAIA - DEMILTON", de 

um lado: 

k,O\Ad-LUI 4(á 

411LíOL) 

E, no verso, consta verdadeiro detalhamento de horas, nomes e datas que 

somadas aparentam anotações decorrente de alguma linha temporaL muito 

provavelmente sistema de monitoramento via imagens, do tipo CFTV, na própria 

ARGEPLAN ou local próximo de sua fachada, local da entrega do dinheiro. 
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No documento é possível ler as expressões: CALÇADA - NUNCA VIU 

ENDEREÇO - ATUAL TV-FOTO - VAI LÁ SABER O QUE É ISSQ. FLORISVALDO, 

SONDAGEM, CONTATO C/ LIMA, FOTO CELULAR, VAI VOLTAR 2 OU 3 DIAS, VOLTOU 

- DEMILTON - CARRO DELE, sendo que em todas essas anotações há horários 

relacionados e numeração sequencial, indicada também por setas. E, quando vistas no 

texto original, não deixam margem para outro entendimento que não seja o efetivo passo 

a passo executado por FLORISVALDO, em dois contatos realizados com LIMA, na frnt 

da ARGEPLAN, até a efetiva entrega do dinheiro 2 dias depois, com auxílio dc DEMILTON. 

	

- - 	 -: 

--- 	•jl 

4- 	

Flor ísvaklo 
12:51 
até 

'13:14 

Linia 
 F_"~011t  

'4Je'J F14:iTj 

ED : 	 •:_t. 

- 

Julho AjostO 
Vai voltai 2 a 3 (li1s  
Vottou - Dernilton 	

Setembi O 

jcaiiodeIe 
Revista Veja? 
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Com isso, com base no material entregue em colaboração, 

depoimentos e material colhido no curso da investigação pode-se concluir que a 
interferência de MICHEL TEMER na busca de uma solução para os problemas da 
ELDORADO CELULOSE GRUPO J&S guarda estreita relação com os valores 

recebidos pelo PRESIDENTE TEMER, utilizados na campanha eleitoral de 2014, a 

critério de escolha do Presidente Temer, além dos valores repassados em aparente 

"caixa 2" para PAULO SKAF e EDUARDO CUNHA, e 01 milhão repassados para 
LIMA, sob o qual recai indícios concretos de utilização direta em reforma de 

imóvel de MARISTELA TEMER, filha do Senhor PRESIDENTE TEMER, configurado 

também o crime de lavagem de dinheiro. 

Sendo que a entrega deste 01 milhão de reais em dinheiro para LIMA 
reforça a convicção de que LIMA trata-se de importante operador financeiro para 
questões pessoais do senhor MICHEL TEMER, operando há mais de 20 anos como 
pessoal de confiança do PRESIDENTE, conforme se destacará também em tónico 

pxóprio. 

5.5 - GRUPO FIBRIA 

Conforme destacado no RAPJ 071/2018, a empresa VOTORANTIM S.A, 

multinacional brasileira com sede na cidade de SÃO PAULO, entrou no setor de celulose 
com a criação da VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL, em 1988, após fusão com a FIBRIA. 

Já 2009, adquire a ARACRUZ CELULOSE, surgindo a FIBRIA CELULOSE S/A. 

No site da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, verifica-se 
que a empresa VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL e a CODESP possuem um contrato de 

concessão de Terminal em Santos/SP desde 15/09/1997, firmado na gestão de 

MARCELO DE AZEREDO. Referido contrato visa "exploração de instalação portuária com 

utilização de área localizada em Outeirinhos, abrangendo os armazéns 14 eJ5 e áreas 
adjacentes aos mesmos, para movimentação de carga geral de produtos de origem 

florestal. 

Em abril de 2011 a empresa solicitou a retirada da empresa VOTORANTIM 

CELULOSE e a inclusão da FIBRIA no referido contrato. 

Conforme já citado anteriormente, também no Inquérito 3.105/STF havia 

referências à empresa VOTORANTIM PAPEL E CELULOSE, datadas de 1998, em possíveis 

negócios irregulares com a ARGEPLAN: 
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[i)NTIQsRfALIL*DOS - ARC.EPLA' PORTÇJ 

- voio}t.NrIM ppd e cc!ulose 
2 - ENGE.R 
s - RIIAMO 
4 - H il)SON 

[õNf RAlOS EXCLUSIVO DA ARGEPLAN (100%)] 

HUT)SON 
VOT0(A?.11N PAPLI. ait ios. 
RHAMO 
FTDt(USP) 
ESCOLA PAULISTA SOCCtOGIA lUt.111CÃ 

- 	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ÃDMINISTt&ACÂO (USi' 
- 	\A1O4 TOTAL ÀrR0:1Àt) R$ 	) . 

Sendo que a referência "ARGEPLAN 100%" indicava que o negócio não 

contaria com a intermediação de outras pessoas. E, durante buscas realizadas na 

ARGEPLAN, foram encontrados outros documentos que remetem a um contrato antigo do 

GRUPO VOTO RANTIN com a empresa de LIMA: 

RHAMO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

Armazém 27— margem direita do Porto deSantos—SP_ ..  

A1022-15-2900-27 
A 1409 - 15 - 3650 - 27 
A 1415 — 15 — 6750 — 27 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAUZADOS PARA 
GERENCIAMENTO DAS OBRAS CIVIS DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS 
PARA MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE SUCO CONCENTRADO E 

CONGELADO. 

VALOR DO CONTRATO R5 212.000.00 
DATA CONTRATO E INICIO DOS SERVIÇOS 10/12/97 

VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL SJA 

AV. CANDIDO GAFREE SIM - ARMAZENS 14 E 15 - PORTO DE SANTOS - 

SP. 
TEL. 12 - 3541.17271 

A 1022 - 15 - 8970 - 37-17-27 - EDIFICAÇÃO 
A 1202 - 15 - 8970 - 37-17-27-29 - ESTRUTURA 
A 1502 — 15 — 337 — 37 — 17_27-29—FUNDAÇÕES 
A 1503 - 15 - 345 - 37 -17— 27 - ESTAQUEAMENTO 
A 2907 — 15 — 8970 — 37 — 17 — 27 — ELETRICA 
A1325_15_8970_37_17_27h10R0 
A 1415 —8970 - 37— 17— 27 - DRENAGEM 

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA E 

GERENCIAMENTO DE OBR.AS  DE IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL DE 

CELULOSE DA VOTORANTIM NO PORTO DE SANTOS. 

VALOR DO CONTRATO RS 163.750,00 
DATA DO CONTRATO E INICIO - 10.11.97 
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Caminho: /img ltemO3M.EO1/voI_VO15/UserS/mara/ sktop/ARLAN_1  111/A T 

E S T A D O SAGP/RHAMOYOTORANT1 M.doc 

RHAMOYOTORANTIM.DOC 

No mesmo arquivo há citação dos contratos com a empresa RI-IAMO 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S/A, no 

Porto de Santos-SP, último bimestre do ano de 1997. Importante registrar que a empresa 

"RHAMO" também estava inserida entre as demais, com suspeita de pagamento de 

"propina", na planilha já destacada no INQ. 3501/STF. 

Na empresa ARGEPLAN foram localizadas e fotografadas, mas não 
apreendidas, duas caixas do tipo arquivo, identificadas com etiquetas manuscritas: 
"VOTORANTIM PORTO DE SANTOS PROJETO BÁSICO" e "VOTORANTIM PORTO DE 

SANTOS DOCUMENTOS" o que reforça a convicção da relação entre as empresas. 

ti 

 

3 
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já nos dias atuais, a FIBRIA consta entre as empresas que se utilizaram do 

DECRETO 9048/20 17 para solicitar novo prazo de concessão para suas áreas, ainda que 
parcialmente, conforme consta em relação entregue por GUSTAVO ROChA, sobre 

empresas beneficiadas pelo decreto em questão, juntada ao APENSO IV: 

[h: 	) 	- 
, 

• i,: - 

- 	 ;•.. 

I'' 	
•'••• 

5.5.1 - CONTRATO DE PARCERIA ENTRE A ARGEPLAN / LIMA E FIBRIA PAPEL E 

CELULOSE (FAZENDA ESMERALDA) 

Neste tópico traremos informações sobre contrato realizado entre o GRUPO 
FÍBRIA e a ARGEPLAN, por meio de arrendamento de área conhecida como FAZENDA 
ESMERALDA, que na verdade se trata de um conjunto de fazendas em nome de JOÃO 
BAPTISTA LIMA FILHO e da ARGEPLAN, constituídas formalmente como FILIAL DA 
ARGEPLAN, em 10/04/1988, localizada na Estrada Barra Bonita, Zona Rural, CEP 17470-

000, Duartina/SP, sob CNPJ 45.070.687/0002-50. 

Em 2016, após invasão destas propriedades rurais por movimentos sociais, 
a ARGEPLAN ingressou com Ação de Reintegração de Posse, em face do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ocasião em que foram detalhados os 

proprietários de cada parcela de terra, entre ARGEPLAN e JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO. 
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URGENTE 

Reintegração de Posse c.c Interdito Proibitorio e pedido liminar 

c.c Indenização por Perdas e Danos 

ARGEPLAN - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado. coristituida na forma cre sociedade ernpresarii lirtidddd, inscrita no 

CNPJ/MF sob nÇ 45.070.687/000170 com sede na Rua Juatuba. n2 68, Vila Madalena, CEP 

05441-030, São Paulo, Capital, sem endereço de e-mail para contato, neste ato representada 

por seus sáciosadminiStradOreS CARLOS ALBERTO COSTA, brsiIeirO, arquiteto, inscrito no 

CPF/MF sob n 9  026.907.308-63 O JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, brasileiro, arquiteto, inscrito no 

CPF/MF sob ng 029.709 378-91 e no RG sob n 3.181.1152 SSP/SP, doravante denominada 

tão somente PRIMEIRA 	
e JOÃO BAPTISTA UMA FiLHO, 

brasileiro, arquiteto, inscrito no CPF/MF sob o n 029.709.378-91 e no RG sob n
9  3.181.115-2 

SSP/SP, domiciliado à Rua Juatuba. n9  68, Vila Madalena. CEP 05441-030 São Paulo, Capital, 

doravante denominado tão somente SEGUNDO REQUERENTE-CO-PROPRIETÁRIO. por seus 

advogados devidamente constituídOs que ao final subscrevem, com escritor o na Rua Padre 

João, n2 
1-31, Vila Santa Isabel, Bauru, SP, vem, respeitosarnente a presença de Vossa 

Excelência, com fundamento jurídico nos artigos 555, 556 e 560, 561 seguintes do Codigo de 

Processo Civil - Lei 13.105/2015, propor 
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c.c. INTERDITO 

fl 

Evandro Dias JoaquIm  

PROIBITÓRIO E PEDIDO LIMINAR c.c INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 
em face do 

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MST, 
ente organizado sem 

personalidade jurídica, porém dotada de capacidade processual (nos termos do artigo 
75, IX 

do Novo Código de Processo Civil), de qualificação e sede ignoradas, cujo(s) representante(s) 

podem ser encontrados na interior da 
FAZENDA ESMERALDA, imóvel rural localizado no 

Município de Duartina-SP, cujo acesso principal às terras se dá pela Estrada da Água Branca 

conforme croqui ora anexado à presente exordial, pelos fatos e fundamentos jurídicos a 

seguir expOStOS 
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Conforme ação possessória, a fazenda é composta por várias glebas, sendo 

que ARGEPLAN detém 1.245,84 hectares e JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, 749,1 

hectares. 

ARGEPLAN 

Matricula 2.676, do ORI do [)uart,na -SP, com €2,31 ha., Cod. INCRA 617083 004383-1 

Matricula 455 do ORI dc' Duartina - SP, com 2,42 lia CÕd. INCRA 617,083.004 383-1 

Matricula 3,352. do ORI de Duartina - SP, com 2,00 lia,, CocJ, INCRA 617 083.004.383-1 

Matricula 2.618. do ORI de Duartina - SP, com 69,12 ha, Cod INCRA 617 083 001 678-8 

Matricula 2 579 do ORI de Duartina - SP, com 56,72 ha., Cód INCRA 611.083004 3331 

Matricula 2 680. do 081 de Duartina - SP, com 26,78 ha .Cod. INCRA 617 083.004 383-1 

Matricula 2.681. do ORI de Duartina —SP, com 29,47 ha., Cõd. INCRA 617 083,004.340-8 

Matricula 2.682, do ORI de Duartina - SP, com 64.13 ha.. Cõd. INCRA 617.083.004. 340-8 

Matnc.uia 1.769, do 081 de Duartina SP, com 17,9 ha.; Cod INCRA 611.083.002.321-0 

Matricula 2.631. do 081 de Duartina - SP, com 13.05 ha,; Cod. INCRA 617.083.002.321-0 

Matricula 3.494, do ORI de Duartina - SP, com 5,26 lia.; Cod. INCItA 617.083.002.666-0 

Matricula 734, do ORI de Duartina -. SP com 13,31 ha.; Cód. INCRA 617.083.003.689-4  

Matricula 454, do ORI de Duartina - SP, com 14,52 ha.; Cód. INCRA 617.083.003.115-9 

Matricula 5.630, do ORI de Duartina - SP. com 
 321 ha.; Cõd. INCRA 617.083.002.534 5 

Matricula 1.395, do ORI de Duartina - SP, com 484 ha.; Côd. INCRA 617.083.004.189-8 

Matricula 4.732. do ORI de Duartina - SP, com 9,40 lia.; Cód. INCRA 617 083.004.189-8 

Matricula 11.967, do 081 de Garça - SP, com 20,57 ha.; Cód. INCRA621.048.0043
08'9  

Matrícula 2.230, do 081 de Garça - SP, com 33,28 ha.; Cód. INCRA 621.048.004.642-7 

As matrículas supra mencionadas somam um t9taii24584Hectaís 

JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO 

Matricula 1.396, do ORI de Duartina - SP, com 542,08 ha.; Cód. INCRA 617.083,002.240-0 

MatríCU'a 2.677, do ORI de Duartina - SP, com 69,72 ha.; Cód. INCRA 617.083.004,359-9 

Matricula 864. do ORI do Garça - SI', com 33.72 h , Cod INCRA 621.048.002.313- 3 

Matricula 10.525. do 081 dc Graça - SP. com  2,25 lia.; CÔr]. INCRA 621.048.002.313-3 

Matricula 5.781. do 081 de Duartun,i - SP, com 33,88 ha.; Cor] INCRA 617.083 003.727-0 

Matricu!a 1.220. do ORI de Garça SP, com 30.25 ha.; Cod. INCRA 621.048.002.771-6 

Matricula 2207. do 081 de Garça SP, com 24.20 ha : Cód. INCRA 621.048.001 645-7 

ISO do 081 do Garça SI), com 1 ti') 1 ha 

As matriculas supra mencionadas somam um total de 749.1 Hectares. 
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Destaca-se o item 6 da ação possessória: 

"6 Atualmente as terras da Fazenda Esmeralda vêm sendo exploradas 

econorn icamente em duas frentes produtivas con cornitan tes: 

Criação de Gado Bovino (Pecuária) para engorda, cujo contrato neste 

momento se faz juntar aos autos, e que utiliza uma área de 291,58 hectares 

da Fazenda Esmeralda, e; 

Silvicultura, que, mediante contrato de parceria de Reflorestamento com a 

empresa Votorantin Celulose, através de sua subsidiária FIBRIA - relaç ão 

contratual cujo instrumento neste momento também se faz juntar à 

inicial - cultiva uma área total de 1.136, 52 hectares. 

Foram localizadas quatro Atas de Reunião nas dependências da Empresa 
ARGEPLAN, que antecederam o contrato de parceria agrícola entre a VOTORANTIM e a 

Fazenda ESMERALDA. (laudo n° 887/2018, item 12M), onde se faziam presentes os 

diretores CARLOS ALBERTO COSTA e JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, os procuradores 

JOSÉ APARECIDO DA SILVA, CARLOS ALBERTO COSTA FILHO e MARIA RITA 

FRATEZI, o gerente e o subgerente MAURO ANTÔNIO NOGUEIRA e VITOR LOPES. 

Conforme consulta em fontes disponíveis, a FIBRIA CELULOSE S.A tem 

574 (quinhentas e setenta e quatro) filiais sendo que dessas 360 (trezentos e 
sessenta) filiais são fazendas/sítios e 84 (oitenta e quatro) estão localizadas em 

áreas rurais. 

Em registros, consta que em 01/09/2005 a filial da VOTORANTIM 

CELULOSE E PAPEL S/A firmou "Contrato de Parceria Agrícola" com a ARGEPLAN 
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA e JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO para plantação de 

eucalipto, matéria prima para a indústria de celulose. na  Fazenda Esmeralda. Conforme 

Atas de Reunião acima mencionadas, nessa época quem figurava no quadro societário 

era Carlos Alberto Costa e Maria Eloisa Adensohn Neves, sendo que JOÃO BAPTISTA 

"oficialmente" ocupava o cargo de diretor. Somente em 15/09/2011 JOÃO BAPTISTA 

substituiu Maria Eloisa nassando a ser sócio da ARGEPLAN, ingressando contratualmente 

na sociedade. 

Na parceria entre a ARGEPLAN e a FÍBRIA foram cedidos em parceria: 

ARGEPLAN (1.139 hectares) e João Baptista (735 hectares). Que juntos chegam à 

1.874 hectares. 

O "Contrato de Parceria Agrícola" tem um prazo de 14 anos, com 

término previsto em 30 de agosto de 2019. prevendo que a FIBRIA pagaria o 

equivalente a 30% da madeira obtida do resultado da produção por ocasião de cada corte, 

sendo 15,77% à ARGEPLAN e 14,23% a JOÃO BAPTISTA. Ficou acordado entre as 
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partes um adiantamento em moeda corrente nacional durante os 14 anos (168 meses) de 

contrato, onde FIBRIA CELULOSE S/A pagaria mensalmente à ARGEPLAN um valor 

de R$ 15.772,82, total de R$ 2.649.833i6 e a JOÃO BAPTISTA, R$ 14.226,18 por 

mês, totalizando R$ 2.389.99820 em parcelas essas corrigidas anualmente pelo IPCA 

(Índice de Preço ao Consumidor Amplo). 

Observa-se que a parte da terra pertencente a JOÃO BAPTISTA (735 

hectaresi dada em parceria é pouco mais da metade (64.5%) da área da ARGEPLAN - 

(1.139 hectares), porém ambos recebem quase a mesma quantia da FIBRIA 

CELULOSE S/A. 

Imagens a seguir do sistema QGIS, ano de 2010, delimitam a área da 

Fazenda Esmeralda, a área destinada à silvicultura e suas glebas. 
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Iimte externo 

- APP 
- Brejo 

GJebas 

Segundo fontes abertas, a Fazenda Esmeralda teria relação com o 

Presidente da República Michel Temer. Sendo que em 2016 o MST invadiu as terras 

e teria localizado documentos relacionados ao Presidente, tais como cartas endereçadas 

ao presidente e materiais de sua campanha para Deputado Federal de 2006. Fonte: 

de-duartina.ghtml 
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Tal imóvel foi citado na Colaboração do Grupo JBS, com indicação de 
indícios sobre a titularidade fictícia em nome da ARGEPLAN (e Coronel Lima), como forma 
de se dissimular seu real proprietário, nos termos de trechos abaixo: 

Depoimento Ricardo Saud: 

QUE não acompanhou nenhum ato da edição do novo decreto dos portos; QUE 
o Deputado Federal PAULINHO DA FORÇA comentou com o depoente que 
MICHEL TEMER possui uma fazenda no interior de São Paulo/SP em nome da 

ARGEPLAN ou mesmo do CORONEL LIMA; QUE inclusive PAULINHO DA 
FORÇA disse ao depoente que MICHEL TEMER havia lhe telefonado 
solicitando auxílio quando da invasão da fazenda em questão pelo 
Movimento dos "Sem Terra", ocasião em que MICHEL TEMER teria dito que 
a fazenda de um "amigo" havia sido invadida e que necessitava de ajuda de 
PAULINHO DA FORÇA para sua desocupação; QUE então PAULINHO DA 
FORÇA teria entrado em contato com JOSÉ RAINHA, líder do movimento, para 
solicitar ajuda também na desocupação; QUE tem conhecimento que o 
problema foi resolvido e a fazenda desocupada, inclusive conforme divulgado 

pela imprensa; 

Depoimento JOESLEY: 

QUE se recorda que PAULINHO DA FORÇA comentou com o depoente que 
existe uma fazenda no Estado de São Paulo, em nome do CORONEL LIMA ou 
de sua empresa AGEPLAN, mas que na verdade seria de MICHEL TEMER QUE 
inclusive PAULINHO sempre expressava para o depoente, quando estava 
irritado com MICHEL TEMER: "uma hora nós vamos invadir aquela fazenda 

dele' 

A primeira invasão da FAZENDA ESMERADALDA ocorreu em maio de 2016 
pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O objetivo da ação seria 
denunciar "conspirações de TEMER" e colocar em pauta a reforma agrária. 
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Integrantes do Movimento Sem-Terra 
invadem fazenda em Duartina 

rmou que o vice-presidente não tem propriedade ruraL 

;-•'y 

- 	 _ 
,- 

W ••••I  L • 	
r 

•• 	
•__. J'•,- _ju—' .(-.- .......; 

Cerca de mil familias organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais SemTerra (MST) 
ocuparam na manhã desta segunda-feira (9) a fazenda Esmeralda, em Duartina, no interior de 
São Paulo (SP) Segundo informações da assessoria de imprensa do grupo. a fazenda é ligada 

ao vice-presidente Michel Temer (PMDBi 

saiba mais 

Protesto do MST congestiona a BR-153 na 
regiao de Ourinhos 

C) GI entrou em contato a assessoria do vice-

presidente que informou, por meio de nota, que 
o vice-presidente não tem propriedades nirais e 
não é dono da fazenda em Duartina 

Integrantes do MST interditam rodovia 
Marechal Rondon em Pirajui 	 A Policia Militar confirmou a invasão e disse 

que uma viatura está no local acompanhando a 
movimentação, que até o momento é pacifica. 

Fonte: http://g1.g1obo.com/Sp/baUrufl1ari1ia/n0tic/2016/05/membr00  

movimentosem..terra..inVademfaZend rti'tmL 

Ainda no ano de 2016 ocorrem novas invasões por outros movimentos, 

como a Frente Nacional de Luta (FNL), que reafirmavam que a propriedade do local seria 

de MICHEL TEMER. 
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Grupo deixa fazenda após dois dias de 
invasão em Duartina 

1 	 -- 

- .1 

- 2 	 -'-'t;- 	. 	• 	çç 	 544 - 	 - 

:.s intecrar'tes ca Frente Nacional ia Lula FN.» jeixaiam a azenaa Esmerola cc ai :aca 

entre Duartina e Lucianõpolis (SP, nesta quarta-feira (24) depois de dois dias de invasão. 

Segundo informações da Policia Militar, a reintegração de posso foi conced;da pela Justiça na 

terça-feira (23) e os intearantes deixaram o local nesta madrugada de forma pacifica 

Ainda segundo as informações os responsáveis pela fazenda iriam vistonar o local para 

levantar se houve algum dano na propriedade Cerca de 320 pessoas segundo a FNL. 
nvadiram o local na madrugada de segunda-feira (22) com o obletivo de pressionar o Incra em 

relação a outras terras que já estanam em processos de liberação para refoma agrária na 

ccàn de Bar 

Fonte: 	 /noticia  

aposdois-dias-de-invasao-em-dUartina.htnl. 

Se repetindo a invasão em 2017. 

O Deputado PAULINHO DA FORÇA confirmou que o Presidente Temer de 

fato lhe telefonou, com pedido de auxílio para desocupação da propriedade, em uma 

das ocupações ilegais por movimentos sociais: 
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Paulinho da Força disse que o presidente Já pediu ajuda a ele nas ocasiões 

em que a fazenda foi invadida. Mas que, em nenhum momento, afirmou que a 

propriedade era de MiclielTemer. E nem ouviu de Temei; em nenhuma ocasiõo, 

que a fazenda fbsse do presidente. 	http://g1.g1oh0.cOm/i0rnal- 

nacional/noticia!20 
poderiaser-de-miCheItemer.b-t-flil 

Importante destacar que a documentação apreendida na ARGEPLAN, citada 

no RAMA 074/2018, jjraz LIMA como "DIRETOR" da ARGEPLAN em 2004. O que 

reforma a convicção de que LIMA atua e gerencia a empresa ARGEPLAN desde muito 

antes de seu ingresso oficial. em 2011. 

Trata-se do arquivo ATA_CAR3.DOC, onde consta uma Ata de Reunião da 

ARGEPLAN. de 15 de março de 204. deliberando sobre ações de exploração da Fazenda 

Esmeralda e contatos com empresas de celulose, entre as quais consta a VOTORANTIN 

Papel e celulose S/A, conforme citado acima: 

ATA DE REUNIÃO 

15 de MalçSI de 2003 

Aos guele d/as do ns6s de marco de arte de dois n,u e quatro as 10.000, 	nas dependèrvcias da 

sede desta empresa a rua JuatunS 68. Cac,dat-SP reuniram-se a doetona e consultores todos ao 

fatat assinado, para d.Scutu e deliberar sobre o pograma Oe estudos e coleta de dados para 

adoc3o de novas opoitunida4et na exploraçio da fazenda esmeralda A densOs coStela na ata 

de reisri0o do da 0203/04 for no nenLdo de conhecer com mais dela/Ires a eirploraÇãO de 

floresta 	arti0aI 	jeucaj0o 	para riso deserraOraei 	contatos com empresa, 	notortameete 

especialdartaS nessas atiddactes cciii antas a tutora parceria agnccaa Com a palavra o Di. 

Carlos Aberto Costa informou aos presente, que foram contatadas as trinas Votosantim Cetidose 

e Papel 5/A Lv/a,cel Celulose e Papel 5/A e Rpasa 5/A Celulose e Papel E em pnnc pio lo 

estabelecido o seQainte caleeldano de visitas Ri505a 0554/2004, na cidade de Limeira com o Sr 

Pablrc L,;wCCO 05105/2004 na cidade de LerrCólS Paulista corri o Or LLst KÚnel e Volceantifli 

20/052004 na cidade de Jacarei corri O Si Jofro lioa, fiada maid ha-íerrdo a tratar, a reurnio for 

encerrada lavrando-se esta AJa que vai as*rada pAr todoS OS presentes 

- NOME 	 CAR/2O 	 ASSINATURA 

CARLOS ALBERTO COSTA 	 DIREtOR 

JOÃO BAPTISTA UMA FILHO 	D(ttEToR 

JOSÉ APARECIDO DA SILVA 	PROCURADOR 

CARLOS ALBERTO COSTA FILHO 	PROCURADOR 

MARIA RITA FRATEZI 	 PROCURADORA 

MAURO ANTÓNIO NOGUERIA 	GERENTE DA FAZENDA 

ESMERALDA 

VTTOR LOPES 	 SUBGERENTE DA 

FAZENDA ESMERALDA 

Caminho: /imgjteml2M.bin/FAZENDA/ATA_CAR3.D 
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Nota-se também no documento em questão que COSTA, COSTA FILIIO, 

LIMA e MARIA RITA FRATEZI há muitos anos constituem o núcleo central decisório 

da ARGEPLAN e suas outras empresas. 

DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UMITE 

AUePta1l Arquitetura e Engenharia Ltda, CNPJ 45.070.687/0001-70, 

proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Triângulo - Gleba A. matriculas ri° 1.395 

(Comarca de DuarbnafSP) e 4.732 (Comarca de Garça/SP), cadastrado no INCRA sob o código 

617.083.002.240-0, representada pelo seu Diretor Técnico, 	 Carlos Alberto Costa, 

cédula de Identidade RG n° 2.686.430, CPF no 026.907.306-63. 
Eu, João Baptista Lima Filho, Cédula de Identidade RG n 3.181.115, CPF n° 

029.709.378-91, proprietário dos imóveis rurais denominados de Sítio Barra Bonita II, Matrcula 

n° 2.207, cadastrado no INCRA sob o ri° 621.048.001.465-7; Sítio Sobradinho II, l'latrcula 

no 1.220. cadastrado no INCRA sob o n° 621.048.002.771-6 Sítio Sobradinho, ltatrculas n° 

864 e 10.525, cadastrado no IrICR.A sob o n° 621.048.002.313-3; Sítio Santa Inês, l'latr'cula 

no 5.781, cadastrado no INCRA sob o ri°  617.083.003.727-0; Fazenda Bela Esperança, 

r'latrrcula no 1.396, cadastrado no INCRA sob o ri° 617.083.002.240-0 e Estação Esmeralda 1 

(Ramal Desativado da Fepasa), f,latrÇcula no 6.990, cadastrado no INCRA sob o no 

637.041.053.627-0. 
Declaramos não existir nenhuma disputa ou discordância sobre os limites comuns 

existentes entre os citados imóveis. 
Dedaramos ainda que o Credenciado Eng° Agrônomo Joaquim R. 1-lendonça Jr, 

Cédula de Identidade RG n° 11.655.934, CPF ri° 039.902.598-73, credericiado pelo INCRA sob o 
código AJC, com a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART n0  

8210200602520173, nos indicou as demarcações do limite entre as nossas propriedades, tanto no 

campo como na sua representação gráfica. 
Concordamos com essa demarcação, expressa na planta e no memorial descritivo, 

ambos em anexo, e reconhecemos esta descrição corno o limite legal entre as nossas propriedades. 

LucianópolisfSP, 14 de JiJ, de 2006. 

e Engenharia Ltda 

Representada por: 
Arquiteto Carlos Alberto Costa - Diretor Técnico 
(Reconhecer Firma) 

Joào Baptista Lima Filho 
(Reconhecer Firma) 

profissional respOfl5avel: 

Eng°Agrõnomo Joaquim R. Mendonça Jr. 
(Reconhecer Firma) 

Caminho: 
/imgJtem12M.bin/FAZENDA_/PROCESS0/01_1NCRA/10_\/AENCI2.DOC 
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Ouvido em sede policial, o representante da FIBRIA, JOÃO IIJIMA, 

responsável pelo contrato entre FIBRIA. LIMA e ARGEPLAN. firmado em 2005 com 

LIMA, confirmou o negócio, jprm negou qualquer irregularidade ou favorecimento da 

empresa em relação à parceria com LIMA e a ARGEPLAN L ocasião em que alegou que os 

valores praticados no contrato em questão são compatíveis com os praticados 

pela empresa em outros contratos na re2iã!: 

que conhece apenas de nome MARIA RITA FRATEZI. QUE conhece CARLOS 
ALBERTO COSTA, acreditando que tenha se encontrado com tal pessoa em unica 
ocasião, juntamente com JOAO BATISTA LIMA FILHO, por volta de 2005 quando 
estavam em tratativas para firmar o contrato de parceria agrícola em questão, sendo 
que tal reunião ocorreu na sede da empresa ARGEPLAN em São Paulo/SP: QUE 
conheceu JOAO BATISTA LIMA FILHO também em 2005, ocasião em que LIMA 
entrou em contato com o depoente para solicitar que a VOTORANTIM CELULOSE E 
PAPEL VC realizasse uma avaliação técnica visandc um possivel contatd de 
parceria entr a VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL 	VCP. por meio do 

propriedades rurais da empresa ARGEPLAN e em nome dele próprio: QUE duranto o 
processo de tratativas loram realizadas outras reuniões entre o depoente o JOAO 
BATISTA LIMA FILHO: QUE geralmente as reuniões ocorriam na sede da 
ARGEPLAN, mas tambem o depoente esteve no imóvel conhecido como Fazenda 
Esmeralda em Duartina/SP: QUE a empresa possui área técnica específica para 

negociação do contrato. QUE o contrato em questão rendeu ao final uma remuneraâo 
do pnmeiro cicio, encerrado em março de 2012, o total do RS3.760.000.00, o que 
equivale a cerca de RS51 5.00 por hectare por ano, totalizando ainda RS576.000.00 
aproximadamente de remuneração do arrendamento por ano: QUE neste contrato 
houve o acerto de antecipação no valor de RS2.511.182,00 ao longo de 7 anos, o que 
equivaleu no valor mensal aproximado de RS30.000.00: QUE o contrato foi elaborada 
contendo dois parceiros outorgantes tendo em vista que uma p3110 dos imóveis estava 
registrada diretamente em nome de JOAO BATISTA LIMA FILHO e outra parte em 
nome da ARGEPLAN, quando da sua contratação em 2005 mas reafirma que toda 
negociação foi realizada e acompanhada diretamente por JOAO BATISTA LIMA 
FILHO: QUE os valores utilizados no contrato com a ARGEPLAN eram compatíveis 

Posteriormente, a empresa FIBRIA, por meio de sua defesa, protocolou 

documentação juntada ao APENSO IX, onde novamente nega irregularidadesQll 

benefícios no arrendamento da área conhecida como FAZENDA ESMERALDA, filial da 

empresa ARGEPLAN, apresentando cronograma de desembolo financeiro relacionado 

ao contrato em questão, com valores aproximados que podem chegar à 15.5 milhões 

de reaj destinados à ARGEPLAN e JOÃO BAPTISA LIMA FILHO. 
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Base Contratual 
Primeiro Ciclo 

Valores Adiantados 	RS 2 51 1  18291 

Comprado Madeira 	RS 1 150.141,55 

Subtotal 	 RS 3 C6 324,46 

Residual 	 RS 107077.25 

Total 	 RS 3 /68.401.7 1 

Base Contratual 
Segundo Ciclo 

Valores Adiantados 	RS 4 230.467.35 

Aditivos + Realizados 
Total até o Momento 

Valores Adiantados 	RS 7 998 869.06  

Relatórios - SAP 
Primeiro Ciclo 	 Diferença 

Valores Adiantados 	RS 2 157 756.59 

Compra do Madeira 	HS 1150 141 55 

Subtotal 	 R$ 3.307 808.14 

Residual 	 R$ 107 077.25 

Total 	 R$ 3.414 975,39 	R$ 353 42 3 

Relatórios - SAP 
Segundo Ciclo 	 Diferença 

Valores Adiantados 	RS 4.230 467.35 	RS 

Relatórios - SAP 
Total até o Momento 	 Percentual 

Valores Adiantados 	RS 7 45 442,74 	 Y5 58/e 

Na oportunidade, FÍBIRA também informou que já foi solicitado o 

encerramento da parceria com a ARGEPLAN e IOÃO BAPTISTA: 

Li. 	
Da NotifiCaÇO do Encerramento da Parceria formalizada 

flO 

ano de 2013 

)aS 	sC () 1( (lO eXpOStO. impori ante 

:ue no ano de 2013 a l'ETiCI N.\kL\ Oi1L' 

dcmonstraad 	
ausência de interesse em prosseguir com a 

de 
continuidade do contrato de arrendamCflto agriCOla. apo t l&:ili:1O  

sua vigáaciu. anW o ceflario O( ii «il1CO nn c:ULLI se cnontra iflStI iU. 

deuc ,strando a complea i
nad:iSSil)1i(lk das ilações aprCsellWClas 

pelas mai (ris iiidiicaS acerca do :egÕCiO juridicu íirivado (doc. 3): 

lbri 	lu1,sc . \ na 1u.il liiv dc Farceira Ou :i;ada no 

( 	ntr,ilu dc Pareci ia .\ (;rIeola lirinado cotre • ,.\RCEPLA\. 

