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Pelo contexto exposto, é possível dizer que além de LIMA e MARIA RITA 
FRATEZI, ao menos mais 3 funcionários da ARGEPLAN estavam envolvidos diretamente 
nas obras da residência de MARISTELA TEMER, sendo estes FABIANO POLONI, DIOGO 
FREITAS E ONOFRE JESUS. 

8.5.7.2 - DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS PELA 
ARGEPLAN E DOS PAGAMENTOS EM DINHEIRO 

Além da estrutura interna da ARGEPLAN, JOÃO BATISTA LIMA FILHO e 
MARIA RITA FRANTEZI contrataram prestadores de serviços e empresas terceirizadas 
para realização das obras no imóvel de MARISTELA TEMER. 

Ouvido em sede policial, CARLOS ROBERTO PINTO, ex-arquiteto da 
ARGEPLAN, confirmou que foi contratado por MARIA RITA FRATEZI para resolver 
as pendências burocráticas da obra junto à prefeitura de SÃO PAULO. 

Os pagamentos de CARLOS ROBERTO PINTO estão detalhados em 
documentação apreendida durante a Operação SKALA, entre eles uni e-mail enviado no 
dia 08/04/2016, às 18h36m, por ANTÔNIO CARLOS CORREIA DA SILVA 
(a.carlos@argeplan.com.br) tendo como destinatário JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO 
(lima@argeplan.corn.br), com cópias para CARLOS ALBERTO COSTA 
(costa@argeplan.com.br) e MARIA RITA FRATEZI (rita(@argeplan.com.br). 

O teor traz relação dos pagamentos efetuados à CARLOS (CAU-SP-A58428L 
nelos servicos Drestados na reforma do imóvel de MARISTELA TEMER, situado na Rua 
Silvia Celeste de Campos, ng 343, São Paulo/SP. No conteúdo do e-mail há listagem de 
quatro pagamentos efetuados entre os anos de 2012 a 2015, totalizando o valor de R$ 
19.000,00, divididos da seguinte forma: 

o 	Em 06/07/20 12 - R$ 3.000,00 - Recibo anexo. 
Em 20/12/20 13 - R$ 12.000,00 - Recibo anexo. 
Em 03/12/2014 - R$ 2.000,00 - Comprovante de depósito anexo - Não foi 
apresentado o recibo. 
Em 05/02/2015 - R$ 2.000,00 - Não foi apresentado o recibo e comprovante 
de depósito. 

Consta em anexo ao e-mail três imagens de recibos e comprovante de 
depósito em dinheiro que condizem com o conteúdo da mensagem. 
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Assunto: PAGAMENTOS EFETUADOS AO ARQUITETO CARLOS ROBERTO PINTO 
D0 	flôflIC Carlos 1  AIep1an a carIosargepIan 

I EC 1 BO Para: 	oão Bapasta Lima Fitrio Iima@ar9epIan.com.br, 
CC: Carlos Alberto Costa costaargepIan com br. Mana Rita Fratezl ritaargeplan coei Si. 
Envio: 0&02016 15 36 55 

RS 3 00000 Di, Uma. 
Boa tarde. 

Se5ue a relação dos aagamen:os efetuados ao Arqurteo CARLOS ROBERTO PINTO: 

RecebI da Sra 	Maristela Temer a importãncia de RS.3.0(I0,(I0 (trrs mil rean), 
.06/07/2012-es 3.030,00-Reciboarreuo. 

rekrcnte ao sinal para execução dos Seiçs Tcnrcos Especializados de 
- Em03112/2014 - es 2.,00 -Comprovante dodeposrtoarse- NaO for apresentado o recibo. 

Arquitetura, para obtenção do Alvará de Aprovação e Pxeuçio de R 'fourrt 
-Em05/0212015-1k5 

Auto de Rceularizaçâo, junto a Prcieitura da Cidade de São Paulo. Cor'presp e 

Condephitat, do imovel s,tu.sdo a Rua Silvua Celeste de ('ampos.343 -',Não Atencrosamente. 

.arsia:ua_de,esr-&Carlcs 
São l'aulo. :dc 

:ld2: 

Arqiti. 	A 

	

B .RT 	PINTO 
(RI 	' - 	uso 050 ( .1-7 

RECIBO . . 	 . 	.. ....... 
li 	 ri' 

RS.I2.000.0(I 'i"  

Recebi da Sra. Maristela 	lcrner 	.r importáncia de RS.12.000.0() (dote mil  

rcais). 	referente ao pag.srrrento 	final 	da execução dos Serviços 	1 ecnicos 

Especialie.adns de Arquitetura, para obtenção do Alsara de Aprovaçdo e 
lsecLrçào de Reforma e Auto de Rcvularieação. junto a Prefeitura da Crdad « 
de São Paulo, Conpresp e Co,tdcIrIsaat. do itióvvt situado a Rua Silvra Celeste - 

dc Carnpos.343 	São Paulo-- SP. 

São Paulo. 20 de Dezerribru de 2013 

Arqto. UARL0'RàI ERÈO PINTO 
(AI -SI' 	A5k426 

Caminho: /imgjtem04M.EO 1 /vol_voI3/Users/Costa/Documents/Arquivos cio Outlook/Outlook.pst»Início cio arquivo 

de dados do Outlook/Caixa de Entrada/PAGAMENTOS EFETUADOS AO ARQUITETO CARLOS ROBERTO PINTO 

Parte dos materiais de acabamentos para a obra de MARISTELA foram 
adquiridos da loja IBIZA ACABAMENTOS, de propriedade de PIERO COSULICH, conforme 

consta às fls.4029/4030, ocasião em PIERO confirmou que recebeu em "dinheiro vivo" 

cerca de 100 mil reais, por produtos vendidos para MARIA RITA FRATEZI: 

QUE, porém, recebeu em sua loja a arquiteta MARIA RITA FRATEZI, em meados de 
2014, a qual se apresentou como arquiteta encarregada da realização de uma obra 
de reforma em endereço residencial, próximo à IBIZA ACABAMENTOS; QUE a partir 
das opções oferecidas pela loja para MARIA RITA, esta escolheu o material que 

pretendia utilizarna obra; QUE0 total do material adquirido por MARIA RITA foi 
de aproximadamente R$100.000,00, sendo que este valor foi dividido 

inicialmente em 4 parcelas de R$ 20.000,00 e outros valores menores, dos quais 
o depoente não se recorda nesta ocasião, uma vez que foram realizadas diversas 
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alterações no pedido e nos pagamentos, mas tem giram em tomo destes totais; 

Outro fornecedor que recebeu em dinheiro vivo foi ANTÔNIO CARLOS 

PINTO JÚNIOR, proprietário da empresa QUALIFAC COMÉRCIO DE ACABAMENTOS, 
conforme consta de depoimento às fis. 4153/4155. Na ocasião, PINTO JÚNIOR apresentou 
documentos relacionados à reforma na residência de MARISTELA TEMER, com itens 

adquiridos que somam 120 mil reais, também pagos por MARIA RITA FRATEZI. 

QUE no caso em questão, a empresa do aepoente vendeu esquadrias de P'C,
completas. com  vidros, para toda a residência do imóvel situado na rua Silvia Celéste 
de Campos n. 343. Altos de Pinheiros: Que MARIA RITA FRATEZI compareceu naoja 
do depoente, por vaRa de do primeiro semestre de 2014, tendo sido atendida çela 
vendedora JENNIFFER. a qual já não trabalha mas para o depoente: Que então. tendo 
em vista o valor elevado do pedido negociado. o depoente passou a atender 
pessoalmente a cliente MARIA RITA FRATEZI; Que foi a única compra efetivada por 
MARIA RITA FRATEZI na loja do depoente: Que o depoente fez o atendimento e 
forneceu os preços para a cliente: Que antes de fechar a compra o depoente foi 
algumas vezes na obra, para identificar as necessidades passadas por Maria RITA. 
num processo de especificação técnica do pedido: QUE nestas visitas notou que a 
reforma ainda estava em fase inicial, pois paredes ainda sendo québradas, em fase de 
alvenaria: QUE não notou se algo havia sido feito no telhado do iróvel, mas sabe dizer 
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que na parte interna foi feita uma reforma completa, de piso, hidráulica. elétrica, troca 
das cubas e bacias dos banheiros, por exemplo: QUE. após fechamento do contrato. o 
material demorou cerca de 2 meses para ser entregue noimóvel; QUE o declarante 
somente ficou sabendo que o imóvel pertencia a MARISTELA TEMER quando solicitou 
os dados para MARIA RITA FRATEZI. para fins de elaboração do contrato da venda do 
material: Que neste momento MARIA RITA informou ao depoente para que as notas 
fiscais saíssem em nome de MARISTELA TEMER, assim como elaboração do 
contrato: QUE desde o início das tratativas para aquisição do material. MARIA RITA 
disse ao depoente que era a arquiteta responsável pela obra, a qual naquele momento 

depoente ficou sabendo que se tratava no imóvel de MARISTELA TEMER: QUE o 
valor total da compra í,ide R$120.960.00 (cento e vinte mil tovecentos e sessenta 
reais). conforme contato que entrega em cópia nó mome'i1'o, assim como outros 
documentos que foram solicitados pela Autoridade Policial, juntamente com extratda 
conta bancária do depoente, de forma voluntária, contendo os lançamehtos 
relacionados a tais pagamentos: QUE os materiais adquiridos por MARIA RITA forlam. 
conforme descrito nos documentos entregues, portas e janelas de toda a residêrlcia. 
num total de 32 caixilhos; QUE tais produtos são de alto padrão, condizente coh ° 
padrão da casa e do bairro onde foram instalados: QUE os preços praticados pelo 
depoente são compatíveis com o mercado: QUE os produtos foram escolhidos 
diretamente por MARIA RITA FRATEZI; QUE Maria Rita não apresentou nenhum outro 
orçamento para o depoente: QUE. inicialmente o orçamento do material havia ficdo 
em certa de R$ 110.000,00 mil reais. mas MARIA RITA pediu um desconto pata  o 
depoente. o que foi aceito, tendo sido concedido 10 mil reais de desconto, caindo para 

valor de R$ 100.000,00. total do pedido: QUE. então. chamou atenção ao deponte 
tato de MARIA RITA ter pedido para incluir no valor total o valor de 15 mil reai. a 

titulo de 'RESERVA TÉCNICA", motivo pelo qual os produtos foram faturados no total 
de 120 mil reais. uma vez que o depoente insistiu que para fazer tal inclusão no prço. 

menor valor que poderia fazer seria de 105 mil reais, o que foi acordado por MARIA 
RITA FRATEZI, : QUE tal comissão a título de RESERVA TECNICA foi paga, inclusive 
consta nos documentos apresentados recibos emitidos por MARIA RITA FRATZI: 
Que nos extratos apresentados constam os valores recebidos pelo depoent& no 
negócio: QUE MARIA RITA FRATEZI insistiu que queria pagar uma primeira partelem 
"dinheiro vivo", no total de R$ 56.500.00 eais, o que não foi aceito pelo depoente, pois 
não aceita essa prática de recebimento 'em espécie" em sua loja: Que então. foi 
acordado por MARIA RITA e o depoente que seria feito um depósito na conta corrente 
na empresa do depoente, como de fato o fez, no banco CITBANK, na data: de 
11/07/2014: QUE esclarece que os valores destacados em seus extratos são 

parcela. no vencimento de 11.11/2014, valor de R$7.760.00: QUE o contrato l foi 
assinado pelo depoente e pela arquiteta MARIA RITA FRATEZI, validando todas as 
cláusulas previamente combinadas e, somente após. obtidas as assinaturas da clinte 
final. MARISTELA TERMER: QUE o depoente levou o contrato ao consultóriolde 

681 



Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária 	 5886 

Inquérito 0 4621/STF (RE n9  151/2017- SINQ/DICOR/PF) 

MARISTELA TEMER, a qual apenas assrnou, urna vez que MARIA RITA já havia 
validado o contrato: QUE o encontro não demorou mais que 3 minutos, tendo ocorrido 
na recepção da sua sala de atendimento: QUE MARISTELA não fez oualuer 
questionamento sobre o produto vendido pelo depoente ou mesmo seu valor: QUE os 
produtos foram vendidos e instalados pela empresa do depoente: QUE não vendeu 
nenhum outro tipo de material ou fez qualquer outro serviço na obra, tora do ramo do 
da empresa co depoente: QUE não sabe se as empresas ARGEPLAN ou PDAs 
participaram na execução da obra no imóvel de MARISTELA: QUE conheceu a pesoa 
ONOFRE. o qjal foi apresentado por MARIA RITA como executor da obr&« de 
MARISTELA: QUE o depoente fazia os contatos para visita na obra eorn MARIA RITA e 
esta marcava com ONOFRE para que acompanhasse o oepoente na obra: QUE 
acredita que ONOFRE seja empreiteiro e não sabe se ONOFRE trabalhava'j na 
ARGEPLAN: Que o telefone de ONOFRE é o que consta no detalhamento do pedido. 
entregue nesta ocasião: QUE não sabe dizer nada sobre a origem do dinheiro para os 
pagamentos. bem como se houve algum tipo de ressarcimento por parte de eventual 
valores pagos por MARIA RITA: QUE não é normal no ramo do cliente a insistência! por 
pagamentos de altos valores em dinheiro: QUE dur3nte estes 16 anos de atividade o 
depoente somente encontrou dois casos com pedido deste tipo. sendo um delesom 
outro cliente, no valor de 10 mil reais e o casa em questão. a pedido de MARIA ATA 
FRATEZI, cliente formal MARISTELA TEMER: QUE não aceita pagamentos lem 
especie pelo receio de assalios na empresa: QUE o valor dos produtos vendidos pelo 
depoente é compatível com o valor que consta na planilha da empresa KROSS. 
apresentado em copia neste momento, com valores de esquadrias em 102 mil reais: 
QUE acredita que o valor fornecida pela empresa KROSS, no valor de 1.3 milhões é 
compatível com a obra e níveis de acabamentos realizados: QUE se recorda que 
ONOFRE pediu para o depoente realizar revisão nas fechaduras. antes da mudança de 
MARISTELA e, em outra ocasião, já após a mudança e ocupação do imóvel. ONOFRE 
ligou para o depoente para ajustar urna um itern de caixilho que havia dado problema: 
QUE na visão do depoente. ONOFRE era o braço direito de MARIA RITA FRATZI 
para execuçãoe cuidados com obras. pois sempre MARIA RITA chamava o ONO9RE 
para que o depoente dissesse diretamente para ONOFRE o que necessitava na prte 
de alvenaria, para instalação das esquadrias vendidas pelo depoente: QUE se r(-,cdrda 

QUIILIFACI* 	
--# 

ACABAMENTOS PARA CONSTRIJCAO CIVIL 

Contrato de Compra para Esquadrias 
PVC CLARIS TIGRE 

Pelo presente instrumento de COMPRA E VENDA, os abaixo assinados, de um lado, Maristela 
de Toiedo Temer Lula, CPF 175.277.18854, RG 12.287.792-9, Rua Sil'.sa Celeste de Campos, 343 
- Aito de Pinheiros - São Paulo - CEP 05462-010 - doravante denominado COMPR,ADOR" e de 
outro a empresa, Fac Comércio de Acabamentos para Construção Ltda - ME, CNPJ sob no 
04.952.186/0001-30, Inscnção Estadual sob no 116.335.382.112, situada à Rua Bruxelas, 276, 
São Pauio/SP, Distribuidor Autorizado de 	Esquadrias de PVC CLARIS TIGRE, neste ato, 
representada por Antonio Carlos Pinto )unior, doravante denominado 'VENDEDOR', tem em acordo 
e na melhor forma de Dieito o presente contrato que mutuamente outorgam a saber: 

CLÁUSULA PRIMEiRA: O presente podido: n0  OBR.405.1406.032.M e PTM 405.1105.015.M 
872, referente ao fornecimento de Esquadrias em NIC Claris Tigre e Teias Bettio por parte da Fac 
Comêrcio de Acabamentos para Construção Ltda - ME, bem corno mão-de-obra especializada para 
a instalação das mesmas. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total acordado entre as partes é de R5120.960,00 (cento e 
vinte mil novecentos e sessenta reais), composto de R$39.362.42 de esquadrias, R.S5.100,00 de 
vdros. R$2.500,00 de motores, R$3.000,0Q de teias, R$68.997,58 de serviços e R$2.000.00 de 
frete e que serão pagos conforme abaixo. 

11/0712014 - R556.500.00 - Deposito em dinheiro no Citibank 
11/08/2014 - R$9.450,00 + R$9.450,00 - Boleto , 
11/09/2014 - R59.450.00 + R$9.450.00 - Boleto 	. 
11/ 10/2014 - R$9A50.0) + R$9.450.00— Boeto  

11/11/2014 R$7.760,00 - Boleto 
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RECIBO 

RECIBO 

Recebi a importância de R510.000,00 (da mil reais) referente ao 
prestados na obra de Maristela de Toledo Temer Lulia na Rua 
Campos, 343. 

Cheque 000991 - 16/0712014 - R35.000.00 
Cheque 000992 - 1610712013 - R55.000,00 

Retebi a importância de R52300,00 (dois mil e quinhentos reais) referente aos 
sersiços leenicos prestados na obra de MariseIa de Toledo Temer Latia na Ruia 
Silivia Celeste de Campos, 343. 

Cheque 000935 - 24/0912014 - R52500.00 

Sào Paulo, 16 de julhf,.3I4 
	

"—Msrua Rita Fratc1i 

Sào Paulo. 24 de setembro de 2014 

Em declarações, LUIS EDUARDO VISANI, principal construtor da obra, traz 

diversos elementos que apontam para a concretização de pagamentos dos trabalhos em 

valores superiores aqueles afirmados por MARISTELA TEMER, bem como outros aspectos 

referentes aos detalhes de coordenação da obra. Já de início, VISANI afirma que foi 

contatado diretamente por LIMA e que as tratativas para as obras ocorreram na 

ARGEPLAN, o que contradiz as versões dos investigados: 

COSTA FILHO. DIOGO FREITAS e FABIANO POLONI; QUE riao leve qualquer 
contato anterior com a ARGEPLAN, até a data de setembro de 2013, após ligação (lo 
JOAO BAPTISTA LIMA FILHO, no final de agosto; QUE nesta ligação, LIMA pediu para 
que o depoente comparecesse na empresa ARGEPLAN, após conseguir o contato (lo 
depoente em uma placa de uma obra realizada polo depoente na regiao de Alto de 
Pinheiros: QUE JOAO BAPTISTA LIMA FILHO se identificou para o depoente corno 
LIMA da ARGEPLAN, ocasião em que, resumidamente, LIMA disse para o depoente 
que tinha uma oncorrôncia para a reforma de uma casa. também no Alto de PinheKos. 
questionando ó depoente se este gostaria de participar das propostas; QUE então o 
depoente respondeu que deveria olhar antes o projeto, tendo acordado de ir ate o 
escritório de LIMA na ARGEPLAN: QUE na ligação LIMA ainda informou ao depoçnte 
que MARIA RITA FRATEZI era sua esposa e arquiteta responsável pelo obra que se 
pretendia orçar: QUE já na ARGEPLAN participaram da reunião o depoente. LIMA o 
MARIA RITA. oportunidade em que LIMA narrou para o depoente sobre a área dc 
atuação da ARGEPLAN, esclarecendo que este tipo de obra, para execução de 
reforma, não era especificamente do escopo de trabalho e área de atuação da 
ARGEPLAN; QUE MARIA RITA FRATEZI explicou suciritamente para o depoente 
sobre as plantas apresentadas também naquele encontro, bem corno ficou de 
encaminhá-las por e-mail, juntamente com o edital de concorrência; QUE as plantas 
apresentadas inicialmente eram em nome de DeUniE ARQUITETURA. mas 
posteriormente a arquiteta de tal empresa não pode acompanhar a obia. segundo 
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nome da DeUniE, conforme apresentado pelo depoente em cópia nesta ocasião; QUE 
o depoente foi informado por LIMA, ainda na primeira reunião, que a obra séria 
realizada em duas fases distintas, sendo elas: Fase 1 - demolição, Construção de 
estruturas e preparação de contrapisos, conhecida como fase bruta" da obra, indo até 
a aplicação de massa grossa nas paredes e contrapisos, e a Fase 2 - constituída da 
instalação de pisos, sistemas elétricos, hidráulicos e acabamentos; QUE, entretanto, 
MARIA RITA FRATEZI informou que ela ainda não havia realizado as especificações 
de acabamentos, de forma a permitir a cotação da Fase 2; QUE. a partir do primeiro 
encontro, o depoente passou a esclarecer as demais dúvidas sobre a reforma, 
orçamento e execução, diretamente com MARIA RITA FRATEZI: QUE então o 
depoente encaminhou uma proposta para a realização da Fase 1, com orçamento ttal 
de AS 358.000,00 (trezentos e cinqüenta e oito mil reais), nos termos de cópia que 
apresenta nesta ocasião; QUE, tendo em vista algumas alterações no projeto orig nal 
sobre o qual houve o orçamento inicial, o valor do serviço foi acrescido de 
aproximadamente RS 380.000.00 (trezentos e oitenta mil reais), totalizando em to no 
de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais); QUE as alterações nesta primeira fise 
consistiram basicamente na reforma do telhado, acréscimo de dois terraços e algurias 
alterações na área externa, alteração na edicula, inclusive com entrada independte 
para um consultõrio no piso superior da edícula, a pedido de MARISTELA TEMER: 
QUE a documentação de suporte, inclusive recibos de pagamentos de tais serviçcs, 
assim como contratos e outros documentos de interesse estão sendo entregiJes 
espontaneamente pelo depoente nesta data; QUE, posteriormente. MARIA RITA 
E'DATE7I 	 •.j - 	 j,,,,, 	,, 	, ------- 

VISANI confirmou o recebimento de cerca de 950 mil reais, direto no 
caixa da ARGEPLAN, em "dinheiro vivo": 

demais obras relativas a alterações da 'parte grossa" da obra durante a fase de 
acabamentos; QUE os materiais básicos utilizados pela equipe de VISANI durante esta 
segunda fase eram posteriormente ressarcidos por MARIA RITA FRATEZI; QUE o total 
recebido pelo depoente para "apoio civil" da segunda fase foi do aproximadamenteRS 
245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), também conforme cópia de recibos 
ora apresentados pelo depoente; QUE logo no inicio das obras foi informado ao 
depoente que se tratava de reforma no imóvel de MARISTELA TEMER, na Rua Silvia 
Celeste de Campos, n. ° 343, Alto de Pinheiros, vindo a saber na seqüência que se 
tratava de filha do então Vice-Presidente MICHEL TEMER; QUE MARIA RITA inclusive 
fez diversas recomendações sobre cuidados que se deveriam ter durante a realização 
da obra, tendo em vista a região do imóvel, inclusive tendo recomendado ao depoente 
para que sempre mantivesse a obra limpa, bem como fosse evitado qualquer tipô de 
problema com a vizinhança; QUE se recorda ter se encontrado com JOAO BAPTISTA 
LIMA FILHO por cerca de quatro vezes, uma delas quando do contato inicial e outras 
durante a execução dos trabalhos na própria obra; QUE nas visitas de LIMA a obra. 
apenas conversavam sobra o estágio dos trabalhos, sendo que LIMA não tratava de 
questões técnicas específicas, no máximo sobre eventual segurança do trabalho; QUE 
não tem conhecimento se então Vice-Presidente MICHEL TEMER compareceu alguma 
vez no imóvel durante as obras: QUE os pagamentos de fato totaIizaam 
aproximadamente R$ 950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil reais), conforme cópia 
de recibos apresentados, os quais foram recebidos em parcelas, diretamente no caixa 
da empresa ARO EPLAN, entre novembro de 2013 a março de 2015, período de 
execução da obra; QUE durante o processo de elaboração do contrato para a primeira 
fase da obra, o depoente procurou MARIA RITA FRATEZI para passar os dados 
bancários de sua empresa, visando realização dos pagamentos, porém, MARIA RIFA 
informou ao depoente que os pagamentos seriam realizados diretamente 1 na 
ARGEPLAN, em "dinheiro vivo": QUE o depoente comparecia mensalmentep na 
ARGEPLAN para receber os valores: QUE não questionou MARIA RITA ou mesmo 

684 
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Ainda, VISANI mencionou que os pagamentos feitos na ARGEPLAN foram 

realizados por José Aparecido da SILVA, diretor da ARGEPLAN já falecido, tendo dito ainda 