Bapikta 1 una 	e a 11BilA, cm 1I dc ste'mhW di 2005 

Cont rato"). vm 	mi'n dtta, :t t 	cli' que em 17.O do 

xnaric nlC' 	fl'm1t'o atual 10 Setor florestal, neste 

m merl1' na 	podeiros atirmar o inti'Qss 	em dar 

contmlidOdc' rn it ijtl d e Ia 'a 	'nto uu i'ctlorestinL 

nas 	
do Cufltra(' quando do termino da sua 

t igi'n ia. Dsa torma, djixanoS a vo;so e>,elusi\ O ritci'k a 

liberdade :'a ra iw't )ild ci() ietciida(s 	a(s) orrcilada(s 

com trCeir('S, .i;o 	termino de' 'i io 	Lrat uli 
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5.5.2 - DAS DOAÇÕES DO GRUPO LIBRA! VOTORANTIN 

Abaixo, seguem demonstrativos de algumas doações do Grupo Votorantim e da 
FIBRIA S/A, feitas para diversos partidos nacampanha eleitoral de 2014 com destaque para 

doações em totais aproximados de 1,65 milhões de reais para o atual MDB: 

FIBRIA CELULOSE S'A 

Total doado: 4.375200.00 

[ Aruado po artut 	Coa õs L)reIas a 

	

iota,s agnipaios por partido 	 1 

L 

tflr. 

:8c OCO CD 

900.00000 

JEI 575000.00 

'ÇE 526.00000 

PSDB 520.00000 

23000000 

16000000 

12500000 

12000000 

100.00000 

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 

Total doado: 7,210,000.00 

: 	
•: •TriPTTli.. - 

Valo  Pardo 	

S'CC: 

70 00,2.00 

300 00000 

:51.1 	 190.00000 

110.000 00 	 " IiIJj .  

100.000 co 

100 OCO CC 	 ' £508 	• £1408 	PT 
.0114 •PSB *PV 

DOO CC PF 	. £50 
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6 - ROCHA LOURES COMO "LONGA MANUNS" DE MICHEL TEMER 

Os elementos colhidos no decorrer deste trabalho não deixam dúvida 

sobre a importância de ROCHA LOURES como homem de confiança do Senhor MICHEL 

TEMER, além de sua relação institucional, iniciada quando ROCHA LOURES foi 
nomeado assessor do VICE-PRESIDENTE, em 2011, o que se estendeu após TEMER 

assumir a Presidência da República e, mesmo até, durante o período em que ROCHA 

LOURES ocupou o cargo de DEPUTADO FEDERAL. 

O próprio Presidente fez questão de destacar tal confiança em resposta 

às questões formuladas por esta Autoridade Policial (pergunta 27): 

27. Vossa Excelência considera Rocha Loures como sendo pessoa de sua 

confiança? Rocha Loures sempre repassava para Vossa Excelência sobre os 

assuntos e demandas em que atuava enquanto exerceu função de assessor da Vice-

Presidência e Presidência da República, nos períodos em que tais cargos foram 

ocupados por Vossa Excelência? Rocha Loures informou para Vossa Excelência que 

estava tendo intenso contato e reuniões frequentes com Ricardo Mesquita, diretor 

do grupo Rodrimar? Se sim, qual orientação repassada para Rocha Loures por 

Vossa Excelência ao tomar conhecimento de tais fatos? 

Resposta: O Sr. Rodrigo Rocha Loures foi meu assessor, razão pela qual nele 

depositava confiança quanto ao exercício das funções inerentes à sua 

assessoria. O Sr. Rodrigo não me informou sobre um "intenso contato" com o Sr. 

Ricardo Mesquita, de maneira que não houve nenhum repasse de qualquer tipo 

de orientação. 

Porém, não se pode esquecer que foi justamente ROCHA LOURES que 

ficou nacionalmente conhecido no caso da mala com 500 mil reais recebida de 
RICARDO SAUD, executivo do Grupo I&]E. em abril de 2017, após acerto entre o Senhor 

MICHEL TEMER e JOSLEY BATISTA. 

Na época, LOURES havia se tornado o principal intermediário do 

Presidente, após avalanche de acusações, denúncias e prisões que deixaram apenas 

ROCHA LOURES como pessoa da "sua mais estrita confiança", conforme expressão 

usada pelo próprio Presidente no fatídico encontro noturno com JOESLEY BATISTA no 

Palácio do Jaburu, em 07/03/20 17. 
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509 Ml: Pra mim faLir contigo qual é a melhor niancira... porque eu vinha falando através do 

510 	Geddet, através... 

511 	M. (lnintehg:vel, tiIa sobreposta). 

512 	MI: Eu não vou lhe incomodar. evidente. se  no for algo assim... 

513 	M2 (Ininteligível) as pessoas ficam... 

514 	(Descontinuidade 116 em 00:16:10 240). 

515 	M2: Sabe corno é que é... 

516 	MI: Eu sei disso, por isso é que... 

517 	M2; (tnintcIigvcl) wn pouco. 

518 	(Descontinuidade II? em 00:16:13.939.). 

519 MI: Ridrigo 

520 	M2: O Rodrigo. 

521 	(Ruído tipico de atrito do dipoitivo de captaçào de áudio decorrentes de niovimentaç3o). 

522 	MI: Ah. enlão ótimo. 

523 	(DesconOnuidade 118cm 00:16:17.256). 

524 	M2: (Ininteligível). 

525 	(1)cscontinuidadc 119cm 00:16:18.404). 

526 	M2: (inintdigive!).podc passar por meio delc1  viu? 

527 	MI: (inirueligivel). 

528 	Deeontmnuidade 120cm 00:16:20.634). 

529 	M2: Dd tmnha mais estrita ccm5ança. 

530 MI: fá. 

531 	M2: Vamos dizer que vocõ não possa... 

532 	(flescentinuidade 121 em 00:16:23.634). 

531 	MI:  Eu, eu, eu, prefiro combinai assim. á: se for aigurna coisa que eu precisar, tal, ciltão eu 

534 	falo com Rodrigo, se for algum assunto desse tipo ai. 

A partir de então, JOESLEY I3ATISTA passou a tratar com ROCHA LOURES 
como se ele de fato defendesse os interesses diretos do Presidente TEMER. E, em 
depoimento, destacou que ROCHA LOURES era figura inexpressiva no cenário político de 
Brasília, concluindo que o livre acesso às altas autoridades, órgãos públicos e facilidades 
demonstradas por ROCHA LOURES no acesso à máquina pública se devia ao respaldo 
dado por MICHEL TEMER às suas ações, o que, aparentemente era de conhecimento geral, 

pois "se ROCHA LOURES não estivesse falando em nome do Presidente não teria 

nenhum respaldo para a solução das demandas apresentadas" conforme consta 

indicado às fls. 3540/3546: 
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a EDUARDO CUNHA e LUCIO FUNARO; QUE então odupoen 
questionou TEMER de maneira entatica: 

1 posso tratar todos os assuntos 
com ROCHA LOURES?', ocasião que simultaneamente p depoente 
demonstrou gestualmente ao Presidente urna sinalização de dinheiro com 
os dedos: QUE o Presidente MICHEL TEMER tambem enfaticamente 
respondeu dizendo que poderia tratar de tudo com ROCHA LOURES 'e 
dissc LOURES ú da minha mais estrita confiança!": QUE a partir de 
então o depoente passou a tratar e conversar com ROCHA LOUREIS  
corno se esse de fato fosse veroadoirçi preposto e intermediário nos 

SSUfltOS de interesse do Prosidene MICHEL TEMiJR: QUE inclusivie  
resenciou em diversas ocasiÔes ROCHA LOURES realizando I1gaçôes 

telefónicas para solucionar demandas do depoente. a exemplo de 
luestões no CADE, ocasião em que ROCHA LOURES fazia questão d 
frisar para pessoas próximas e interlocutores que estava agindo em nom 
ie MICHEL TEMER: QUE o depoente não tinha dúvidas que as demai 
essoas e interlocutores do ROCHA LOURES tambem tinham a niesm 

mpressáo que o depoente sobre a proximidade de ROCHA LOURES com
) presidente TEMER, tendo em vista o nível de atenção que lhe era 
lispensado na solução das demandas: QUE ROCHA LOURES era unia 
igura pofltica desconhecida, sem histórico rio cenário nacional o órgáos 
ublicos que transitava, motivo pelo qual acredita que se ROCHA 
OURES não estivesse falando em nome do Presidente não teria nenhun1 
spaido para a solução das demandas apresentadas. inclUsive aquelas 

Jos depoente: QUE não conhece JOÂO F3ATISTA LIMA FlLl-lO" 

Tal proximidade e parceria entre os dois investigados já renderam duas 
denúncias, uma por corrupção passiva, no caso da mala de 500 mil reais e outra por 

organização criminosa no caso conhecido como "QUADRILHÃO DO PMDB NA CÂMARA". 
Inclusive com prisão de ROCHA LOURES, em fatos que dificultam acreditar que o Senhor 
Presidente não fosse o real mentor das ações criminosas do ex-assessor, ex-colega de 
partido e ex-homem de confiança também no trato das questões portuárias, conforme se 

destacará abaixo. 

6.1 - DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DE ROCHA LOURES 

Em pesquisas em fontes abertas constam informações9  que após ter 

perdido as eleições para Vice-Governador do Estado do Paraná, nas eleições de 2010, 
ROCHA LOURES teria sido convidado pelo então Vice-Presidente da República MICHEL 
TEMER para ser seu chefe de Gabinete. Ou seja, as relações funcionais entre ambos são 

bem anteriores ao mandado presidencial de TEMER. 

9Acesso disponível em: htps://www.nexojornal.com.br/eXpreSSO/2017/05/20/Quemc3%A90drIg00d  ha- 

Loures-o-homem-da-mala-dada-peIa-JBS - acesso em 01/07/2017 
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No Diário Oficial da União consta o registro da nomeação de ROCHA 

LOURES para o Cargo de Chefe da Assessoria Parlamentar da Vice-Presidência da 

República, em maio/2011: 

VtI_I'RI1I)FN('1;' t) RI P1 B1.I( .\ 

IIt)1) (uII:FI I)A (S.% (IS IL 

I). PKISIflI(1-'¼ I).*, RII'I BLI(.t, nti. ui 	dc sita j tniçi' c 

tcndi cn 	ii'ti cu diptti 	' iri. Láj do I)ccrcitc' nu. 47-4.. de LI J 

1tujibo de 2(in;. 

- 	o si i: .t K 

R(ugI(a) SAN1()S I)A R()(.lL- 1J)I. RI". pun c 	 ri de 

ilictc dzi Ascssfla Parl.jni'cntzú da Vcc-td'n&LL J Riub1KJ. 

c.c'di'& I)AS 1(I1 S 

NT )NR) I'.I( )t. • t.. 	1 [1.111) 

Anteriormente, ROCHA LOURES havia ocupado o cargo de Deputado 

Federal (legislatura 2007/2010) pelo PMDB, mesmo partido do Presidente da República. 

Além disso, atuou como membro da Executiva nacional do Partido. 

Em 2014 ROCHA LOURES voltou a disputar as eleições para Deputado 

Federal pelo Estado do Paraná e, não logrando êxito, restou-lhe a suplência ao mandado 

do Deputado OSMAR SERRAGLIO, posteriormente nomeado no cargo de Ministro da 

Justiça, abrindo nova oportunidade para ROCHA LOURES ocupar o mandato de Deputado 

Federal. 

Conforme noticiado pela imprensa10, MICHEL TEMER chegou a gravar um 

vídeo para a campanha de ROCHA LOURES. enaltecendo suas qualidades, o que 

corrobora o teor da gravação apresentada por JOESLEY, no sentido de que o indicado era 

uma pessoa de sua extrema confiança. Vide trecho da reportagem em comento: 

Em 231  O candidatou-Se ao aoverno Co Parana como v:.o na cnapa do Osrrar Lias 

p 	nn \J.fl(PI i FCI nt nr1r r. Pntan 	 €1 Oriihtir 	LiirhPI T.rnr 	- 

convidou o empresário para ser chefe de seu gabinete, em 2011 Em julho de 2014, Michel 
Temer gravou um vídeo para a campanha de Rocha Loures à Câmara dos Deputados, 
dizendo que ele o "ajudou enormemente'e qualificando-O como "belíssima Íigura da vida 
pública brasileira" "Aliás, ele, aqui [no gabinete da vice-presidência], operava não só 
auxiliando a mim no Brasil todo, mas basicamente como uma espécie de embaixador do 

Paraná" 

Idem 	
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Com o resultado desfavorável nas eleições, ROCHA LOURES voltou a ocupar 

o mesmo cargo de Chefe da Assessoria Parlamentar da Vice-Presidência da República, 

conforme publicação do Diário Oficial da União de 23 de janeiro de 2015, mantendo-se 

assim o vínculo com o então Vice-Presidente MICHEL TEMER: 

vl&'1PRísl1)IN(1.\ I): REPI H1l(' 

izi'.usi K() 1)I I1%I.I( ciii:FI: DA (SA (I 

I).t I'RIsII)F\( I.¼ iLt iu:iq H1..I(A.. n& w dc i.uas atrshuiçic'. c 

	

tcndc ern 	 1}ccrcti n' 4734. de 1 1 de 

juntx,> de (HJ. rcs"L'c 

N' 142 - 

cwzcc: ar de 
(hct da Ac ria I.irIarncnlar da Vicc-1rcidcflCLI da RcpubIza. 

I(il .S 

\1.t)11() TtI- Rt.'tI 'N Ii: ()1 IV:t 

Três meses depois, ROCI-IA LOURES passa a ocupar uma nova função no 

Palácio do Planalto, dessa vez como Chefe de Gabinete do Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, conforme 

registro buscado no Diário Oficial da União de 29 de abril de 2015. Vide: 

t)I Iii AÇ()i:S LNã1111  

	

() 	 L)E: I..1.tf)() cit:i- I: t) 	 (IS11 

I).t I:II1( i. I 	iiri II.14 1%.. r& tisi. Jc 5l.1k a1r3u 

a 	di 	t&1 r1t .t-t - ] .' d 	1 )c rc 	4.7 I4. dc 	1 dc 

1ihi 	21i.:.. zcs.1.c 

1( )( '1 it LÁ 	 pala 	c- cr 	 dc 

(tctc dc t.abirmctc J 	1rnstrc dc I*adt &hrct da c 	*arla dc 
1.ckbç 	11cz.ar..kL- da E'rcs..drcia da Etcpt.ab.lica. 	ii 	1L.tS 

1 (' t - 5- ti 	c- 	ictitic, d q 	ar ,.iaL mctUc ..ic ripa 

¼1 41 1I1()  

Já no início da gestão de MICHEL TEMER no Planalto, em 22 de setembro de 

2016 ROCI-IA LOURES foi nomeado ao Cargo de Assessor Especial do Gabinete Pessoal do 

Presidente da República. E, em março de 2017 passou a ocupar o cargo de DEPUTADO 

FEDERAL, com a nomeação do titular OSMAR SERRAGLIO para MINISTRO DA JUSTIÇA: 
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N" L')07 - 

R( )DRI(i() s.•\N 1 1)5 I1\ R( )( 11A 1 i.)l RIS. pirt c'.cr*..cI o 	ro dc 

\sscr E5pc4.1a1 do (abinctc Pcso31 do Prcsidcnlc tu Rcpuh]lca, 

digo I)AS IO2S. licaudo concraóo d LIU-C nuitmcntc ocupa.. 

1 	1 	)'-. i'':>I 1 \ 

MINISTERIO DA JUSTiÇA E SEGURANÇA PUBLICA 

DECRETO DE 6 DE MARÇO DE 2017 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA 	a a'ccâo 

NOMEAR 

AR CE SERRAG.0 para e':er o cargc 0€' rs:o 0€. Estado a  

:-;urança Pub:ca 

0e'arzode2O'' 9 Oa 	ep0erC-3e 1daRepUb11 Ca 

t.ICrE_ TEMER 

oe Levi Metia do Amara? Jw,,or 

Quando foi preso, ROCHA LOURES ainda ocupava o cargo de Deputado 

Federal, até 3 1/05/2017, vindo a perder o foro após retorno do titular à função. 

6.2 - INTENSA INTERFACE DE ROCHA LOURES COM O SETOR PORTUÁRIO 

As mensagens e demais elementos destacados no tópico 5.2, contendo as 

tratativas de ROCHA LOURES e executivos do GRUPO RODRIMAR não deixam dúvida 
sobre sua vinculação na defesa dos interesses do setor portuário e, de modo 
complementar, vamos acrescentar aqui outras análises, a partir do material produzido, 
demonstrando que tais vínculos com o setor são mais extensos, englobando boa parte 
da estrutura envolvida nas concessões portuárias. O que se acredita ter ocorrido por 
orientação e conhecimento de MICHEL TEMER, seu ex-chefe e verdadeiro agente 

político historicamente ligado ao setor. 

Num trecho que vale a pena repetir o destaque, os próprios executivos do 

GRUPO RODRIMAR dizem que passaram a tratar com ROCHA LOURES sobre as 
questões do setor após procurar a VICE-PRESIDÊNCIA na busca de apoio para suas 

demandas, em 2013. Por óbvio que estavam procurando apoio de MICHEL TEMER, 

tendo passado a tratar com ROCHA LOURES desde então pelos mesmos motivos alegados 
por IOESLEY BATISTA acima, quando ROCHA LOURES passa a agir em nome de seu chefe 
MICHEL TEMER para realizar a interlocução com os empresários portuários até a edicão 

da legislação de interesse, em 10/05//2017. O que também fica evidente nas mensagens 

entre ROCHA LOURES e RICARDO MESQUITA, acima destacadas. 
449 



Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária 	 5 6 5 2 
Inquérito n2  4621/STF (RE n 151/2017- SINQ/DJCOR/PF) 

Assim disse RICARDO MESQUITA: 

QUE o primeiro contato do declarante com RODRIGO ROCHA LOURES 
ocorreu no ano de 2013, após edição de legislação que afetou o setor 
portuário, LEI 12.815/2013, ocasião em que o declarante, juntamente com 

outros representantes das associações procuraram a Vice-Presidência da 

República, na época ocupada pelo Senhor MICHEL TEMER, para melhorar 

a interlocução com a Presidência da República, no Governo DILMA ROUSSEF; 
QUE, nesta ocasião, RODRIGO ROCHA LOURES exercia afunção de Assessor na 
Vice-Presidênçia, sendo encarregado de atendimento das entidades 
representativas que procuravam aquele órgão QUE procurou a Vice-
Presidência porque o setor não conseiuia interlocução direta com a 
Presidência da República e outros órgãos de sua estruturíi, QUE, na 

ocasião, também não conseguiram, num primeiro momento, encontrar-se 
com o então Vice-Presidente MICHEL TEMER, sendo orientados a procurar a 
Assessoria, na pessoa de RODRIGO ROCHA LOURES; QUE, então, o grupo de 
representantes do setor foi levado à Vice-Presidência pelo Deputado Federal 
BETO MANSUR, o qual possuía vínculo e conhecimento sobre a questão 
prtuária e de infra-estrutura portuária tendo sido Prefeito de Santos por 

duas vezes; 

QUE esclarece que Lei de 2013 trouxe alterações que prejudicaram o 
setor, motivo pelo qual houve uma mobilização dos seus representantes 
para buscar so!uçõ es junto ao Governo Fedeifiii 

ROCHA LOURES também confirma estes primeiros contatos com os demais 
investigados, no contexto da problemática sobre o setor portuário, levada até a VICE-

PRESIDÊNCIA em 2013, conforme se constata em sua oitiva: 

ROCHA LOURES afirmou às fis. 3301/3314: 

QUE conhece RICARDO CONRADO MESQUITA desde 2013, por ocasião da 
discussão da edição da então nova Lei dos Portos, editada em 2013, assim 
como também passou a conhecer diversos outros representantes do setor 
portuária, representantes da Associação Brasileira de Terminais Portuários - 
ABTP, Associação de Terminais Portuários - ATP, entre outros representantes 

legítimos do setor; QUE, nesta ocasião, RICARDO CONRADO MESQUITA 
estava representando uma entidade, a ABTP, e não exclusivamente o 
Grupo RODRIMAR; QUE RICARDO MESQUITA sempre teve com o declarante 
uma postura correta, profissional e institucional; QUE RICARDO MESQUITA 
buscava trazer argumentos técnicos-jurídicos pareceres e demais 
informações necessárias para entendimento do pleito do setor portuúrio nos 
jgãos por onde tramitava a matria em especial dentro do Ministério dos 

Transportes, tendo chegado à Casa Civil no final de 2016 ou início de 2017, 
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para trâmite final da matéria; QUE conheceu também CELSO GRECCQ 

salvo engano, em meio à tramita ção da então Lei dos Portos, em 2013, 
voltando a se encontrar com CELSO GRECCO em uma ou duas ocasiões, 
no ano de 2016, durante a transição entre os Liovernos DILMA ROUSSEF 

e MICHEL TEMER, em Brasília; 

QUE em 2013 o declarante não se recorda como tomou conhecimento da 
matéria em questão, mas sabe dizer que havia discussões em torno da nova 

Lei dos Portos, naquele ano, ocasião em que entidades do setor portuário 
encaminharam documento e procuraram a Vice-Presidência da 
República para marcar uma reunião desejando apresentar propostas 

de interesse do seti2c conforme já descrito acima; 

Constam diversas mensagens e ligações telefônicas de ROCHA LOURES 

tratando dos termos do novo Decreto dos Portos, inclusive essa abaixo, diretamente com 
o Presidente MICHEL TEMER, ocasião em que ROCHA LOURES traz algumas dúvidas sobre 
a data da publicação do decreto e alguns temas que ambos têm intense no decreto. ROCHA 
LOURES, inclusive, pretendia saber se ainda era possível ajustar a questão dos contratos 
PRÉ-93, no que MICHEL TEMER o orienta para procurar GUSTAVO ROCHA, Chefe da área 

jurídica da Casa Civil 

Porém, o PRESIDENTE aproveita para falar "que aquela coisa de setenta 

anos para todo mundo parece que está acertando aquilo lá...". No que é 

interrompido por ROCHA LOURES que diz que "isso já equacioflou, isso já 

equacionou! ". Temer ainda alerta ROCHA LOURES sobre a assinatura do decreto: vai 

ser assinado na quarta-feira à tarde. vai ser numa solenidade, viu? 

ID: 	 3332787 	 Tipo: 	 Áudio 	 Direção: 

Data 	 04/05/2017 	 Hora: 	 19:18:43 	 Duração: 	00:02:27 

Alvo 	 Rodrigo Loures 	 N°: 	 61992769346 	N Contato 	61991669550 

Arquivo: 	3332787_201 70504191 843 .6721_000227 

Interlocutores: RODRIGO X POMPEU X TEMER - Dec dos Portos 

Degravação 	RODRIGO fala com TEMER. Faz uma consulta sobre uma informação que chegou pelo Sen 
WELLINGTON que ja teria sido assinado o Decreto dos Portos. TEMER diz que não RODRIGO diz 
que o Sen WELLINGTON marcou uma reunião com PADILHA para quarta-feira da semana que 
vem, e estranhou a informação. TEMER diz que vai ser assinado na quarta-feira à tarde e que vai 
ser em uma solenidade. RODRIGO pergunta se os termos já estão ajustados. TEMER diz que não 
sabe. que precisa conversar com PADILHA. TEMER diz que ficou os setenta anos para todo 

mundo. 

P- Oi RODRIGO 
R- Oh POMPEU. tudo bem7  
P - Tudo bem. amigo. Desculpe eu não conseguir atender porque nos estavamos no.. 
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R- No Evento. 
P- É.. 
R- Não Só para lhe consultar. Parece que você está com o Presidente, não sei se ele pode falar 

ao telefone. 
P- Tô. tõ sim. Ele está em uma ligação, se você quiser aguardar um pouquinho. 
R- Eu espero. eu  espero.. 

[Conversam até o Presidente atender] 

[00:00:50] 
T-Oi RODRIGO 
R- Tã bom Presidente' 
T- Tudo bem e você, bem2  
R- Tudo. Tudo bem. Não, sõ para lhe fazer unia consulta. Agora. coisa de umas horas atrás 
chegou uma informação otraves la do Senador WELLINGTON. que já teria sido assinado o 
Decreto dos Portos não sei se e verdade ou não.. 
T- Não, não foi não. 
R- Pediu para eu venficar. e. 
1'- Não. Não foi. 
R- Porque ele marcou uma reunião com o PADILHA para quarta-feira da semana que vem e ele 
estranhou a informação, então.. 
T-Não. \Iai sei assinado na quarta-feira à tarde. \Jai ser numa solenidade até, viu? 
R- Mas então, os termos já estão ajustados. e isso? 
T- Aí já não sei dizer RODRIGO, precisa falar com o PADILHA. 
R- E. eu falei com ele e talvez seja isso, porque o WELLINGTON ficou com a impressão que ainda 
haveria uma nova conversa, mas talvez.talveZ não. 
T- Não sei. Aquela coisa dos setenta anos Ia para todo mundo parece que esta acertando aquilo 

lá.. 
R- Não. isso equacionou, isso equacioflou. Aí tinha lá urna interpretação dos "pre 93" que ainda 
havia dúvida.. 
T-Ah. bom. Essa dai que eu não sei. Eu não sei como e que ficou viu? 
R- E ... Mas eu vou... 
T- Da uma olhada lá com o GUSTAVO. com  o pessoal lá. 
R- Eu vou falar com eles e vou avisar o WELLINGTON. Ele foi para o estado mas eu niando uma 
mensagem para ele. 

Despedem...] 

Tal diálogo não deixa dúvida que estão trabalhando em conjunto nos 

termos do Decreto que se pretendia editar, inclusive ROCHA LOURES aparenta ter a 
plena confiança de MICHEL TEMER, uma vez que é orientado a tratar dos termos finais 

do normativo tanto com GUSTAVO ROCHA quanto com ELISEU PADINHA, Chefe da 

Casa Civil. 

Porém, tais constatações colidem com a reposta prestada pelo Senhor 

MICHEL TEMER, em especial quando questionado se havia repassado alguma 

orientação para ROCHA LOURES sobre a edição do novo decreto (pergunta 25): 

25. Em 2017, Vossa Excelência pediu para que Rocha Loures, já na função de 
deputado federal, acompanhasse o processo de elaboração e tramita ção do novo 
decreto dos portos, que estava sendo analisado na Casa Civil? Se sim, qual 
orientação Vossa Excelência passou para Rocha Loures?Se não, por que Rocha 
Loures ligou para Vossa Excelência para obter informações sobre a finalização do 
processo de edição do novo decreto dos portos, detalhes da matéria tratada e sua 

publicação? 

Resposta: Não solicitei ao Sr. Rodrigo Rocha Loures que acompanhasse o 
referido Decreto e não lhe dei nenhuma orientação a respeito. 

Neste sentido, conforme orientado por MICHEL TEMER, ROCHA LOURES 
procura GUSTAVO ROCHA, Chefe da área jurídica da Casa Civil para tratar sobre a 
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questão PRÉ-93. Contudo, foi advertido sobre insistência na inclusão de tais itens e 

GUSTAVO ROCHA alertou ROCHA LOURES que "já conseguiram coisas demais nesse 

decreto": 

3419414 Tipo: Áudio Direção: 

08105/2017 Hora: 12:2603 Duração. 	00.06:06 

Rodrigo Loures N° 61992769346 W Contato. 

RODRIGO LOURES X GUSTAVO ROCHA 

100:0043) 

GUSTAVO ROCHA: Alô. 
RODRIGO LOURES. Õ Gustavo. 
GUSTAVO ROCHA: Õ Rodrigo. tudo bem? 
RODRIGO LOURES: Bom e você? 
GUSTAVO ROCHA: Tudo jola. Tô te ligando porque parece que tem um reunião hoje e você está 

na pauta da reunião. 
RODRIGO LOURES: Isso. 
GUSTAVO ROCHA OIha ... só... é pnmeïro para falar aqui... por onentação até do ministro Padilha 
e por conta da exposição que isso pode trazer para o presidente... essa pauta pauta pré noventa 

e três 1931 foi fechada aqui que não vai passar. tã? 
RODRIGO LOURES. Tá bom. 
GUSTAVO ROCHA: Não... sô para você ficar ciente... porque como vêm pra reunião... 
RODRIGO LOURES: Claro. 
GUSTAVO ROCI-IA: Fica ciente da.. realmente e uma exposição muito grande para o presidente 
se a gente colocar isso... já conseguiram coisas demais nesse decreto. 
RODRIGO LOURES: O importante é ouvi-los. 

Naquela ocasião, quando da finalização da tramitação e edição do 

Decreto 9048/2007, ROCHA LOURES teve vários encontros com executivos do setor 

portuário, na busca de alterações para a legislação e, ao mesmo tempo, pleiteava 

insistentemente junto ao grupo de trabalho encarregado da elaboração do Decreto e 
também junto à Casa Civil para inclusão de dispositivos de interesse para as empresas. 

No áudio de ID 3460613, de 09/05/2017, embora ROCHA LOURES já 

estivesse reassumido o cargo de Deputado Federal, afirma ao seu interlocutor que está 

exercendo uma "dupla jornada", referindo-se à continuidade dos seus trabalhos no 

Palácio do Planalto. O que também não deixa dúvida sobre a continuidade de vinculação 

às demandas da Presidência da República, ainda que já em outro cargo. 

Corroborando esse mesmo viés, vale fazer menção aos áudios de lDs 

3281442, 3333820, 3335570, 3351460,3330677,3331818, 3332669, 3332787, 3358319, 

3358319, 3419414, 3453381, 3461050, 3463895 e 3496351, os quais demonstram as 

vertentes de atuação e influência de ROCHA LOURES junto ao Palácio do Planalto jJusca 

de pontos do Decreto. 

E-mails obtidos a partir do afastamento de sigilo telemático de ROCHA 

LOURES Qermitem também reforçar tal convicção sobre sua centralização na questão 

portuária. 
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Abaixo, destacamos outros, com teor semelhante, mas que remetem a 
interlocução e ênfase em ROCHA LOURES como porta de acesso para o Senhor MICHEL 
TEMER, tanto na VICE-PRESIDÊNCIA, quanto na atual Presidência da República, também 
na questão portuária, além dos executivos da RODRIMAR: 

26/06/2015 - E-mail enviado por MAURÍCIO VITOR LEONE, destacando a ROCHA 
LOURES a legitimidade da Presidência da República quanto a definições de áreas em 

Portos, de acordo com Lei 12.81511  de 2013. 

4- ----o  

- 	Paranaguá 

SeeholTc?... 

Rodrigo, segue destaque da Lei Federal 12.S15, que disciplina a legitimidade da 
Presidência da República, através da SEP para delimitação da poligonal, 
conforme conversamos. 