VISANI que MARIA RITA FRATEZI pediu para que elaborasse os recibos em nome de 

MARISTELA TEMER: 

ilícita: QUE, inclusive, se tivesse qualquer suspeita não teria feito o negócio: QUE os 
pagamentos eram realizados por um tal de 'SILVA", o qual tem conhecimento que 
faleceu recentemente: QUE a pedido de MARIA RITA FRATEZI, o contrato e recibos 
relacionados a todos os pagamentos foram elaborados em nome de MARISTELA 
TEMER: QUE os valores indicados acima compreendem valores líquidos, não 
compreendendo a inclusão de impostos no total de 15% (quinze por cento), os quais 
ficaram de ser acertados entre o depoente e LIMA em quitação posterior, ocasião em 

As tratativas sobre andamento das obras foram realizadas por VISANI 

diretamente com MARIA RITA FRATEZI, após o acerto inicial com LIMA. E, em sua 

avaliação do imóvel, VISANI estima o total de 1 milhão e 500 mil reais gastos na 

reforma, mais de 100% o valor de 700mil reais informado corno gasto por MARISTELA 

TEMER: 

a partir de julho de 2014: QUE se encontrou com MARISTELA TEMER somente Por 
cerca de quatro vezes, todas elas na obra de seu imóvel: QUE, entretanto, as Lratati'as 
sobre a execução dos trabalhos, eram conversadas diretamente com MARIA RitrA, 
assim como somente MARIA RITA conversava diretamente com MARISTELA TEMER: 
QUE por isso nunca conversou com MARISTELA TEMER sobre o orçamento da obra 
em questão ou mesmo a forma de execução do contrato: QUE avalia que a obra 
pronta, excluindo-se a parte de marcenaria e incluindo-se a área externa do imótiel. 
possa ter chegado ao valor final total aproximado de 1* 1 .500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais): QUE de fato o projeto seguido pelo depoente durante a execução 
da primeira fase, em especial da parte estrutural, foi aquele apresentado pela DeUniE 
Arquitetura, com as alterações citadas acima, com destaque para duas varandas o 
reforma do telhado e entrada lateral para a edicula, o que inicialmente não seria feito e 
de fato o foi; QUE nunca reformou outro imóvel da familia TEMER: QUE ao que se 

7'ermo de Declarações de L UIZ EDUA RDO VISANLern 29/05/2018 

No APENSO V consta toda documentação apresentada por LUIZ EDUARDO 

VISANI, incluindo notas fiscais e recibos, referentes à reforma na residência de 

MARISTELA TEMER, na primeira e segunda fase da obra, em valores totais aproximados 

de 950 mil reais. 

Abaixo, colamos alguns documentos para fins ilustrativos: 
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C€1  

ao da tachada frontal 

Cliente 	Maristela Temer 

Local 	Rua SilvIa Celeste de Campos. 343 

Nota-se que os recibos estão todos em nome ou endereçados para 
MARISTELA TEMER, porém aos cuidados de ARGEPLAN ARQUITETURA. 

Entende-se inclusive que LIMA e MARIA RITA FRATEZI agiram para ocultar 
os reais financiadores das obras, serviços e materiais utilizados na reforma do imóvel de 
MARISTELA TEMER, o que denota a consciência da ilicitude sobre tais pagamentos, 
em especial pelas duas principais pessoas envolvidas. Cabendo a MARIA RITA 
FRATEZI solicitar aos prestadores de serviços a emissão de recibos de pagamentos em 
nome de MARISTELA TEMER e sua quitação em "dinheiro vivo". 
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Por fim, é importante destacar que vários itens do orçamento inicial não 
foram conhecidos até o término das obras, ao menos não sendo de conhecimento desta 
Autoridade Policial seus reais fornecedores e/ou valores. 

Porém, é possível calcular, com base em trechos do depoimento de VISANI, 
onde este identificou os serviços pendentes e, ainda, por meio da oitiva de ONOFRE JESUS, 
o qual listou os principais serviços executados além dos demais prestadores, uma 
estimativa de custos adicionais para finalização da reforma do imóvel de MARISTELA, 
uma vez que foi efetivamente finalizada. 

Neste sentido, ainda que se busque os valores adicionais de acordo com a 
menor proposta (KROSS Engenharia), chegamos a valor superior a 1,6 milhões de reais, 
conforme detalhamento abaixo (somados os valores confirmados e valores estimados dos 
itens necessários para término da reforma): 

VISANI: R$ 950.000,00 (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA OBRA) 
QUALIFAC PORTAS E ESQUADRIAS: R$ 120.000,00 
IBIZA ACABAMENTOS: R$ 100.000,00 
CARLOS PINTO (ARQ.) R$ 19.000,00 
FABIANO POLONI: R$ 30.000,00 (VALOR REGISTRADO EM ART) 
FORRO E GESSO: R$ 40.000,00 (estimativa KROSS) 
PINTURA: R$ 131.000,00 (estimativa KROSS) 
ELÉTRICA: R$ 42.000,00 (70 %, sendo que 30% VISANI alega que realizou) 
HIDRÁULICA: R$ 12.000,00 (20 %,, sendo que 80% VISANI alega que 
realizou) 
ARMÁRIOS: R$ 100.000,00 (VALORES ESTIMADOS) 
PAISAGISMO: R$ 60.000,00 (VALORES ESTIMADOS) 

LIIPJAL (INCLUINDO ESTIMATIVAS): R$ 1.604.000,001 
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1 Kross 27/0 /2012 

Totais 
7.0 SeMços rreun*iurrj 4344.193.00 3.aS% 

2.0 0.mol1çho 9$ 62.925.34 543% 

3.0 Remoçio de Teera RI 1.234.02 0.72% 

4.0 FLWIdoç6ee RI 30.639.10 3.67% 

5.0 Supere yuoe RI 11.549.37 1.61% 

6.0 Ecor.minto 0$ 4.420.00 0.40% 

7.0 avo 11 712.930.29 933% 

6.0 Izta.ç6es E1l,7ca, 9354.272.07 5.13% 

9.0 kvstaaç6es HldIc 9$ 47.776.43 3.64% 

70.0 Gwo RI 40.230.77 3.57% 

71.0 Plr,twa RI 131.494.53 77.44% 

72.0 AenCoi RI 769.470.03 74,75% 

13.0 Ezquaó1a 1$ 102.727.40 3.44% 

14.0 Louçae metal, 0323.173.37 Z4 

15.0 Eopalhos i Sex 0$ 7.077.40 0.62% 

76.0 Aqueci 	ntoSolar RI 12.763.60 1.11% 

17.0 Cobertura RI 63.535.70 5,79% 

16.0 knpm~n~ RI 10,234.77 0.69% 

19.0 SeMçoi cornpIem.ntej RI 63.163.05 5.56% 

20.0 Eqip. t&cnlca RI 733.450,00 71,67% 

SubtotM de obra RI 7.149210.72 	700.00% 

Ac6T*lJzDxçlo. 75% RI 772311,61 

knpos.tos RI 33.447.11 

Total da obra 53 1355.039.57 

Desta forma, conclui-se neste ponto que a estrutura da ARGEPLAN foi 
colocada à disposição de MARISTELA TEMER durante a realização da reforma de seu 
imóvel particular inclusive pagamentos realizados diretamente na sede da 
ARGEPLAN e por MARIA RITA FRATEZI, sem qualquer comprovação de reembolso por 
parte de MARISTELA TEMER, contando ainda com indicação de seu pai MICHEL TEMER 
p_ara buscar auxílio de LIMA/ARGEPLAN, assim como de fato o então Vice-Presidente 
MICHEL TEMER acompanhou as etapas das obras, conforme documentação 
apreendida, relacionada ao caso. 

Também não sendo possível acreditar que MARISTELA TEMER não tivesse 
ciência ao menos que os gastos realizados em seu imóvel extrapolaram em mais de 100% 

o valor que alega ter gasto na reforma, se de fato contribuiu para isso, em que pese não 
ter apresentado os recibos até então. 
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Abaixo, diagrama de vínculos sobre a reforma no imóvel de 
MARISTELA: 

_______J  
Kross 
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8.5.8 - REFORMA DA RESIDÊNCIA ATUAL DE MICHEL TEMER - FAZER CONSTRUÇÕES 
E ENGENHARIA - FABIANO POLONI 

Conforme consta no depoimento de FABIANO POLONI, o engenheiro confirmou 
que realizou obras com reformas no imóvel onde reside atualmente o Presidente MICHEL 
TEMER, no ano 2000, em Altos de Pinheiros: 

de obra: QUE o depoente foi o responsável pela reforma da casa do então Deputado 
Federal MICHEL TEMER, entre os anos de 1999 e 2000. localizada no Altode 
Pinheiros, em uma praca. local onde ainda reside o Sr. Presidente, atualmente, rão 
sabendo precisar o endereço: QUE esclarece que tais atividades de reformas em 
residências particulares ocorreram antes do declarante se especializar no restauro de 
patrimônio histórico e contratações com a área pública: QUE a informação sobrè a 
oportunidade da realização de obra na casa do Sr. Presioente MICHEL TEMER se dieu 
por conta de indicação de COSTA FILHO: QUE não sabe informar se nesta época, em 
1999/2000. COSTA FILHO já exercia atividades na empresa ARGEPLAN ou como a 
inforrnaçao sobre necessidade de reforma na residência do Sr. MICHEL TEMER 
chegou até COSTA FILHO: QUE a reforma na residência do Sr. MICHEL TEMER não 
foi muito grande. havendo apenas a substituição de acabamentos e reparo no telhado. 
entre Outros itens. que não se recorda no momento: QUE não sabe especificar o prazo 
exato da duração da obra, mas acredita que tenha levando um ano para ua 
conclusão: QUE não se recorda o valor total da obra. assim como o declarante ão 
sabe informar o valor recebido pela administraçao da obra: QUE na época dos fatos o 
declarante possuia diversas obras simultâneas, todas na modalidade de trabalho 
administração", na qual enviava os romaneios de compras e contas a pagar e o rôrto 
cliente realizava os pagamentos aos fornecedores: QUE a remuneração recebida pej 
depoente era um percentual do valor total executado, mas reitera que não se re,da 
de tais valores em relação à residência do Sr. Michel Tner: QUE, via-.drégra. 

Porém, estranhamente, FABIANO POLONI não se lembrou dos valores 

gastos na obra ou mesmo soube precisai- sobre o prazo de sua conclusão. Disse ainda que 

a obra foi indicação de CARLOS ALBERTO COSTA FILHO, o (GUGA, filho de CARLOS 

ALBERTO COSTA, um dos diretores da ARGEPLAN e demais empresas ligadas ao grupo e 
também amigo de longa data de POLONI. 

POLONI informou que na época era proprietário da empresa FAZER 
CONSTRUCÕES, em nome da qual disse que as obras foram realizadas. 

De imediato, chamou atenção que vários arquivos em nome da FAZER 

ENGENHARIA estavam guardados no servidor da ARGEPLAN, copiado durante buscas 
realizadas em 29/03/2018, operação SKALA. 

Consta no RAMA 094/2018 que foram localizados arquivos com referência 
à FAZER Construções e Engenharia, relacionados com o endereço atual de MICHEL 
TEMER: 

"casa de 700m2  situada na rua Bennet, 377, no bairro Alto de 
Pinheiros em São Paulo/SP." 
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É possível ver pelo material de divulgação da empresa, que a FAZER 
engenharia possuía experiência em reforma de "RESIDÊNCIAS DE ALTO PADRÃO", 
conforme material apreendido. 

RESIDÊXCL4S DEALTO PADR4'O 

UD dexcuço: 2003 Lcc1: 	ia Gia - 	 bti - p 	
Obra: Construco de Re~-àdênc ja Unii miliAr 

Vj Pis:i.a 

Fonte: Arquivo Carved-443695104.ppt - Slide 1 de 17 

1j34385664 200037797 
8880-Frag1 01 »Carved-443695 1 04.ppt 

Além de outros tipos de construções, conforme exemplos de arquivos 
extraídos do servidor da ARGEPLAN, abaixo. Estranhaniente vários destes arquivos 
haviam sido apagados originalmente, sendo recuperados pelo setor pericial. 

'- Proposta da FAZER Construções e Engenharia Ltda, de outubro de 2007, para 

realizar a restauração da catedral de Santo Amaro. O arquivo havia sido apagado. 
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COt4STRUÇ 
B$GEMIARIA LDA 

Outubro 2007 

Fonte: Arquivo Carved-775393280.ppt - Slide 1 de 53 

8880-Frag58»Carved775393280,ppt 

Apresentação da FAZER Construções e Engenharia Ltda, de junho de 2004, com 
portfólio de obras de restauração executadas. O arquivo havia sido apagado. 