Mauricio Vitor 

Dos fIes ursitoS para a noirlaçIcO dos 'orros 
rr5talae5 Portictirral. 

Ari 14 A celebracao cio conpatO de coricessc, 
os acrerrdarecenlo e a eapedcçao de autorizaç;o 
sebo precedidos de 

- consulta a autoridade aduaneira. 

II 	consulta ao respectivo poder publica 
municipal, e 

Iii - erncssao, pelo orgão trcenOiadlnir. cio terrrso de 
rr'lereiicia para os curtidos acrrbcentars com vistas 

o Iccenccarnercco 

Seçao IV 

Da Deiircrção da Area de Porto Organizado 

Ao 15 Aro cIo Presidente da Repubbca cicsporci 
soltre a dtcrbiçãO da .irea cicio portos organizados, a 
partir de pesponta da Secretaria de Porron da
PretrrcierrCca da Repuldica 

Paragralo unrco A delimrlaçãoda arcra devera 
considerar a adequaçao dos acessos munImos e 
lerreslies os ganlros de eficrêncra e cccnrpetilivcdade 
decorrente da escala das opecaçoes e as 
inslalaçõer, portuarias la enislefiteS 

CAPITULO III 

DO PODPR CONCEDENTE 

Arl 16 Ao poder 000cedenle compete 

- eraborar e pllrnejainderblo setorral erri 
conlorrrsrdade com as polilicas e diretrizes de 
logrslica irrlegrada. 

II - definir as direirizes para a realização dos 
pcccedonrrrrlos licitatoris, das chamadas pãbiicas 
e dos processos seletrvo's ii' que t,ata esra Lei, 
rIclUSiue paro os iespectiio liS Sou o ristrurlieritOS 

1  Lei dos Portos. 
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02/03/2016 — E-mail de ALEXANDRE RUBlO TEIXEIRA PINTO, da TCP12  — empresa que 

administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá —, solicitando apoio para assinatura 

célere do contrato de concessão da Empresa. 

j peoessøTCP 

040*PO.I'*,  .t' 9rnr0 30'. rir 

rireudoSr. Rodngo R~Loures, boa tarde.) 

Pos segurmentO a roneersa agora a pOUCO com Sr.  JuMeZ )em cópia). segue InformaÇbes basO 

ten0vaç* Ccr.trato dc CorsCe$sQ TCP (l'ermrirsal  de Conteineres de Par.ag 
Renoaçao antecrpada a uz da lei 12.S1$í13, contra compromisso de investi'ncrrSOS de Rj,j_bilts3. sondo 50% nos proxarios 3 aros: 

MOdernizaÇ3O do Terminal, com geraç3o 4e 950 empregos entre diretos e indretos; 

Processo ISP numero: 50300000022/201417; 
3ttu3 (perai): 

EVISA aprovados pela ÀNTAO por mcio das Resoluç&es n  2.532, de 04 de abrd de 2013, e o' 3.677. doO? de outubro de 2014; 

.Scõrd3os TCu n.n  3.139 de 2014 e ria 2.238 de 2015 n3o aportaram àbcos ao processo e renovaç3o; 

Nota TCcnica ISP coisctuida. Anairse final da Assessorsa Jurídica SPP em andamento, com SnakZaÇ3O de condus30 esta semana. 

:,'ntarnos coro awalso pala, em veoc; a e~ da Adsessorla Jurídica. po,aansos assina, o âdltivo o niais breve possivet. para que possamos lukmje optano de tnvectlmentos4 

Estairros .4 dsposiç3a para esciarecirnentOs adicionais. 

AlerrCrosamentp, 

A.ria.d.bu r..na P.nte 1 CriO 
-55 as 343 33'4 	55 as 3.49 3506 

dc Crtiflt'.S á, Pór•ns.s 5 fl 
Co,rcça o TCP.  

.O(CP1PRSOU3I I91FDC.144305F147A9DTSDBC')C1'1PRSJ\1B119tP -- 
--------  

08/07/2016 — E-mail de MIGUEL TRANIN, da ALCOPAR13, repassando comunicação de 

ROSSANO REOLONO (Diretor na SEP), sobre fórum com temática em renovações de 

licitações no Porto de Paranaguá e processos específicos das Empresas CARGILL e 

COAMO. 

2 Terminal de Contêineres de Paranaguá 
13  Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná 	
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wd Reunida MT 06/07 

Abraço. 

Miçuei Trame. 

Inicio da menoagein encaminhada 

De: Rossaizo Reolon cm 	no.reotoaportosdobraaal.gov.bro 1 
Dat 7deju1hdeO161T1U49BRT 
Para: luirfernando s:IvaporiosdobrasiI &ov.br, henk Ioaesiranwor1e3,gOvbr, flavio tUITaSISteTnaOCeDaI,COOP br. miguei aIcopac org.bs. 

neison cosia ã sisicmoocepar5Op.br, ioao rnohr fiepr org.br. luz.divid*noappa Rov 	dep.Iuaznishunora camaraiex br 

Assuieto: Reunido NIT 06'0' 

Prezados, bom dia! 

mais ou menos 07 dias, peço 

desculpas a todos pois no detinha essa informaçda ontem. Sobre isso, já existe uma força tarefa na Antaq, visando o encaminhamento à audiência 
ptiblica e logo após as contribuiçóes, os processos devem ser remetidos ao TCU. Cabe esclarecer que a Saci etar ia de Portos nâo pode fornecer nenhuma 
previsào de quanto tempo os estudos ievaro na Corte de Contas, para serem analisados. Isso foge a nossa alçada. 

No tocante ao pc Qçj_epgçà.9 da Carq, este se encontra em análise, pois o Jurídico detectou, preliminarmente, que a renovaçào estai ia 

prejudicada, no tocante a aspectos legais. Quanto a peito técnica nAo se vislumbra nenhuma ocorrência que possa prejudicar a renovaçào Reforço que 
existem problemas legais. Por ser um processo complexo, a análise nào será breve. Entretanto, cabe esclarecer qijo a SEP está canalizando todos os 
esforços para que a renovaçào se concretize, se houver possibilidade legal para tanto, principalmente pelo fato de o investimento ser da ordem de RS 300 
milhEes o que interessa essenciaimente ao Porto, contribuIndo na ceduçào de custos e gargalos logísticos, dando ainda maior agilidade a cargas e 

descargas. 
Ainda, quanto ao processo da Coaj,houve uma reunida técnica no mês de março em que a própria Cosmo solicitou que o seu processo fosse sobrestado, 
pois da forma como eÍs inoressaram pedindo a renovaçào contratual, seria Impossível atendêios. Assim, ficou aceitado com o Diretor Eduardo que esta 
a frente desse processo que a própria Cooperativa retomaria com um novo pedido, tudo para que fosse viabilizada a renovacào por eles pretendida. 

Cabe esclarecer que a SEP faz todos os esforços possíveis para que os investimentos sejam realizados. 

Rossano Reolon 
Diretor de Depanamenlo de RentatIznÀe • Stedenileacio Patinaria 
DRMPISEP 
(iii 34I1.31 
(611 9655.0363 

Abaixo, seguem trechos de diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp de 

ROCHA LOURES, após decisão para afastamento de sigilo telemático. Diversas conversas 
novamente remetem a interlocução de ROCHA LOURES com autoridades públicas e 

agentes políticos com vínculos de atuação no setor portuário. 

Diálogos com MAURÍCIO (o qual acredita-se que seja o MINISTRO DO MTPA, 

apontam que ROCHA LOURES estava acompanhando as atividades do Grupo de Trabalho 

formado para levar adiante a edição do Decreto: 
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29/07/2016 

2016-07-29 

Pode falar? Abs 
19:30: 18 

Rodrigo Rocha Loures 
19:30:26 

2016-12-05 

lrmào, tem o tel do Gustavo da jurídica? 
23 :52: 53 

2016-12-06 

02:45:49 

Mauricio, 
Só vi agora ... desculpe. 

02:46:32 

Salmos há pouco do Palácio. Acho que ele ainda está Lá 
02:46:58 

13/12/2016 

Não 
17:04:52 

Vim em casa e volto para o ministério. Alguma coisa? 
17:05:30 

Prõttma audjéncia minha 
17 OS :50 

Será as 16h9 
1709:08 

As ordens 
17: 10:37 

Vc não vem hoje ao Palácio? 
17: 17:40 

Não está na minha agenda 
17:15:41 

Amanhã é a apresentação do GT Portos ejá pedi sua presença 
17:19:09 
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Ahh 
17: 19: 20 

Entendi que era hoje ... equivoquei-me 
17.19 4' 

Nos vemos amanha. 
17: 19:52 

Assim que tiver a agenda confirmada com PR te aviso. 
17:10:"_'1 

0k 
17:21:03 

E importante 

.

17.21:14  

Também com HELDER BARBALHO, quando este era Ministro-chefe da 

Secretaria Nacional dos Portos, em 07/10/2015: 

2015- 10-07 

Olá IUMIm, vocé pode falar 7 Abs Rodrigo Rocha Louras 
23 :3 1:OS 

Oi amigo 
23:3152 

Posso sim 
23:32:01 

Vou te ligar 
23:32:12 

No dia 18/10/2015, ROCHA LOURES volta a falar com o HELDER 

BARBALHO e o MINISTRO informa que terá reunião com a RODRIMAR: 

2015-10-18 

Olá querido 
2005 10 

Amanhã farei a audiéncia a Rodrimar ,smb estarei com a AYrAQ.deseia que trate 

sobre "cargas vivas"? 
20:07:15 

A que horas vocé estará com a Antaq? 
21:15 :53 
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Em 06/05/2015 ROCHA LOURES é informado que poderia ser recebido 

por MÁRIO P0 VIA. diretor-geral da ANTAQ_ agência reguladora e também responsável 

nela análise de processos administrativos de reeguilíbrio contratual de empresas 

Qortuárias. 

2015-05-06 

Dr Rodngo o Dr Mano Povia da Antag pode receber o senhor as 16:00, o end fica 

SEPN - QD 5  14 - Coni E - 4 andar - Gab da Diretoria Geral Tania 
IS :3 S 09 

0k 
15 :4 1: 33 

Pode marcar o Mano 
1S:41:44 

Com isso, acredita-se que o conjunto de tais mensagens, somadas as 

demais inseridas no tópico da RODRIMAR demonstram a função central de ROCHA 

LOURES no trato da questão portuária, em nome de MICHEL TEMER. 

6.3 - ROCHA LOURES COMO PORTA DE ACESSO À MICHEL TEMER PARA OUTRAS 

DEMANDAS 

Além dos eventos anteriores já mencionados neste relatório, observou-se 

também que ROCHA LOURES se mostrava interlocutor de MICHEL TEMER em assuntos 

outros que não apenas a questão portuária. O que poderia ser natural, dada a função de 
ROCHA LOURES como seu assessor e pessoa de sua confiança, conforme destacado e já 

re tera do. 

Porém, algumas mensagens e diálogos chamaram atenção, devido a citação 

de outras pessoas investigadas, em assuntos estranhos à atividade de assessor ou mesmo 

que chamaram atenção por não aparentarem regularidade no trato com ROCHA LOURES. 

Não se podendo esquecer que ROCHA LOURES também era a pessoa da mais estrita 

confiança de MICHEL TEMER justamente para questões que posteriormente se 

mostraram vinculadas a atos ilícitos. 

De início podemos citar audiência solicitada por MILTON ORTOLAN, em 

06/01/2012, época em que JOESLEY BATISTA alega que o Senhor Presidente "pediu" 

para JOESLEY pagar espécie de "mensalinho" para MILTON ORTOLAN e WAGNER 

ROSSI, após sua saída e de WAGNER ROSSI do Ministério da Agricultura, no foi aceito por 
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JOESLEY, tendo realizado pagamentos mensais de 20 mil reais para ORTOLAN e 100 mil 

reais para WAGNER ROSSI. 

06/01/2012 - Solicitação de audiência de MILTON ORTOLAN, com o Vice-Presidente da 

República. 

E.ccirqc 	D ocH bcures 

Miiton Ortolan - Sinditec foi pedida aqenda com VPR 

Mifton Ortolan Sinditec foi pedida agenda com VPR 
- 

Neste diagrama de vínculos temos sistematizadas diversas ações de ROCHA 

LOURES, com indícios de irregularidade nas suas ações, enquanto intermediário do 

Senhor Presidente MICHEL TEMER: 
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INSERIR DIAGRAMA E INFORMÇÃO DO HUGO 

Porém, alguns contatos devem ser destacados, por aparentar ocorrência 

fora da sua regularidade. 

Neste sentido, foram identificadas conversas de ROCHA LOURES com 
ALEXANDRE CAMANHO, Procurador Regional da República, atualmente nomeado como 
Secretário-Geral da Procuradoria-Geral da República. Sendo que o contado telefônico cio 
terminal utilizado para a conversa encontra-se registrado por ROCHA LOURES como 
"ALEXANDRE CAMANHO", não deixando dúvidas sobre o interlocutor. As informações 

completas constam no RAPJ n. Q 107/2018-SINQ/DICOR/PF. 

Consta em fontes abertas que o Procurador Regional foi Presidente da 

Associação Nacional dos Procuradores da República entre 2011/2015. 

Mensagens datadas de fevereiro/2014 já indicam a proximidade entre os 

dois, ocasião em que CAMANHO solicita uma audiência com o MICHEL TEMER, a quem 
Camanho chama de Presidente. Neste período, frisa-se, CAMANHO ainda atuava como 

representante de classe. 

2014-02-1v 

Estimado amigo, posso ver o presidente na semana que vem? 
11:59:15 

2015-03-15 

Estimado amigo, alguma perspectiva? 
19 55:00 

Alexandre confirmo horário até amanhã Abs. 
21:16:14 

Dois anos depois e após ter deixado suas funções na ANPR, ALEXANDRE 
CAMANHO continua com as tratativas com ROCHA LOURES. Na mensagem abaixo, datada 
de 16/04/20 16, ALEXANDRE CAMANHO pede para encontrar com ROCHA LOURES e diz 

que tem "coisas importantes para dizer". 

462 



Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária 	 5 o 
,.-, 6 _ 

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

2016-04-16 

Prezado amigo, obrigado pela mensagem! 
02 :39: 26 

Transmitirei seu abraço. 
02:39:42 

Estou aqui neste fds. Estou a disposição. 
02:40:0v 

Se puder encontrar comigo, tenho dez nunutos de coisas importantes para dizer. 
02 :42:0 1 

Pode ser amanhã • Após almoço 
02:43:3S 

Digamos 15:30 hs' 
02:43 :45 

Combinado. Onde? Em minha casa? 
03:00:45 

Em 29/04/2016, ALEXANDRE CAMANHO demonstra para ROCHA 

LOURES contentamento na indicação de SARNEY FILHO para MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE, pasta que veio assumir em 12/05/2016, após aprovação do processo de 
impeachment de DILMA ROUSSEF no Senado, dias após a conversa. No diálogo, CAMANHO 

ainda fala que SARNEY FILHO é "um bom amigo e verdadeiramente engajado". 

Também chama atenção que CAMANHO diz que já tem "bastante material" 

e "preciso passar'. Não estando claro quais tratativas teria com ROCHA LOURES 

(26/04/2016). 
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2016-0.4-26 

Alexandre, imensa correria. Desculpe a demora. Quando volta? 
00:02:05 

Na próxima terça Já tenho bastante material. Preciso te passar 
00:39:46 

2016-04-29 

Se se confirmar Sarnev Filho para o vtvIA, será uma grande alegria. E um bom 

amigo e verdadeiramente engajado. 
12:36:48 

O RPAJ n. 2  107/2018 traz a informação que JOSÉ SARNEY FILIlO também 

é conhecido como ZEQUINHA SARNEY, o que se mostra importante para as mensagens a 

seguir. 

Sarney HIho 

José Sarney Filho, também conhecido corno Zequinha Sarneyl é uni 
advogado e potico brasileiro filiado ao PartidJïhente 
deputado federal pelo Maranhão Foi ministro do Meio nibiente de 2016 

a 2018 'Nikipédia 

Nascimento: 14 de junho de 1957 idade 61 anos 1 São Luis. Maranhão 

Candidatura a: Senador da República Federativa do Brasil 

Partido: Partido Verde 

Cargo: Deputado federal do Brasil desde 1983 

Assim como citado acima, outros diálogos denotam que ALEXANDRE 
CAMANHO e ROCFIA LOURES estavam tratando antecipadamente de assuntos 

relacionados à composição de novo Governo interino de MICIIEL TEMER, após 

afastamento de DILMA ROIJSEFF, o que somente veio a ocorrer em 12/05/2016. 

No dia 05/05/20 16 ALEXANDRE CAMANHO menciona uma conversa do dia 

anterior e uma possível indicação para a pasta da TustiçaMlNlSTÉRIO DA JUSTIÇA). 
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Inclusive tendo se colocado à disposição para urna "sondagem preliminar" com o 

"indicado" por ele. 

2016-05-05 

Da conversa de ontem pensei: pq não chamar Francisco Rezek para a Justiça? Duas 
vezes ministro do STF, presidente do TSE, juiz da Corte da Haia, ministro das 
Relações Exteriores, doutor pela Sorbonne, procurador da República.. - 

13:50:40 

Isso é que é notável!! 
13 :50:50 

Se o presidente quiser, posso fazer uma sondagem preliminar, para que ele não 
corra riscos. 

13 :5 1: 20 

Fui assessor dele no STF e somos amigos pessoais. 
13 :51:41 

Otima sugestão! 
14:36:05 

Falarei com ele e te aviso apôs almoço. Favor aguardar. 
14:36:43 

Já em 10/05/2016, ALEXANDRE CAMANHO informa para RODRIGO 

ROCHA LOURES que está com "meninos da Lava Jato" e pergunta para ROCHA LOURES 

se "o presidente quereria vê-los? ". 
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2016-05- 10 

Caro amigo, preciso de um e-mail teu 
15: 15; 22 

Estou com os meninos da Lava Jato. O presidente quereria vé-los? 
20:09:21 

Rodrigorochaloure s Z me.com  
202635 

Rochaloures presidencia.gov.br  
20:27:05 

Vou checar 
20:27 :2 1 

Se ele não puder , posso estar com vocés, caso ache oportuno. 
20:28:07 

Acho sim. 
20:39:52 

Já te respondo. A principio sim. 
20:48:00 

Onde eu poderia encontrá-los? 
2055:44 

Estamos na associação dos médicos de BSB. Vc sabe onde é? 
222912 

Não 
22:29:44 

Na descida da ponte. Posso ligar? 
22 :3 1. 19 

A tentativa de encontro de MICHEL TEMER com membros da força-tarefa 

da Lava Jato foi veiculada pela imprensa na época, conforme reportagem a seguirL  

inclusive destacando a negativa dos Procuradores em se encontrar com MICHEL 

TEMER às vésperas de assumir a Presidência da República. 
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'Deputado da mala' tentou marcar 
encontro de Temer com procuradores da 

Lava-Jato 
Fcrc•trcf c 	reunião com presiáen:c -: dz a . t:o do impeachment de Duma 

DI1.IITRIUS DAIIIAS 

SÃO PAULO - O procurador da força-tarefa da Lava-Jato Carlos Fernando dos Santos 

Lima afirmou nesta segunda-feira que o presidente lichel Temer. às vésperas de assumir 

a Presidência de forma definitiva em maio do ano passado, convidou os procuradores 

para um encontro à noite no Palácio do Jaburu. O convite, no entando. foi recusado pelos 

integrantes do grupo que lidera as investigaçôes. 

O emissário enviado por Temerpara uma premiação da Associação Nacionalo dos 

Procuradores da República (APR) foi Rodrigo Rocha Loures.IUm ano depois. Rocha 

Loures foi flagrado em março deste ano com uma mala de R$ 500 mil em propina paga 

pela JBS. O convite ocorreu no dia da votação do impeachment da então presidente Dilma 

Rousseff no Senado. 

Fonte: https://oglobo.g1obo.com/brasil/dePUtad0dafla1atent0fharcar0ntr0tehh1ec0  

procuradores-da-lava-jato-21 703501 

IV Prêmio República: conheça os vencedores 
de 2016 
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Fonte: http://anpr.org.br/llotiCia/4581  

A conversa abaixo, datada de 11/05/2016, porém, indica que RODRIGO 

ROCHA LOURES foi ao evento, em nome de MICHEL TEMER. 

Consta ainda que ALEXANDRE CAMANHO e o PROCURADOR DA 

REPÚBLICA JOSÉ ROBALINHO foram ao encontro de MICHEL TEMER, no Palácio do 

JABURU, em Brasília, em 12/05/2016. 

2016-05-li 

Foi muito bom 
02.03:i 

Também achei! Obrigado 
02:09:30 

Parabéns pelo evento 
02:09:40 

Agradeço tua presença. 
02 :09:53 

Além da amizade fez novos vinculos. 
02.10.09 

Foi muito bom. 
02:10:21 

Conte comigo sempre. 
02: 10:3 1 

Da mesma forma 
02:11: 10 

Caso possa, ficou agendado para esta quarta feira as 9 hs no Jaburu. Você e o 

Robalinho. 	
04:11:05 

Agradeço. Certamente. 
09:56:01 

O encontro também repercutiu na imprensa, conforme trechos de matérias 

abaixo: 
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A procuradores, Temer diz que não brecará Lava 
Jato 
Pt'dente en ex cito 	eiçcxIt:U uoIn i€: 	Iii d 	tria 	 aU:U opaJ) 

PMDB 

drano Ceolin. O Estado do dFauo 

BRASÍLIA - Antes mesmo de assumir Presidência da República, Michel Temer solicitou 

uma reunião com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República 

(ÀNPR). José Robalinho Cavalcanti. O encontro ocorreu no Palácio do Jaburu, no mesmo 

dia - ii de maio - em que o Senado iniciou a votação para a abertura de processo de 

impeachment da presidente Duma Rousseff, o que determinou o afastamento da petista 

por um período de até 180 dias. 

Considerado ponto ne\Tálgico do atual momento do País, a Operação Lava Jato tem 

merecido atenção especial do presidente em exercício. É por esse motivo que Temer tem 

insistido - tanto publicamente quanto reservadarnente - que não fará nenhuma 

interferência nas ações do Ministério Público ou da Polícia Federal sobre o caso. A 

operação tem como alvo aliados de Temer e até ministros de Estado, como Romero Jucá. 

"Ele nos chamou para falar sobre a Lava Jato. Afirmou que considera a operação 

fundamental para o País. E pediu que levássemos esse recado para a categoria", disse 

Cavalcanti ao Estado. "Ele respeita a autonomia das instituições. Não faria sentido um 

governo dele representar um retrocesso", completou o presidente da entidade dos 

procuradores. 

Fonte: 
jato,100000S22O3 

Segundo informações veiculadas na mídia, ALEXANDRE CAMANHO teria 

encontrado com MICHEL TEMER para tratar de assuntos relacionados à sucessão 

na Procuradoria-Geral da República. 
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Rocha Loures atuava como interlocutor de Temer com procuradores da República 

O contato girava em torno de temas vanados, como Lava-Jato, reajustes salariais e. mais recentemente, a 

eleição da lista tríplice para a sucessão de Rodrigo Janot. 

Nessas conversas com os procuradores regionais José Robalinho. atual presidente e Alexandre Carnanho, seu 

antecessor. Rocha Loures dizia sempre falar em nome de Michel Temer 

Em 2016, Rocha Loures chegou a marcar um café da manhã de Temer com os dois procuradores Num café do 

manhã no dia 11 de maio, dia da abertura do processo de impeachment de Duma Rousseft no Senado, o então 

vice-presidente pediu a eles que transmitissem á torça-tareIa do MPF em Cunluba que não haveria interferência 

na operação 

Temer pediu ainda que houvesse um encontro dos uiteqr antes da força tarefa com o p'esirlonte da República. 

pedido que foi rechaçado pelos procuradores de Curitiba 

A partir daí Rocha Loures deixou de ter contato com Camanho e passou a procurar apenas btohalinho 

Ainda em 2016 houve mais dois encontros em que Robatunho o procurou para :onversar sobre o reajusto 

salarial do MPF 

O assunto lista tríplice passou a sei objeto da atençáo de Rocha Louies este 003 f\ uftncào ia isto sod ruo 

prôxirno dia 26 de junho e os candidatos a PGR estão em plena campanha 

Nessas conversas mais recentes, o então assessor de Temer pedia que Robalinho falasse do clima interno do 

MPF e descrevesse os principais candidatos a PGR 

Mas o interesse de Rocha Loures pela eleição na PGR não parava ai A outros interlocutores, ele defendia o 

nome da suhprocuradora Raquel Dodge e dizia que era ela a preferida de Michel Temer para o cargo 

Robalunho e Camanho confirmaram à coluna os encontros, tanto com Temer quanto com Rocha Loures. De 

acordo com os procuradores. o contato foi iniciado por Loures e tinha exclusivamente, por parte deles, o objetivo 

de fortalecer a lista tríplice como mecanismo do MPF para munir na escolha do POR. 

Raquel Dodge afirmou ter conhecido Rocha Loures hã alguns anos no Paraná, por intermédio de uma amiga em 

comum Este ano num telefonema. Rocha Loures lhe pediu que ela recebesse uma jornalista De acordo com a 

subprocuradora. ela nunca pediu o apoio do deputado nem lhe autorizou para que falasse em nome dela 

Fonte: https://blogs.oglobO.globO.COm/laUrO-iard  im/post/rocha1oureSatUaVaCOm0ifltCrt0cut0re 

temercomprocuradores-darePubliCa.ht1 

Além dos casos destacados acima, os quais reformam a convicção de que 

ROCHA LOURES era a porta de acesso à MICHEL TEMER, dois diálogos em especial 

chamaram atenção da equipe de análise e desta Autoridade Policial. 
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Em uma conversa entre ROCHA LOURES e ALEXANDRE CAMANHO, datada 

de 25/05/2016, após MICHEL TEMER assumir a Presidência da República, CAMANHO 

aparenta urgência em falar com o PRESIDENTE ao final do dia. 

Disse que estaria indo conversar com "Zequinha" e afirma ter "muitas 

coisas que precisa levar ao conhecimento do pyesidente via vc" (RODRIGO ROCI-IA 

LOURES). 

2016-05-25 

Estimado amigo, estou indo agora conversar com o Zequinha 
1S:1:02 

Tenho muitas coisas que preciso levar ao conhecimento do presidente. via vc 
IS:F 25 

Ok 
19:04:51 

Falamos hoje -) 
19:04:59 

Vtao amanhã -: 
19:05:42 

Viajo hoje! 
19:13:40 

Pensei em passar agora. 
19:19:34 

Se não, assim que vc puder semana que ,,em 
19: 19: 4S 

Acredita-se que "Zequinha" talvez seja JOSÉ SARNEY FILHO, a quem 

ALEXANDRE CAMANHO fez referência corno amigo em outra conversa. 

Dc modo complementar, na data de 25/05/2016 foi noticiada a 

homologação da delação de SÉRGIO MACHADO pelo Ministro TEORI ZAVASCKI. Que 

por sua vez envolvia membros do antigo PMDB, inclusive conversas do ex-Senador 

JOSÉ SARNEY— pai de ZEOUINHA SARNEY. 
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Teori homologa delação de Sérgio 
Machado, ex-presidente da Transpetro 

orfl nomoIOgaÇO, PGr poucia pedir 	ula 'J: 

O ministro Teori Zavascki. do Supremo Tribunal Federal (STF). homotogou nesta quarta-feira 

(25) o acordo de detacão orerniada dc ex-presdente da Transpetro Sérgio Machado no âmbto 

da Operação Lava Jato 

A Transpetro é a subsidiária da Petrobras responsável pelo processamento de gás naturai e 

transporte de combustíveis. A Lava Jato apura desvio de recursos da Fetrobras em 

investigações que envolvem políticos, empreiteiras e ex-dingentes da estatal. 

Uma gravaÇão d;vulgada nesta semana de conversa entre Machado e o senacor Romero Jucá 

(PMDB-RR) resultou na saída do político do Ministério do Planejamento para o qual tinha 

sido ncmeadc pelo presdente em exercício Miche Temer Ivlachado também gravou conversas 

com o presidente do Senado. Renan Calheiros (PMDB-AL) e con'i o ex-presidente e ex- 

senador Jose Sarney PMDB-AP) 

Fonte: littp://gl.globo.com/politica/operacao-lava-jato/iioticia/2016/05/teoi-i-hoiiiologa-delacao-de-

sergio-machado-ex-presideilte-da-ti-anspeti'o-litnil  

Após 5 (cinco) dias da conversa anterior, em 30/05/2016, ALEXANDRE 

CAMANHO volta a dizer que tem urgência em falar assunto importante com ROCHA 

LOURES. mas pede para o encontro ocorrer fora do Palácio do Planalto, pois alega que se 

fosse no Palácio "seria muito expositivo" 
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2016-05-30 

Tenho urgência de falar com vc. 
17:32:51 

0k 
17:33:11 

Pode ser aqui no Planalto? 
17:33:27 

16 hs 
17:33:33 

Ok. 
17:33:46 

Sala 314 
1:33:55 

Telefone aqui 3411 1931 
17:34:35 

Impossível ser fora dai? 
17:35.18 

Já respondo. 
17  :35 :43 

Estimado amigo, o que faço? 
1S:5S:02 

O assunto é impoitarne é urgente, mas não sei se ir ai seria muito expositivo 
1S:5S:3 

Resta frisar que somente a partir dos diálogos tratados não é possível 

chegar a qualquer conclusão sobre o resultado dos encontros entre ROCHA LOURES e o 
Procurador Regional ALEXANDRE CAMANHO, bem como eventuais temas tratados. 

No mais, em sede policial resta obstaculizado qualquer avanço em tais 

questionamentos em função do disposto no Art. 18, parágrafo único, da Lei 

Complementar n. 2  75/1993, cabendo à Procuradoria-Geral da República, ao tomar 

ciência do presente Relatório Final e suas conclusões, adotar as providências que 

entender melhor para o caso em questão. 
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7 - DA EDIÇÃO DO DECRETO n. 2 9048/2017 

Traremos também neste tópico os principais dispositivos de interesse, 

identificados preliminarmente em análise, inclusive aqueles de conhecimento do Grupo 

de Trabalho encarregado de dar encaminhamento ao novo Decreto dos Portos, além do 

que foi apontado em contradição pelo TCU, após sua edição, destacando os pontos 

questionados sobre diversos dispositivos. 

De início, vale dizer que, em que pese as negativas dos servidores 

públicos envolvidos na elaboração e tramitação do Decreto 9048/2017, há indícios 

robustos que diversos dispositivos inseridos no normativo guardam questionamentos 

do ponto de vista legal e até mesmo constitucional. 

É possível perceber que as discussões vão muito além do interesse de 

aproveitamento dos contratos PRÉ-93 ou mesmo ampliação do prazo de concessões para 

até 70 anos, havendo tratativas e dispositivos correspondentes que abordam temas como 
adensamento de áreas portuárias, expansão, alterações de áreas sem novas licitações, 
autorização para gastos e contratações sem autorização prévia do poder público e ainda 

questões sobre reequilíbrio-financeiro que flexibilizam em muito a legislação, de acordo 

com interesses de empresários do setor portuário. 

7.1 - PRINCIPAIS DISPOSITIVOS DE INTERESSE DO SETOR E JUSTIFICATIVAS. 

(ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PELO DECRETO) 

Como já é de conhecimento, anteriormente à edição do DECRETO 

9048/20 17, foi criado Grupo de Trabalho no âmbito da Ministério dos Transportes, para 

tratar do tema, inclusive com participação de representantes do setor portuário, suas 

associações e agentes políticos ligados ao setor. 

Contudo, é possível perceber que a questão técnica pode ter ficado em 

segundo plano quando se analisa os dispositivos inseridos. 

Deve-se registrar que o Governo do Senhor MICHEL TEMER de fato 

priorizou o encaminhamento de tais demandas, uma vez que apenas dois dias após 

empossado no cargo de Presidente da República, em 31/08/2016 já foi publicada a 

portaria de criação do Grupo de Trabalho: 

O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA) publicou, no 

Diário Oficíal da União (DOU) de 05/09, a Portaria n2  366, de 2 de setembro 

de 2016, que constitui Grupo de Trabalho com o objetivo de atender o 

disposto no Art. 46, do Decreto n2  8.033/2013, e assim contribuir com a 
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elaboração de ato conjunto para estabelecer os procedimentos para cessão de 

áreas públicas da União, com vistas à implantação de instalações portuárias. 

h ttps://www.portosprívadOS. org. br/index.php/n o ticias/noticias/l 65-

areas-p ublicas-da-un iao-e-o 

Tal ato dispunha em seu artigo l o objetivo de "Constituir Grupo de 

Trabalho com o objetivo de atender o disposto no Art. 46, do Decreto n2  8.033, de 27 de junho 

de2013, e assim contribuir com a elaboração de ato conjunto para estabelecer os 

procedimentos para cessão de áreas públicas da União, com vistas à implantação de 

instalações portuárias". 