Julho 04 

Fonte: Arquivo Carved-145350656.ppt - Slide 1 de 31 

1_134385664_20003 7797 
8880-Frag102»Carved145350656ppt 

,,- Apresentação da FAZER Construções e Engenharia Ltda, com portfólio de obras de 
restauração executadas: Casa Bandeirista do Itaim, Igreja de São Cristóvão (1995 a 
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2000), Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (Eldorado/SP), Museu 
de Antropologia do Vale do Paraíba (Jacareí/SP, 2003). O arquivo havia sido 
pgado e modificado pela última vez em 22/02/2008. 

OBRA: RESTAURAÇAO DO MUSEU DE ANTROPOLOGIA 
Ø 	 DO VALE DO PARAíBA 

LOCAL: Jacareí - SP 

PERODQ: 2003. 

CONTRATANTE: Prefeitura de Jacareí. 

Fonte: Carved-739356672.ppt - Slide 19 de 20 

Caminho:/imgJtem16MEo1/volvol6//$flai0c/ufl11025 1_134385664_20003 7797 
8880-Frag97»Carved739356672ppt 

- Apresentação da FAZER Construções e Engenharia Ltda, com slide de capa de título 
"Obras Públicas", de fevereiro de 2008. O documento traz algumas obras Públicas 
executadas e dados curriculares de pessoas que seriam sócias da empresa: FRANCO 
LUCIANO POLLONI, FABIANO MONEGAGLIA POLLONI, ORNELLA POLLONI. 
arquivo havia sido apagado e modificado pela última vez em 22/02/2008. 

Endereço: Rua Maria Andrade de Oliveira.39 - Jd Floresta 
Vargem Grande Paulista - SP - CEP: 06730.000 
Fone: (11)4158 4525 ou 4158 2780 
Fax: (11) 4 159 1108 
e-mail: 
site: www.íaer.ong.br  

A FAZER Construções e Engenharia Ltda . atua no mercado da 
construção civil, de projetos de arquitetura e engenharia desde 1969, tendo 
possuido o nome de CONSTRUTORA POLLONI LTDA. até o ano de 1993. 

Atuamos em sois segmontos de mercado: 
Obras particulares, 
Obras públicas, 
Res)auro de Patrimônio Hist,rico. 
lncorporações. 
Projetos de Arquitetura. 
Projetos de Engenharia Civil. 

A direço da FAZER é exercida pelos seus sócios: 

Arquiteto: 	 FRANCO LUCtANO POLLONI 
Engenheiro Civil: 	FABIANO MONEGAGLIA POLLONI 
Diretora Comercial: ORNELLA POLLONI 
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Fonte: Carved-651927552.ppt - Slide 2 de 20 

Caminho:/imgjteml6M.Eo1/volvol6//$unalloc/uflalloc25 1_134385664_20003 7797 
8880-Frag100»Carved-65 1927552.ppt 

Também durante buscas na Operação PATMOS, em 17/05/2017, foi 
encontrado material com referência à reforma do imóvel de MICHEL TEMER. No item 13, 
da equipe SP-05, AC 4328/STF, consta a identificação de obras no imóvel: casa de 700m2  
situada na rua Bennet, 377, no bairro Alto de Pinheiros em São Paulo/SP. 

As obras, segundo a planilha "RESUMO RAZÃO BENETT" custaram mais de 
um milhão de reais (R$1.074.178,68 pelo somatório de débitos), tendo sido realizadas 
entre maio de 1999 e 12  de abril de 2000. conforme se exemplifica em registros da 
planilha referente ao mês de fevereiro/2000: 

RAZÃO 
BEE1T 	MICHEL MIGUEL ELLAS TE3ER LULIA 

LOCAL 	 Rua Bene,ett, 3 - Alto de Pinheiros - SP 
FICHA RAZÃO DE' FE\TRrIR0/2000 

Falta cota ou beto 	 ok reta e boirto bancarto 	 faz,r 
ITEO: DATA DOCN' co: 

69.S2.23 

L2.C1J 	Li 

9S.016.63 I9.O,6l 
62 0200 61:14 DIRETO PORTICOREAL AYDIL'ITE 35S.09 55S 09 :; 	e 	s: 

COCe DIRETO ELETG HID:-,kZ. 2 500.CC 2 SOe CC  
CO CO DIRETO CADIZ ASSOALHO E RODAPË 1 3 2.630.00 2630.00 :s -e-  6: -: 0200 RECO :01382 H.R0LDO RETIRADA DE MADE .C.Ce  ::o:oo 
0200 1521S 

Io:sss 

DIRETO 

DEPOSrroyE-ro 

CO3RS2IAQ PADEIS SAPATA 

N 12ILHÀ  
150,00 150,00 1960161 

:20200 15215 DIRETO COEA.2LIÂQ BETOYE 130.00 1SC.00 19.6el.6I 
.61. 0200 1559 DIRETO 7AQRE1 AREÀ 240.00 240,00 :9501 6 
6.. oc 15613 DIRrrO 7ACARES APElA 240.00 210.00 19sc:.s oo :50200 :10 DIRETO T124S.ILTI1 REolOc..o DE EN TULHO 2C.CC 422.00 19 601 61 
262 160200 15396 DIRETO CÀSAALBAYO CDZYTOCOA 220.20 220.20 1.Sel 61 

O e1 Z3S63 D'.ir'O \O O C 	ZE''O .CA3 TE 	IOSTATO 6 6 Sc 
52 :s CO CO DIRETO LATD1A MOO AZULEJO 1 1.620.00 1 600.00 :; se: s: 
0.2 :s 02 OC oe:s DIRETO ANIPLA CUBA 1 190,CC L19C.00 19 se: 61 
60 :s 02 oe 134513 DIRETO CASA ALBINO SOlA OLONCO 16-1,90 164,92 19.601 61 

DIREO CA.SA  ALB 	O DISCO 6 1 6 1 19 CC 	6 
'.2 .50000 184538 DIRETo CASA cARR.rHo -; 58 9.SS 9 501 61 
6.2 22 02 CC $02133 DIRETO TEL1-Â2'.ORTE COINTO COLA 106 4S 105.48 19 6c:.6i 

'e 	0' 03 DIRETO 'LLH. OE ..LEJO BWCO 1 	06 1 	06 960 	6 
62 210200 S02131 DIRETO TELHANORTE REJUNTE 139,24 39.24 1960161 

Oh 210200 212$ DIRETO RAIA 4 CABO 	4 5S.36 '•SS.36 1960261 
261 212200 2829 DIRETO RAIA 4 BOMOA 4 1 150.00 1 15000 19 se: 61 

220200 1 -1. 22 DIRETO ARGAO.IOYT ADiCR $09,46 503.46 19601 61 
C2 ce 69 DIRETO USAFERRO AÇO 3$3 'S 6ci.61 

24I 23 0200 DIRETO RADLA.I. ?Z0TRA 13 9 000,00 9.000.00 19601.61 
1 230200 DIRETO CASA FRANCESA MOLDURA CONCRETO 23 - 96C.00 960.00 19601 61 

230200 302402 RN1ÀO5FÀ312ÀS SUPORTES  
13.2 230200 1S52S9 DIRETO CAS,.1,ILBAYO SILICONE 2S3.:7 214A" 945' 	5 
12 23 0200 152S DIRETO COMBEAOIAQ ROM?EDOR 520.00 52000 1943:6: 
62 240200 15324 DIRETO CO2BRASSIAQ PAINEL RODIZIO 1'C.Cc :-o.co 1943:6: 

312 250200 DIRETO ELETENO TvTEL:oc.oç22 2120.00 2 :ccco 1945: Si 
250200 DIRETO CADIZ A55OALHOERODAPÉ3 3 153350 1143.50 1913:61 

TOTAL 	R$ 	1 10 	330.22 155.5SS,63  

Recortes da planilha da ARGEPLAN contendo projetos ligados á MICHEL TEMER 

/Item-02-Jtem-Arrecadacao-13/volvo}2/Fabjano Polioni - Pessoal/FAZER 
FABIANO/201 1 até/FINANCEIRO/FINANCEIRO MARCOS/ARQUIVO MORTO/RUA 

BENNETT/RESUMO RAZÃO BENNETT,xls 
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Formalmente, as anotações indicavam corno arquiteto responsável CARLOS 
ALBERTO COSTA, da ARGEPLAN: 

t.. 

f9flha de Or)r 

UL Irl ?õi~(IAcJ 	d 
P; aia de Bar ia do Url,i 	S;o  
Arca 	140.00 metros tuadraOos 
Disarnpcnto Fazer 	Execução por aciministiaçào 

Sr. Renata Falcão e Sr. Marco Ficarra 
R Cristiano de Souza 	401 	Morumbi . São Pauto 
Area 	280.00 metros Quadrados 
Ucsempenho Fazer 	Projetos Co icros P CY uçan P0I 
a01n is t raçao 

Sia. Maria Pia Ferrara Moslici 
R Jose Ferreíra Guimarães . 200 	 liuNa1a 	So Pau 
sP 

Arca 	240.00 metros quadrados 
escilpcnho Fazer : Construção de Residência 

Eduardo I'tarins de Melio 
Praia Itamanibuca 	Ubatuba 	São Paulo . SP 
Arca 	60 motros quadranos 
Divnpenr;o Fazer : Cxcuçào por adm1n1straç) 

Sr. Paulo Bilyk 
R SofTa . 78 - 3d. Europa . São Paulo . 

Arca 	350.00 metros quadrados 
Desempenio Fazur 	E.uouçao do Restarir,içao 

5r. Paulo LSiivk 
Cos de 30; dao 	SLU Paulo 	SP 
A; ua 	3S(). 09 rrre 	ir. qtiadr a1lo. 
Desempenho i-azer : Execução po; a(JnrlIstrac;o 

Si . Carlos AlOerto Costa 
R 	íennei 	377 - Alio de Pjnhelros . S a o Paulp 	SP 
Arca 615.00 metros quadrados 
Dese'npenno Fazer : Construção de Residrnc1a 

forcia São Cr .srrivãc - 1995/2000 

/ltem-02-Item-Arrecadacao.13/volvoI2/Fabjano Polioni 
- Pessoal/FAZER 

FABIANO/TECNICA/2002/Maciçenzje 1/Arq. Morto-mackenzie/doc-
edital/curriculum/FL 07 - RESENHA DE OBRAS.doc 

Com isso, é possível perceber que outro funcionário da ARGEPLAN, no caso 

FABJANO POLOLIN, chefe de engenharia e responsável por várias obras importantes da 

empresa atualmente, foi o responsável pela execução de toda reforma da residência atual 
de MICHEL TEMER e, ainda que tenha negado irregularidades na sua contratação ou 
mesmo nos pagamentos sobre tais serviços, mais uma vez os fatos se mostram dentro 
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de um padrão que levantam suspeitas novamente se de fato o Senhor MICHEL 
TEMER pagou por tais serviços, avaliadas em mais de 1 milhão de reais, no ano 2000, 
somente em valores que se tem conhecimento. 

Devendo se destacar, ainda, que tal período já englobava os primeiros 
contratos listados acima entre a ARGEPLAN/ELILAND DO BRASIL com o setor portuário, 

sob os quais recaem questionamentos de favorecimento pelo Senhor MICHEL TEMER 
para contratação das empresas de LIMA e COSTA desde então. 

8.5.9 - 1,4 MILHÃO RECEBIDO POR MICHEL TEMER VIA JOÃO BAPTISTA LIMA 
FILHO - CASO ODEBRECHT. 

Caso de relevância e também conexo com a presente investigação, temos 
INQ. 4462/STF, já relatado. Onde se apurava pagamentos indevidos, no total de 10 
milhões, após tratativa do Senhor MICHEL TEMER com MARCELO ODEBRECHT no Palácio 
do IABURÚ, em Brasília/DF, no ano de 2014. 

Ao final da investigação, restou demonstrado em sede policial que parte 
dos valores recebidos pelos investigados daquele caso também foram repassados 
por meio de JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, a exemplo de outros valores aqui indicados. 

Consta nos autos deste inquérito decisão de compartilhamento sobre 
material produzido no curso da OPERAÇÃO CADEIA VELHA, que serviu de subsídio para 
as conclusões do INQ. 4462/STF, inclusive áudios gravados pela transportadora 

responsável por tais entregas de valores para LIMA, na ARGEPLAN. Assim como também 

conta compartilhamento do inquérito em questão, com Relator Ministro EDSON FACHIN, 
quanto às informações de interesse dos dois casos. 