Dos documentos analisados se extrai que de fato ocorreram diversas 

reuniões do GT (cerca de 30), alinhamentos com outros envolvidos e bastante iteração 

entre os membros do GT. Notou-se também que foi dada considerável relevância a 

participação de empresários do setor portuário durante o andamento dos trabalhos, cuja 

entrega de propostas por parte destes empresários chegou a figurar como pré-requisito 

para o avanço das iniciativas do GT. 

L\TOR\IES GERAiS: 

O C'oordeu,idor do GT infonnou que sera apresentada urna iropota de 

desburocratzaço. por enipreáno do setor portuitrio. para o Mnso dor, Traiisporte. 

no dia 5102016. No penodo da tarde. esses empresanos farão urna apresernaço ao 

&T No haverá debate. 

O prazo final para ennea do relatono do GT e ate o da 512 2316 
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- Cirdiiidr do Gi 

Pede ao GT que feche a Memória da l'Reumo are o dia 20:C9. 

Informa que os empresirios vão entregar. primeiramente, a an.hse da parte u±alegal. A 

parte legal será entregue a posrnori. No dia 510. a tarde. na saia mterava do edificio 

Sede. seta a reunião de apresentação do uabalho ao GT. 

Os representantes do (.+T poderão chamar convidados a participar da apresentação. Os 

empresários farão urna proposta e o grupo a analisara postenormente O GT pode 

convidar aiguém para esclarecer, se achar necess&'io. 

Há duas dimensões a serem anahsadas a legal e a infralegai. 

e 	Falou da necessidade de se consiur e seguir um crouozrama. 

n.uac ri Gupo de Tr4Ih' PotU 	Iii' 435 _,---_•' 

- ':order.or do GT 

O nabalho preliminar sera elencar todos os pontos. relembrou o cnreno A "B e 

Em ue 	h term do inciado,  GTu 	rposta d ndep 	3 	s 	 1  

pnvadas. no dia O 10 Oi6. para ccnfrentai as Ul=idade3 e estabelecer e:onc'grama ie 

acâc 

Se for necessário. mas que. a prineipio não se considera pedir prorrogação de prazo 

mas não seria luazoável" se vier a acontecer. 

O aue es enipresános propuserem vas comcdir ou não com nossa iierarquiza;àc' de 

itens. Nesse uabakio preliminar. oGT esta tate4id0e buscando avanços 

2' ReUÍO do Grupo de 1rIPt0 POI`13flã fiv  43 

Alertou 	s trabalhos cc'iieçarào. defaii depors da apreemaçàc' dos empresár'.os no 

cha 51Çr2Ü16 cuan.zk' .e.va: ccn,hecer a de',iiiidi real da inictativa privada 
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FELff'E - coCFMT 

Essa metodologia não e muito boa. Pode-se mudar o decreto e estar em conflito com a 

lei Identificar os problemas. todas as nonnas relacionadas a esse tema e cruzar para 

propor as so1uç'es. 

Identificar os problenias. as nonnas os decre:os e as portarias. relacionadas ao terna. 

estabeecet sciuçôes e assim venfica 	nivel normativo necessita alterar 

Fonte: Ata da 2° reunião do GT 

DRUMMOND - Coordenador do GT 

O foco do nabalho de-,-e estar voltado para atração de investimentos. respeitando as demandas 

do Governo e do Setor Pnvado 

A encomenda do GT é para estudar como melhorar o nível de inves.niento do setor pnvado no 

setor portuano. não é para simplesmente atender demanda de empresxis. e s= aquilo que for 

importante para o mteresse publicc'. 

Alertou que o item referente as coinpetncIas relativas a desceutaiizaço de airendanientos de 

arcas as Autoridades Portuanas deveni ser classificado como pnoridade 	tendo em vista ue 

no pertence ao objeto principal do GT 

Fonte: Ata da 3° reunião do GT 

As reuniões do grupo continuaram e os representantes de associações 

portuárias fizeram a apresentação de suas demandas ao GT, no dia 05/10/2016. 
Entretanto, em reunião posterior a essa apresentação, o GT foi alertado por Felipe 

Nogueira Fernandes (CONJUR), que alguns pontos da proposta dos empresários poderiam 

atentar à legalidade. 
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5 r ' 
Oô 

(Teiip& 
Comentou que a minuta de decreto apresentad.a pelos empresnos tem pontos que 

sào duvidosos ouanzo à lea1idade. 

Drwnmoud.' 
Orientou que as duvidas undi.cas deverão ser levadas a anhse do Setor Jundicc do 
MTPA. para no atapalhar as discuss3es do; subupos 

iFehp.e: 
C'omertou oue existe um parecer vincudante da AC-C. por meio do qual a .AGTJ 
orienta que o.-,contatos nio podem ser adaptados quanto ao p:azo de vigéncia 

Fonte: Ata da 5° reunião do GT 

Na sexta reunião do GT, ocorrida em 24/10/2016, chamou atenção o 

aparente incômodo de participante que questionava a representatividade das 

associações. Além disso, foi também proposto o envolvimento das Autoridades 

Portuárias (Docas) e Portos Delegados, relacionado aos assuntos de Portos Organizados 

(P0), porém, essa possibilidade foi refutada por parte do coordenador do GT, que afirmou 

não haver mais espaço para ouvi-los. 

Alber: 
uenu uv: a opiiuio da .Autcndacies ?c'rtuanas Docas e dos ?otos Deleàos na 

:tic ce Pt'Y" 
Inda u;e essas asocactes somadas representam lOOC o  do setor. em sua opunão- não 

re:ee:.:am os 	o 

A eoss;àc do (T Portos numa rewão com os autores da Proposta sena uns embate 
toti1nente 	rodunv 	 cQde um abalho muito bem d2.brado pelo C7T. 
Não deve ter a parnclpaçào do GT na expasiçàc aos euspresanos e :un a presença do 
Coordenador e do Muuso colocando a conversa di_eta com as as;ociaçôes 
O Munsno detemunou a propna criação do C-T e :sso e iuna resposta 

A SE? não quer ouvir a associação. não no ã=bito do C-T 
Objenvo é ouvi-los antes que feche a pnmeira versão. 

Leano 
importante que setam escutados os autores da Proposta. afinal a demanda e deles 

Carol 
Concorda com a apresentação dos autores da Proposta 

Fehpe.i 
Achou relevante marcar urna data e solicitar a]uis escliuccunentos no formato de per2iuitas 

e resposta;. 
(Fabio 

E favorável agendar reunào com o; ere;ário;. lembrando que o Mim;no a;;tunm 
comproms;so de estudar a proposta 
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Druinmond) 
No nio ento. nk,  la espaço para Cli:. 	 pe1eados. 
O ohjeivc' é fachtar. promover e de:tavar. -a,  açes de over'.c' re1airas ao invetiiieuto. 

kponto fundamental. 
O éxi:c estt em encontar um ponto em connau ente o Setor Publico e o Privado. 
Dec±do que na reuào. com  os empresnos. udo haverd discussão 
Faremos unia fase de esckacunentos. sem mentos 

Fonte: Ata da 6° reunião do GT 

No dia 07/11/2016 ocorreu reunião do GT (sétima) com a participação de 

representantes de Órgãos Públicos e associações representantes do setor portuário, quais 

apresentaram proposta de alterações na regulamentação do setor. 

A oitava reunião do GT, ocorrida em 09/11/2016, foi esclarecedora no 

sentido de deixar claro que as propostas de mudanças da regulamentação do setor 

não estavam restritas a edição do Decreto que estava sendo discutido, mas que 

consideraria também a possibilidade de alterações de normas e portarias e que aguardava 

o envio de proposta de alteração por parte das Entidades representativas do setor 

(inclusive no dia 07/11/2016 foi enviada ao Ministro MAURICIO QUINTELLA uma 

proposta de "Revisão do Marco Regulatório do Setor Portuário' (Processo SEI flq 

50000.119609/2016-03) por parte das Entidades Representativas do setor). 

Coorcenador: au os traba hos as c3c e jeu a oauta da reuniàc. Informou qe 

iraRe ator:' ira acm ia minuta de 

pzIari S L1UC J 	r o .eto Je stic j o srer '' 	nca ressItc'i que o GT esta 

acardando a proposta de iIteraç5o das portaras a ser enviada pelas entidades. 

Fonte: Ata da 8° reunião do GT 

Além do que foi citado, a reunião também levantou preocupações 

quanto ao não atingimento do objetivo de atração de investimentos a curto prazo e 

preocupações relacionadas ao alinhamento jurídico. Foram explicitamente 

levantados alguns pontos sensíveis da Proposta/Decreto, como o caso das prorrogações 

sucessivas, que naquele momento, no entendimento de representante do GT, poderia 

deixar a questão sujeita ao TCU. 1-louve, inclusive, sugestão que a proposta fosse 

apresentada ao TCU para se evitar confrontos futuros mas essa apresentação não ocorreu 

até a edição do Decreto. 
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Drurnriond: soDcitou que fossem eantados os aspectos de rnacr ificulade oa 

pr000Sa 

LU1Z Fernando: apontou a renovação sem omite e a renovação de contratos anteriores 

à lei. 

Flávia: Necessioade de cbse'.'a 	arcabouço JIJÍídIC0 Para o caso dos portos 

orcanados evernos cbs.er.ar  a necessiade de 	rOrí FOr pC 3 te5 sucessivas 

.J j,mo urna 'ra 3CiI Jua c 	m 	 :  

rias bice eQ. .c eiarn: 

Fle:inU:açãO oe ir,vestimentos: necess.dade Cié avaiaçâo. É possível racionar o 

tempo do contrato. O requíbrio do contrato deve ser feito de acordo com os 

irvesimentos. 

Luz Fernando: suoerk Ièv3r a prcposa ao TJ para evitar um confronto 

desnecessário. 

Fonte: Ata da 8° reunião do GT 

O relatório final do GT foi apresentado ao Ministro MAURICIO 

OUINTELLA no dia 15/12/201 ainda pendentes outras reuniões e alinhamentos entre 

os envolvidos, até que se chegasse a formação final do texto do decreto. 

Abaixo, destacaremos trechos do Decreto aprovado, que foram objeto 

de questionamentos por pareceres jurídicos no âmbito do próprio grupo 

elaborados por FELIPE NOGUEIRA FERNANDES (Advogado da União e representante 

da CONJUR/MT no âmbito do GT), mas que mantiveram sua redação ou não foram 

alteradas significativamente deixando margem a questionamentOS atuais, inclusive pelo 

TCU. 

Para cada um dos itens identificados serão apresentados o texto constante 
na minuta do decreto, alguns trechos do Parecer Jurídico (demonstrando possibilidades 

de conflitos com o TCU/riscos), o texto final do decreto publicado14  e considerações, 

quando aplicável. 

SUBSTITUIÇÃO DA ÁREA ARRENDADA 

TEXTO MINUTA 

1-1 
 Quando da realização de comparações. considerar a possibilidadc de mudanças em texto e na nunieraçio dos 

dispositivos do decreto 
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"Art. 24-8. A área dos arrendamentos portuários poderá ser substituída, no 

todo ou em parte, mediante prévia autorização do poder concedente, ouvida 
a autoridade 'portuária, desde que: 

1 - 
a medida com provadamente traga ganhos operacionais à atividade 

portuária ou no caso de empecilho superveniente ao uso da área original; e 

11 - seja recomposto o equilíbrio econômico-financeiro do contrato." (NR) 

TECHOS DO PARECER 

Si. Ocorre que. clii alZumas ocai'e[44]. de Çonta~ da UniSC 

a5ubimiçc da arca azïendada seria :1egaItpci implicar a decazacterizaçào dc ohjeo da 

	

hcitaço 	ii . Por co'ezi.rnte. embora ieca1niente conrdere ctue drsc'tivo rooso é juudcameiite 
válido, e eyuic i •a:va: que ha um :icc :eIevaite de qi:e a regia que pie' a uhtiniçào de: 

	

1 ait 	'e:iÍa a er è:deda 	h-i 

441 	crdto n° 192 2012-Plenano: Accídto n 301020 12-Plenanc: Acoict?to x 
3331 201-P1ecario. 

TEXTO DECRETO 

"Art. 24-A. A área dos arrendamentos portuários poderá ser substituída, no 
todo ou em parte, por área não arrendada dentro do mesmo porto 
organizado, conforme o plano de desenvolvimento e zoneamento do porto, 
ouvida previamente a autoridade portuária, e desde que: 

1 - 
a medida com provadamente traga ganhos operacionais à atividade 

portuária ou, no caso de empecilho superveniente, ao USO da área original; e 

II - seja recomposto o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

§ 1 2 O poder concedente e o arrendatário são partes competentes parci iniciar 
o processo de substituição de área previsto no caput. 

§ 22 Caso não esteja de acordo com a decisão do poder concedente, o 

arrendatário poderá: 

1 - solicitar a rescisão do contrato, quando a iniciativa do processo for do 
poder concedente; ou 
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1! - desistir do pedido de substituição de área, quando a iniciativa do processo 
for do próprio arrendatário. 

§ 32 Na hipótese prevista no inciso 1 do § 29, o arrendatário não se sujeitará à 

pena/idade por rescisão antecipada do contrato. 

§ 42 A substituição das áreas de que trata o caput deverá ser precedida de: 

1 - consulta à autorídade aduaneira; 

II - consulta ao respectivo poder público municipal; 

III - consulta pública; 

IV - emissão, pelo órgão licenciador, do termo de referência para os estudos 
ambien tais com vistas ao licenciamento; e 

V - manifestação sobre os possíveis impactos concorrenciais do 

remanejamento." (NR) 

CONSIDERAÇÕES 

Em seu Parecer, o Advogado da União apresentou visões diversas em que 
defende a validade jurídica da alteração proposta. No entanto, ele foi transparente ao 
demonstrar um "risco relevante" de que a norma pudesse ser considerada ilegal. O 
exemplo citado sobre posicionamento do TCU se baseou em avaliação de caso concreto, 
por parte do Órgão Colegiado, julgando que a substituição de área arrendada seria ilegal 
por gerar descaracterização do objeto da licitação. Nesse sentido, o precedente não 
parecia algo a ser desconsiderados como foi o caso. 

ADAPTAÇÃO DOS CONTRATOS ATUAIS ÀS NOVAS REGRAS DO REGULAMENTO 

TEXTO MINUTA 

"Art. 30  Os arrendatários que estejam com contrato em vqor ou em operação 
na data da publicação deste Decreto poderão, em até cento e oitenta dias, 
manifestar seu interesse na adaptação de seus contratos aos termos da Lei 
n-°. 12.815, de 5 de junho de 2013 e seus regulamentos mediante aditivo 
contratual. 

§ 1° A adaptação de que trata o caput permitirá a adoção de cláusulas 
contratuais que estabeleçam, entre outras disposições, a possibilidade de 
prorrogação da outorga, nos termos estabelecidos pelo art. 19 deste Decreto, 
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inclusive para os arrendatários que tenham unificado ou prorrogado os seus 

contratos nos termos do art. 5 da Lei n 0  12.815, de 5 de junho de 2013. 

§ 20 Aplicar-se-á às prorrogações de contratos adaptados na forma do § 100 

disposto no artigo 19-A deste Decreto, ainda que a prorrogação seja feita no 

último quinquênio." 

TECHOS DO PARECER 

13 Pelo que pude con reender do at 3 da minuta de Decreto, seria admitida a 
ampliação do prazo de vigência dos atuais contratos de arrendamento portuário ate o limite de 
setenta anos. que passaria a sei previsto no azt 19 do Decreto n S.033. de 2013. Mais que isso. essa 
possibilidade de ampliação de prazo se aplicaria. uic1usve. a contratos que jã tenham expiiado. as 
cujos airendatinos. por alguma razão. ainda esteiam operando o respecti 	

m 
vo terminal porniazio ria 

data de publicação do Decreto. Em sintese. a norma permitiria: (i) o revigoramelito de contratos 
cuja vigincia jr tenha se encerrado e (ii) a ampliação do prazo do.-contratos vigentes até o limite 

de setenta anos. 

1 74 Entendo que não seria possivel revgcrax por decreto contratos de arrendamento 
i expirados Nessa siniaçãoaplica-se a Orientação Normanva AGU n 3 de 2009: 

Na auh;e do 	oe.ío: elanvo a p 	oaçào de prazo. cu.u.ipre ao 

n&co nfi vecai e n.o h3  e ao1aço do ara1 prazo de v:gncia- em 
corno eventual c.ic:a de ;ouço de conuadade nc' a.ittivo 

precedene:. lupoeei cue con 	ain extinção do ajucte. unpedmclo a 

piorrogaç.o Onextaço Ncrnariva Cr 	d. I09) 

15. Uma vez expirada a vgéncta originaL não se admite a prorrogação de contratos 

administrativos riem mesmo se houver previsão contratual de possibilidade de prorrogaçào. Nessa 
situação. o revigorainento do contrato configuraria ofensa a ohrigaçào de ljcitar ressalvada eventual 
possibilidade de contratação direta. E o entendimento jã consolidado da Advocacia-Geral da União. 
Por isso. penso que decreto tainbem não podexia revigorar a vigência de tais contratos. Seria unia 
medida com efeitos equivalentes aos de uma dispensa de licitação. o que requer obngatorainente 

previsão em lei em sentido estrito. Como afirma Marçal Justen Pilho. havendo viabilidade de 
disputa. é obngatôna a licitação, excetuados os casos de 'dispensa' autorizados por ler[Sif'. 

1 5 	1e:i 	eatiido cue o mesmo iaciocxL::o raaem se 	hoo a ain1:ç o 

prazo de
am 

vitii:: atualmeire tieV:.to 1105 	iii3tO'. ainda igeires 

:aJk3a aut za 	 . 

gL_po Í'L 	 1r t i 	 .i tnaii [J Hi " 

o risco de se considerar que tal norma :ezuiamenta: estaria Ciii ocrriadrçào com a regra da 

vrnctrlação a,:, instrumento cofivocatorlo tait 3 da Lei n S.i$56. de 193[S31. Em outros termos. 
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1 7  No entanto. informo que ji houve pelo mecos um caso em que. por Decreto 

foram "mantid.a" pernussôes e autonzaç'3es de serviço publico anteriores a sua vigêilci.a pelo prazo 
maxirno de v énca que passou a ser estabelecido no mesmo ato noimativo. inclusive com 
possibilidade de proircgaço (art. 94 do Decreto n 92. de 1993[84]). Pcrei.n. e importante 
ressalvar que tais contratos foamn mactidos sem carater de exchtsivcIacie e que as situaç.:e; nao 

s?o :dntica Portanto. pelas razôes â inencionadas entendo cme .ia um ris:o relevan:e de que o 

cLispsitivo reulanientar em questc venha a se coiside:ado r1emesiio na parte cci que se 

i -S 1i)a 	cIuc' c:ue  b iinaabiLdade 
que venham a se,  mealizadas com fujidamemo ua ncrtfl 

- 
et1uncia no 	Ja minuta ciei..iecieto 

TEXTO DECRETO 

"Art. 29  Os arrendatários cujos contratos estejam em vigor na data de 

publicação deste Decreto poderão, no prazo de cento e oitenta diczs 
manifestar seu interesse na adaptação de seus contratos aos termos da Lei n 
12.815, de 5 de junho de 2013, e de seus regulamentos, por meio de termo 

aditivo ao contratual. 

§ lQ A adaptação de que trata o caput permitirá a adoção de cláusulas 
contratuais que estabeleçam, entre outras disposições, a possibilidade de 
prorrogação da outorga, nos termos estabelecidos pelo art. 19 do Decreto n 2  

8.033, de 2013, inclusive para os arrendatários que tenham prorrogado os 
seus contratos nos termos da Lei ng 12.815, de 2013. 

§ 2L1  O disposto no art. 19-A do Decreto n° 8.033, de 2013, se aplica às 
prorrogações de contratos adaptados na forma do § 1, ainda que a 
prorrogação seja feita no último quinquênio de vigência dos contratos. 

§ 
32 O disposto neste artigo não se aplica aos contratos firmados antes 

da vigência da Lei n2  8.630, de 25 de fevereiro de 1993." 

CONSIDERAÇÕES 

Nesse dispositivo, se percebe que as considerações e ressalvas realizadas 
no Parecer Jurídico foram realizadas parcialmente. Basicamente foram excluídos os 
contratos firmados antes da vigência da Lei n2  8.630, de 25 de fevereiro de 1993. No 

entanto, se manteve a possibilidade de prorrogações de vigência de contratos 
existentes e que satisfizessem as demais regras determinadas. 
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NEGOCIAÇÃO RODRIMAR E ELDORADO X REGULAMENTAÇÕES (ADENSAMENTO 

ÁRA RISHIS) 

O tópico fará uma associação entre a dependência dos termos do contrato e 
negociação privada específica entre as empresas RODRIMAR e ELDORADO CELULOSE, a 
qual acabou sendo implementada parcialmente, contando com compromisso de CELSO 

GRECCO, da RODRIMAR, em buscar uma solução legislativa para viabilização do 
negócio, mesmo após expirada a data prevista contratualmente com a ELDORADO. 

O NEGÓCIO PROPOSTO 

Foi realizado negócio entre o Grupo RODRIMAR e a ELDORADO CELULOSE, 
com aquisição pela ELDORADO de 3 (três) áreas contíguas no Porto de Santos, das quais 

empresas do Grupo RODRIMAR eram as arrendatárias, sendo essas áreas oriundas de 

2 (dois) contratos de arrendamento: 

DP-1)C/01.2005 (conhecido como RISHIS): Armazéns Externos XIII, XVIII e 
áreas adjacentes localizados na margem direita do Porto de Santos, totalizando 
uma área de 11.178,40 m2 e com prazo de concessão até o ano de 2029; 

PRES/CO 12.93: Armazéns Externos III e VIII e áreas adjacentes, localizados na 
margem direita do Porto de Santos, totalizando uma área de 16.700 rn2 e com 

vigência até 30/11/2014. 

O maior interesse da ELDORADO era adquirir os direitos sob ambos os 
contratos de arrendamento do Grupo RODRIMAR. pois com sua unificação poderia 
aproveitar o prazo de vigência do contrato com maior duração (RISHIS), estendendo-o ao 
contrato prestes a ter seu prazo expirado (TERMINAIS III E VIII), que por sua vez possuía 
uma área mais próxima ao mar. 

A responsabilidade para ultrapassar os trâmites legais visando a 
concretização da cessão de direitos, incluindo a autorização para a unificação contratual, 
nas condições informadas, ficaram a cargo da RODRIMAR, no caso CELSO GRECCO. 
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da i?.('.j  WN pir;i a t.:.i)(R:\I :, 

Todos os termos estão formalizados no instrumento nomeado de "ACORDO 

DE INVESTIMENTOS E OUTRAS AVENÇAS", assinado entre as partes no dia 12/11/2011, 

não se sabendo ao certo quando as tratativas foram iniciadas 

Essa transação de unificação contratual já havia sido realizada antes pela 

RODRIMAR, relacionada a outros contratos de arrendamentos sob sua titularidade, 

porém com questionamentos por parte TCU, vide Processo TC 033.114/2011-0. 

O NEGÓCIO REALIZADO E A EXPECTATIVA 

De acordo com os autos, a RODRIMAR não conseguiu todas as autorizações 

necessárias para se realizar o negócio, ficando pendente a parte que permitia 

unificação dos contratos. 

Nesse contexto, a ELDORADO CELULOSE acabou por adquirir somente a 

área do contrato ligado à RISHIS (contrato DP-1)C/01.2005), que possuía maior prazo de 

vigência, ficando em aberto a realização da aquisição dos direitos sobre o contrato 

PRES/CO 12.93, caso a RODRIMAR conseguisse viabilizar a autorização dos Órgãos 

Públicos responsáveis para a cessão de direitos e unificação contratual, nos moldes já 

explicados. 
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CEÀTTSIILA IV 

1 

4.1. 	Ptiuciro c Sgun 	Feçljppt. () d:sposro ne 	lii,a IV 	eiit& er 

1)IiCVc1 e:t ..o d obtçtcz. de j)roVaÇ() f'Ulp:c1 cttcao k 1isc' 1 COfltOrme 

jX() 

 

Ce FilmI,,t ,̀ dL(.' ' 	 de 2014. 

4.2. 	jjjjçjr_Ftçhatnctti \1 li:Rte . oIcnção d;i ;%flflc.t (CS dt 

:u!ro1dtdcs pt inc cs, a qiia (levcrk ncoucr nipteIerit]mcnte tu 1 de agoStu dc 21114, 

1ia (a) relocaçío d s iwas IclJ1ida' I a11)ILÇt0 dO (f)fltrtt4j dc Arcndasnr(> 

(()L)ESI' DP DjJ 1.2005 I&.} 1 S, de 2 d' 1izetiibo de 	com '. :c:àt, di 

ao ,\rniaz1n VTI lxtero, 	il ixccuço do (ui:tr.l dc Aricndauciiiu 

1 u).PRFS/(C) 1 .!/V3 (ItOI)Iti.T'.tAR, 	:1 a:iplitção J:t ii ea de :;li à 	ecuçv 

	

.ontIat() dc .)LLrCflU IOC1() (( )l)..'1' 1 )P-I í ;/i 1 	(R ISH 	Com a ncorporacc d 

atei LU11ÉiJ:, In(' hd.io I\2zcin 111 l xci 	C('Ffl a cnsscqiienLc ICSCISt) 1Cc1)aLl.» 

do Contrato de Arrcndamcnmo 1 R 1 S/( ) 	'') e (';. a.sriIur:i de iodos 	dcum1Lu. 

flccsaiiO 	UUto :u : IUrille cperitcs pani a rcaiocac.: c.u'pltac.o de:\rci. 

	

nos ircn (a: t' (h) icitiia (j.is I". 	1iitc; 	c ii:ietcu, 	Jc 

receljiaento jola 1 1dor:do de nrbcao tias Acion f_i.-; its'e 

dc toda ,L 	UlHeC I(::tu 	IC'. ri:; P 	 11' 

cuitpunicno 	 de :c )r:un uNstatic ii e:tc Stt"t21tLt1C4, 

e'Ihi1íI- 

A negociação ficou formalizada no documento nomeado como 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO AO ACORDO DE INVESTIMENTOS E 

OUTRAS AVENÇAS", assinado entre as partes em 08/10/2013, juntado aos autos. 

JOESLEY BATISTA disse em oitiva que a ELDORADO teria feito um 
investimento de aproximadamente R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) pela 

aquisição da área da RISHIS e estaria disposta a pagar cerca de R$ 84.000.000,00 

(oitenta e quatro milhões de reais) para adquirir a área relacionada ao contrato 

PRES/CO 12.93, em caso de sucesso do adensamento. 

É de se notar da cláusula apresentada que existe uma data objetivo para 
efetivação da segunda parte da transação (aquisição dos direitos referentes ao contrato 
PRES/CO 12.93), fixada em 01/08/2014. No entanto, ao se verificar os termos de 
depoimento de CELSO GRECCO e JOESLEY BATISTA, têm-se que nenhum deles faz 
qualquer restrição quanto a limitação temporal referente a validade do negócio, levando 
a entender que muito provavelmente o interesse mútuo na realização do negócio havia 

permanecido. CELSO GRECCO chegou a afirmar em seu termo de depoimento de 
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29/03/2018 que possuía como objetivo realizar o adensamento com a área vendida 

a ELDORADO. Vale ressaltar que a RODRIMAR protocolou solicitação da adaptação do 
PRES/CO 12.93, nos termos da Lei 12.815/2013, conforme já permitido pelo recém 

Decreto 9.048/2017, o que também desfaz a informação que nenhum de seus 

contratos poderia ser beneficiado. 

AS PENDÊNCIAS REGULAMENTARES 

Como se depreende dos autos, o negócio que estava em pauta por 
RODRIMAR e ELDORADO na verdade não girava em torno tão somente da questão do 
adensamento, que se relaciona com a expansão da área arrendada, mas também o 

provimento de unificação contratual. 

Fato interessante é que no dia 07/10/2011 (36 dias antes da assinatura do 

primeiro contrato entre RODRIMAR e ELDORADO) foi publicada a Resolução ANTAQ N 
2240 de 04/10/2011 (aprova a norma que regula a exploração de áreas e instalações 
portuárias sob gestão das administrações portuárias no âmbito dos portos organizados) 
que passou a possibilitar a expansão de área e sua unificação contratual. 

A previsão estava no artigo 84, parágrafo 2°, alínea d: 

§ 20. No caso da exploração de áreas e instalações portuárias operacionais e 
não operacionais sob o regime de arrendamento. além da adaptação às disposições 
contidas nesta Norma, a regularização prevista no capuf deverá contemplar 

modificações objetivando, dentre outras: 

a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do 
art. 65 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993; 

a inclusão de cláusulas essenciais no contrato: 

o ajuste do objeto de exploração portuária, quando pleiteado pela 
arrendatária, observada a regulamentação especifica expedida pela ANTAQ; 

a unificação de contratos de arrendamento independentes celebrados entre 
a Administração do Porto e um mesmo arrendatário; e 

e) a possibilidade de amphação da área explorada, se for o caso. 

A norma citada foi revogada pela Instrução Normativa da ANTAQ N ° 7, de 
30/05/2016, que passou a definir a unificação contratual, mantendo sua previsão e indo 
além, ao deixar explícito que o prazo de encerramento / vigência do contrato também 
deveria ser unificado embora não definisse como isso devesse ser feito. 

EM 
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Art 30 	As áreas e instalações portuárias localizadas dentro da área do porto organizado 

deverão ser exploradas na forma dos institutos previstos na Lei rig 12.815. de 2013, no 

Decreto n9  8.033, de 2013, e nesta Norma, respeitadas as especificidades e peculiaridades de cada 

porto organizado. 

Parágrafo único. Se for o caso, poderá haver a unificação decontratos de arrendamCflt0 
independentes, celebrados entre a administração do porto e um mesmo arrendatário, 

devendo o processo respectivo abranger o reequikbrio econômicofIr1afl(eIrO e o po dei 

A questão da unificação contratual parecia ser uma preocupação e interesse 

da Administração em fazer sua regulação, tratando inclusive da questão da definição do 

prazo de vigência do contrato unificado. Isso está claro, uma vez que o GT tratou do 

assunto durante todo o período de suas atividades e que a Proposta de Decreto enviada 

ao Presidente da República (MICHEL TEMER) pelos Ministros do MTAP (MAURÍCIO 

QUINTELLA) e do Planejamento (DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA), através da Exposicão 

de Motivos EM! n2  00038/2017 MTPA MP, de 05/05/2017, possuía em seu conteúdo 

um artigo exclusivo para regulamentar a matéria. 

Art N-A O poder cci.cedeite podera. mediante requeziinento dc anendataiio. 

a iuificç 	de ccntiaW; ie iTecdai1ie11tde arcas cofltlgtras e de mesma tiruland.ade. 

a reunio da reas pr1er trazer zinh1e efic&acia a 1nst313ç0 pora 

i Q 	z_ 	
cortéspoudea a media pondei'ada dos 

prazos contratuais criginais de cada contrato. inciuidas eventuais prorrogaç'es. consdeiando corno 

fatores de ponderação a área dc anendarnecto e o valor do inxestunento a ser amortizado 

2 A unificação exige a recoinpc:içcto do equihbro eccntin.tco-frnanceiro. 

ccnsidezancic os dueitos e obrigações estabelecicks nos ctitos eiivo!vidos. (NR) 

Porém, não foi possível esclarecer qual fato motivador fez com que a 

Presidência da República retirasse o artigo 24-A da versão final publicada, já que o 
conteúdo do SEI 50000.044443/2017-37 não apresentou outras movimentações, de 

acordo com a versão avaliada. No caso, até existia uma ressalva no Parecer da CONIUR 
sobre o assunto, mas viu-se que em outras situações as ressalvas não foram acatadas. 

De todo modo, através da leitura do Parecer n° 00020/2017/CONJUR-
MT/CGU/AGU (itens 61, 62 e 63), é possível interpretar que a possibilidade da realização 

de unificação contratual parece continuar válida, através da aplicação do instituto 

descrito no artigo 24 do Decreto 9.048/2017. 

Expansão de área de arrendada: 
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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 

li - quando comprovada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica de realização de licitação de novo arrendamento 

portuário. 

1° A comprovação dos ganhos de eficiência à operação portuária ocorrerá por meio da comparação dos resuftados advindos da 
exploracão da área total expandida com os resuados 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 aerar substancialmente os resultados da exploração da instalação portuária. 

Apresenta possibilidade de unificação através da expansão de área arrendada - 

Parecer n° 00020/2017/CONJUR-MT/CGU/AGU (itens 61, 62 e 63): 

61. Segundo o prc-pr:o TCU. são requisitas para a unificação contratual que as arcas 
referentes ao contratos a serem unificados operem de forma liiterdependent&' e que a 
consolidação num único contrato resulte em ganhos reais de eficiência aos serviços portuarios. 
Assuncoasta do Vato noAcõrdãoii T'4.2016_Plen.ariO: 

Quafldo mon:rrado que  aituaçào onodade ofere:e. de fato. pzho 
zeai de efic:êncra ao :erviço p'arvuano. :eni pie;cmdu da condrç.e 
previamenre mpota ao anendatano. nio a:ane:ando ou agravando falhas 
'e nercado e aender.do ao cnteno; d crcict.ano de ronremncia e 
oportunidade. entendo poder haver tntere::e pibco na urjcaço onnatuai. 
cu'ntiz':ia afenvei peo orgo: ropetente: 

Mexnai:. confonne ben coiocado pela unidade te.rti'a. o increniento de 
eiici&cia a e obndo roni a uraicaço p:e:ixpd'e cie a 
enpreendida. no; à'eiente: anendarriento; pc:;uanl ilgrn rnu de 

interdependenen. Por coregumta, area; ou infrae tnitura que de;envovern 
c,eiaçde: e:tanqtLe' cdo de-,-em er ob:eto de ccr..olidaçk conflatUa A.;mrn 

como a niera racionahaço na a 	:traço co; cozn te; :o deve ;ervrr 
couro ainenro ruficiejare para promover atexaço de ta monta. :ob pe 
de ofensa ao prncipio de .-nru1açio ao; mntiimenro: convocatono; da; 
icataçde; de anezda.niento. 

62 Desse arado. pode-se dizer que em tais situaçôes estariam rainbem presentes os 
requisitas que autorizam a expansão de arca. scia por dispensa de licitação (com base na 
comprovaçào de ganhos de eficiência á operação portuana) ou por mnexigibilidade com base na 
inviabilidade de licitação da axea iscladamente). Então. caso não haja a unificação contratual desde 
logo, na medida em que forem encenando as vigências dos contratos. e provável que esteiam 
presentes as cotidiçôes que permitiriam a expansão da arca do aneiidainento remanescente. O 

resultado seria que. desse modo. na  prática o prazo do ariendamento (agota "unificado" mediante a 

expansão de area;i acabaria sendo o do contrato que se encenasse por último 

63. Se. mediante o procedunento de expansão de arca. sena passivel "unificar" os 
arrendanientos adjacentes e. nesse caso. adotar o prazo do contrato que se encerrasse por ultimo. 
não me parece que a unificação de contratos com base na média ponderada signifique efetmvamente 

uma burla á licitação. 
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Também vale trazer comentário sobre Parecer Jurídico encomendado pelas 

associações portuárias, identificado durante buscas, que subsidiou o GT formado para 

apreciar o novo decreto, o qual também demonstra que vários pontos pleiteados 
dependiam de construção jurídica que justfficasse sua inserção e/ou manutenção: 

03/02/2017 - E-mail de CÁSSIO LOURENÇO RIBEIRO, da PIQUET CARNEIRO 

MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS, com o título "Revisão Decreto Portos - Parecer 

Jurídico - Adequação de Prazos Contratuais", com 2 (dois) arquivos anexados: 

"Parecer - Casa Civil - Decreto Portos - AdequacaoPrazoContratOSAtuaiS.Pdr' e 

"Resumo Parecer - Informações e Elementos Essenciais.pdf". 

.isco Lo'.ueno Rbe' ro - 	sc..rlL;l()pIqLIet.adv br:. 

Revisão Decreto Portos - Parecer-Juriclico - Adequaç,ào de Prazos Contratualsi 

EM 	Parece - Casa Ciii - D... 	 ?io-8C5-l?Q?Reu.. 

Prezado Rodrigo Rocha, 

Conforme solicitado, encaminho-lhe, em nome das entidades, cópia do 

Ha também um resumo com argumentos e elementos essenciais. 

A dtsposlço. 

CssQ Ribero 
+55 51 98171-1543 

Ao se analisar o conteúdo do arquivo "Parecer - Casa Civil - Decreto Portos 

- AdequacaoPrazoContratosAtUaiS.pdr', que é o Parecer Jurídico em si, nota-se que tal 

documento é "voltado a analisar a possibilidade jurídica, bem como apresentar elementos 
de conveniência e oportunidade de previsão, em Decreto, do instituto jurídico da 

adequação15  dos contratos de arrendamento portuário hoje existentes". 

Apoiado na premissa da Mutabilidade16  dos Contratos Administrativos, o 

Parecer visava, entre outros objetivos, defender a improcedência dos argumentos 
contrários a regulamentação proposta, apresentados pela equipe técnica da Casa Civil da 

Presidência da República, apresentados a seguir: 

5  O instituto da Adequação. segundo defendido pelo Parecer, nada mais seria que uma manifestação da 

mutabilidade dos contratos administrativos, inclusive da sua componente prazo. cláusula regulamentar que não se 

confunde com o objeto, com o equilíbrio e nern se limita pela previsão pretirita em edital. 
16  Reconhece para o Estado o poder de fixar e alterar de modo unilateral as regras que devem incidir nos serviços 

públicos, para adaptá-los às necessidades coletivas. BANDEIRA DE MELLO. Celso Antônio. Curso de I)ireito 

Administrativo. 32' cd. São Paulo: Malheiros. 2015. p. 626. 
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PI( UET CARNEIRO 
GUEDES 50000*005 

REVISÃO INFRALEGAL DO MARCO REGULATÓRIO DO SETOR PowruARIO 

PARECER JURIDICO 

O DSTITtJTO DA "ADEQUAÇÃO" DE PRAZOS E DAS 

CONDIÇÕES DE PRORROGAÇÃO APLICADO AOS ATU- 

AIS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO PORTTJARIO 

P0S51mADEJI7IDICA CONVENI NCIA POLCA E NECESSIDADE SETORiAL 

Ho1e adnte-ae c1ne sio apen.ti a parte etta-
tutarsa detae ato c.m01exo. caiato. dtspio. oc-
tato-e-rejanaeio, poaa ser mo&cada. 
Tambéna a parte coou-atual. dado que a etc-
presa sempre sem a garaasta di ecpsaçio fnar.-
ceira O que o Governo cito oc.de e tirar-'he o 
eqr.tibro 6na cerro STF. aIS sa 1',95. Re-
itOC Manratro ALomar Baeetro 

Far parte do aspecto reg anrecur tudo o 
que diz coca o modo de presta.ito do ;etvaçO 
e fccçitc deie peioa '.ssuarsoa Eras cor.aequéc-
cri, irite ans-rio as dri oasc.ea relatrcas cc-
ganizaçio, ao func.onamento do sertrço. ao  
prazo da concessito e as tarrfas cue seritc' co-
bcadaa, esta é a parte rnutas'el na concessito 
por ato eaclusrro do Estado". Ce15o Acto-
ruo Banderaz de MeUo 

JoÀo GERALDO PIQUET CARNEIRO GLILHERME H. MAGALDI NETIO 

OAB.DF ° 43226 	 OAB/DF nt 43 

CÃssio L0tRENçO RIBEIRO 
OAB. DF is°  43.226 

(1) Impossibilidade jurídica 
de alteração de prazo e 
condições das prorrogações 
pactuadas por, supostamente, 

representar alteração de 
objeto do contrato de 
arrendamento portuário; 

violar a regra de 
vinculação ao instrumento 
convocatóriO. 

(2) Impossibilidade jurídica 
sobre adequação dos 
contratos por Decreto. 
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PI( LJET CARNEIRO 
Go; 

APRESENTAÇÃO DA QUESTÃO 

1. 	Honra-:o a coa1izo empresarial po--viaria1  com a so1icitaçio de parecer iiúchco 

voltado a ana)isar a pijhiidadj;tr:di. bem como apresentar elementos de :jcii:e'Ja 

a,7amid de previsào. em Decreto. do jnsüt.lto r iadico da adequação dos contratos 

de 	endamento portuario hoie einstentes. 

.2. 	De ir.aceira mais especica. as entidade: integrante: questsOnarn-1105 

Em que cons:ste e de one forma operaria a adeqnaço 
ou 	adaptação 	do, 	contl:ato: 	de 	arrendamento 
portuario existentes? 

Quais 	são, obietivamente, o: elemento: 	inridico: 

s 	drspoitivo: 	legais 	e 	constitucionais 

especscos:. 	ri: 	doutrina 	admin.i:tratv:sta., 	e 

,wrisr:,de3ca1i! cue 	ndamentanr a possbi1idade de i 
ein:tència desse instituto iirjdjco iii. em um Decreto 
de natureza :euiamentar 

Na 	eperiéncia 	regidatóiia 	brasileira 	postesior 	a 
Constituição Federal de I938. lia outros eiemplos de 
utilização dessa estrateia de reulaçào adaptativa 
Em que setol:es e de que forma 

Por que razàe: os argumento: contrario: 	aduzidos 
pela equipe teciiica da Casa Civil da Presidéncia da 
Repihlica 	são 	procedentes 	[ 	A 	saber: 
impossibilidade 	1uridoca de 	alteração 	de prazo 	e 
condiçôe: das condiçôes de prorroaçào pactuadas 
por. mpostamente. :i. representar alteração de objeto 
do contrato de arrendamento portuario 	i 	so1ar a 

2 regra de vinculação ao instrimento cosivocatorio. 
LupossibiJidade ncidica de instituição da po::hilsdade 
de adequação do: contratos roi Decreto] 

e fcimada çeLl: =o oeg.mxei eiondodei. que c 	FiL1 c- pc<ei:o o- ieu:o .iegi do 

etx porriano b leii: Auocnçio 	do Teooina.i P uric: ATP.. Auc.oiicâo Ern.eir do Tei- 
ci..in.ií de Coo:Inere1 de To ?abco ,.E ATEC A criicio Eiue.0 de Teiin__, .de Liquidc'i 	., Ai- 
cirio Ez,.iiei de Teiin.u.i e Recinc: Aíaiide,.do ABTR_. e .n cciario de Terriii.0 FormuLo: Pnido 

- 	 - 

O Instituto da Adaptação, defendido pelo Parecer, seria instituído através 

da proposta de dispositivo a ser incluída no Decreto 8.033/2013 (através do Decreto 
9.048/20 17), como apresentado na figura a seguir, extraída do documento analisado. 
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3° O 	 qr* e3t :iil3 cc' co:ltiO em -igcm o eu 

data da p hlic ic de3te Decreto podedo. ex te 
iaifetat e' mmtecee r.a cIapraco de :.e' co:itmato5 

aos ze£i:i-ios da Lez L3°  i.2.51E'. de E' de tiho de .0i3 e 3er.s 

to;, 'i:e& te chtivc 
1* A daptaço de q.e tita o capvLt penutm. . doc'o de e1'3'h3 

contjat'iai3 cne e heecm. eire oi:tc.; dpocôe3. 

de 	ocogac.o da o'toz. =5  tem'.os e:tabelecido pelo --t. 19 de3te 

Decero, icli;jve Q.iza o aíxe:idatimos q'.e te:ihatn icdo o pzor- 

ogadci o 	cotato L103 tem103 do a. E' da Le: :° 	de E' 
de no de .2013. 

ApLcam-5e-a 	oiogçõe de cot1tto3 daptado3 	ícma do 

o dipcto no artgo 19-A deste Decmeto. nda qe pociogaço 

ilo 1ti.ic' ciicp:ej1O. 

Porém, se viu na verdade que o dispositivo proposto foi incluído quase que 

em sua totalidade no artigo 2° do Decreto 9.048/2017: 

Art. 22 Os arrendatários cujos contratos estejam em vigor 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 n 12 RIS, de 5 de 
jUPhC de 20 1 3, e de seus regulamentos, por meio de termo aditivo ao contratual 

§ 112  A adaptação de que trata o caput permitirá a adoç& de cláusulas contratuais que estabeleçam, entre outras 
disposições, a possibilidade de prorrogação da outorga, nos termos estabelecidos pelo art. 19 do Decreto ri2 8.033, de 

2013, inclusive para os arrendatários que tenham prorrogado os seus contratos nos termos da Lei n 12 8 15. de 20 13 

§ 22 O disposto no art 19-A do Decreto n° 8.033. de 2013, se aplica ãs prorrogações de contratos adaptados na 
forma do § 1°. ainda que a prorrogação seja feita no último quinquènio de vigência dos contratos 

§ 32 O disposto neste artigo não se aplica aos contratos firmados antes da vigência da Lei ri2  8 AM, de 25 de 

fevereiro de 1993. 

É possível concluir que as associações representativas tiveram plena 

liberdade para incluir dispositivo de interesse no novo Decreto dos Portos. 

7.2 - DISPOSITIVOS QUESTIONADOS PELO TCU 

Com isso, passados mais de um ano daquela medida, em que pese a 
comemoração de ROCHA LOURES e demais envolvidos após sua edição, os dispositivos 
inseridos por meio do Decreto sofreram um revês, sobretudo pela atuação do Tribunal 
de Contas da União, o qual concluiu recentemente pela ilegalidade de itens da nova 

norma, com destaque para a prorrogação indistinta por até 70 anos dos contratos 
existentes antes da edição do Decreto, em maio/2017. 
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Apesar da negativa de alguns investigados que prestaram 

esclarecimentos, inclusive da área técnica (GUSTAVO ROCHA DO VALE e NATHÁLIA 
MARCASSE), ao afirmarem que o decreto 9048/2017 não possui irregularidades 
quanto ao objeto normatizado, regras e demais dispositivos que passaram a regular as 

concessões do setor portuário, a área técnica do Tribunal de Contas da União 

também detectou algumas irregularidades do ponto de vista administratiVL com 
parecer inicial até mesmo pelo ingresso de medida cautelar visando suspender efeitos 
do decreto, conforme se destaca abaixo. Sendo que a medida extrema não foi seguida 

pelo Ministro Relator, o qual acordou como o Ministério dos Transportes para que os 
ajustes para prorrogação dentro no novo prazo máximo previsto no Decreto, de até 35 

anos, ficariam suspensos até o Tribunal deliberar sobre o mérito da matéria. 

Os principais pontos contestados, apontados naquele momento pela área 

técnica como ilegais seriam: 

a extensão do prazo contratual; 
a substituição de área arrendada por meio de troca de lotes dentro 

do porto público; e 

a realização de investimentos fora da área arrendada. 

h ttp://www.va1 O r.cO rn.br/ifl1primir/fl0ticia/5252193/en1Presas/ 52S2 l93/t 1  

re jeita pedido*parabarraraditiVosComba5eboecret0'o5P0rtos) 

Segue trecho da Tomada de Contas: 

TC 030.098/2017-3 
Natureza: Relatório de Acompanhamento 
Unidades iurisdicionadas: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); e Ministério dos Transportes. Portos e Aviação 

Civil (MTPA). 

DESPACHO 

Tratam os autos de Relatório de Acompanhamento (Racom) dos atos e procedimentos adotados pelo Ministério dos Transportes. 

Portos e Aviação Civil (MTPA) e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), tendo em vista as alterações normativas 
introduzidas pelo Decreto 9.048/2017, que alterou o Decreto 8.033/2013. Esses normativos regulamentam a Lei 12.815/2013, que 

dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas 

pelos operadores portuários. 

Conforme explicitado na peça 25, ao examinar a minuta padrão de adaptação dos contratos de arrendamento existentes às 

disposições do Decreto 9.048/2017, a SeinfraPortoFerrovia identificou, em caráter preliminar, indícios de irregularidades em três 

institutos previstos no normativo em questão: (a) possibilidade de extensão de vigência do contrato sem amparo legal: (b) 
possibilidade de realização de investimentos fora da área arrendada: e (c) possibilidade de substituição de área pública arrendada 

sem licitação prévia. 

Considerando o risco ce que a continuidade dos procedimentos no âmbito do MTPA venha a materializar algum tipO de 

exoectativa de direito aos atuais Crrentiatario, a 

até ulterior apreciação de mérito por parte do Tribunal, com clausvias que 

contemplem a possibilidade de: 
3.1. majoração do prazo de vigência contratual: 
3.2. realização de investimento fora da área arrendada com imposição de reequilíbrio cconôn,ico-hnarceiro co contiato: e 

3.3. substituição da área arrendada: 

São relevantes os questionamentos e os riscos vislumbrados pela unidade instrutora, razão pela qual anuo às analises 

empreendidas e incorporo os fundamentos apresentados às minhas razões de decidir. 
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Posteriormente, quando da publicação do Acórdão do TC 030.098/2017-3 

sobre o caso, manteve-se o entendimento pela ilegalidade da aplicação da 
prorrogação do prazo das concessões por até 70 anos, como medida de maior 

destaque na decisão do TCU: 

Em relação à possibilidade de adaptação de contratos de arrendamento 
portuário vigentes para promover-se a ampliação de seu prazo máximo 
possível, prevista no art. 2. '' 1 . do Decreto 9.048/2017 c/c art. 19 do 

Decreto 8.033/2013 constatou-se que os argumentos aduzidos pelos 
gestores em resposta às oitivas não foram capazes de elidir os indícios 
de ilegalidade detectados. 

Ficou demonstrado que a alteração de contratos de arrendamento 
portuário para incorporar-lhes novas prorrogações ordinárias, ou para 

alongar aquelas já previstas, com vistas a aumentar seu prazo máximo 
possível de vigência, é vedada de maneira absoluta pelo ordenamento 
jurídico, ainda que tal alteração contratual conftgure-sc como expectativa de 

direito, por afronta ao príncípio da vincula ção ao instrumento 
convocatório e ao princípio da isonom& ambos previstos no art. 14 da 

Lei 8.987/1995 e no art. 39  da Lei 8.666/1993. 

Contudo, outros pontos secundários também foram questionados quanto a 
sua legalidade, falta de previsão legal ou mesmo dúvidas sobre a regular finalidade 
quando da sua edição, o que motivou diversas condicionantes por parte do órgão sobre a 
respectiva aplicação, sendo importante a leitura dos alguns trechos do Acordão em 
questão, para melhor compreensão do problema. 

Fonte: 
https://contas.tcu.gOV.br/etCU/Ac011Pa11harPr0ce550'?P  1=30098&p2=20 17&p3=3 

ACÓRDÃO N9  1446/2018 - TCU - Plenário 

Processo n 2  TC 030.098/201 7-3. 
1.1. Apensos: 010.219/2018-8; 004.656/2018-0; e 005.670/2018-7. 

Grupo 11 - Classe de Assunto: V - Relatório de Acompanhamento 
Interessados/Responsáveis: não há. 
Órgãos/Entidades: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Casa 

Civil da Presidência da República; e Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil. 
S. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

Representante do Ministério Público: não atuou. 
Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e 

Ferroviária (SeinfraPorto Ferrovia). 
Representação legal: 
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8.1. Pendes Tadeu Costa Bezerra e outros, representando Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil; 

8.2. Daniel Vieira Bogéa Soares (OAB/DF 34.311) e outros, representando 
Associação Brasileira dos Terminais Portuários - ABTP, Associação Brasileira 
dos Terminais de Contêineres de Uso Público - Abratec, Associação Brasileira 
de Terminais e Recintos Alfandegados - Astra e Associação Brasileira de 
Terminais Líquidos - ABTL; e 

8.3. Michael Gleídson Araujo Cunha, representando Agência Nacional de 
Transportes Aquaviáríos. 

As inovações contemplam regras concernentes a expansão de áreas 
arrendadas, substituição de áreas dentro do mesmo porto organizado 
sem licitação prévia, extensão do prazo inicial de concessão para até 35 
anos, podendo ser prorrogado sucessivas vezes até o limite máximo de 70 
anos, autorização para realização de investimentos em infraestrutura 
comum, fora da área arrendada e com obrigatoriedade de reequilíbrio 
financeiro, entre outras. 

É de se destacar ainda que o art. 29  do Decreto 9.048/2017 
possibilita aos atuais arrendatários com contratos vigentes desde que 
assinados após a vigência da Lei 8.630/1993, a adaptação de seus 
contratos às novas regras veiculadas no próprio norin ativo. Segundo os 

termos do Decreto, a adaptação deverá ser precedida de manifestação do 
interessado e efetivada por meio da assinatura de termo aditivo contratual. 

Início do acompanhamento do TCU - proposta de fiscalização e diligências iniciais 

Proposta de cautelar e seu indeferimento 

A partir de análise sumária da documentação e das informações enviadas 
pelos gestores. esta Unidade Técnica emitiu pronunciamento preliminar 
com proposta de adoção de medida cautelar, em 30/11/2017 (peças 25 a 

27). 

Naquela ocasião, verificou-se o preenchimento dos pressupostos 
processuais de adoção de medidas cautelares no âmbito do TCU, pois 
restaram caracterizados ofumus boni iuris e o peniculum in mora. 

A fumaça do bom direito decorreria de disposições normativas contendo 
indícios de ilegalidade. De acordo com a análise inicial desta 
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SeinfraPortoFerrovia, a assinatura de termos aditivos de adaptação com base 
no Decreto 9.048/201 7 poderia criar novas relações jurídicas, possibilitando 
a permanência de arrendatários por prazo majorado e incompatível com as 
regras contratuais vigentes quando de sua celebração, inclusive com direitos 
não autorizados pela legislação. 

Em relação ao periculum in mora, esta Unidade Técnica apontou os 
riscos de dano ao patrimônio e ao erário públicos e de lesão ao interesse 
público, tendo em vista que o MTPA já havia elaborado as minutas 
padrão de termos aditivos, que estariam na iminência de serem 

assinados. 

No que se refere ao periculum in mora reverso, foi demonstrada a sua 
inexistência, pois eventual medida liminar adotada pelo TCU não impediria a 
celebração de prorrogações dos contratos de arrendamento. A decisão 
proposta também não obstaria a adaptação de contratos aos ditames do novo 
Decreto, à exceção dos três dispositivos con testados preliminarmente por esta 
Unidade Técnica. 

Todavia, em face de compromisso forma/mente assumido pelo MTPA, por 
meio do Oficio 1/2018/GM/MTPA, de 4 de janeiro de 2018 (peça 32), 
co/acionado aos autos deste processo, no sentido de não realizar os atos 
tendentes à assinatura dos termos aditivos de adaptação contratual até que 
haja o julgamento de mérito do caso pelo TCU, o Exmo. Sr. Ministro Relator 
indeferiu a cautelar proposta, conforme Despacho datado de 8/1/2018 

(peça 34). 

Possíveis ilegalidades veiculadas pelo Decreto 9.048/2017 

Na instrução anterior desta Unidade Técnica, datada de 3011112017 
(peça 25),foram apontados três indícios de ilegalidades, que fundamentaram 
a proposta de adoção de medida cautelar, quais sejam: (i) adaptação de 
contratos vigentes para promover-se a ampliação do prazo máximo 
possível do arrendameiiW (ii) a possibilidade de realização de 
investimentos fora da área arrendada com obrigatoriedade de 
reequilíbrio econômico-financeiro do contratv. e (iii) a possibilidade de 

substituição de área arrendada. 

Em face de compromisso forma/mente assumido pelo MTPA, por meio do 
Oficio 1/2018/GM/MTPA, de 4 de janeiro de 2018 (peça 32), no sentido de não 
realizar os atos tendentes à assinatura dos termos aditivos de adaptação 
contratual até que haja o julgamento de mérito do caso pelo TCLL bem como 
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do indeferimento, pelo Exmo. Sr. Ministro Relator (peça 34), da cautelar 
proposta, esta Unidade Técnica realizou a oitiva da Casa Civil da Presidência 
da República por meio do Oficio 0003/2018-TCU/SeinfraPortoFerrOVia 
(peça 35), e do MTPA por meio do Oficio 0002/2018-
TCU/SeinfraPortoFerrovia (peça 36), para que as entidades apresentassem 
manifestações adicionais acerca dos indícios de irregularidade apontados. 

77. As respostas dos órgãos foram apresentadas por meio de petição 
co/acionada pela Casa Civil da Presidência da República (peça 43) e pelo 
Oficio 20/2018/AEC1, apresentado pelo MTPA (peça 45). Além dessas 
respostas, a Casa Civil e o MTPA já haviam remetido ao TCU a Nota Jurídica 
SAINF/SAJ 239/2017 (peça 31) e os Oficios 1/2018/GM/MTPA e 
5/2018/ASSAD/GM (peças 32 e 33). A seguir passa-se à análise das respostas 
e dos documentos encaminhados pelos gestores. Para cada um dos três pontos 
questionados no Decreto 9.048/2017, será apresentado um breve resumo do 
questionamento, os argumentos aduzidos pela Casa Civi//PR e pelo MTPA, e 
na sequência, o posicionamento de mérito desta Unidade Técnica. 

L Ampliação do prazo máximo do arrendamento portuário em 
contratos vigentes 

Li. Contextualização 

O primeiro indício de irregularidade detectado no 
Decreto 9.048/2017 e apontado por esta Unidade Técnica na instrução 
da proposta de cautelar (peça 25) diz respeito à infração ao princípio da 
vincula ção ao instrumento convocató rio, à isonomia e à seleção da proposta 
mais vantajosa pelo Decreto 9.048/2017, ao permitir a ampliação de prazo 
dos contratos de arrendamento portuário já celebrados e vigentes para 
até 70 anos. 

Esta Unidade Técnica sustentou que a Lei 8.630, de 25/2/1 993, que esteve 
em vigor até a edição da MP 595/2012, trazia no art. 42, § 4Q, inciso XI, o limite 
de prazo dos contratos de arrendamentos portuários, cujo prazo total, 
incluído o da prorrogação, não excedia cinquenta anos. Sustentou-se também 
que a Medida Provisória 595, publicada em 6/12/2012, manteve o limite em 
questão, segundo a previsão do seu art. 52, § 1. 

Apontou-se igualmente que, como consequência das discussões 
legislativas que se seguiram no Congresso Nacional sobre a referida MP, o 
dispositivo foi alterado: 
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§ 1Q Os contratos de concessão e arrendamento terão prazo de até 25 (vinte e 
cinco) anos, contado da data da assinatura, prorrogável uma única vez, até 
atingir o prazo máximo de 50 (cinquenta) anos, desde que o concessionário 
ou arrendatário, conforme o caso, promova os investimentos necessários para 
a expansão e modernização das instalações portuárias. 

81. Foi destacado na instrução que, conforme Mensagem 222, de 5/6/2013, a 
então Presidente da República vetou o referido parágrafo no projeto de lei de 
conversão da MP na Lei 12.815/2013, sob o seguinte argumento: 

A alteração realizada no texto excluíu a expressão 'a critério do Poder 
Concedente'. Assim, pretendeu criar um mecanismo de prorrogação 
automática das concessões e dos arrenda men tos, que dependeria apenas da 
realização dos investimentos previstos em contrato. Tal modificação retira do 
Poder Executivo a prerrogativa de avaliar a conveniência e a oportunidade 
de cada prorrogação, prejudicando a sua capacidade de planejamento e 
gestão do setor portuário e violando o princípio constitucional da Separação 

de Poderes. 

A aludida instrução demonstrou também que com a edição do 
Decreto 8.033, em 271612013, a limitação de vigência temporal dos contratos 
foi prevista no art. 19 do normativo, em consonância com as balizas 
deliberadas pelo Poder Legislativo, bem como com a reínserção da expressão 
'a critério do poder concedente' conforme a exposição de motivos para o veto 

do § 1P do art. 59  do projeto de lei de conversão da MP 595/2012: 

Art. 19. Os contratos de concessão e de arrendamento terão prazo de até vinte 
e cinco anos prorrogável uma única vez, por período não superior ao 
originalmente contratado, a critério do poder concedente. 

Foi ressaltado, ademais; que o Decreto 9.048/2017 alterou 
substancialmente a redação do art. 19 do Decreto 8.033/2013, que passou a 

dispor o seguinte: 

Art. 19. Os contratos de concessão e de arrendamento terão prazo 
determinado de até trinta e cinco anos, prorrogável por sucessivas vezes, a 
critério do poder concedente, até o limite máximo de setenta anos, incluídos o 
prazo de vigência original e todas as prorrogações. 

No que diz respeito à adaptação dos contratos de arrendamento vigentes 

às novas regras, tratada no art. 29  do Decreto 9.048/2017, ci norma dispõe o 

seguinte: 

Art. 29  Os arrendatários cujos contratos estejam em vigor na data de 
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publicação deste Decreto poderão, no prazo de cento e oitenta dias, 
manifestar seu interesse na adaptação de seus contratos aos termos da Lei n 2  

12.815, de 5 de junho de 2013, e de seus regulamentos, por meio de termo 
aditivo ao contratual. 

§1Q A adaptação de que trata o caput permitirá a adoção de cláusulas 
contratuais que estabeleçam, entre outras disposições, a possibilidade de 
prorrogação da outorga, nos termos estabelecidos pelo art. 19 do Decreto n 
8.033, de 2013, inclusive para os arrendatários que tenham prorrogado os 
seus contratos nos termos da Lei n9  12.815, de 2013. 

§29 O disposto no art. 19-A do Decreto n2  8.033, de 2013, se aplica às 

prorrogações de contratos adaptados na forma do § l, ainda que a 
prorrogação seja feita no último quinquênio de vigência dos contratos. 

§39 O disposto neste artigo não se aplica aos contratos firmados antes da 

vigência da Lei n 2  8.630, de 25 de fevereiro de 1993. 

Diante da constatação acima, a instrução desta Unidade Técnica apontou 
que o Decreto 9.048/2017 possibilita que contratos de arrendamento 
portuário firmados com base nas regras da Lei 8.630/1993, que previa 
o limite máximo de prazo contratual para até 50 anos, sejam adaptados 
de maneira a tornar possível sua vigência por até 70 anos, e tal 
alteração afrontaria limites estabelecidos nas avenças firmadas 
originalmente. 

Haveria, em razão disso, possível infringência do art. 2, 	1, do 

Decreto ao princípio da vincula ção ao instrumento convocató rio, ao princípio 
da isonomia e, consequentemente. ao  princípio da seleção da proposta mais 

vantajosa pela administração. 

O prazo máximo previsto pela novel redação do art. 19 do 
Decreto 8.033/2013 seria aplicável, segundo a aludida instrução, apenas 
a novos contratos, não sendo possível a alteração pretendida em 
contratos vigentes. 

I.S. Conclusão em relação aos indícios de ilegalidade 

288. Assim, díante de todo o exposto nas subseções anteriores, observa-se que 
os argumentos aduzidos pelos gestores em resposta às audiências promovidas 
não foram capazes de elidir os indícios de ilegalidade detectados no texto do 
art. 2, § 1, do Decreto 9.048/2017 e registrados tanto em instrução desta 
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Unidade Técnica de 30/11/2017 (peça 25), quanto em despacho do Ministro-

Relator de 9/1/2018 (peça 34). 

Na subseção 1.4.3, ficou demonstrado que a alteração de contratos 

vigentes para incorporar-lhes novas prorrogações ordiná rias, ou para 
alongar aquelas já previstas, de maneira a aumentar o prazo máximo 
possível dessas avenças, é vedada de maneira absoluta pelo 

ordenamento jurídico, por afronta ao princípio da vincula ção ao 
instrumento convocatório e ao princípio da isonomia, ambos previstos no 
art. 14 da Lei 8.987/1 995 e no art. 39  da Lei 8.666/1 993, que também prevê o 
princípio da seleção da proposta mais vantajosa pela administração. 
Ademais, tal alteração poderia resultar em burla ao dever de licitw, 

estabelecido constitucionalmente. 

Demonstrou-se ser incompatível com o arcabouço normativo, portanto, 
a utilização do art. 2, § 1, do Decreto 9.048/2017 com o propósito de 
adaptar contratos vigentes para a incorporação ou o elastecimento de prazos 
de prorrogação ordinária, ainda que tal alteração contratual configure-se 

como expectativa de direito. 

Desse modo, entende-se necessário, com fundamento no art. 45 da 
Lei 8.443/1992 c/c o art. 251 do RITCU, determinar à Casa Civil da 

Presidência da República e ao Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil que, no prazo de 15 dias, adotem as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei em razão da impossibilidade 
jurídica de alteração de contratos vigentes de arrendamento portuário, 

prevista no art. 2, § 19, do Decreto 9.048/2017 c/c art. 19 do 
Decreto 8.033/2013, para incorporar-lhes novas prorrogações 
ordin árias, ou para alongar aquelas já previstas, de maneira a 
aumentar o prazo máximo possível dessas avenças, por afronta ao 
princípio da vincula ção ao instrumento convocatório e ao princípio da 
isonomia, ambos previstos no art. 14 da Lei 8.987/1995 e no art 32  da 

Lei 8.666/1993. 

A outra hipótese possível seria a de que o elastecimento de prazo 

contratual permitido pelo art. 2, § 1 1  do Decreto 9.048/2017 diz respeito à 

prorrogação para fins de reequilíbrio econômico-financeiro. No entanto, tal 

hipóteses se genericamente aplicada, é incompatível com o direito que 
rege os contratos de concessão. tendo em vista que não houve 
demonstração de que os contratos de arrendamento a serem adaptados 

estão desequilibrados. Ainda que tais contratos estivessem desequilibrados, 

o dispositivo infralegal não dispõe de motivação capaz de demonstrar o 
interesse público na implementação de aditivos contratuais, de maneira 
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genérica e desprovida de uma avaliação de situação especifica. Por fim, para 
que fosse adotada a extensão de prazo como mecanismo de recomposição de 
desequilíbrio contratual, seria necessário o atendimento ao 
Acórdão 774/2016-TCU-Plenário, que tem caráter normativo e só pode ser 
aplicado a partir de exame de caso concreto. 