Neste sentido, além dos áudios que não deixam dúvida sobre a entregas dos 
valores para LIMA, que somam R$ 1.438.000.00, as anotações de entrega dos valores, 
transmitidas em mensagens também corroboram de forma definitiva que LIMA recebeu 

tais recursos decorrentes de tratativas ilícitas do então Vice-Presidente MICHEL TEMER, 
na sede da ARGEPLAN, RUA IUATUBA 68. 

Segue abaixo, tabela com agenda de controle e entrega de tais recursos: 

Entrega 19/03/2017: 

Data Autor Destino Conteúdo 

<quoteauthor=1 :pretnhocondonga©hotmaiI.com"  
18/03/2014 1 jaraujol 505 

Ive.gtnsao 	lo pau authorname=pretInhocondongahotmaj,com"  16:39.39 @hotmaI.com  conversaticjn=1 :pretinhocondongahotmajI.com" 
guid='x27978bc3fcb5c99242 1 aae4f5gc75clfefdf4c2oe86c8 
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84fb6b3767d27da6fd5' 
timestamp="l 39517121 9"><Ie ac 	uote>[1 6:3 

aI.co nd 
a@hotmail.com</a>: </Iegacyquote>rua juatuba,  

argeplan arquitetura e engenharia, sr.joão, entregar r$ 
0.000,00, após as 15 hs, a senha é águia é bom 

pergenacyquote>&i&I&ft; 

18/03/2014 

_ 

1:j.araujo1505 
</Iegacyquote></quote 	1 	19.03 F1 AMANHA 

17:36:08 @hotmail.com  live:gtnsaopaulo OK MARCADO ENTRE 10/12 
19/03/2014 
10:26:05 live:gtnsaopaulo 1.j.araujo1505hot 

mail.com  NA ENTREGA JUATUBA PODE VERIFICAR PRA MIM 
19/03/2014 
10:26:15 live:gtnsaopaulo 1:j.araujo1505@hot 

mail.com  A PORTARIA INFORME QUE DESCONHECE 
19/03/2014 
10:26:21 live:tnsaopaulo g 1:j.araujol5os@hot 

mail.com  O CONTAO SR JOAO&apos:  
19/03/2014 

live:gtnsaopaulo 1 :j.araujol 505@hot O PESSOAL ESTÃO PEDINDO P/ ELES SE RETIRAREMM 
10:33:50  mail.com  DO LOCAL&apos; 
19/03/2014 
10.36:03 

1 .j.araujol 505 
Iive:gtnsaopaulo amigo deixa te fala o contato srjoãota no hospital só vai 

@hotm ail.com   conseguir volta depois das 15 
19/0312014 
15:58:35 live:gtnsaopaulo 1 .j.araujol 505@hot 

 mail.com  rua juatuba o contato SR JOAO 
19/03/2014 
155841 live:gtnsaopaulo 1.j.araujol505@hot 

mai 1 .com desconhece a senha 

19/03/2014 
16:13:06 live:gtnsaopaulo 1.I.araujo1505@hot 

 mail.com  Ok pode liberar entao né ao SR JOAO 
19/03/2014 1:j.arauJol505 
16:13:10 @hotmail.com  live:gtnsaopaulo Isso 

19/03/2014 1 j.araujol505 
16:13:21 @hotmail.com  

live:gtnsaopaulo já passaram a senha pra ele 
19/03/2014 
16:27:31 live:gtnsaopaulo 1:j.araujol505@hot 

mail.com  ele ainda nao tem a senha  
19/03/2014 
1635:20 live:gtnsaopaulo 1.J.araujol505@hot 

mail.com  pode liberar mesmo assim 

19/03/2014 1 :j.araujol 505 
16:35:28 @hotmail.com  

live:gtnsaopaulo Pode 

19/03/2014 
16:35:32 live:gtnsaopaulo 1 :j.araujol 505@hot 

valeo&apos, mail.com  
19103/2014 1:j.araujo1505 
16:35:38 @hotmail.com  live:gtnsaopaulo cliente disse q pode 
19/03/2014 
16:41:58 live:gtnsaopaulo 1 .j.araujol 505@hot 

mail.com  finalizoujuatuba entregue 500miI 

Entrega 20/03/201 7: 

Data Destino Conteúdo 

<quoteauthor='l :pretlnhocondonga©hotmailcom 
authorname="pretinhocondongahotmajIc0n1' 
conversation="l :pretinhocondongahotmaiI.com" 
guid"xbc72b807546a804fa23e2443b73d9ee382e8e3f91 c26 

19/03/2014 1 :j .araujol 505 
1714:27 @hotmail.com  livegtnsaopaulo sta m p= " 13952598">< leg acyqu ote>C1 7: 05 08) 

nhocon 
ongahotma,l.com</a>: </legacyquote>1) rua juatuba, 68, 
argeplan arquitetura engenharia, sr.joáo entregar r$ 

hs<legacyq>&lt;&lt;&—''  

19/03/2014 1:j.araujol505 
17:15:05 úhotmaii.com  live:gtnsaopaulo ENTREGAS MAR P/ AMANHA 20.03 
19/03/2014 1.j.araujo1505 
17:15:15 2hotmail.com  live:gtnsaopaulo CONFIRMAR OS HORARIOS POR FAVOR 
19/03/2014 Iive:gtnsaopaul 1:j.araujol505@hot 
17:30:19 o mail.com  ve se consegue agendar nesses horários 
19/03/2014 Iive:gtnsaopaul 1:j.araujol505@hot 
17:30:28 o mail.com  juatuba 12 e 14 

<quoteauthor="jferreira.ferrejra 1" 

20/03/2014 1 j.araujo 1505 authorname="jferreiraferreira" 
08:26 30 @hotmail.com  live:gtnsaopaulo conversation="l :gtnsaopaulohotmaip.com" 

guid="xa3d7c8cdaal b06623 1 7defeob54bl 044d3a5e01 69d7 
7705dcb5f74261 31 dfsf8" 

MK 
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timestamp= l395259790><Iegacyquote>[1 9/03/2014 
17:09:501 jferreiraferreira: </Iegacyquote>1) rua juatuba, 68, 
argeplan arquitetura engenharia, sr.joão, entregar rS 
500.000,00, <Iegacyquote>&It:&It,&It; 
</Iegacyguote></quote> 
<quoteauthor='l :gtnsaopauIohotmaiLcom" 
authorname=TRANSNACIONAL SAO PAULO 
conversation="l :gtnsaopauIohotmaiLcom" 

20/03/2014 1 :j 	505 .araujol 
guid="x4ee6e3947a8d9d95453f89451 Oad7da9bbfcd73l a7 

08:27:11 @hotmail.com  live.gtnsaopaulo a8f6dd9ed 1 63d6f6d5a0" 
timestamp='l 395260752'><legacyquote>[1 9/03/2014 
17:25:52] TRANSNACIQNAL SAO PAULO: 
</legacyquote>juatuba 12 e 14 campinas 10 e 12 h 
brarpuera 10 e 12h<legacyquote>&:t&lt&lt 
</legacyguote></quote> 

20/03/2014 live:gtnsaopaul 1 :j.araujol 505©hot poderia mandar pra min os clientes Por favor EX RUA 08:38:44 o mail.com  JUATUBA = MAR 
20/03/2014 1:j.araujo11505 
08:40:21 @hotmailcom Iive:gtnsaopaulo juatuba - mar 
20/03/2014 live:gtnsaopaul 1:j.araujol 505hot 

JUATUBA FINALIZADO&apos: 

Entrega 21/03/2017: 

jDestino Conteúdo 

<quoteauthor="l pretinhocondonga©hotmajl com" 
authorname="pretInhocondongahotmail com 
conversation=1 :pretinhocondongahotmajlcom» 

20/03/2014 1 :j.araujol50s bi 61 9024d3d356b3277  
1644 49 @hotmal.com  live:gtnsaopaulo timesta m 

ailto:pretinhocondongahotmajI co 

atuba, 68, 
sr.joão, argeplan arquitetura e engenharia entregar r$ 
438.000, das 12 as 13 hs<legacyquote>&lt;&lt;&lt; 

mar 
eira 1" 

authorname='ferrejraferreira" 
conversation=" 1:gtnsaopauIohotmailcom' 

21/03/2014 1 :j 	505 .araujol 
guid=xd 1 acd7a1 966901 cl 2f82ac1 a40f7303e6f1 eb8f428056 

08.4251 @hotmail.com  live:gtnsaopaulo ee9bd6e52574c1 eb579 
timestamp='1395344427'><legacyquote>12013/4 
16:40:27)jferrejraferreira: </legacyquote>1) rua juatuba, 68, 
sr.joão, argeplan arquitetura e engenharia, entregar r$ 
438.000, das 12 as 13 hs<legacyquote>&lt;&lt;&lt 
</Iegacyq uote> </quote> 

21/03/2014 live:gtnsaopaul 1:j.araujo1505@hot 
12:41:09 o mail.com  ME AJUDA DE NOVO 
21/03/2014 live:gtnsaopaul 1 :j.araujol 505@hot 
12:41:18 o mail.com  ENTREGA JUATUBA 
21/03/2014 live:gtnsaopaul 1:j.arauJol505@hot 
12:41:37 o mail.com  O CONTATO SO VAI CHEGAR NO LOCAL Ás 14:30h 
2110312014 live:gtnsaopaul 1 :j.araujol 505@hot 
12:41:52 o mail.com  tem outra pessoa pra recebr&apos;? 
21/03/2014 1J.araujol505 
12:47:12 @hotmail.com  live:gtnsaopaulo pode entrega pra silvia 

<quoteauthor=1 :pretinhocondongahotmailcom' 
authorname=pretmnhocondonga©hotmail.com  
conversation="l :pretinhocondongahotmamJcom' 

21/03/2014 1 :j.araujol 505 
guïd=xfbca3ad 1 a5e542e23c6dd4e671 5b3t8c431 4f76468dd 

12.49.12 @hotmail.com  live:gtnsaopaulo 4ea8944fa953febb845g" 
timestamp=1 395416549"><legacyquote>[1 2:42:29] <a 
href="mailto:pretinhocondongahotm3ilcom.>preifl000fld 
ongahotmailQ</>: </Iegacyquote>para o sr. silva, o 
teu pessoal conheçe 
</legacyquote></quote> 

21/03/2014 1i.araujol505 
12:49:30 @hotmail.com  live:gtnsaopaulo pra entregar pro sr silva pessoal conhece ele 
21/03/2014 live:gtnsaopaul 1:jaraujol505@hot 
12:49:50 o mail.com  Ok JA ESTÃO EM CONTATO COM O MESMO&apos; 

700 
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/03/2014 1 Iive:gtnsaopaul 	1:j.araujo1505@hot 
13: 	 o 	 mailcom 	 juatuba finalizado entrega 438mi1 00:21  

Devendo ser frisado que durante os 03 dias das entregas dos valores IOÃO 

BAPTISTA efetuou ligacões telefônicas para MICHEL TEMER, entre cada entrega, 

conforme termos que se desataca abaixo, daquele relatório do INQ. 4462/STF: 

"Às 10:40h, JOÃO 
presumive/mente 
ocorrendo. 

BAPTISTA LIMA FILHO realizou chamada à ARGEPLAN, 
,ara prestar algum esclarecimento sobre o que estava 

TERMINAL 
ORIGEM 

11983988998 

TERMINAL 
DESTINO 

1136735455 

DATA/HORA 
19/03/2014 

10:40:37 

E, às 10:47h, efetuou chamada telefônica ao terminal de ii 61.91230342, 
mantendo conversa com o interlocutor pelo tempo de 21nin24s. Tal telefone 
estava cadastrado na Vice-Presidência da República e tinha como usuária a 
servidora NARA DE DEUS VIEIRA, que, à época, ocupava o cargo de Chefe de 
Gabinete do então Vice-Presidente da República, MICHEL TEMER. A nomeação 
da servidora foi publicada na edição de 05/01/2011 do Diário Oficial da União: 

BriIL - DF. (j1larta-reiri 5 dc jancilo  de 201 1 

A PRESIDENTA DA REPUBLICA. no n:c da arnIiuço N 30. N O M E A R 
aoe lhe oode:e o gr 04. ::i:o N.V1 do Cchir::oao. :e: 

NARA E E'ES VIERk. raja exeicei o e 	do 	do E X O N E R A E 	 hin:re do \:e.Fie:tdeie do Repubhc cddieo h.AS 101 

.A,\TNIÜ DE .O3IJLAR PATRILTA. Mnn:no do Puinena (:lae do 

.\Irni::ene do: Roiao 	Exenoe:. do oanno de Seoieroio.Geial do: 
R:laçde: Eueucno:. a pain de l J janoieo da dali 

Sia:th. 4 de orere de dali. 1O do 1nJeendenoia e 
	 MNSTERIO D.S CUMUXICAÇOES 

do 4'1hliO3 	
O M,INISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL 

DIL\I.A ROIJSSEFF 
	

DA PRESIDENCLA DA REPUBLICA. no no da :hu; anIbuhç e 
foco &funrdo Ccnoo 
	 onda en ;ça o datc:o oo :o l 4: eceo n 4.34. de li de 

de da03. e;c1ve 

Ouvida àsJls. 1092/1094, NARA DE DEUS VIEIRA confirmou ter sido usuária 
do terminal 61.9123.0342 no período em que foi Chefe de Gabinete do Vice-
Presidente da República, recordando-se de ter recebido telefonemas de JOÃO 
BAPTISTA LIMA FILhO, amigo de MICHEL TEMER. 