Nada impede, no entanto, que prazos contratuais sejam elastecidos corno 
resultado de processos fundamentados, adstritos ao caso concreto, voltados à 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de determinado contrato, 
atendidas as condições estabelecidas na legislação e na jurisprudência, 
conforme explicitado nesta instrução. 

Nesse sentido, entende-se pertinente, com fundamento no art. 250, inciso 
ii, da Lei8.443/1992, determinar ao MTPA e à Antaq que, em 
atendimento ao art. 14 da Lei 8.987/1995, ao art. 32  da Lei 8.666/1993 
e ao princípio da motivação, previamente à extensão do prazo de 
vigência máximo originalmente previsto em contratos de 
arrendamento portuário, explicite o cumprimento dos seguintes 
requisitos, cumulativamente, para cada contrato: i) ocorrência de fato 
superveniente alocado como risco do poder concedente que tenha 
modificado a situação contratada iniciaim ente; ii) necessidade de 
adoção de mecanismo para a recomposição de desequilíbrio econômico-
financeiro; iii) demonstração da inviabilidade de utilização de outros 
mecanismos que interfiram prioritariamente na relação entre o poder 
público e o particular, e, subsequentemente, nos serviços 
disponibilizados aos usuários, nos termos do Acórdão 774/2016-TCU-
Plenário e do art 14 da Resolução-A ntaq 3.220/2014. 

1.6. Outras considerações 

Diante de argumentos aduzidos pela Casa Civil da Presidência da 
República, que apontam a tendência de que haveria vantagem econômica em 
se efetuar prorrogações contratuais como contrapartida aos esforços 
necessários à realização de licitações de arrendamentos portuários, algumas 
considerações são pertinen tes. 

Existe uma lógica econômica associada ao princípio do dever de licitar. 
Em um procedimento licitatório, o poder concedente desenvolve estudos a 
partir de determinado nível de investimentos e de requisitos mínimos de 
qualidade que se espera na prestação do serviço e na gestão do bem público 
transferido. Para vencer a disputa, os players precisam, de forma geral, 
melhorar esses parâmetros, ou seja, estimar que conseguem realizar os 
investimentos (Capex - custos de capital) e administrar o terminal (Opex - 
custos de operação) de maneira mais econômica, captar maior demanda, 
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reduzir o custo de capital etc. 

297. Em setores de infraestrutura, especialmente no setor portuário, existe 
alta assimetria de informação, dificultando a tarefa do poder concedente de 
calibrar perfeitamente as necessidades do setor e do empreendimento. A 
licitação configura-se como um importante instrumento para mitigar esse 
risco, permitindo que, por meio da disputa pelos bens escassos, os agentes 
privados sejam incentivados a apresentarem a proposta mais vantajosa para 

interesse público. 

Ressalte-se que na licitação de terminais portuários reside o momento 
mais propício para captar a eficiência do setor privado e transferi-lo ao poder 
público, por meio do valor de outorga/arrendamento fixo e variável, e para o 
usuário, por meio da seleção do prestador mais capaz. Pelas características 
de preços livres e regime de concorrência existentes no setor portuário, note-
se que não existem medidas de transferência direta da eficiência do 
arrendatário para os usuários. No caso de concessões rodoviárias, por 
exemplo, a revisão periódica das tarifas busca, justamente, captar ci forma 
como os concessionários prestam o serviço e calibrá-lo à realidade. 

Já nas concessões e arrendamentos portuários, as medidas de 
reequilíbrio do contrato são indiretas e de difícil verificação do efeito prático, 
considerando que não se sabe com exatidão os custos de todos os serviços 
prestados e não existe parametrízação formal da Antaq que permita 
identificar de maneira objetíva padrões de eficiência, como, inclusive, foi 
verificado nos Acórdãos 3.661/2013- TCU-Plenário e 1.555/201 4-TCU-
Plenário, ambos de relataria da Ministra Ana Arraes. 

Se na licitação é possível observar o alinhamento dos interesses privados 
ao interesse público, em uma prorrogação contratual a estrutura de 
incentivos é bastante diferente. O arrendatário, por sua própria natureza de 
empreendedor que visa maximizar o lucro, tende a inflar investimentos, tanto 
nos preços quanto em sua efetiva necessidade, bem como reduzír ao máximo 

VPL (valor presente líquido) de seu fluxo de caixa, o que reduziria o valor 
pago nas parcelas de arrendamentos fixo e variáveis, que são seu output. Aqui 
se verifica, de fato, significativo custo de transação decorrente da alta 
assimetria de informação envolvida na negociação/exame. O administrador 
deve, considerando o provável desalinhamento do interesse privado ao 
interesse público nesse caso, realizar percuciente análise das informações 
prestadas pelo arrendatário. 

301. Observa-se, a partir de estudos elaborados e entregues para análise do 
TCU desde 2013, a existência de vários empreendimentos de pequeno porte 
(investimentos de capital - Capex - abaixo de R$300 milhões) e pouco capital 
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intensivo (considerando que o Opex - notadamente gasto de pessoal - é 
normalmente o custo mais significativo). Tais características denotam, de 
certa forma, que os custos irrecuperáveis (sunk costs) no setor costumam ser 
pouco relevantes, principalmente em terminais já estabelecidos (brownfield), 
o que diminui o risco para o investidor. 

Já que não exístem normas formais vigentes que identifiquem de 
maneira objetiva arrendatários eficientes, uma forma de buscar tal 
eficiência na gestão do bem público concedido seria pela disputa 
licitató ria, na qual possíveis entra ntes possam competir pela exploração do 
serviço. 

Por isso, ao contrário do afirmado pela Casa Civi//PR, não restou 
demonstrado o alto custo de transação na realização de procedimentos 
licita tórios, quando comparado à alterna tiva de extensão de prazo via 
prorrogação contratual. 

II. Possibilidade de realização de investimentos fora da área arrendada 
com obrigação de reequilíbrio econômico-financeiro 

A instrução pretérito (peça 25) apontou indícios de que o art. 42-A do 
Decreto 8.033/2013, incluído pelo Decreto 9.048/2017, infringe os princípios 
da vincula ção ao instrumento convocatória, da isonomia e da seleção da 
proposta mais vantajosa, em função de autorização para realização de 
investimentos fora da área arrendada, na infraestrutura comum do porto 
organizado, com a imposição de recomposição de equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos seguintes termos: 

Art. 42-A. Nos casos de arrendamento portuário, o poder concedente poderá 
autorizar investimentos, fora da área arrendada, na infraestrutura comum 
do porto organizado, desde que haja anuência da administração do porto. 

Parágrafo único. Os investimentos novos de que trata o caput ensejarão 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato do proponente. 

IL1. Contextualização 

Aduziu-se, naquela oportunidade, que a inclusão do direito de realização 
de investimentos na ínfraestrutura comum do porto, com obrigação da 
Administração em promover o reequilíbrio do contrato, poderia acarretar a 
desnaturação do objeto contratado, em função da alteração da matriz de 
risco do contrato. E ainda, poderia fazer com que o contratado deixasse de se 
dedicar a prestar o serviço portuário na área arrendada, para contemplar 
também servíços outros que, inclusive, poderiam não dizer respeito à 
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expertise técnica e aos requisitos técnicos e econômicos averiguados no 
momento da licitação do contrato de arrendamento. 

Assim, em sede de análise sumária, esta Unidade Técnica apontou 
indícios de que a autorização de realização de tais investimentos 
diretamente pelo arrendatário, mediante reequilíbrio contratual, seria 
uma forma de contornar a obrigatoriedade de licitação, infringindo a 
Constituição Federal, em afronta ao seu art. 37, inciso XXI e seu art. 175, bem 
como ao art. 2Q da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993). 

Além disso, entendeu-se que haveria risco de que a arrendatá ria que 
pretendesse realizar o investimento na área comum não fosse a pessoa 
jurídica mais eficiente para realizar tal investimento e não tivesse os 
incentivos apropriados para a obtenção da melhor contratação possível para 
a Admínistração, transferindo assim um custo adicional ao poder público por 
via do reequilíbrio contratual, sem a devida transparência. 

Adicionalmente, destacou-se entendimento do TCU acerca da 
possibílidade de doação, pelos operadores portuários titulares de contrato de 
arrendamento, de obras em ínfraestrutura de uso público sob 
responsabilidade da administração do porto. Segundo o Acórdão 1.317/2009-
TCU-Plenário (relatoria do Ministro Marcos Vilaça), tal hipótese estaria 
circunscrita aos casos em que não houvesse qualquer tipo de contrapartida 
ao doador ou que não lhe gerasse benefício não extensível aos demais usuários 
do porto. 

Portanto, entendeu-se que a imposição para a Administração de 
'pagamento', mediante reequilíbrio do contrato de arrendamento, por obra 
realizada pelo arrendatário em infra estrutura pública fora da área 
arrendada, carregaria indícios de burla à licitação. 

Em conclusão, a norma veiculada pelo parágrafo único do art. 42-A do 
Decreto 8.033/2013, com a redação trazida pelo Decreto 9.048/2017, deve 
ser aplicada em consonância de forma que o reequilíbrio do contrato de 
arrendamento, nos casos de investimento fora da área arrendada, apenas 
ocorra após análise no caso concreto, com a devida motivação. 

Em consequência, deve ser rechaçada a aplicação da norma nos termos 
do disposto na Cláusula Sexta, parágrafo terceiro, da minuta de termo aditivo 
objeto do Parecer 706/201 7/CONJUR-MTPA/CGU/AG(j (peça 22, p. 91-114), 
ou seja, com a asseguração de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 
para qualquer investimento realizado fora da área arrendada. Eventual 
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reequilíbrio que não decorra de análise no caso concreto, que comprove os 
req uisitos assinalados, pode caracterizar con traprestação indevida ao 
arrendatário. Assim dispõe o trecho do referido parecer (peça 22, p. 99): 

Em relação ao parágrafo terceiro, foi acrescentado o trecho final que 
determina que, em caso de autorização de investimentos pela arrendatária 
na infra estrutura comum do porto seja assegurado o reequilíbrio contratual. 
Essa ressalva é compatível com o disposto no art. 42-A do Decreto n2  8.033, de 
2013[121, que em seu parágrafo único prevê a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato da arrendatária que, com a autorização do 
poder concedente e da autoridade portuária, se dispuser a realizar 
investimentos na infraestrutura comum do porto. No entanto, essa não é a 
única alternativa. Seria ainda possível a realização de investimentos na 
infraestrutura comum do porto mediante doação. A meu ver, esta é mais 
uma razão para manter o texto que já havia sido aprovado por esta 
Consultoria Jurídica (parágrafo terceiro da cláusula sétima da minuta de 
Portaria que consta do documento SEI-0433852). 

Por todo o exposto, entende-se cabível dar ciência ao Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil de que a redação da Cláusula Sexta, 
parágrafo terceiro, da minuta-padrão de termo aditivo objeto do 
Parecer 706/201 7/CONJUR-MTPA/CGU/A GU, ao disciplinar o disposto 
no art. 42-A do Decreto 8.033/2013, contraria o princípio da 
intangibilidade da equação econômico-financeira disposto no art. 92, § 
29  e 42,  da Lei 8.987/1995, que aponta como necessária a avaliação das 
particularidades do caso concreto previamente à decisão quanto à 
necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

IIL Possibilidade de substituição de área pública arrendada sem 
licitação prévia 

O terceiro indício de irregularidade detectado no 
Decreto 9.048/2017 e apontado por esta Unidade Técnica na instrução 
da proposta de cautelar (peça 25) se refere à instituição, por norma 
infraleçjal, da hipótese de substituição de área arrendada por outra 
área ainda não arrendada dentro do mesmo porto organizado, o que se 
materializou por meio da inclusão do artigo 24-A ao texto do 
Decreto 8.033/2013, por intermédio do Decreto 9.048/2017. 

Esta Unidade Técnica sustentou na instrução anterior que a 
Lei 12.815/2013 não prevê a hipótese de substituição de área e que o poder 
regulamentar de que trata o inciso IV do art. 84 da Constituição Federal está 
limitado à expedição de decretos e regulamentos destinados à fiel execução 
da Lei. Assim, o Decreto 9.048/2017 não poderia inovar no ordenamento 
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jurídico, criando direitos e obri ações. 

Destacou-se, também, que a Lei 12.815/2013 prevê que são essenciais 
aos contratos de concessão e arrendamento cláusulas relacionadas a 
necessidades futuras de expansão da atividade e consequente ampliação das 
instalações, conforme o disposto em seu art. 51, inciso IX. Todavia, a 
necessidade de alteracão e expansão da atividade ou de modernização das 
instalações não poderia implicar nenhuma hipótese de descaracterização do 
objeto licitado, que seria a prestação de um serviço público em uma área 
especifica. O fato de o serviço prestado nas instalações portuárias pelo 
arrendatário ser caracterizado como serviço público não poderia ensejar o 
entendimento de que qualquer área possa ser utílizada para a prestação do 
serviço. 

Apontou-se ainda naquela oportunidade que o instituto de substituição 
de área, ora examinado, não se confunde com a possibilidade de expansão 
e/ou unificação de áreas já arrendadas dentro do porto organizado, como já 
foi objeto de análises em casos concretos pelo TCU. Nesses casos, a expansão 
teria correlação direta com a prestação do serviço de maneira adequada e 
permitiria o aproveitamento de uma área conexa ao terminal arrendado que, 
por si só, não poderia ser licitada. 

Além do índício de extrapolação do poder regulamentar por meio da 
criação da figura da substituição de uma área arrendada por outra, Jbi 
também apontada possível afronta do art. 24-A do Decreto 8.033/2013, com 
a redação dada pelo Decreto 9.048/2017, ao dever de licitar, previsto 
constitucíonalmen te. 

111.2.1.1. Considerações iniciais sobre a extrapolação do poder regulamentar 

O art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, ao delimitar o poder 
regulamentar de que dispõe o chefe do Poder Executivo, limita-o a promover 
afiel execução da lei: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

IV - sancionar, promulgar efazer publicar as leis, bem como expedir decretos 
e regulamentos para sua fiel execução; 

O mandamento constitucional contempla a competência do Presidente 
da República para expedir decretos e regulamentos para afiei execução das 
leis. Trata-se, assim, de competência para edição de atos normativos 
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secundários, que não podem, portanto, inovar no ordenamento jurídico, 
criando direitos e/ou obriqações. A exceção, segundo a doutrina majoritária, 
seria a edição de decretos para organizar e disciplinar ofuncionaniento da 
Administra ção Pública federal, conforme hipótese prevista no inciso VI do 
art. 84 da CF/1 988. 

445. É importante destacar igualmente que o Supremo Tribunal Federal já se 
manifestou acerca da finalidade do poder regulamentar de que dispõe o chefe 
do Poder Executivo. Vejamos: 

É cediço na doutrina que 'a finalidade da competência regulamentar é a de 
produzir normas requeridas para a execução de leis quando estas demandem 
uma atuação admínistrativa a ser desenvolvida dentro de um espaço de 
liberdade exigente de regula ção ulterior, a bem de uma aplicação uniforme 
da lei, isto é, respeitosa do princípio da igualdade de todos os administrados' 
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administratívo. 21 ed. 
São Paulo: Malheiros, 2006. p. 336). [ADI 4.218 AgR, rei. min. Luiz Fux, DJE de 
1 9-2-2013.] 

Portanto, conclui-se que o Decreto 9.048/2017, ao incluir o art. 24-A, 
inciso 1, no Decreto 8.033/2013, criando instituto não previsto em lei, 
qual seja, a substituição de áreas arrendadas como instrumento de 
gestão do porto organizado, extrapolou os ditames da lei 
regulamentada (Lei 12.815/2013). 

111.2.1.3. Afronta ao dever de licitar 

Ainda que se queira argumentar que não há necessidade de 
previsão legal para a instituição da substituição de áreas como 
ferramenta de gestão do porto organizado, foi veríficado em instrução 
pretérita (peça 25) desta Unidade Técnica a presença de outro indício 
de ilegalidade no texto do art. 24-A do Decreto 8.033/2013, com a 
redação dada pelo Decreto 9.048/2017, haja vista que o dispositivo não 
contempla qualquer requisito ou mecanismo capaz de resguardar o 
cumprimento do dever de licitar previsto constitucionalmente. 

A exploração dos portos obedece à disciplina dos contratos de concessões 
e de arrendamentos portuários e às regras atinentes ao regime jurídico das 
concessões de serviços públicos no Brasil, que prevê que a delegação da 
prestação de serviço público a um particular deve sei- feita na forma da lei e 
sempre por licitação, para permitir a obtenção de eficiência por meio da 
competição entre os interessados. Somente dessa forma, poderá a 
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administração selecionar a proposta mais vantajosa para a exploração 
daquela determinada área do porto organizado. 

Além disso, não se observam na fundamentação do Decreto 9.048/2017 
considerações acerca do dever de licitar ou ainda a previsão de mecanismos 
de com provação da inviabilidade de licitação da área que se pretende 
substituir. 

Com efeito, a questão da inviabilidade de licitação não foi enfrentada 
pela Nota SAI 34/2017 e não há no citado art. 24-A do Decreto 8.033/2013, 
com a redacão que lhe foi dada pelo Decreto 9.048/2017, nenhum 
instrumento que busque preservar o dever de licitação. Cabe destacar que a 
realização de consultas públicas, para o presente caso, não serve de 
mecanismo de constatação da inviabilidade de licitação, eis que a própria 
Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República 
afirma que tais consultas se destinam a verificar os impactos da substituição 
de áreas sobre o bem-estar da população. 

Ocorre que, no caso de arrendamento portuário, temos um serviço 
público e se aplica o entendimento do Acórdão 2.896/2009-TCU-Plenário, que 
faz ampla manifestação a respeito da necessidade de realização de 
procedimento licitató rio para a disponibilização de áreas operacionais nos 
portos. O advento da Nova Lei de Portos, Lei 12.815/2013, não alterou essa 
exigência. 

O que se evidencia, no caso concreto, é que a criação de um instituto de 
substituição da área arrendada por outra, como instrumento de gestão 
portuária, a critério do poder concedente, ainda que ouvida a Administração 
Portuária, além de extrapolar os ditames da lei regulamentada, afronta o 
dever de licitar previsto no art. 42  da Lei 12.815/2013: 

Art. 42  A concessão e o arrendamento de bem público destinado à atividade 
portuária serão realizados mediante a celebração de contrato, sempre 
precedida de licitação, em conformidade com o disposto nesta Lei e no seu 
regulamento. 

Ainda que instrumento de substituição de áreas estivesse à disposição do 
administrador público em razão de hipotética previsão legal, a aplicação do 
art. 24-A sem a adoção prévia de mecanismos capazes de resguardar o art. 42 
da Lei 12.815/2013 pode ensejar burla à licitação. Isso porque o comando 
legal requer a prévia demonstração de que não seria viável licitar a área 
destinatária deforma autônoma. 

Diante do exposto, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c o 
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art. 251 do RITCU, entende-se necessário determinar à Casa Civil da 
Presidência da República e ao MTPÁ4 que. no prazo de 15 dias, adotem 
as providências necessárias ao exato cumprimento da lei em razão da 
falta de previsão legal para o uso do instituto de substituição de área 
arrendada, previsto no art. 24-A, inciso 1, do Decreto 8.033/2013, como 
instrumento de gestão de áreas do porto organizado, bem como do risco 
de infríngência ao disposto no arL 42  da Lei 12.815/2013. 

111.2.2. Substituição de área como consectá rio da mutabilidade dos contratos 

Como visto, o inciso 1 do art. 24-A do Decreto 8.033/2013 traz duas 
situações em que se admite a substituição da área original do arrendamento: 
quando a medida trouxer comprovadamente ganhos operacionais à atividade 
portuária; ou quando houver empecilho superveniente à exploração da área 
original. Neste caso, falta clareza ao dispositivo em razão da abrangência da 
expressão 'empecilho superveniente' e da ausência, por ora, de 
regulamentação mais específica: 

Art. 24-A. A área dos arrendamentos portuários poderá ser substituída (..), e 
desde que: / - a medida compro vadamen te traga ganhos operacionais à 
atividade portuária ou, no caso de empecilho superveniente, ao uso da 
área original; e 

Apesar da falta de clareza e do caráter genérico do dispositivo, uma 
leitura possível seria associada à substituição de área arrendada como 
consequência da característica de mutabilidade inerente aos contratos de 
arrendamento portuário. 

Em resposta às oitivas realizadas o MTPA trouxe aos autos parecer de 
órgão setorial da AGU (peça 33) e documento da Secretaria Nacional de 
Portos (peça 45) que defendem ser fundamental que os contratos de 
arrendamento possam ser alterados ao longo das décadas e que a 
possibilidade de substituição da área arrendada decorreria da própria 
característica da mutabilidade dos contratos administrativos. 

Tal hipótese já havia sido considerada em análise efetuada pela 
Conjur/MTPA antes da edição do Decreto 9.048/2017. Na ocasião, analisou-

se, por meio do Parecer 20/201 7/Conjur-MT/CGU/AGU, de 20/1/2017 
(peça 50, p. 64-101), uma das minutas do normativo que viria a efetuar 
modificações no Decreto 8.033/2013. 

A hipótese de substituição de área em razão de empecilho superveniente, 
segundo o Parecer, seria admissível em razão da característica de 
mutabilidade dos contratos administrativos de longo prazo. Segundo o órgão 
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da AGU: 

É importante acrescentar que, tendo em vista o vulto dos investimentos que 
normalmente são demandados dos prestadores do serviço, os arrendamentos 
portuários costumam ser contratos de longo prazo, podendo se estender por 
até vinte e cinco anos, prorrogáveis por igual prazo (art 19 do Decreto n2  
8.033, de 2013). Por isso, é importante uma maior flexibilidade para permitir 

adaptações às circunstâncias supervenientes. Daí porque os limites à 
alterabilidade de tais contratos administrativos devem ser interpretados com 

maior ponderação, considerando a necessidade de garantir, ao longo de 
muitos anos, a continuidade da prestação do serviço público de uma forma 
adequada, eficiente e segura. Isso se reflete no disposto no inciso IX do art. 5 
da Lei n2  12.815, de 2013: 

Art. 5São essenciais aos contratos de concessão e arrendamento as cláusulas 
relativas: (..) IX - aos direitos, garantias e obrigações do contratante e do 
contratado, inclusive os relacionados a necessidades futuras de 
suplementa ção, alteração e expansão da atividade e consequente 
modernização, aperfeiçoamento e ampliação das instalações; 

De tudo isso concluo que, em alguns casos, quando assim impuserem as 
circunstâncias supervenientes, a substituição da área original do 
arrendamento por outra com características equivalentes, afim de que 
o arrendatário dê continuidade à operação portuária tal como foi 
definida contratualmente. não deveria ser tomada necessariamente 
como uma 'descaracterização do objeto do contrato' Conforme consta do 
relatório do Acórdão n2  2896/2009-Plenário/TCU, o objeto do contrato de 
arrendamento é o resultado do negócio como um todo e não apenas a 
disponibilização de uma área especifica ao arrendatário. (grifo nosso) 

De fato, a mutabilidade dos contratos de arrendamento portuária tem 
proximidade intrínseca com os princípios da atualidade, da eficiência e da 
continuidade do serviço público, elementos constantes do conceito de serviço 
adequado previsto no art. 62, §§ 12  e 22, da Lei 8.987/1995, conforme já 
tratado na presente instrução. 

O entendimento é pacífico inclusive no TCU. Nesse sentido, o 
Acórdão 738/201 7-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Walton Alencar 
Rodrigues: 

Uma das características mais marcantes dos contratos administrativos é a 
possibilidade de alteração do seu objeto ou as condições da sua execução, para 
realizar da melhor forma possível o interesse público que motivou sua 
celebração. Todavia, essa mutabilidade não é absoluta. Não se pode desprezar 
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o interesse público que motivou sua celebração, muito menos desvirtuá-lo, a 
ponto de nele já não se reconhecer o que fora origina/mente licitado. 

Assim, conforme já amplamente exposto nas subseções 1.4.2.3 a 1.4.2.6, a 
ocorrência de fatos posteriores e imprevisíveis à época da contratação (ou 
fatos previsíveis, mas de consequências incalculáveis) pode modificar a 
situação con tratada inicialmen te. Portanto, tornariam a execução contratual 
nessa nova realidade inadequada ao objetivo desejado pela Administração 

Pública com a contratação origínal. 

Esse contexto pode dar ensejo a modificações no contrato, cabendo ao 
administrador público justificar de maneira explícita porque considera 
necessária determinada alteração, em comparação a outras possíveis para o 
caso concreto. Nessa linha, cite-se mais uma vez o Acórdão 774/2016-TCU- 

Plenário: 

Cabe ressaltar que a revisão contratual para fins de recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro deve estar adstrita à materialização de risco 
previamente assumido pelo poder concedente no contrato de arrendamento 
ou, subsidiariamente, à comprovação de ocorrência de caso fortuito ou de 
força maior, fato do príncipe, fato imprevisível ou fato previsível, mas de 
consequências incalculáveis, conforme art. 65, inciso 11, alínea 'd', da 
Lei 8.666/1993, situações que excluem o regular exercício de polícia 
administrativa por parte do Poder Público e os riscos de projeto passíveis de 
mensuração e precificação por parte do arrendatário. 

Além da necessidade de se demonstrar a legitimidade do fato gerador 
para fins de recomposição, também seria necessária a comprovação de que a 
substituição é a melhor ou a única alternativa, com vistas ao atendimento do 

interesse público. 

Ademais, cabe destacar que a área arrendada é elemento decisivo na 
escolha e na valoração feita pelos interessados e participantes do certame 
para disputar o direito de explorar o serviço naquela área específica. 

Isso porque, ao participar da licitação o interessado realizará sua análise 
de viabilidade e consequentemente ofertará os seus lances em virtude das 
características da área em questão, o que é influenciado por fatores como 
benfeitorias e obstáculos existentes, facilidade de acesso, terminais lindeiros 
(pa rceiros e/ou concorrentes), perspectivas de expansão, produtividade, 
atingimento de metas, prazos para alcance de determinados níveis de serviço, 
entre outros aspectos, colocando em jogo tanto a sua rentabilidade enquanto 
operador portuário, como a sua regularidade enquanto cumpridor de regras 

de cunho regulató rio. 
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O princípio da vinculação ao instrumento convocató rio há, portanto, que 
ser considerado no exame de cada caso concreto em que seja necessária a 
recomposição do equilíbrio do contrato, podendo ser preterido em favor de 
outros princípios apenas em situações excepcionais e de forma 
justificada. 

Em se tratando de atividade econômica de movimentação portuária, 
concedida sob a forma de serviço público, ao contrário do que informa a Nota 
SAI 34/2017 (peça 54), deve ser vista com ressalvas a afirmação de que o 
terreno no qual será realizado o arrendamento portuário constitui algo 
fungível, que pode ser substituído sem que se alterem os custos e potenciais 
remuneratórios inerentes à atividade que será exercida. 

Destaque-se que este Dribunal já enfrentou caso concreto referente à 
possibilidade de permuta de áreas objeto de arrendamentos portuários, tendo 
se posicionado no sentido de que a mutabilidade do contrato de 
arrendamento portuário é a mesma que marca todo o gênero de contrato 
administrativo e de que as alterações unilaterais ou bilaterais nos contratos 
administrativos não podem desvirtuar o objeto contratual de forma a 
descara cterizar aqui/o que fora licitado (Acórdão 3.331/2015- TCU-Plená rio, 
relatoria da Ministra Ana Arraes). 

Em análise de caso específico relativo ao terminal da Tecondi 
(atualmente denominada Ecoporto), no Porto de Santos, o Tribunal 
ressaltou que a permuta da área de arrendamento ocasionou alteração 
de objeto e gerou prejuízo aos princípios da isonomia, da ampla 
competitividade, do julgamento objetivo e da vincula ção ao 
instrumento con vocatório (Acórdão 1.972/2012- TCU-Plená rio, rela tona 
do Ministro Aroldo Cedraz). 

Feitas essas ressalvas, pode-se concluir que, embora a delimitação da 
área seja elemento essencial nos contratos de arrendamento portuário, em 
casos excepcionais, como consequência da característica de mutabilidade 
desses contratos, a melhor entre outras alternativas possíveis para a 
consecução do interesse público pode ser a substituição de área. Essa decisão, 
no entanto, deve ser feita de maneira explicitamente justificada, consideradas 
as peculiaridades do caso concreto. 

Portanto, uma vez demonstrado explicitamente que se trata da melhor 
solução para o atendimento ao interesse público, diante da ocorrência deflito 
posterior e imprevisível à época da contratação, não alocado como risco da 
arrendatária, pode ser justificável a realocação ou a substituição de áreas, no 
caso concreto. 
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Ressalta-se que, no caso de substituição de área como consequência da 
característica de mutabilidade do contrato, será necessária a análise acerca 
da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Além disso, 
não é demasiado repisar que essa mutabilidade não é absoluta, pois não se 
pode desprezar, de antemão, os princípios que regem os contratos de 
arrendamento portuário. 

Na subseção anterior, concluiu-se pela a falta de previsão legal para a 
adoção da substituição de área arrendada como instrumento de gestão e 
planejamento do porto organizado. Isso não significa, contudo, a sua 
interdição de seu uso como consectário da característica de 
mutabilidade dos contratos de arrendamento portuário. Para esses 
casos, a substituição de áreas sequer necessitaria de previsão em decreto ou 
da adaptação aos contratos vigentes, pois é decorrente da aplicação, ao caso 
concreto, dos princípios que regem essas avenças. 

Afora a hipótese destacada no parágrafo anterior, não se vislumbram, 
neste momento, as situações e condições nas quais poderá ser aplicada 
a parte final do inciso 1 do art. 24-A do Decreto 8.033/2013, mesmo 
consultando-se a motivação acostada aos autos: 

Art. 24-A. A área dos arrendamentos portuários poderá ser substituída (..), e 
desde que: 
1 - a medida comprovadamente traga ganhos operacionais à atividade 
portuáría ou, no caso de empecilho superveniente, ao uso da área 
original,' e (..) 

496. É importante destacar que o TCU já julgou representação acerca de 
irregularidades em caso de substituição de áreas arrendadas que foram 
objeto do contrato PRES/028.1 998, firmado em 12/6/1 998, entre a 
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp ea empresa Terminal para 
Contêineres da Margem Direita S.A - Tecondi (atualmente denominada 
Ecoporto). Nos termos do Acórdão 1.972/2012-Plenário, dadas as 
particularidades daquele caso concreto, o Tribunal decidíu, entre outras 
medidas, determinar à Codesp que se abstenha de conceder novas áreas à 
empresa em substituição das áreas originalmente concedidas e reconheceu 
como ilegal a substituição da área originalmente prevista sem observância ao 
devido procedimento licitató rio. 

500. O presente trabalho iniciou-se por proposta desta Seinfra Porto Ferrovia, 
com vistas ao acompanhamento da aplicação, pelo Ministério dos 
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Transportes. Portos e Aviação Civil e pela Antaq, dos dispositivos instituídos 
pelo Decreto 9.048/2017. Buscava-se também, na oportunidade, analisar os 
fundamentos que justificaram a adoção das inovações normativas, as 
premissas técnicas e jurídicas que fomentaram as discussões e as análises que 
embasaram a redação final do novo Decreto. 

Das diversas inovações e itens trazidos pelo novo Decreto, que 
implementou alterações e aperfeiçoou o texto do Decreto 8.033/2013, três 
aspectos da norma foram objeto de análise por esta Unidade Técnica. Li.1 
adapta ção de contratos de arrendamento vigentes para promover-se a 
ampliação do seu prazo máximo possível (art. 22, § 12, do 
Decreto 9.048/2017 c/c art. 19 do Decreto 8.033/2013); LII). 
possibilidade de realização de investimentos fora da área arrendada 
com obrigatoriedade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 
(arL 42-A do Decreto 8.033/2013); e [III). a possibilidade de substituição 
de área arrendada (arL 24-A do Decreto 8.033/2013). 

Em face de compromisso forma/mente assumido pelo Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, em 4/1/2018, no sentido de não realizar 
os atos tendentes à assinatura dos termos aditivos de adaptação contratual 
até manifestação do TCU, no mérito, quanto à matéria, o Ministro Relator 
indeferiu cautelar que havia sido inicia/mente proposta por esta 
SeinfraPortoFerrovia. Foram então realizadas as oitivas do Ministério dos 
Transportes, Portos eAviação Civil e da Casa Civil da Presidência da República 
para que apresentassem manifestações acerca dos indícios de irregularidades 
levanta dos. 

A presente instrução teve por escopo, portanto, analísar as respectivas 
manifestações e os documentos encaminhados pelos gestores, estritamente no 
que se refere aos indícios de irregularidade apontados inicia/mente. Assim, 
outros 	dispositivos 	do 	Decreto 8.033/2013 	alterados 	pelo 
Decreto 9.048/2017 não fizeram parte do escopo desta instrução. 