701 
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Seguindo-se na análise das ligações ejètuadas naquele momento, cabe destacar 
que, às 11:35h,JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO efetuou chamada com duração 
de 55 segundos ao terminal de n2  11.3816.3999, cadastrado na Operadora 
VIVO em nome de MICHEL TEMER. 

Às 11:51h, o telefone de JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO torna a realizar chamada 
ao terminal de n2  11.381 6.3999, cadastrado em nome de MICHEL TEMER, e 
mantém a ligação por 4min e 58s. 

Cumpre assinalar que, em 21/03/2018, data da última entrega de valores, JOÃO 
BAPTISTA LIMA FILHO efetuou três chamadas a telefone vinculado ao 
Presidente da República]21. 

No período total abrangido pela quebra do sigilo de dados telefônicos 
(0 7/02/2014 a 30/07/2014) houve o registro de 176 (cento e setenta e 
seis) eventos telefônicos22  entre ambos." 

Ao final daquele relatório, restou imputado à JOÃO BAPTISTA LIMA FILhO 
e ao Senhor MICHEL TEMER as seguintes condutas: 

"JOÃO BATISTA LIMA FILHO - recebeu, em nome do Exmo. Sr. Presidente da 
República, MICHEL TEMER, em São Paulo/SP, R$ 500.000,00 em 
19/03/2014, R$ 500.000,00 em 20/03/2014 e R$ 438.000,00 em 
21/03/2014, totalizando R$ 1.438.000,00, dem onstran do-se essencial 
para a consuma ção dos delitos previstos no artigo 317 do Código Penal e 
artigo 19  da lei 9.613/98, ambos combinados com o artigo 29 do Código Penal. 

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA recebeu em razão da função, por 
intermédio de JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, em São Paulo/SP, R$ 
500.000,00 em 19/03/2014, R$ 500.000,00 em 20/03/2014 e R$ 
438.000,00 em 21/03/2014, totalizando R$ 1.438.000,00, decorrentes 
da solicitação dirigida por MOREIRA FRANCO a executivos da 
ODEBRECHT, além de ser o possível destinatário dos valores recebidos por 
JOSÉ YUNES em 04/09/2014, em seu escritório de advocacia, fatos que, 

21 
Número 61.9288.8253 (fontes: INQ 001/2017/GINQ - Laudo 208/2017, AO 4044— Equipe RJ02 - Laudo 2283/2015 e AC 

4328— Equipe SP04 - Laudo 2167/2017). 

22 
Considerando-se os números 61.9288.8253 (fontes: INQ 001 /2017/GINQ - Laudo 208/2017, AO 4044 - Equipe RJ02 - 

Laudo 2283/2015 e AO 4328 - Equipe SP04 - Laudo 2167/2017). 61.9238.1090 (fontes: INQ 001/2017/GINQ - Laudo 
208/2017 e AO 4328— Equipe SF04 - Laudo 2167/2017) e 61.9968.1599 (fontes: AO 4053— Equipe DF06 - Laudo 051/2016, 
AO 4005— Equipe DF1 1 - Laudo 222/2016 e AO 4044— Equipe RJ02 - Laudo 2283/2015). 
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somados ao invariável emprego de dinheiro em espécie e de pessoas 
interpostas, espelham as condutas insculpidas no artigo 317 do Código Penal 
e no artigo 1 da lei 9.613/98;" 

Fluxo dos Recursos da ODEBRECHT até MICHEL TEMER: 

R$500.000 

19/03/2014 

HOYA ,5Eï ARGEPLAN 

r 

_ \' Temer 
TRANSNACIONAL 

R$ 438.000> 
Cel. Uma 

21/03/2014  

Restando claro que a estrutura e suporte de JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO 
mais uma vez serviu para recebimento de valores indevidos, decorrentes de tratativas 
do Senhor MICHEL TEMER. 

8.5.10 - CONTRATO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

Em meio aos indícios de fraudes em diversas licitações, com envolvimento 
da ARGEPLAN e suas empresas periféricas, comandadas por JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO 

e CARLOS ALBERTO COSTA, chamou atenção um contrato executado pela ARGEPLAN, em 
consórcio com a empresa CONSTRUMAT, junto ao TRIBUNAL DE jUSTIÇA DE SÃO PAULO. 

Foram identificadas informações sobre o contrato com o TJ/SP, conforme 
consta no RAPJ 097/2018, a partir do e-mail da funcionária da ARGEPLAN, ANA PAULA 
(paulaargeplan.com.br), contrato de n9  000.119/13, realizado com o consórcio 
ARGEPLAN-CONCREMAT. 

O objeto do presente contrato definido como "prestação de serviços de 
apoio técnico por profissionais na área de arquitetura e engenharia, incluindo 
assessoria, consultoria, coordena çõo, supervisão, avaliação e execução de 
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levantamentos, projetos e atividades afins correlatas". Com valor inicial previsto de R. 
94.061.119.70. 

Mais uma vez, destaca-se a abstração dos objetos dos contratos realizados 
pela ARGEPLAN e suas empresas. 

Em 2016 houve 12 Termo de Adiamento, que prorrogou o contrato por mais 
12 meses (02/08/2016 a 01/08/2017), no valor estimado de R$ 57.784.751,23. 
Igualmente em 2017, houve o 32  Termo de Aditamento que prorrogou mais uma vez o 
prazo do contrato, por mais 12 meses (02/08/2017 a 01/08/2018), e novo valor 
estimado na quantia de R$ 32.894.678,03. 

Seguem abaixo, colacionados, cópias de parte da Primeira Apostila ao 
contrato n2  000.119/13, 12 Termo de Aditamento e 32  Termo de Aditamento: 

I'()DER JUI)ICIÁRIO 
TRIIIUSAL DE JLSTIÇA 0(9 ESTADO ii•: SÃO PAUlO 

APOSTILA 

PROCESSO N° 	1275190:' 2 

CONTRATO N" 	CO3 '18/13 

CCNTRATANTL 	TRIBUNAL DE JUSTÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATADA 	.CONSÕRCIQARGEAN.COIéCREMAT c0nsHtuid pca. 

empresa, ARGEPLAN AROUITFT1JRA E ENOENIIARIA 

LTOA e CONCREMAT ENGENIIARLA E TECNOLOGIAS A 

OBJETO 	 PresIaçdo de seroços do apoio técroco por proliolonais 
espec.IIz4iios la área de argo/CIdra e espenhava. inclu,rdo 
aelesscna, cOnSultoR,. coordonapso, supelvisdo. aoaÍaçdo e 
e000çI'de Ievan;ameetel esiu001 profetas e 8/rodadei 
aros e correalas 

PIrnoir, ApoMa ao ContraIo n 000.118/13 para fazer Constar O 
qul 509iC 

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO PREÇO 
De acordo com a CtOoouia NOna - DO REAJUSTE do Termo 

!roGaI a parte Cc OVO$(14 os vaInteS do contrOlo ícarn reRustados em4,93% pelo 
PC'FIPE de a51iV3 a ir.ar;/l4, éperarrdo-se. ccnqomrc ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO 
DO REAJUSTE 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
2.1- O valor da presente Apost4a é de R$ 4.169.645.60. 
22- Em decorténca do reajoite. o valor do Controlo altera-se, de RS 94 061,119,70, 

para R$ 98230.768,30. 

S*o Paulo.  

SÉ RENATO NALINI  

- — 
	 PODER JUDICIÁRIO 
TRIIIIJI/AL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE sÃo PAULO 

TERMO DE ADITAMENTO 

PROCESSO N 127990112 
CONTRATO N 000115/13 
CONTRATANTE; TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
OBJETO PresIaptio 	da sei-v.ça 	de apoio téc,nco por prodaconas 

esoce,zadØs na ares do aiq060tnts o engenharIa, otoltueco 
aSseSsora co,nuBoi-,a, 000r000aç4o. a99cronso. avalapio e 
eIecuçAo de  Ievantareerr:os,  e190; 
e coirelatai 

CONTRATADA CONSI5RCIO ARGEPLAN-COI1CREIMT 
C.N.P.J. N 18.550 187/0001-62 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DESCRITIVO 

	

Pt,rrfl-o I.rmg de  ad/arnenlo ao Corerato t, 	lI 8/13, 
lrr'adp em 02/06113 e apelIdado em 24/08/19 rCIadivo a iotsrçcs de  apoio téCOiC por 
i,o1)iiona&s especosEzado, ria ~ de .rqudslrota • eegnr-Jrer.a, r,d/rdo ascensor,. 
Corts,*c,a, cc.ord.rr.açáo lopervOSo, aneLação • esecoçào 4. levantamentos, 5115/00;. 
p'ooioe e aloidadu arma e correaila. para aditar a CI4tj8/a Decima Porro,, - Do 
Pr,zo de VgénOa e o Anear A - EepacrlIcaçdes Téo,scas, 00 Terma trocai 
pe'r,,arlecendo slatierada. ao  455000 icául,Jao e crt'O.Çôel flnrerIO'fllOfte eOtoDeIeC1130 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de oigorroa cOnstaria da Cle'ouI Ddcooia P(rrre.-

- Oro Prazo a, V190nc1, do Te/pio ,rsoile, 100 NuilOgade por 12  'neles, 001,1 riDo cri' 
QZIO8/19 e terrrelo cri' 01/86/17 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS 
3.1- Fica alheado O tem 93, e. do AsCo, A - Escertiraçdes Tocrrca; do Contraio 

0.61rre, pai, q-e o,. cons;andu que 

e) A esCoRve de BOas Mascas a Sarem 1/Iti2Oilas orou prazos 
para eaecuçdo dos seraços, de(o,nrr.adas em srnçdo da 
coirlelen/deole tias ali,oda.te, e parhcuI.rkIarls lo, feodulra 
a serro, de,er',,olvctos 
o.I 	A cornpoalçlo das horas técrdcaa deverd ier 

efetuada u1iIiando-,a corno parde-ie(n, a 
d000mposlçdo adotada para os preto. (m') - 
leses, .d.pa; e proCrIo,. copeollrcado, no ANEXO 1 
- RESUMO DE ALOCAÇÁO DE RECURSOS do 
Praneiro Trnr,ro de Aditamento. aplIcando-es o que 
for oonspoodtnte, e... cada caso eSpecIfico, aos 
serviço. demandado.. Ng caso; cm s» trio for 
posolvel a utiflzaç.*o dos critérios r.Ito 
eetabeledido. deverão ser •peee.r.tado; os 
ssclarecwnentee e a cornpoalç$o ana fica das 
estImativas das horas técnicas.' 

- ao ir,zc, c; (aflito AaCalcro,,,.e, . 'AarOt-_eb 	 1CM 1 (e? 
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PODIR JUDICIÁRIO 
TRIBOJO4AI, DE JUSTIÇA DO ESTADO DE sÂo PALLO 

3.2. A. paus p.n., que, ., da  aroço. ponlado. asA.. 0201/10, 0*90117. ode 
soro açucodo. r.1, p.esaoo na CI&ossls Nora do Cordr.ço 0r00. 