510. Os regulamentos emitidos pelo Poder Executivo não podem contrariar 
nem inovar em relação à lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 
Tais atos normativos se sujeitam ao controle de legalidade, tanto pelo 
congresso Nacional - que pode sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa 
-, como pelo Tribunal de Contas da União, no exercício de sua função 
fiscalizató ria e com respeito aos ditames do art. 70, caput, da CF/1 988, que 
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confere mandato à Corte de Contas no que tange ao controle de legalidade 
dos atos da administração direta e indireta. 

Em relação à possibilidade de adaptação de contratos de arrendamento 
portuário vigentes para promover-se a ampliação de seu prazo máximo 
possível, prevista no art. 2, 'S' 1 , do Decreto 9.048/2017 c/c art. 19 do 
Decreto 8.033/2013, constatou-se que os argumentos aduzidos pelos 
gestores em resposta às oitivas não foram capazes de elidir os indícios 
de ilegalidade detectados. 

Ficou demonstrado que a alteração de contratos de arrendamento 
portuário para incorporar-lhes novas prorrogações ordiná rias, ou para 
alongar aquelas já previstas, com vistas a aumentar seu prazo máximo 
possível de vigência, é vedada de maneira absoluta pelo ordenamento 
jídico, ainda que tal alteração contratual configure-se como expectativa de 
direito, por afronta ao princípio da vincula ção ao instrumento 
convocatório e ao princípio da isonomii ambos previstos no art. 14 da 
Lei 8.987/1995 e no art. 39  da Lei 8.666/1993. 

Adicionalmente, a aplicação da característica de mutabilidade a 
contratos de arrendamento portuário exige uma verificação robusta, por 
meio da ponderação entre diversos princípios e diretrizes do direito das 
concessões de serviços públicos. A Administração deve observar uma série de 
cuidados jurídicos e técnicos ao promover alterações nessas avenças. 
Eventual alteração deve estar devidamente fundamentada com a 
demonstração de que, para cada caso concreto, trata-se da melhor escolha 
com vistas ao atendimento do interesse público. 

No entanto, face à evidência de que não houve uma análise ou 
demonstra ção indívídualizada acerca dos motivos ensejadores da majoração 
do prazo de vigência máximo possível dos contratos já assinados, concluiu-se 
que a alteração não foi fundamentada ou condizente com a característica de 
mutabilidade inerente aos contratos de arrendamento portuário. 

No que se refere à realização, pelos arrendatários, de investimentosfora 
da área arrendada, a partir dos elementos trazidos pela Casa Civil/PR e pelo 
Ministérío dos Transportes, Portos e Aviação Civil, verificou-se que não 
subsistem os indícios de ilegalidade inicialmente apontados sobre o ccx put do 
art. 42-A do Decreto 8.033/2013. Apesar da existência de riscos patentes, 
não se afigura ilegal a previsão, no regulamento, da possibilidade de 
autorização, pelo poder concedente, com anuência da autoridade 
portuária, para a realização de investimentos fora da área. 

Quanto à recomposição da equação econômico-financeira dos contratos 
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diante da realizacão desses investimentos, prevista no varáarafo único do 
art. 42-A do Decreto 8.033/2013, entende-se não ser esta a única oycão 
aplicável. A análise quanto ao preenchimento de requisitos legais e 
regulamentares deve preceder decisão quanto à pertinência ou não de 
se efetuara recomposição em razão da realização de investimentosfora 
da área arrendada, ainda que autorizada pelo poder concedente. 

Porfim, o inciso ido art. 24-A do Decreto 8.033/2013 traz duassituações 
em que se admite a substituição da área original do arrendamento: quando a 
medida trouxer com provadamente ganhos operacionais à atividade 
portuária; ou quando houver empecilho superveniente à exploração da área 
original. Constatou-se que a expressão 'substituição de área' trazida pelo 
art. 24-A da norma infralegal assume duas diferentes figuras jurídicas. A 
primeira delas, disposta na primeira parte do inciso 1 do art. 24-A do 
Decreto 8.033/2013, associa-se a instrumento de planejamento e gestão de 
áreas portuárias. A segunda parte do inciso 1, por seu turno, pode estar a 
associada à possibilidade de alteração contratual diante da superveniência 
de fato novo. 

No caso da substituição de áreas como instrumento de gestão 
portuária, entendeu-se que se trata de um instrumento jurídico novo, 
previsto no Decreto 9.048/2017, que extrapola os ditames legais, 
esvaziando-se sua legitimidade como um instrumento de concretização 
do plano de desenvolvimento e zoneamento do porto e de gestão 
portuária. Demonstrou-se, ainda, que tal instrumento de gestão portuária 
não se confunde com a possibilidade de expansão e/ou unificação de áreas já 
arrendadas dentro do porto organizado. 

Dessa maneira, o Decreto 9.048/201 7, ao criar instituto não previsto em 
lei, qual seja, a substituição de áreas arrendadas como instrumento de gestão 
do porto organizado, disposto na primeira parte do inciso 1 do art. 24-A do 
Decreto 8.033/2013, extrapolou os ditames da lei regulamentada. 

Já no que se refere à substituição de áreas em virtude de empecilho 
superveniente, constatou-se que não há clareza quanto às situações e 
condições nas quais poderá ser aplicada a parte final do inciso 1 do 
art 24-A do Decreto 8.033/2013. Diante disso, POS termos dos arts. 241 e 
242 do Regimento Interno do TCU, as próximas etapas deste processo de 
acompanhamento serão relevantes para melhor entendimento quanto ao uso 
da substituição de áreas como consectá rio da característica de mutabilidade 
dos contratos, seja por meio de sua regulamentação, seja pela aplicação 
direta dos princípios cabíveis ao caso concreto em razão da ocorrência de fato 
superveniente. 
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Diante das conclusões desde Relatório de Acompanhamento, 
evidencia-se que o Decreto 9.048/2017 contém incompatibilidades 
relevantes com o arcabouço normativo legalmente instituído. Se há 
interesse em se promover medidas voltadas ao fomento de investimentos, à 
desburocratização da gestão portuária e ao aumento da capacidade de 
movimentação de cargas nos portos brasileiros, é essencial que tais medidas 
sejam adotadas em consonância com as leis instituídas e com os princípios 
que regem os contratos de concessão. 

A segurança jurídica é o alicerce necessário para que o setor receba os 
investimentos de que tanto necessita e para que o manejo de áreas portuárias 
tenha a agilidade adequada às demandas e às suas peculiaridades. O 
aperfeiçoamento das leis pode, então, ser uma alternativa para que se 
efetivem algumas das melhorias desejadas para o setor e propostas pelo 
Grupo de Trabalho instituído pela Portaria GM/MTPA 435/2016, o que 
também viria a favorecer incremento da segurança jurídica. 

Em razão disso, propõe-se o encaminhamento da deliberação que vier a 
ser proferida nestes autos, juntamente com relatório e voto condutor, à 
Comissão de Serviços de infraestrutura do Senado Federal e à Comissão de 
Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. 

. Por fim, foi acostado aos autos pedido realizado por entidades 
resentativas do setor portuário para ingresso nos autos como 
ressadas, ou, subsidiariamente, admissão como amicus curiae (peça 53). 

itudo não ficou caracterizada a possibilidade concreta de lesão a direito 
jetivo das arrendatárias, conforme exigido pela jurisprudência 
foritária desta Corte para ingresso de terceiros como interessado em 
cesso de controle externo. 

. Tendo em vista que representantes dessas Associações participaram das 
cussões do Grupo de Trabalho que formulou a minuta do 
:reto 9.048/201 7, estando seus pontos de vista, pelo menos em certa 
dida, considerados nos documentos analisados, bem como a extensa 
cussão ao longo deste processo com os órgãos envolvidos na elaboração da 
iuta de decreto (Casa Civil da Presidência da República, MTPA e Antaq), 
?sidera-se que não existe necessidade de maiores subsídios para que se 
me juízo sobre o deslinde da matéria, o que poderia justificar a admissão 
amicus curiae no processo. 

NCAMINHAMENTO 

9. Ante todo o exposto, com fundamento no item 95.1 do Manual de 
mpanhamento do TCU, aprovado pela Portaria Segecex 27, de 9 de 
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dezembro de 2016, submetem-se os autos à consideração superior, pro pondo: 

1) com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 251 do Regimento 
Interno do TCU, determinar à Casa Civil da Presidência da República e ao 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil que, no prazo de 15 dias, 
adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei em razão 
da: 

I.a) impossibilidade jurídica de alteração de contratos vigentes de 
arrendamento portuário, prevista no art. 29. 	1°. do 
Decreto 9.048/2017 c/c art. 19 do Decreto 8.033/2013, para 
incorporar-lhes novas prorrogações ordin árias, ou para alongar 
aquelas já previstas, de maneira a aumentar o prazo máximo possível 
dessas avenças, por afronta ao princípio da vincula ção ao instrumento 
convocató rio e ao princípio da isonomia, ambos consubstanciados no art. 14 
da Lei 8.98711995 e no art. 32  da Lei 8.666/1993 (parágrafo 291); 

Lb) falta de previsão legal para o uso do instituto de substituição de 
área arrendada, previsto no art. 24-A, inciso 1, do Decreto 8.033/2013. 
como instrumento de gestão de áreas do porto organizado, bem como do risco 
de infríngência ao disposto no art. 42  da Lei 12.815/2013 (parágrafo 471); 

II) com fundamento no art. 43, inciso 1, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso 
II, do RITCU, determinar ao Ministério dos Transportes; Portos e Aviação Civil 
e à Antaq que: 

II.a) em atendimento ao art.14 da Lei8.987/1995, ao art.32  da 
Lei 8.666/1993 e ao princípio da motivação, previamente à extensão do prazo 
de vigência máximo originalmente previsto em contratos de arrendamento 
portuário, demonstre o cumprimento dos seguintes requisitos, 
cumulativamente, para cada contrato: i) ocorrência de fato superveniente 
alocado como risco do poder concedente que tenha modificado a situação 
contratada inicialmente; ii) necessidade de adoção de mecanismo para a 
recomposição de desequilíbrio econômico-financeiro; iii) demonstração da 
inviabilidade de utilização de outros mecanismos que interfiram 
prioritariamente na relação entre o poder público e o particular, e, 
subsequentemente, nos serviços disponibilizados aos usuários, nos termos do 
Acórdão 774/2016-TCU-Plenário e do art. 14 da Resolução-A ntaq 
3.220/2014 (parágrafo 294); 

ACÓRDÃO N2  1446/2018 - TCU - Plenário 

1. Processo n 2  TC 030.098/201 7-3. 
1.1. Apensos: 010.219/2018-8; 004.656/2018-0; e 005.670/2018-7. 
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Grupo II- Classe de Assunto: V - Relatório de Acompanhamento 
Interessados/Responsáveis: não há. 
Órgãos/Entidades: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Casa 

Civil da Presidência da República; e Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil. 
S. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

Representante do Ministério Público: não atuou. 
Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e 

Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 
Representação legal: 

8.1. Pendes Tadeu Costa Bezerra e outros, representando Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil; 

8.2. Daniel Vieira Bogéa Soares (OAB/DF 34.311) e outros, representando 
Associação Brasileira dos Terminais Portuários - ABTP, Associação Brasileira 
dos Terminais de Contêineres de Uso Público - Abratec, Associação Brasileira 
de Terminais e Recintos Alfandegados - Astra e Associação Brasileira de 
Terminais Líquidos - ABTL; e 

8.3. Michael Gleidson Araujo Cunha, representando Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários. 

Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento dos atos e 
procedimentos adotados pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil (MTPA) e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), 
tendo em vista as alterações normativas introduzidas pelo Decreto 
9.048/201 7, que alterou o Decreto 8.033/2013, regulamentador da Lei 
12.815/2013, a qual dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de 
portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos 
opera dores portuários. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, 
em: 

9.1. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250 do Regimento 
Interno do TCU, determinar ao Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil que se abstenha de celebrar termos aditivos de adaptação 
ou, conforme o caso, termos aditivos de prorrogação, dos contratos de 
arrendamento vigentes às regras do Decreto 8.033/2013, com a redação 
conferida pelo Decreto 9.048/2017, contendo cláusulas que possibilitem: 
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9.1.1. a ampliação da vigência máxima dos atuais contrato s nas 
hipóteses de prorrogação ordinária e antecipada, desprovida de análise que 
considere como parâmetros o prazo original do contrato de arrendamento e 
a possibilidade de prorrogá-lo, uma única vez, por um período iqual ou 
inferior a esse prazo: 

9.1.2. a extensão do prazo de viçjência máximo originalmente previsto, 
mediante prorrogação para fins de reeguilíbrio econômico-financeiro, 
desprovida de análise que demonstre que a alternativa da licitação 
com provadamente não se mostra a mais vantajosa, bem como o cumprimento 
dos seguintes requisLto, cumulativamente, para cada contrato de 
arrendamento: 

9.1.2.1. ocorrência de fato superveniente, imprevisível ou previsível, mas de 
consequências incalculáveis, alocado como risco do poder concedente que 
tenha modificado a situação contratada inicia/mente; 

9.1.2.2. necessidade de adoção de mecanismo para a recomposição de 
desequilíbrio econômico-financeiro materialmente relevante; 

9.1.2.3. demonstração da inviabilidade de utilização de outros mecanismos 
que interfiram prioritaríamente na relação entre o poder público e o 
particular, e, subseq uen tem ente, nos serviços disponibilizados aos usuários, 
nos termos do Acórdão 774/2016-TCU-P/enário e do art. 14 da Resolução-
Antaq 3.220/2014; 

9.1.3. a execução de investimentos na área comum do porto organizado, 
mediante reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art 42-A do 
Decreto 8.033/2013, desprovida de análise prévia e fundamentada dos 
pressupostos que autorizam a modificação contratual no caso concreto, em 
obediência ao princípio da motivação dos atos administrativos, 
contemplando pelo menos os seguintes aspectos: 

9.1.3.1. identificação do fato superveniente não previsto inicia/mente na 
avença, não decorrente de culpa do contratado; 

9.1.3.2. demonstração de desequilíbrio materialmente relevante na equação 
econômico-financeira e que o risco de ocorrência do evento não estava 
alocado ao contratado; 

9.1.3.3. comprovação de que a realização do investimento não ensejará a 
descaracterização do objeto do contrato de arrendamento, mediante a 
aferição de limites objetivos e subjetivos previstos na avença ou em 
regulamento; 
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9.1.3.4. preservação do uso público das infraestruturas, vedando qualquer 
preferência ou distinção de tratamento ao arrendatário ou aos seus clientes; 

9.1.3.5. avaliação e aprovação prévia do projeto e do orçamento da obra a ser 
realizada, assegurando que o reequilíbrio decorrente da realização de 
investimentos ocorra a preços de mercado; 

9.1.3.6. motivação, pela autoridade portuáría, de que a realização de 
investimentos pelo arrendatário naquele caso é solução mais adequada do 
que sua execução pela própria autoridade; 

9.1.4. a substituição de áreas, nos termos do art. 24-A do Decreto 
8.033/2013, desprovida de análise prévia efundamen toda dos pressupostos 
que autorizam a modificação contratual no caso concreto, em obediência ao 
princípio da motivação dos atos administrativos, contemplando, pelo menos, 
os seguintes aspectos além daqueles ordinariamente previstos no 
regulamento: 

9.1.4.1 identificação do fato superveniente não previsto inicialmente na 
avença, caracterizador da situação que impossibilite a utilização da área 
original, não decorrente de culpa do arrendatário, na hipótese de substituição 
de área por empecilho superveniente; 

9.1.4.2. comprovação de que o risco de ocorrência do evento não estava 
alocado ao contratado, na hipótese de substituição de área por empecilho 
superveniente; 

9.1.4.3. demonstração de que a substituição de área é a melhor alternativa 
com vistas ao atendimento do interesse público, dentre outras possíveis, a 
exemplo da rescisão contratual ou de outras hipóteses de reequilíbrio, 
conforme art. 14 da Resolução-Antaq 3.220/2014, inclusive na hipótese de 
substituição de área por empecilho superveniente; 

9.1.4.4. realização de reeq u ilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

9.1.4.5. ponderação da alternativa em relação ao princípio da vincula ção ao 
instrumento convoca tório, assegurando a equivalência econômica entre as 
áreas permutadas; 

9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250 do Regimento 
interno do TCU, determinar ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil e à Agência Nacional de Transportes Aquaviá rios que, no âmbito de suas 
competências, adotem medidas concernentes à regulamentação do Decreto 
8.033/2013, assegurando que: 
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9.2.1. em relação à implementação do art. 2°, § 1 do Decreto 9.048/2017: 

9.2.1.1. vedar a possibilidade de ampliação da vigência máxima dos atuais 
contratos, nas hipóteses de prorrogação ordinária e antecipada, desprovida 
de análise que considere como parâmetros o prazo original do contrato de 
arrendamento e a possibilidade de prorrogá-lo, uma única vez, por um 
período igual ou inferior a esse prazo; 

9.2.1.2. restringir a hipótese de prorrogação contratual para fins de 
reequilíbrio econômico-financeiro em con tratos de arrendamento portuário 
às situações em que restar demonstrado que a alternativa da licitação 
comprovadamente não se mostra a mais vantajosa, bem como o cumprimento 
dos seguintes requisitos, cum ulativamente, para cada contrato: 

9.2.1.2.1. ocorrência de fato superveniente, imprevisível ou previsível, mas de 
consequências incalculáveis, alocado como risco do poder concedente que 
tenha modificado a situação contratada inícíalmente; 

9.2.1.2.2. necessidade de adoção de mecanismo para a recomposição de 
desequilíbrio econômico-financeiro materialmente relevante; 

9.2.1.2.3. demonstração da inviabilidade de utilização de outros mecanismos 
que interfiram prioritariamente na relação entre o poder público e o 
particular, e, subsequentemente, nos serviços disponibilizados aos usuários, 
nos termos do Acórdão 774/2016-TCU-Plenário e do art. 14 da Resolução-
Antaq 3.220/2014; 

9.2.1.3. vedar a possibilidade de extensão de prazo cujos arrendatários 
estejam em falta com as obrigações com o Poder Público, inclusive no que 
tange aos investimentos originariamente previstos, bem como em relação aos 
padrões de qualidade e desempenho na prestação de serviço; 

9.2.1.4. incluir condição resolutiva afim de ímpedira eficácia da prorrogação 
nas hipóteses de descumprimento da nova obrigação de investimento 
assumida pelo arrendatário; 

9.2.1.5. avaliara imposição de limite temporal com vistas a vedara utilização 
do instituto no período final do contrato; 

9.2.1.6. avaliar a definição de limites que assegurem que o prazo admissível 
para a prorrogação guarde razoável relação de proporcionalidade com o 
prazo inicial do contrato; 
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9.2.1.7. estabelecer metodologia de avaliação e aprovação prévia de projetos 
e do orçamento do investimento a ser realizado, procurando, inclusive, 
simular os efeitos de competitividade ou de barganha nesse processo de 
orçamenta ção, considerando, em alguma medida, os ganhos decorrentes da 
licitação, de modo a assegurar que o reequilíbrio pelo investimento ocorra a 
preços de mercado; 

9.2.2. em relação à execução de investimentos em área comum do porto 
organizado, mediante reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do 
art. 42-A do Decreto 8.033/2013: 

9.2.2.1. fixar limites objetivos, com vistas a evitar a descaracterização do 
objeto do contrato de arrendamento e potencial comportamento oportunista 
dos arrendatários; 

9.2.2.2. preservar o uso público das infraestruturas, não gerando qualquer 
preferência ou distinção de tratamento aos arrendatários ou seus cIientes 

9.2.2.3. estabelecer mecanismos de fiscalização da utilização do instituto; 

9.2.2.4. estabelecer parâmetros e critérios que possibilítem utilizar o 
cumprimento das obrigações ordinárias do arrendatário (obrigações 
contratuais) como subsídio para o emprego do instituto; 

9.2.2.5. assegurar que o investimento tenha relação, ainda que indireta, com 
o serviço prestado pelo arrendatário; 

9.2.2.6. incorporar o componente "planejamento" na utilização do instituto, 
avaliando a possibilidade e a conveniência de limitar o seu uso a casos de 
investimentos previstos nos instrumentos de planejamento da autoridade 
portuária, e de estabelecer marcos tem porais para a inclusão desses 
investimentos nos contratos de arrendamento; 

9.2.2.7. estabelecer metodologia de avaliação e aprovação prévia de projetos 
e do orçamento da obra a ser realizada, procurando, inclusive, simular os 
efeitos de competitividade ou de barganha nesse processo de orçamenta ção, 
considerando, em alguma medida, os ganhos decorrentes da licitação, de 
modo a assegurar que o reequilíbrio pelo investimento ocorra a preços de 
mercado; 

9.2.2.8. instituir mecanismos de transparência, promovendo-se especial 
publicidade das propostas e da formalização de termos aditivos que incluam 
investimentos dessa natureza nos contratos de arrendamento, evidenciando 
custos considerados e impactos para os usuários dos serviços; 
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9.2.2.9. instituir mecanismos que coíbam potencial comportamento 
oportunista da autoridade portuária no deverde implantare manter as áreas 
e instalações sob seu encargo, a exemplo da exigência de motiva ção, pela 
autoridade portuária, de que a realiza ção de investimentos pelo arrendatário 
naquele caso é solução mais adequada do que sua execução pela própria 
autoridade; 

9.2.2.10. instituir mecanismos de regulação tarifária e contabilidade 
regulatória destinados eliminar a possibilidade de incremento indevido de 
custos para os usuários dos serviços portuários; 

9.2.2.11. vedar a utilização combinada com a prorrogação de prazo para fins 
de reeq uilíbrio econôm íco-financeiro; 

9.2.3. em relação à possibilidade de substituição de áreas de arrendamento, 
nos termos do art. 24-A do Decreto 8.033/2013: 

9.2.3.1. instituir mecanismos que mitiguem o risco de desvirtua m en to do 
objeto original do arrendamento, assegurando-se de manter a equivalência 
econômica entre as áreas permutadas e a finalidade do arrendamento; 

9.2.3.2. adotar medidas que coíbam potencial comportamento oportunista de 
arrendatários e o tratamento favorável ou desfavorável a grupos com maior 
ou menor poder de influência, a exemplo da utilização de instrumentos de 
planejamento e ampla transparência; 

9.2.3.3. instituir mecanismos de participação e controle social contemplando, 
pelo menos, a realização de audiências públicas e a formalização de canais 
institucionais para denúncias e impugnações por parte de terceiros; 

9.2.4. apresentem ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, plano de ação com 
indica ção de etapas intermediárias, responsáveis e prazos relativos aos 
subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 deste acórdão; 

9.3. dar ciência ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil de que a 
redação da Cláusula Sexta, parágrafo terceiro, da minuta-padrão de termo 
aditivo objeto do Parecer 70 6/201 7/CONJUR-MTPA/CGU/AGU, ao disciplinar 
o disposto no art. 42-A do Decreto 8.033/2013, contraria o princípio da 
intangibilidade da equação econômico-financeira disposto no art. 9, §§ 2' e 
4Q, da Lei 8.987/1995; 

9.4. determinar ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e à 
Agência Nacional de Transportes Aquaviá rios que: 
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9.4.1. na hipótese da prorrogação contratual prevista no subitem 9.2.1.2, a 
proposta deverá ser encaminhada ao TCU, nos termos do art. 10 da Instrução 
Normativa 81, de 20 dc junho de 2018, para pronunciamento, aplicando, no 
que couber, os termos da referida IN; 

9.4.2. submeta ao TCU, previamente à sua celebração, aditivos tendentes a 
efetivar a substituição de áreas de arrendamento prevista no art. 24-A do 
Decreto 8.033/2013,' 

9.5. considerar prejudicada, por perda de objeto, a solicitação do Ministério 
dos Transportes, Portos e Aviação Civil constante da peça 62; 

9.6. encaminhar cópia deste acórdão à Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários, à Casa Civil da Presidência da República, ao Mínístério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, à Comissão de Serviços de ínfraestrutura 
do Senado Federal, à Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos 
Deputados e às entidades admitidas como amicus curiae nestes autos; 

9.7. encaminhar cópia do inteiro teor desta deliberação à Procuradoria-Geral 
da República, para que avalie a pertinência de propor junto aofbro cabível as 
ações adequadas; 

9.8. restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia para o monitoramento das 
deliberações e para a continuidade do presente acompanhamento. 

Ata n°24/2018 - Plenário. 
Data da Sessão: 26/6/2018 - Extraordinária. 
Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-

1446-24/1 8-P. 

Tais apontamentos contidos no ACÓRDÃO não deixam dúvida que o novo 
Decreto dos Portos infringiu dispositivos legais, trazendo guestionarnentos sobre 
sua aplicabilidade, estando bem distante da regularidade defendida pelos 
investigados, demonstrando, inclusive, que os dispositivos de interesse das associações 
portuárias, ROCHA LOURES, RICARDO MESQUITA e informados por CELSO GRECCO para 
os sócios estrangeiros foram na prática os mesmos que suscitaram maior parte dos 
questionamentos pelo TCU. 

7.3 - EMPRESAS QUE PEDIRAM ADAPTAÇÃO NOS CONTRATOS, COM BASE NO 
DECRETO 9048/2017 (ATÉ 10/11/2017) 

Em que pese também a argumentação sobre a não aplicação imediata do 
Decreto editado em 2017, sobre a possibilidade de ampliação automática do prazo das 
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PLEITOS DE ADAPTAÇÃO_DOS CONTRATOS AO DECRETO 9.048/2017 - PROTOCOLADOS (ENCAMINHADOS À CGGC ATÈ 10.11.2017) - 
PORTO 1W CONTRATO INTERESSADO 

CELEBRADO VIGENCIA 
PROCESSO SEI 

1 4NGRA DOS REIS RJ 031.1:66 TPAR - TERMINAL PORtUÁRIO DE ANGRA DOS REIS S A 21/131993 21:122713 ¶C2€61272017-e7 

2 A1/TC:N:NA P9 03221995 TPPF 	TERMINAIS POIATIJARIOS PONTA DO FELIX SÃ. 2904:1995. 30 	2(2717 5.00OJ 0253 913317-97 

3 ARATU SÃ 044:2001 TERMINALOUIMICO DE ARATU SÃ. .TEOOIMA/4 C4/112001 33.12(2711 500291292017-25 

4 ARATU SÃ 024/20/42 TERMINAL OUIMICO DE ARATU S.A. - TEOMIMAR 31/07:2002 30:7 -22(2 5.00000288325/2017-25 

ARATU SÃ 016/1999 VOPAK 00 BRASIL SA 0118834 311O5Q014 5-0000 027651.2017-71 

6 ARATU SÃ 003/2002 MAGNESITA REFRATÁRIOS S;A 0I!032002 26/022C27 50000 030969/2017-19 

7 ARATTJ jÇ 04412002 VOPAKi)O BRASIL SA 12/09/2002 T22 5-0000 027651(2017-71 

ARATU SÃ 01311998 CABOTO COMERCIAL E MARITIMA LTDA. 01/04:1998 31:03/2018 S0000C.13641/0317-36 

9 CABEDELO P8 012/2007 TOP LOG TRANSPORTES E OPERAÇOES PORTUÁRIAS LTDA. 09/1012037 01.1122032 50300 030631(2017-32 

10 CABEDELO P8 35712002 M. DIAS BRANCO SA COMERCIO E INDUSTRIA - FILIAL CABEDELO 27/1212002 27122,'27  50300048847812017-3-T 

11 CODEBA BA 027/1993 B1M S:A 06/06.1188.3 30106/2013' 3C000030159.2017-91 

EMA? 001/1998. ORANEL OUIMICA LTDA IODFJELLTERMINALS) 0104:1880 17.072031 - 5-0000 026206-12017-94 

13 FORTALEZA CO 003/97 MACEDO ALIMENTOS NORDESTE 16.06.1807 13/6)2017' 50000 0218032017-66 

14 FORTALEZA 00111991 M. DIAS BRANCOS!A. COMERCIO EINDUSTRIA IT/02/I99I 11052032 50000(1454793317-38 

T IMBITUBA SC 8836 SANTOSE3RASILPARTICIPAÇOESSA 0102/2006 22/711512032 50000024408C20I7-46 

ii IMBITUBA SC S/N SANTOS BRASIL PARTICIPAÇOESSA 07/04/2008 1110-5/2033 8120000243932017-27 

17 IMBflJBA Sc —  SIN CRIIOPERAÇOESPORTUARIASS.A. 29/01/1993 17:02,2020 50000045-247'2017-14 

18 IMBITUBA SC 17/02/2012 FERTISANTA -FERTILIZANTES DE SANTA CATARINA LTDA. 17:022012 07:0312037 50000C-14327(2017-18 

19 ITAGUA) ISepetba/ RI 054/1997 CSN MINERAÇÃO. Antes: (CONGONHAS MINERIOS SAe CSN) 10/07/1997 0208/2047 500300215210.20I7-52 

20 TAGIJA) ISeOetOa Ri 0681/1998 SEPETIBA TECON S.A. 22/10.1996 01:07/2026 5OC2€2O9;2017-2T 

21 1 	ITAJAI SC 030/2001 APM TERMINALS ITAJAI 010112031 31/1212022 500037224322017-83 

22 ITAJAI SC 012/2013 PORTO ESPORTIVOITAJAILTI)A 16/07/2013 17/07/2038 11C20052(2Cl7-92 

23 ITAQUI MA 013/1999 TEMMAR -TERMINAL MARITIMO [/0 MARANHÃO LTDA. - TEGIJIMAR 0908118830 09/0882024 wc00 C27425/2017-25 

24 ITAQUI MA 0I1/2012-EMAP AI.IAGGI & LDC TERMINAIS PORTUARIOS S.A T02/212 07/02/2037 50000 (135-503/2017-18 

25 ITAQUI MA 002119981 PETROLEO SABBA S A TERMINAL DO ITAQUI 01/04/1994 01/04/2019 50300 037405/2017-26 

26 ITAQUI MA 009/2002/00 EMA? COMPANHIA OPERADORA PORTUÁRIA DO ITADUI - copi 25/02/2002 25/0312027 5iO4C780.2017-55 

27 ITAQUI MA 00Ç1/2012 GLENCORE SERVIÇOS S.A. 12 2,2037 CO00C4438&2017-75 

28 ITAQUI EtA 010/2017 IPIRANGA PRODIITOS DE PETRCJLEO S.A. 16/092017 010232011 5O03C-44955/7017-01 

29 ITAQUI MA 0081/2017 IPIRANGAPRODUTÓ iI1 ')LEOS.Ã.EPETRO8RASDISTRIBUIDORAS.A. J6/c9:201i 16/3312(118 T.0000C4495212017-12 

30 MANAUS ANI 00(12001 LEIA - ESTAÇÃO HIDROVIÃRIA DO AMAZONAS SÃ • 57003 0274592017-lI 

31 MANAUS 644 002/2001 EMPRESA DE REVITALIZAÇÃO DO PORTO DE MANAUS S.A. • 5008)-) C2745472017-52 

32 NATAL RN 011/1998 IA. DIAS BRANCO S.A. COMERCIO E INDUSTRIA - FILIAL GRANDE MOINHO POTIGUAR 201C9113-S 2('.C3 - 5-0000(145479/2017-38 

33 NATAL RN 003/2001 MOIAS BRANCO S.A. COMERCIOE INDUSTRIA FILIAL GRANDE MOINHOPOTIGUAR 010I/2031 : 1 	2C 50000045479/2017-38 

34 (lITERal RJ 061/2005 NITS(IORE ENGENHARIA E SERVIÇOS PORTUARIOS S.A. 6/3232001- 16/08820151 5-000002$062/2017-55 

35 NITEROI RJ 005 N1iT SERVIÇOS PORTUÃRIOSS.A  18.6832763 18/08.2015' 50000020064/2017-08 

36 PARANAGUA PR 039/1997 TEAPAR _TEREI. EXPORT.DEAÇUCAR DEPARANAGUA 18/01.::'1 180882017' 50300025279/2017-14 

37 
- 

PARANAGUA P9 020/1998 TCP - TERMINAL DE CONTEINER DE PARANAGUA I3/04/I71 3710 .324 

11-3120:12 

5/270002154912017-62 

38 PARANAGUA PR 00211991 INTERALIIADMINISTRAÇÃOEPARTICIPA(Õ[SS.A 12101:1/04 5-000002031112017-23 

39 PARANAGUA PR 000/1900 OOPERATIVA AGROPECUAITIA MOURAOENSELIDA - COAMO (Proc.deUnÊticaçáo) 19/12/1932 • 50000026378J2017-68 