CtÁusuis QUARTA -00 VALOR DO CONTRATO 
4.1- O p anosA, do p.s# Taro, à o. R$ 17.714.704,23 nodoena 

no Mao II- Fitàn64.a. 4. C.ao,n no p.onaoo do q.at A pan. 
o$sgo.Io P 0100$ o. In.. ~04 0. Douto 

4.2- M
01a004í004ü., 	

te, ---------- 

dada 	4 	
cno do_çu a 

0m4.6 
 

contagIada ao Tnbi.nat ra10s øoeodoo, no 
Proao,a de TabaIoo 303 - Pno001110 Á6401n0 do Totsait de Justiça A. 
ISIPI101 do euri koolsonoywlo ti USOu da dtalo o aa cO41&900d. pelo 

no 4.çaroo.10 denso. macide, 
1• EiS..a.t 3.39039.. 000l600nteolo. 050a40e; 

4.22. Eitnnoqo 44 nS( - S.l0.ço T*a'.1c. ti. EergaWsoI. 

NADA NAdo. L4o o actaro co.4nt, pita, pare. pa10o a. Ios(0rnueu Iao,00-.e 0.4. 6400 ao, 02  (14o.$) o.. pa lodos sISM^Ado, atendido. as l000Iildad,. 109.01 

SdoPodo. , I 

PAUI.0 Da.AS DE 90UJS RAIcARani 

\ 

/ 

ALBERTO EtA 

1•0101000005  

- 	 mala! 

PODER II. I)I( IMOlO 
TRIIII NU. DE .1% SflCA Do i:srInt DE NÃO ruiu 

TERMO 00 ADITAMENTO 

PROCESSO (00 12750612 
CONTRATO id' 000011013 
CONTRATANTE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO Omulo OBJETO' P000tuçdo do woços 00 n0000 (00000 p0. pnc0na, 

04050oaIzado, na .000 0* wquM.ga e .09001.3013 	J'c)ulnØc 
00*0,15000 0005090040 	5001deoaçgo 	51100ro0,Ao 	00&açd0 o 
etocniçSo 00 	VOIT4.fleorØ 	IEtudoq pctetos e O(ro4a0, 41)00 
010000)2(00 

CONTRATADA' CONSOaCto ARGCPLAN.COnREMA( 
C.N,P.,J. (0'. 18550157,0001,02 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DESCRmVO 

Te'0010 ?omoo de A0114qornlo 00 Contraio n'OCO ¶10/10. 
(moado oro 0200013.40.50/000 e., 24/90r5 e odoaro eor, 2737/1$e 2303)07 reia000 
no4 senoços de Opo.0 leCr.c por 000(5064-oan CSpeC,alzadon na ama de alci.4ie)o.ra, 
«001.'OOL. nC(4.'ldØ 30000000.03 0000040003 0001001103ç.ao Oo,poroIo 000tOÇJC li 
00400(10 de ItSafltlllnenlo, 01(14(05. D'150000 O OtIoolfldot sOns o C0lTfiftlas 0303 
rel.1.cor a CIOi4041 0004(0.. Do Voto, do Cp-oraio do Prwn000 Termo tio A13(o.neo,00 e. 
CoÁo., 'Terços.. - D, Aa4omo, m SoçneqsOes do Seo o.o Tr,oc5 Ad001.orroo O 
000Pr09ar O 706200* vtgdrçta na nrb,Oo do Anoo II - Crcoogoan,a b'o.00.Fir,01ro.,o 
PITRI0000ndo 000Terociaq ao demo, 04000130,I co~ .00e,romorço ,0190O(0C.dao 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RETWICACÕES 

2.9- RelV,c.-se 000 P000101010 O olOr' 4 (da ClIosola QuarI. - Do ValO- Do Controlo rio 
Toon,0 ol., 2707)00 oara 000 dita selou 

'O oeo. 001100000 00 60000010 Terr'o e de RI 32.904576,o3 
(1010(5 o do)a mIlhOas oitocentos e 0000.1(5 e quatro noil 
saloc00001 o tetuola e oito real. . titio c.ont0001I c000lom,e 

	

dncn.n,1oo3do no Ar0000 1 - Piando. de Forrnuçdç de Proçou do 	, -- 
çoeserle, do goa ApOIO. 00*9001,4., (0Ol 1000,0. '0150*100.00 de 

oS,.,-'r__11.530Juo..enh 	- 

rol»: 0 ii 1)1(1 RIO) 
TU! III A 8 09: i(SI IÇ O III) ESTADO Di: sÃo rol Lo 

22. 001d,cø so. oso ;nnai, O Sv.i 3 O 49 Çao....Io 011cg. - 00$ Ac.Asco,o. 
00011040*, do Toomo 00 1OC3117. Oaa qo. dde.. o.. 

n-mora. 00 o140 4. 0$ 00044*41 (doo 
nOIVO OU 110900000,o. e Vint. • ~ real, 

qloo,ent. e 1011 0000.00,). '0141.00 a eL000raçde de 000rolo. P0'Qaes e olocuç3o  
~a 7 hei.) 010000..nsa, pala .poo o 

f-no.Leaç3o o. •oeooçjo doo .oruço. 1det-,o ao, 0000, 
oa'Ia1400n Coo. a uI.I-ação dos 'o'., Iónr.C.a. 000 000mlrØa 

nos olmo, 5. SOno. 'no' 0I oS o do 01000 6.0 001.. F.0000 o' d.060JQy 

2.3.00 no*oa t0m. onOo..o, 040 ple,00to O leso 32 O. C1Io.u. 04.000. - Dos 
$II, do T4n'no de 00.2(7  

00.10000.. no .004 de OS 10.004.4284* (do. 
10111.405 o qo.at,o 011) qcol1100ano, 0 01n09 e OItO o,a$ o 
quarenta o ono colISvon) 14000p0. a. doo. pnoço.. pie. 
00010oçJu 40410ç5o rolem.. 9op O 000qoO)Jo 000)01001.1. 
SOtO b 01040 Ok § 1" 4, 4019.0 57 da LI, 0060,4 fl' O 00003 

CLÁUSULA TERCEIRA - R42O00 VIGANCIA 

O grupo da oçuon,.. 1oo 1005000.40 00010000.0. 4ot 50 '0050 II da Lai 0644153 000 000• 12 01*0.. 00001 114010 e... 02101,17, I04ras, .401 010i(00 	ono, lar '0000010400010.0 1010010.1 00000000a 

CLAIJ$t.RA QUARTA-DO P0090 

As polo, Iac.an,  Coe o 03.tt sarrafo 40 Pontal0 10132.004179,93 (boda e dolo .ntiI,õ., deoueoits O 1(000.44 O q.00Rv (1011 
uelenens050ar,,5. O Oito 0000 Ob$ln..ta,O,l 10 4101,0400003190)17 00115105 000.00000000)00,44. 00111 001100640 lo 015.4(0. 

CLÁUSULA QUOI'TA - VALOR DO CONTRATO 

O COlO' 0.00.000 0010000010 l 	 1dm. .10.003390407953 
bnnta e do). m.Il,6.0 o4to4o04oS.00n,flI.,t,,..I..i...,,.. 

'IA. . Indo 0*stoon) Coo0C.v dimimir0030Q n.o Me.o 1 - PIs,ntoa li Fo.-n.0do05 PIO0.0 	

/ 

Em - 	 POI)EK .JL IJI('IARI(l 
'I'RIB(JN,iI. DE JUS . rlç . A 0)0 Esl.on() 1W NA 

NADA MAIS. Lido o achaCo coorforrote pelas pano 
as 105lernuobas. Iavrou.s, este termo em 02 (duas) voas por todos assolado 
OS lO(flttllIdOdOE legais 

590 Pau)o 	3 1 J21 2017 

PAULO DUAS DE BELLIS MASCAREITI 

100(10)1 

O 	
/ 

CARLOS ALBERTO COSTA 	 T'E1IZEUALVAR 

FIDO SEFAIR DE BRITO 

Tos(emnç,gs 

MUTSRYAIEI3I1OflJfl 	 EtiOSO '  no SeyOmd 
RG 313s.fl 	 M42.09o.ve.x 
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Na caixa de e-mail de outro funcionário (felipeCdargeplan.com.br) foi 

localizada planilha intitulada "Controle de obras e orçamentos - TJSP", com possível 

movimentação financeira relativa ao contrato da ARGEPLAN com o TJSP, acima 

mencionado, a partir de 2013 até o mês de julho/2018. 

Na aba "TOTAL MEDIÇÕES" há referência das medições possivelmente 
realizadas pelo consórcio CONCREMAT - ARGEPLAN, desde 2013 até 2018, com tabelas 
demonstrativas dos valores recebidos pelo consórcio. Segue conteúdo da aba em 
referência. 

6.023 6822 6323 0324 5325 0326 53)7 R.0J 0 RAJ9 6.0210 TOTAL 

00v,nb,o.33 1.045462 - - - - . . - . 14.494.67 
d,'70n54,0.1 3 393 956.55 6: 306 CO . . - . - 455.456.95 

- - - . 141.960.33 - 141.950.30 
few','oo-ll 333 	6 3701552 - . . . - 
owço-14 2379.90 91 16495656 . . . . . . - 402.837.47 
.6,00.14 1.276 - - 53379.55 116949.99 - - - 31.351.53 460.917.21 
ni0.14 _8214  32412490 94665.93 7610.57 2:239943 74339,64 - . 399160.41 1.933.611.45 
79040-14 1 -   3367655: - . 32243 235905.09  53 474.32 2:2 366.54 1.463.020.97 
j.Iho-14 493791CO  536 771.13 005.61-77 

6152: 
5426$39 - 7714231352471,10 6.790.260.86 

43903014 - 67667.05 4091303 95265253 - 79.264.S - 03237271 :36.$2'55 676936$13 
o.70m600-14 -  - 52393541  77367392 771.577,7677.010,33 1 7675' 1.742011.92 

m080.14  13522313 52377174 - '0 
:01971145  

1:319515  0233775: 13977 3.553.460923 
oowmb,0.14 - 136 45.165 295 612.47 6997622 3.664.392.66 
6470,05,4.14 1 - . 192 2133: . 52302:', - . . 274.025.16 

44634.35 . 344 17344  73470.33 243366.54 
fe,,o,63o-15 23 3.42.62 14295233 . . . 777 001,63 . . . 286.605.53 

morço.15 S. 575 31 .  . 260 :43.11  221 965.61 . 23 202.09 607.570,83 
6,i3.15 123 565 23 . 24.307.03 23 915.25 . 32 86343  334 50396 91 267 26 . 544,557.18 

nOAio.1S 042 352.26 :2 13165 170 735.40 . . :61 935.01  16130723 223 344  35 . 936.081.91 
jonho.15 600 965,45 196 522.65 2429366: . . 52247,66  

ffi,16 

. 139:6313 6157957 3.472.50935 
oI15 1 375 01145 33924.57 3.07 313.64 444 647 55  77  77745$ 31 264216 77 66242.76 2,693.433.04 

.g09lo-15 140714925 12 461.61 1 21  96455 02033545 259277 63 :6124,52  33477552 77371545 69266 22 2.6)0.019.88 
1222357.02 374772714.31333 55762364 5,57:254 04657213  771 351.62 67219,62 146 141.57 5.225,720,04 

oo5b,o-1S 935153.96 103 19335 22236932 05.3567649 25$ 773,33 77555477 24294733 267771,61 33215.94 162 541.97 3.963.60355 
oow,ob,o.15 63379350 772544,77 6503623 15431297 6133147277377,77 771997.5: 30:77253 476231 221 316,67 2.017.123.94 
dez,o,b,19 50105769 13527725 12129:22 32735353 3354076933337177. 76.339,29 .2993303 52.2:4,95232437.39 2.171.516.37 

.005'o-16 5611355' 29 '0967 ' 01616165 :6323397 77 239,23 	79357,17 52'.05 47 56:1,03 161.243.00 1.933.519.15 
5,vvo63-36 9277974 214929 . 506299515992252 0:4097,41 24591.27 ' 326231 37523.26 560.212.39 

00ç0.16 :4574159 . 1377- 263 69507.25 $3 191 36 22.673.64 ' 92297.51 5.933.30 439,417.70 
6,iI.16 1377533 . . . . . . 4347533 

m9o-16 255:55' . . . . . . - . 103 156,43 131.673.13 
4060.16 773 35225 ' . . . . 219 496.00 . 54306.05 735.166.11 
0000.19 2732.43 . . . . 34510,50 191647.75 . . 162Tss.4 245319.32 

.30,70.16 15463526 . , . . 2.1 797,14 ' , ' 176.730.34 
707,0,6,7.36 25565' 72 . . , 433660 . . . . 760.041.32 
06446,0.16 0329265 . . . 006 795.22 36553.56 . . . 326.442.55 