- 40 PARANAGUA P9 067/1990 COOPERATIVAAGITOPECUARIAMOURAOENSFLTDA -COAMO 20/10118813231C2023 50000026378/20I7-68 

41 PARANAGUA iW 01311999 PASA.PARANAOPERAÇOESPORIUARIASSA 0.9-03/1883: 76:2227724 5000002735312017-64 



42 ARANAGUÃ PR 001/1994 LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. 05/01:1994 05.01:024 f.0000 037429/2017-87 
43 ?ARANAGUÁ PR 015/2006 PETROBRAS TRANSPORTE S.A. -TRANSPETRO 13S62000 02)122030 50000.03513812017-54 
44 PARANAGUÁ PR 013/2001 - CARGILLAGRICOLASA 0510312001 04!03/2016 5000004532312017-83 
45 PORTO VELHO RO 96/0001100 I1ERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA 5/A 16/041/OS 1610412016 5C000.036377/2017-2I 
46 RIO DEJANEIRO RJ 010/1998 LIBRA TERMINAL RIO SA 3)4.1991. 3034.2648 50000023130/2017-45 
47 RIO DE JANEIRO RJ 011/1998 MULTI-RIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A. 30/04 /1990; ?.0.04;2C-18 5(3000 03050212017-90 
48 RIO DEJANEIRO RJ 1 	08211998 MULTI-CAR RIO TERMINAL DEVEICULOSSA 10/12)199/3 19,06/2052 51)000030503/2017-34 
49 RIO DEJANEIRO R.J 100/1997 PIERMAUAS.A. 01/06/1999 01/06/2024 50000.02615112017-12 
50 RIO DE JANEIRO RJ 072/1997 TRIUNFO OPERADORA PORTUÁRIA LTDA 1811)01997 20.'08/2037 5C000.03786312017-67 
51 RIO GRANDE RS 00112002 PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO 23/12)2002 23/12/2032 50000035140/2017-23 
52 RIO GRANDE RS CA-SUPRG 01/96 - PETROLEO BRASILEIRO S'A PETROBRAS 05/0911996 050912026 50000 040-/35912017-86 
53 RIO GRANDE RS CA-SUPRG000I/97 TECON RIO GRANDE S.A. 03/02/1997 03/0212022 5000004512312017-02 
54 SALVADOR BA 001/2017 CONTERMAS - NOVO TERMINAL MARITIMO DE SALVADOR SPE S.A 2017 03107/2642 50000 040719/2017-16 
55 SALVADOR BA 013/1990 INTERMARITIMA TERMINAIS LTDA. 09/0311990 09103/2013 50000 043675/2017-78 
56 SALVADOR BA 1 	01212000 TECON SALVADOR S.A. 140312000 12/032050 50000043842/2017-81 
57 SANTAREM PA 025/1999 CARGILLAGRICOLAS.& 23/11/1999 01/12/2024 5000004541012017-12 

58 SANTAREM PA Le6õesO7/2016-ANTAO  
CONSORCIO PORTO SANTAREM (PETRÕLEO SABBÃ) 

Lictado 
cs 50000 043047/2017-92 

59 SANTOS SP 012/1993 RODRIMAR S/A .TERM. POR!. E ARMAZENS GERAIS 01/07/199/ 3611112014 - 58000021591/2017-18 
60 SANTOS SP 026/19913 LOCALFRIO S.A. - ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS 22/05;19/-/ 22/05/2016 50000 021716/2017-75 
61 SANTOS SP 049/1997 FIBRIACELULOSESA 15/09/1997 14/09/201T 00045001148/2017-00 
62 SANTOS SP 059/1997 SANTOS BRASIL PARTICIPAÇOESS:A 26/11:1/07 21/1117047 50000024443/2017-11 
63 SANTOS SP 028/1998 [COPORTO SANTOS SA 12001/517 1 1/6.2023 50000023459/2017-14 
64 SANTOS SP 03211998 LIBRA TERMINAL S1A 14/1211998 04/09/2035 50000.023135/2017-12 	- 
65 SANTOS SP 009/2000 AGEO NORTE TERMINAIS E ARMAZEM GERAIS 28/03/2000 28103/2040 50000 0252992017-30 
66 SANTOS SP 042)2000 :OMPANHIA BANDEIRANTE DE ARMAZENS GERAIS 07/12/2000 06112/2020 50000021815/2017-57 
67 SANTOS SP 010/2001 AGEO TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS 23/02/2001 22/02/2041 50000 025303/2017-50 
68 SANTOS SP 00212009 TERMINAL DE VEiCULOS DE SANTOS 08107/2009 03/01/2035 50000 024415/2017-01 
69 SANTOS SP 002/2016 FIBRIA TERMINAL DE CELULOSE DE SANTOS 10/05/2015 21/09/2041 50000 024376/2017-34 
70 SANTOS SP 	1 024/2001 BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A. (BTP) 20/01/2001 21/01/2027 50000 028774/2017-20 
71 SANTOS SP 041/1997 4DM DO BRASIL LTDA - FILIAL SANTOS 11/08/1997 10;002037 50000 030386/2017-17 
72 SANTOS SP 003/1998 ADONAIQIJIMICA S.A. 05102/1921 10:0612023 50000 023580/2017-38 
73 SANTOS SP 018/1997 RHAMO INDUSTRIA. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 16105/1997 15/05/201v 15C000 03185112017-29 
74 SANTOS SP 018/1998 CITROSUCO SERVIÇOS PORTUÁRIOS SA 02)04/1998 01/04/2018 50000,027666/2017-29 
75 SANTOS SP 019/1998 NST -TERMINAIS E LOGISTICA S A 07/0511998 06/05/2028 50000 02803912017-51 
76 SANTOS SP 022/1998 CONCAIS S.A.  11/05/1998 10)05/2018 50000 023577/2017-14 
77 SANTOS SP 025/200)) PORTOFER TRANSPORTE FERROVIARIO LTDA (RUMO ALI) 28106/2000 27/06/2025 50000028383/2017-34 
78 SANTOS SP 055/2002 CEREAL SUL TERMINAL MARITIMO SA 17/1212002 16/12/2022 50000025345/2017-09 
79 SANTOS SP 0513/2002 TERMINAL 124 S.A. 1811212002 01/1212024 50000025340/2017-78 
80 SANTOS SP 005/1990 	IELEVACOES PORTUÁRIAS S.A. (RUMO) 07/0311995 06103/2036 50000 0283/36/2017-78 

ii SANTOS SP 031/1998 T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEL SÃ. 2310611998 22/06/2018 5000003742112017-11 

82 SANTOS SP 016/2000 MARIMEX DESPACHOS. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, O9105I2060 0&05i2020 5000003490412017-63 

83 SANTOS SP 001/2016 TERMINAL EXPORTADOR DE SANTOS LTDA. (TES) I0/CO2016 04/10/2041 50000 038923/2017-11 
84 SANTOS SP 004/1995 COMPANHIA ALIXILIAR ARMAZENS GERAIS (COPERSIJCAR) 070311995 0610312038 500000391352/2017-69 
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35 TATITOS sp O252C61 NORFOLK fllSTRIBTII[(RA ITDA. 13C5'2TC' foXp 04OIT.C'2D17-O 

86 SANTOS se ooieoio TEO TERMINAL EXPORTADOR DO GUARWA LTDA. CT.0 	251: 4:1L7 XCO 038TO'_13I7-51 

87 SAN"CT SP 005.1991 TERMARES TERMINAIS MARITIMAS ESPECIALIZAOOS LTDA. DEICMAR 2) A573lÇ.A 

88 3p 035.105.5 TEAG - TERMINAL ['E EXVORTAÇAO DE AÇUCAR DO GIJARWA LTDA. S)C' 1L: 0't5. :QTc•:so044os 120 1 7-5. 

$9 SA[ITCS S C14120cC TERMINAL MARITIMO VVALONGO SA O1'TSC'C 3UC'520I4' s;c:: C457TAiJI7-A6 

90 SCECC DC' S.L - 0101)0.5 1. TESC TERMINAL SANTA 	ATARINA ;02 	:'1 	-LI 

91 SLAPE EX OSATOcO: TERMINAL OUIMICO DE ARATIJ S.A .TEOI.IIMAR  

92 5.-P P5 016i2)0 TERMINAL 0U1MICO DE ARATI) S.A. 	TEOUIMAR )00-'LCC1 :OA4'LO,'. Tceo:c:1'-o 
93 S'X EX C2SCCC TEMAPE TERMINAIS MARITIMOS DE PERP4AMBIJCO S.A. os':s 170.32021 oo:o':'c270572C1'-í1 

94 52E ES 055.2)00 LOCALERIO SA - I4n1I5. SIJATAI 23012)1 L-Ç)1,207I Jy0:' T57'DJl'-T 

95 3'-.P EX 035/3501 TECON SUAPE S.A. 50072001 022735)1 soso: c):I)T2:I 7-01 

96 3AEE ES 072/3)01 TEMAPE .TERMINAISMARITIMOSDE PERNAMBIJCOSA 5.511000' 5:A55 OX7C27A5135IT.93 

97 S..AS P5 715/IÇt5 TEMAPE TERMINAIS MARITIMOS DE PERNAMBUCO S.A. 17-CAIÇOC soxo c:S7c 

88 5.1APE PE 5.5.1 de 1992 LOCALFRIO S.A.ÁRMAZENS GERAIS FR GCRIFICOSIAnISS: ATIANTICO TERMINAIS S.A.) GA,CAJ1SAL :s.ç.00:A 5c: 	c2%347'2CI'-'1 

99 SLA?X EX 005.1050 BAHIANA DISTRIBUI[)OFCA DE GAS LTDA. 	- 3505199r 26/Ot(2013' 50505 

100 SUAPE ES SIN DECAL BRASIL LTDA. 13)1:35' 1 	:,z, :: -  50:00 	6.2702017.4 

101 053)5 023-2012 AGROVIADCNORD[STt SA 13)4201: o:-.::r? 5D:05045752-31741 

102 ILA DC COTA/E F- 514,2003 CC/NVICON CONTEINER DE VIL! DO CONDE 1303.22.3) 3:1.2010 0XC'j c244o4:231'-2C 

103 '.1LA [O COTAS P3 0,Y.-61950 IPIRANGA PRODUTOS DE ESTReLAS' S A ITEXACOI O3C5 395 3920:5 505005245052017-7 

104 :03 :c o ::-s 0:41)0.4 ALUNORTE ALIJMINA DO NORTE DO BRASIL SAE ALERAS ALUMINIO BRASILEIRO SA 231.2 1951 23122013 ¶05C-1S5Ci 2'3I 7-1 1 

105 './IA ES C/$. TERMINAL DE VILA VELHA SA - TVV  15-5.313.5 55.032020 ¶0200  

los :'o 53413/-: PSIU SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECITICO - SPE 5 A /5101)03 .9l22622 50055 0203'.'221' 71 

Frisa-se ainda que tal lista não encerra o número de empresas 
potencialmente favorecidas com o Decreto/2017, assim como também e por óbvio iiQ 
se acredita que todas estejam envolvidas em ações ilegais, a exemplo daquelas 
investigadas neste inquérito, havendo ainda informações de outras empresas que 
fizeram o pedido de adequação do contrato com base no Decreto em questão, mas que 
não constam na relação, o que devei-  ser melhor apurado. 

Além da lista oficial de pedidos de adaptação, o MPTA ainda informou que 
o Terminal Pérola também manifestou interesse em adaptar se contratos, já com base 
no Decreto 9048/2017, em que pese não constar na lista, conforme consta às fis. 
3 173/3 174: 

Contrato - 03199 - STS 20 

Descrição do pleito: Através do Oficio Roirimar proteolado no Ministério dos Transportes. 

Portos e Aviação Civil, a Pérola S A. inscrita sob o CNPJ o 07.702.5710001-17, :itular do 

contrato 03,199, o qual rege os terminais XII e XVII no Porto de Santos, InailifesiL o interesse em 

adaptar o citado contrato nos termos da Lei n< 12.S15'2013 e do Decreto nASJ033./2013.  

conforme previsto no art. 2 do Decreto 3 
 9.048. dc 1005 '2017. 

O art. 2' do Decreto n 9.048'2017 c'stabclece que: 

"Os arrendatarios cujos contratos esteJartl cm vigor na data de publicação deste Decreto podeio, 
no prazo de cento e oitenta dias, manifestar seu interes.e na adap:açüo de seus contratos aos 
termos da Lei a'3  12.8l5, de 5 de iunho de 2013. e de seus regulamentos, por meio de termo 
aditiva ao conraivaI." 

Devendo-se esclarecer ainda que o resultado final de tal solicitação não se 
mostra relevante ao fato investigado, como por exemplo o caso do GRUPO PÉROLA, que 
pediu a readequação com base no novo decreto e não foi atendida, estando com suas 
instalações em fase final de preparação para licitação, ao que informou o Secretário dos 
Portos em oitiva. 
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Entretanto, para fins de investigação criminal, valem as tratativas e acertos 
ilegais no momento de sua ocorrência, até porque acredita-se que o avanço das 
investigações e sua repercussão tenha inibido qualquer tratativa diferenciada ou 
benefício ilegal que se pretendia fazer a tais empresas investigadas. Motivos pelos quais 
algumas de suas demandas passaram a não ser mais atendidas ou mesmo albergadas 
junto à administração pública, por influência política que se possuía anteriormente. 

8 - DA ATUAÇÃO DE LIMA COMO OPERADOR FINANCEIRO E UTILIZAÇÃO DA 

ARGEPLAN PARA FORMALIZAÇÃO DE NEGÓCIO ILÍCITOS. 

8.1 - CONSTITUIÇÃO E ESTRUTURA 

Formalmente, a ARGEPLAN possui capital social informado de pouco 
mais de 01 milhão de reais, em sociedade dividida entre os sócios JOÃO BATISTA LIMA 
FILHO e CARLOS ALBERTO COSTA, e pouco mais de 20 vínculos de contratos de 
trabalho. Além de uma filial, aberta em 1998, com endereço em área rural, FAZENDA 

ESMERANDA, que por sua vez ficou conhecida pela invasão do MST em diversas 
ocasiões. 

DADOS DO CNPJ 

RAZÃO SOCIAL ARGEPLAN ARQUITETURA E 

CNPJ 45.070.687/0001-70 

TIPO EMPRESA MATRIZ 

ENDEREÇO R JUATUBA 68, VILA MADALENA CEI 

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 

INÍCIO DA ATIVIDADE 05/07/1974 

PORTE DA EMPRESA I)EMAIS 

CNAE Atividades técnicas relacionadas à 

CAPITAL SOCIAL R$ 1.100.000.00 

CPF DO RESPONSÁVEL 026.907.308-63 

NOME DO RESPONSÁVEL CARLOS ALBERTO COSTA 

QUADRO SOCIETÁRIO 

CARLOS ALBERTO COSTA 

(CPF 02 6.907.308-63) 

PARTICIPAÇÃO NO CA1I11AL SOCIAL: 50% 

ENTRADA NA SOCIEDADE: 05/07/1974 

JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO 

(CPF 029.709.378-91) 

PARTICII'AÇÂO NO CAPITAL SOCIAL: 50% 

ENTRADA NA sO('IEI)AI)I;: 15/09/2011 

EX-SÓCIOS 

MARIA ELOISA ADENSOHN BRITO NEVES 

(CPF 053.337.888-55) 

PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL: 0,01% 

ENTRADA NA SOCIEDADE: 05/07/1974 
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CONTADOR DA EMPRESA 

ALMIR MARTINS FERREIRA ICPF 2749096855 

QUANTIDADES DE VÍNCULOS EM PREGATÍCIOS (CAGED) 

QUANTIDADE DECLARADA: 122 VÍNCULOS CLT 

FILIAIS DA EMPRESA 

ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARLAIAbCrtura: 10/04/1988 

A ARGEPLAN foi fundada em 1974 pelos sócios CARLOS ALBERTO COSTA 
e MARIA ELOISA ADENSOHN BRITO NEVES, tendo esta última deixado a sociedade em 
15/09/2011, data do ingresso "oficial" de JOÃO BAPTISTA DA LIMA FILHO, restando 
aos dois sócios 50% de participação no capital social cada um. 

(AR) OS AI 4)) RI)) OS IA 

AR G E P LAN 
418)441) Ai) /)0)1)1)1 1)14181 IILINIAiRIA 111)41 

4.. )l041fl//OOOI 70 

10A0 IIAPIISIAIIHAIILIIO 
029.10q.I,8-9 1 

Consta sediada na Rua Juatuba 68, Vila Madalena, São Paulo! SP. 
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Frisa-se novamente que foi neste local que ocorreu a entrega no valor 
de 01 milhão de reais para IOÃO BATISTA, em setembro/2014, realizada por 
FLORISVALDO e DEMILTON, funcionários do Grupo IBS, atendendo pedido do 
Presidente MICHEL TEMER para RICARDO SAUD, conforme termos de colaboração 
dos executivos daquele Grupo empresarial. O que já consta detalhado no tópico sobre 
a ELDORADO CELULOSE (Grupo J&F) 

Também sendo o mesmo local onde foram entregues 1,4 milhões de 
reais em março/20 14, em decorrência de tratativas entre MARCELO ODEBRECHT e 
MICHEL TEMER, conforme restou demonstrado ao final do INQ. 4462/STF, já relatado 
com imputação dos envolvidos, inclusive o Presidente MICHEL TEMER e os 
MINISTROS MOREIRA FRANCO e ELISEU PADILHA. 

Outro dado que chamou atenção foi o pequeno número de veículos 
registrados na empresa de médio porte e tantos contratos com órgãos públicos. 

A pequena estrutura da ARGEPLAN contrasta com o portfólio de clientes 
informados em seu site, com destaque para aqueles estabelecidos no Estado de São 
Paulo: 

AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras; 
CESP - Companhia Energética de São Paulo; 
CORPO DE BOMBEIROS do Estado de São Paulo; 
CPOS - Companhia Paulista de Obras e Serviços; 
CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos; 
DEFENSORIA Pública do Estado de São Paulo; 
DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A; 
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes; 
ELETRO NUCLEAR - Eletro brás Eletronuclear; 
FUSSESP - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo; 
GOVERNO do Estado de São Paulo - Secretaria da Saúde; 
HOSPITAL E MATERNIDADE CRUZ AZUL de São Paulo; 
INFRAERO - Empresa de Infra-Estrutura Aeroportuária; 
METRÔ - Companhia do Metropolitano de São Paulo; 
PETROBRAS Distribuidora S/A; 
POLÍCIA MILITAR do Estado de Minas Gerais; 
POLÍCIA MILITAR do Estado de São Paulo; 
PREFEITURA do Município de Diadema; 
PREFEITURA do Município de Mauá; 
PREFEITURA do Município de São Bernardo do Campo; 
PREFEITURA do Município de São Paulo; 
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; 
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SMT - Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo; 

TJSP -Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 
TRIBUNAL Regional Federal da 3 Região; 

USP - Universidade de São Paulo; 
VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; e 

VOTORANTIM Celulose e Papel Ltda. 

Fonte: http://argeplan.com.br/clientes/.  

Os elementos colhidos até agora indicam de forma consistente que a 
estrutura montada na ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA tem servido de 
estrutura oficial para os sócios LIMA e COSTA captar recursos ilícitos, inclusive com o 
setor portuário, o que dada de 20 anos. Dando credibilidade aos termos da planilha 

extraída do INQ. 3501/STF, amplamente detalhada ao longo deste trabalho. 

Após análise do material produzido, algumas constatações merecem 

atenção: 

Aparentemente a estrutura da ARGEPLAN não parece 
comportar os contratos milionários firmados pela empresa, 
com poucos funcionários, pequena estrutura de veículos e 
pequeno suporte operacional, ainda que vários negócios se façam 

por meio de parcerias e consórcios; 
A história da empresa ARGEPLAN é permeada por acusações de 
fraudes em licitações, pagamento de propinas e ligação escusa 
com o agente político MICHEL TEMER, bem antes de assumir a 
Presidência da República, em agosto/2016; 
As análises financeiras da empresa apontam para baixo custo 
operacional para execução dos serviços para os quais possui 
contratos formalizados. O que permitiu a aplicação de grande 
parte dos recursos recebidos no mercado financeiro, conforme 
destacado em Laudo relacionado aos dados bancários; 
LIMA e COSTA criaram uma dezena de outras empresas, já 

identificadas, utilizando-se da estrutura oficial da ARGEPLAN, 
visando transferência de recursos ou patrimônio, de forma oculta 
ou dissimulada e em benefício próprio e de terceiros. Numa 
engenharia que tem servido para LAVAGEM DE DINHEIRO, posta 
principalmente a disposição do Senhor MICHEL TEMER, ao longo 
dos últimos 20 anos. 

Alguns destes pontos também foram destacados pela Receita Federal em 

informações prestadas, inserias no APENSO X: 
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2.8.4) Força de trabalho 

A Argeplan teve uma médta de 20 a 30 empregados registrados entre 2013 e 2016, conforme 
informações constantes das GFIP entregues pela empresa. Em 2017 há sequência de redução observada 
desde 2015, chegando a 16 empregados registrados no ano. A esses somam-se, durante o período, uma 
média de 10 trabalhadores por ano na condição de contribuintes indMduais/autônomos. 

Maria Rita Fratezi, cônjuge de João Baptista l.lima  Filho, aparece vinculada à Argeplan a partir de 
agosto de 2013. Constam nas GFIP categoria d contribuinte individual - autônomo e ocupação 
arquitetos e urbanistas. 

A seguir estão listados os principais beneficiários de rendimentos (trabalho assalariado com e 
sem vínculo empregatício) pagos pela Argeplan, conforme informações constantes das DIRF 
encaminhadas à Receita Federal. 

RENDIMENTO TRAB ASSALARIADO (COO DIRE 0561) ANO.CALENDÁRIO 

CPF BENEFICIARIO 2013 2014 2015 2016 Total 

00131918391 CELSO LUZ CORTELET1 98 106.10 139.611.2.1 1.18 002.30 153.097,21 543.816,88 

12097619800 MARCELLO ADRIA"JO VOLP 6 3,00 122.01297 128 002.37 137 918 58 394.294,12 

2231.1543866 FELIPE LOPES DIAS 79.835.79 89.898 20 98 967.08 105 573.80 371.274,87 

25132019800 EMERSON ALVES PEREIRA 53 177,97 73 530,00 38 319.28 97.373,78 317.901,03 

31219132302 ROBERTAMAVUMI LOPES NISHIWA 67 2.14.80 72.289.33 76 637.58 86 116,21 302.337,92 

03785330537 CARINA DE ANDRADE BARRETO 24 611,77 86.717.10 9.1 .12600 95931 .12 301.709,29 

56296428801 MARIA JOSE BILECKI 66 3.15119 76 133.33 71.990.10 80812 56 295.281,48 

22597371883 MAIKOL VOSIIIE YABUKI 133.1160 82 064.00 90062,00 10.1 537,89 290.025.49 

01002166130 ALEXANDRE JULIEN PIERRARD 10772.00 82 064.00 369.15,31 99.578.39 1 281.359.73 

01210730347 O'ORE JESUS CIMENES LECCJI .13 369.31 62 940,00 66 115,93 7.138403 1 	251.809,30 

RENDIMENTO TRAB S/VINC EMPREG (COO DIRF 0588) ANO-CALENDÁRIO 

CPF BENEFICIÂRIO 2013 2014 2015 2016 Total 

13.177714337 , 	ANO MONECAGLA POLONI 39 210.00 39210.00 39.21000 39.21000 156.960.00 

07215358702 STEVEN JUUE LII SOUZA 22.930.00 .13.60000 71.550,00 

13.1305773.10 NAIR CO1IEN CIIAIMOVICh 16.272.00 16.272,00 17 376,00 17.375.00 67.296,00 

05915336873 MARA RI'TA 7RATEZI 7.950,00 19.080.00 19 OSO.00 19.080.00 65.190,00 

11737712$23 CARLOS ABERT0 C05'A 7IjC 7.950.00 19.080.00 19.080.00 19 080,00 65.190,00 

26271235303 DICCO IGUIIREDO DE ROAS 5 360.00 19.080.00 19.266.00 19.526.10 64.232,40 

2.1990810376 REDERICO CHIATTONE ALVES 15 810.00 15.810.00 13 810,00 15 310.00 63.360,00 

05333733$53 MARIA ELOSA ADENSOIIN URTO NEVES 1308000 13 080.00 1 	17.376.00 1 	17 376.00 1 	60.912,00 

E, como se percebe, há uma incompatibilidade entre os funcionários e a 
capacidade de trabalho exigida nos contratos firmados com a ARGEPLAN e suas 

fontes pagadoras. 
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2.8.5.3.1) DIRF - Beneficiário 

Constam em DIRF de terceiros, entre 2013 e 2016, pagamentos por remuneração por serviços 
prestados por pessoa jurídica (cod DIRF 1708) e por remuneração por serviços - retido por órgão 
público (cod DIRF 6190). As fontes pagadoras desses rendimentos pagos à Argeplan estão listadas no 
tabela a seguir. 

CNPJ BASE RAZÃO SOCIAL FONTE PAGADORA 
RENDIMENTOS 

TRIBUTAVEIS 

574001 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 22.6:7.23160 

42150661 VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A. 8.822.040,76 

62.:6400f. DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A. 5650:323.'. 

0377.18:9 SERVICO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL 927.452.70 

63025530 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 786 

04892707 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 662.200,51 

01573246 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 171149.75 

:1958828 SAO PAULO OBRAS SPOBRAS 1333.1017 

46302:30 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 120.356,07 

44111698 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SAO PAULO 97.620,90 

08036157 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SA0 PAULO 42.125,50 

Outro ponto de relevância destacado pela RECEITA FEDERAL foi a 

movimentação financeira superior e incompatível aos valores de recursos oficiais 

recebidos pela ARGEPLAN entre 2013/2016, o que pode indicar o ingresso de valores até 

mesmo por meio de outras fontes, além daqueles oficiais. 

2.8.5.1) Receita Bruta e movimentação financeira 

Na tabela a seguir estão detalhados os dados disponíveis de receita bruta declarados pela 
empresa e de movimentação financeira informados por instituições bancárias por intermédio da Dimof e 
da e-Financeira. 

ANO-CALENDÁRIO 

2013 2014 2015 2016 

Apuração Receta Lucro Real Lucro Rea Lucro Real Lucro Rea: 

Deciaração DIPJ ECF ECF ECF 

Valor Receita Bruta 6.754.019,21 11.827590,43 13.693.063,06 10.540.222,12 

Mov Financeira (crëdito) 8.462.256,74 1739 135.42 :3.268.644,64 13.771.411.99 

MF (crédito)fReceita Bruta 1,25 1,16 	] 0.97 1,31 

No ano de 2014 observa-se um distanciamento maior da movimentação financeira a crédito dos 
valores de receita bruta declarados (em valores relativos e absolutos). A movimentação financeira 
superior pode ser indicativo de existência de receita não declarada à Receita Federal ou até 
mesmo a movimentação de recursos de terceiros. 

Os dados bancários sintetizados demonstraram também o alto valor dos 

recursos movimentados pela ARGEPLAN entre 2013 até meados de 2017. 
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111.6 - Moinientação bancária consolidada de ..rgeplan Arqilitetu ra e Engenharia 

41 	 .\ tabela 8 sintetiia a nu iincnlaço bancária da :\rgcplan ..\rquitetura e 

1 rwenharia (( N PJ 45.070.687/00() 1 -70). 

Íabela 8: Moimentaç10 financeira etiva daArgeplan.  

Ano 	 Créditos (1(S) 	 Débitos (RS) 

2013 	 - 10.997.425.31 	10.822.41$.4 

201  

20 16 	 22.8.726.66 	 22.47$.649.5) 

Ano 
	

-_Crédflo6) 
	

I)éhiU)s (RS) 

2017(ae 3006) 
	

9.013.128.05 
	

9.1 82.26.97 

Total 
	

88.475.031.71 
	

87.5112.450.3 1 

Devendo ser destacado que boa parte destes recursos tem origem em 
contrato que a ARGEPLAN possui em consórcio com a empresa CONCREMAT, para 
execução de serviços junto ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, que somaram 
mais de 27 milhões de reais entre 2013/2017, somente em contas da ARGEPLAN: 
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43. 	 .\s origens dOS créditos eS[() relacionadas na Ta1 cIa 9. 

labela 9:_()rigcn dos recursos recebidos pela i\replan. 
1 tem 	 Origem 	 lota 1 ( RS) 	Qtd 	21113 (14.5) 	2014 ( RS) 

	
2015 (RS) 1 2916 (R') 	2017 ll.)' 

	

TlL1jdS d'.: 	i.' 	 I4.1 	3$ 	 - 

Scasi.It d., rtzc.k,dcSP f 2 	'2 'fl(,ÇQj 541 	 (sO 

40. 	',(•_ 4:;o- 
1 oflir 

Kevále 11IiI, 	.. Il.to'..' 4 	1ll li "2 	I.11. 	 1 1ll2 (' 	Il1oI 1 	l(,Ç 	1111 ((1 

13n2(l7.I 1 	I4'I1.lJ51 ,7').4'.no 

U 1 0011 1 	'll 	' 1 1,1 	 4.11l)lIl l4.l.tIllI Iii 14.4 

Rgaw n .si I'lu 	no I3r.ldcs0 1 	71M1  

FibaCclulü, __ 1401.2I1,4H .' 1 	 23- '4124 .4I4 198 

tcInt1;,itn. 

undo LadoaI dc S3Iidc 1 	25 	.1.l.i t 3 '' "ZS 	S 111' 	4 Ç  

11 	Rc,iaict1c aplicaçá4, 1 	I2WS;.'. 114 	j  

2 	SI:\\I 1111.I 1-1 I(. 

'.1,  20  

1 
Ira
1II.   

l 	t1ritr.,nnc I \1 \ksu., 	 (,7lS1l 	41 	(Li 1l"'. 	III 1)12.7(1 	",IIÇ 

1. 	lnc,.cil I.rixnhui., de Pr,icr,.. 	1>u 	I 	 (1$ 

7 	1 FtRlii cnhirijc( ri oh ia 	lii  

II 	SrIaflj 1 lian J.i 1 a/iid,i de 	$22  

'1 	\l.c,i \1CII, 1 111.eni, IlLr 	 S( 	8" 	l 	 84) 

I'li\ 1o'i 	I).i 	r 1IulIeh( l.I 	(.8.SI ••I 1 	I 	 '(' 31.l.i 	 1 11(141 11(1 

1 )e,osrl,, 	.Icul dl ,lq,o._I 	i-I 7814.2 - 	'XI 	8 LE' III 	o 131. $2  

%fllOflIl' 1 ;ulo 1 ,,ii 	,.ios, 	- 	' '(111(111  

J_nrcnge (OIl.lIll'rIa  

2' 	1 Renaiotho'r 	 l 14111(4) 	 '01 (14101) 	- 

'(4 	In'rel Sol 	.c's irr Inl,nllari..l 	27 I.II (II) 	1 	 2 

()\K .\rll.oetm.. 	 2701072 	 2')I'I,'1 

	

1 	- 	:;Li8 	114,10.1 
Li 	j)Ir....Ihal.dcRS20(('4l.'ll 	47I,Ç 	tç4 	4731l'i 	III 1.7 lI 	Li,l;Sl 	' o'l 0 	13 

1 liii 	- 	 .4 031$ 	2 4 	$09') 4.34 	22222453 	23 402 	II 	2 '(&U 7'__t4JI3Ij 

.\Ie .l)'6 

Reportagem publicada em maio/2016 explicita em linhas gerais o 

crescimento da empresa ARGEPLAN e a desconfiança, já naquela época, sobre possível 

favorecimento em contratos públicos, sobretudo em função da proximidade de IOÃO 

BATISTA com o Presidente Michel Temer: 

Empresa de amigo prosperou com Temer como 

secretário nos anos 1980 

Denise Guimarães/Folhapressl 
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CA TIA SEABRA 
REYNALDO TUROLLOJR. 
DE SÃO P,IULO 

20/05/2016 02h00 - Atualizado às 19h45 

Com partilhari, 7 mil 

Uma empresa que tem como sócio o dono de uma fazenda frequentada por 
Michel Temer no interior de São Paulo ganhou forte impulso como 
fornecedora da Polícia Militar do Estado na época em que o hoje presidente 
interino comandava a Secretaría da Segurança Pública paulista, nos anos 
1980 e 1990. 
A Argeplan Arquitetura e Engenharia tem como um dos donos o coronel 
aposentado da PMJoão Baptista Lima Filho, amigo de Temer e seu ex-
assessor na secretaria. 
Lima e Argeplan são proprietá rios da fazenda Esmeralda, em Duartina (SP), 
que serviu de refúgio para Temer em diversas ocasiões efoi invadida pelo 
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) no último dia 9, 
como retaliação à chegada do peemedebista à Presidência. A área 
foi desocupada no dia 16. 
A Argeplan é uma empresa que assinou contratos de consultoria com a 
Segurança Pública quando Temer era o titular,função que exerceu três 
vezes entre 1984 e 1993. Em 1993, por exemplo, houve ao menos dois 
contratos de R$ 500 mil (em valor corrigido). 
Da União, a Argeplan passou a receber pagamentos por obras a partir de 
2011, ano em que Temer assumiu a vice-presidência. De 2011 a 2016, a 
empresa levou R$ 1.1 milhão por serviços em uma ferrovia e em uma 
rodovia. Também obteve nesse período contratos na Aviação Civil e na 
usina de Angra 3. sob investigação na Lava Jato. 
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