,,000mb,o.16 34 5241.3 . . 116 565,23 . ' 24,674,76 ' . ' 17534633 
d4,004.j6 4370332  45237.63 3256112 - 213.721.61 311645.13 . 7353, 99 70007.40 628.940.38 

..66o-17 333300.35 . 9633,41 401 473.57 :62 134.3? 206004.66 437.277.49 . 27,959.05 62 100.47 1.724.490.77 
f,w,eim.17 159 590,53 1 	10231717 133.613.09 232 773.67 42.290.05 . 1556:13.14 1 19951.69 ' 2.353.162.41 

roa,ço.17 11649953  194 391 22 63409,24 . 165 16406 295 267.53 1 10211 35105.65 - 906,156.81 
ti$37 55795565  56915555 195.695,61 5606019 16633525 451511,64 - 14121015 04265 13 1.392.355.56 

noio-37 239565,33 335267771 33725164 46461317 104313,54 29322243 531031,33 310195. 95 314.06 33425 65 2.830.07336 
,,nSo.17 553527.54 2:1 47297 222.062 56 633 311 42 109,597,52 6:9 153 57 13647529 141577 160 994 $6 129027 10 3.298.588.72 
.8,o 17 394 	5521 -545662.92 777515.03 336.53345 455333,33 733 19415 44:531.64 185 3.4w 322 663,74 314 560r 53 6.805.108.46 

.30*00-17 345 63039:5525345:74 365,62 223 243,75 2533.201 57531577 22512030 130552 137 632.39 8479781 0.539.887.35 
,,t,mb,o.17 1339554.55 93.65639334333,95 :27159.35 7722561261433,61 15428:57 54457. 57555613 128720 9.140,951,27 

17 615272,23 5537767 221,051.52 1 	139 643 6:32', 27561 42-423246 255751.00 6913 16137662 124069 2.256.441.36 
00000,5,0.57 9513.34.3241333236 223 795.53 377 233.33 13677.336 39277361 17C 534,77 117$92 37 419865.79 137002. 3307.135.62 
Oe70076,o-17 542954,25 65613.9.4 99401.50 542037.8: 23525236 36493395 150 55303 60553.15 6316730 69.7E2.13 2.042.557.26 

5.n66o.10 1 312645,53 77664 75 6632.97 531062.36 532943 72 233 521 17 435 345.49 000657. 16924 33 ' 2995.34593 
f,v0,660.18 1 333155,35 73 307,61 70.791,94 541.493.43 72 763.05 203 514 71 26 531,33 26344455 263 137.47 S565,40 2.765.146.74 

0*4,30.38 '7.3613.91 20710.99 010310: 293894.35 75417111615735' 6957226 135556. 32202.73 61922 97 1.420.013.61 
46063.53 536267 5695.32.05 194 241.33 013657.39 6515257 50261747 10729259 775760. 171 11996 143959 29 2.245.221.95 
n0028 924.560.23 27655.26 275 596.13 323461,23021 253,67 3:6:7932 152 7:2,55 462902. 53634563 425 001 36 85.84L05 
on6o.18 996122.31 . 611619.25 033. 360.35 :55.73 55652:67 61499,95 76394 267715.61 339266. 2.754.927.28 
3440*-lO 97515,25 22775,30 37156,05 077719,99 ' 24513056 5333.46 22327 334916.33 7455 695.776.21 

TOTAl. 1 23.552.207.35 3.723.199.75 5.969.564.85 1 12.354.230.71 5.491.230.97 1 12.033.380,73 1 	6,230,490,16 4.414*21.62 1 	5.799.130.53 1 	4.977.990.48 57094.160.23 

706 



Relatório Conclusivo de Polkia Judiciária 	 5911 

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

Investimento X RAJ - Medições liberadas 2013-2018 

L 	OCO 7.03' CO 
o 

C:3cCC 7(3  CC 

-3 

QL.000,&3 

- 	- 
7:.0000.0(L'OC' a' a' 

11111 1 	í 1 
RAIO RAiZ 	RPJ3 	RAJ4 	RAJS 	RAJ6 	RAI7 	RAJS RIOJ9 	RAJIO 

No RAMA n0  087/2018 constam informações decorrentes de trocas de e-

maus entre os investigados que indicam o acompanhamento de CARLOS COSTA e JOÃO 
BAPTISTA sobre as alterações do edital de licitação. Emails entre CARLOS ALBERTO 

COSTA (costaargeplan.com.br), JOAO BAPTISTA LIMA FILHO (lima@iargeplan.com.br), 

TIBERIO VALSECCHI JUNIOR (tiberio@jconcremat.com.br), FERNANDO SEFAIR DE BRITO 

(brito@concremat.com.br), 	ELIZEU 	ALVAREZ 	DE 	LIMA 

(elizeu.alvarez@concremat.com.br) ADRIANO TEOCRITO PISSOLATTO, FABIANO 

POLLONI (fabianoargeplan.com.br), KATIA ELAINE SORRENTINO. 

Tendo como e-mail inicial o expediente enviado em 16 de novembro de 

2017, por SILVIO RONALDO GEISHOFER (sgeishofertjsp.jus.br) - Diretor Técnico de 

Departamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - nomeado por assunto: 

NOVO DESPACHO PRESIDENTE e em seu corpo o texto: "Minuta despacho do Presidente. 

Considerar este. 

Alguns dias depois, há e-mail enviado por TIBERIO VALSECCHI, em 

23/11/2017, onde cita que: "segue anexo resposta da audiência pública. Conforme palavras 

do Sr. 1-lumberto, o presidente tomou uma decisão política e irá "flexibilizar" mais a 

licitação ". 

Anexo a esta sequência estão seguintes arquivos: 

DE MEDIÇOES 
2013 2014 2015 2016 2017 , 2018 TOTAL GERPJ. 

RAJ 1 408 411,62 3 162.453.16 7 232.841,50 1 327 35.4,54 5712315,05 5.205.521.43 23352.207.35 

RAI 2 61.500.00 06 093.78 1099.483.77 36 558,96 1343 196,37 273 3&&87 3.723.199.75 

RAJ 3 - 1 193.631.17 14.43,25044 45237.53 2 192 554.80 1 059 390.81 5.969.564.55 

RAI 4 - 2.752.554.55 3.763.21292 529.910.70 3765.957.53 2 .043.587.33 12.856.232.78 

RAJ 5 - 597 622.26 1.119.714,07 395.553,97 2.629.65.39 735 742,33 5.481.23197 

RAJ 6 - 2 387 032.92 3 631.082.65 1 177 341,94 4 185 063.34 2 707 551.63 12.059.382.73 

RAJ 7 - 320 609,38 351.319,17 715.566.21 4920. 955.02 921 72,S9 8.230.493.16 

RAJ 8 - 77.013,38 1.726 016,25 271,70O.7 1.058509.34 1.271.576.95 4.414.821.62 

RAJ 9 - 726 303.54 910 319,54 192.333.73 2 445 969.5? 1.S23,51.11 5.799.13151 

RAJ 10  1 086.657.22 1 079.729:3 463.53455 1.45h 981.97 361029.71 4.977.99148 

TOTAl. 469.911.62 13.212.011.76 20.862.769.46 5.658.827.70 30.227.968.55 16.662.771,14 81.094.260.13 
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DJE - RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA N2  003-2017.pdf 

RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA N0  003-2017.pdf 

imageOOl.png 

image002.prig 

image003.jpg 

image004.png 

Cabe ressaltar que os documentos nomeados imageOOl.png e 

image002.png, refere-se possivelmente à Minuta Despacho Do Presidente, mencionada 

anteriormente, com pode ser veisto: 

E considerando que a fiexibilização do edital não 

alterará o resultado esperado da contratação. 

Determino que seja elaborado novo edital: 

1 permitindo a participação em consórcio sem limitar o número 

de empresas 

reduzindo para 15 000 m' o limite previsto de área constru ida 

referente á comprovação técnica operacional na habilitação; 

ampliando o limite para 5 (cinco) atestados e reduzindo a área 

consiruida para 20.000m1. na  pontuação de capacidade 

técnico-operac.onal da empresa e de capacidade técnico• 

profissional; 

4 reduzindo em 5 (cinco) anos o periodo de experiência na área 

de graduaçao para os profissionais que serão indicados na 

relação da equipe técnica. 

5 reduzindo a equipe técnica básica inicial de arquitetos e 

engenheiros a ser disponibilizada nas Unidades Central e 

Regional para 18 (dezoito) profissionais, 

6. reduzindo o prazo de vigência do contrato para 30 (trinta) 

meses. 

7, ajustando a redação do texto do edital de forma a evidenciar 

os parâmetros da composição de custos relativos aos serviços 

de prospecção, sondagem, ensaio, teste e pesquisa de 

campo: e 

8 ajustando a redação do texto do edital de forma a permitir a 

indicação de arquiteto para exercer a função de responsável 

técnico na área de engenharia. 

Fica mantida, em razão das justificativas apresentadas 

pelo Corpo Técnico: 

1 a contratação em lote único para a execução de projetos e 

gerericiamento/fiscalização de obras; 

a redação do edital que faz alusão a citação da Súmula n.° 22 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e 

a contratação de profissionais mediante demanda. 

Promova-se a divulgação do Relatório Final da 

Audiência Pública, acompanhada da presente decisão. 
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Caminho: /jmgjtemo4M.E01/vol_vo13/UserS/COSta/Documents/A1q vos do 

Outlook/Outlook.pst»InÍCiO do arquivo de dados do Outlook/Caixa de 
Entrada/ENC: NOVO DESPACHO PRESIDENTE 

Já outra sequência de e-mails, entre CARLOS ALBERTO COSTA 

(costa@argeplan.com.br), FABIANO POLLONI (fahianoargeplan.com.br) e ANTONIO 

CARLOS (a.carlos(c-Dargeplan.com.br), trata sobre o faturamento da ARGEPLAN no 

contrato com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Em anexo ao e-mail, há quatro itens demonstrativos de tabelas e gráficos de 

tal contabilidade. 

Notas da ARGEPLAN emitidas em : 	nov/17 

DataEmisso Referencia Unidade Valor Valoracumulado 

19/11/2017 

19/11/2017 

19/11/2017 

24/11/2017 

07/11/2017 

07/11/2017 

10/11/2017 

21/11/2017 

07/11/2017 

07/11/2017 

23/11/2017 

07/11/2017 

10/11/2017 

51!Medição UCE 40,410,79 40410,79 

108,528,25 

247.137,73 

439.851,27 

462,376,95 

487.554,10 

548.310,38 

606.444,92 

646.037,81 

666.367,35 

707.435,65 

751.817,42 

772.049,88 

513Medição UCE 68.117,46 

138.609,48 

192.713,54 

22.525,68 

25,177,15 

60.756,28 

58.134,54 

39.592,89 

20.329,54 

41.068,30 

44,381,77 

1 	20.232,46 

51!Medição URE 

513 Medição ROl 

51! Medição R02 

51!Medição R03 

51! Medição R04 

51!Medição R05 

51!Medição R06 

513 Medição ROl 

51!Medição R08 

513Medição R09 

51!Medição 1  RiO 

TOTAL MÊS DE Outubro/2017 772.049,88 

TOTAL 	 Meta do Mês Novembro/2017 	1 	660.000,00 

a Faturar para atingir a Meta 	-112.049,881 

TOTAL Consórcio 

1.403.727,05 

1.200.000,00 

Caminho: /imgJtem04M.E01/vol_voI3/USerS/COsta/DOcumentS/ArqUiTos do 

Outlook/Outlook.pst»Início do arquivo de dados do Outlook/Caixa de 

Entrada/RES: Faturamento TJ Novembro/2017 
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2013 
a5 2052.190,82 

,,d,,: 410.438,16 

2014 
aS 0.023.403.92 

r'id. 460 283,66 

2010 
aS 7.149.700,0*' 

640.80833' 
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Previso enviada 
em 01/11/2017 

aArgeplan Atualização 

112.049,89 

41.924,15 

29.217,45 

133.595,02 

- 	46.802,06 

29/11/2017 

nov/17 	1 660.000,00 772.049,89 

dez/17 700.000,00 741.924,15 

jan/18 500.000,00 529.217,45 

fev/18 550.000,00 683.595,02 

mar/18 550.000,00 503.197,94 

abr/18  686.785,94 

mai/18  750.789,43 

jun/18  609.546,42 

jul/18  575.997,42 

ago/18  570.628,33 

6.423.731,99 

Caminho: /imgjtemo4M.E01/vol_vol3/UserS/COSta/DoCUmentS/Arqui vos do 

Outlook/Outlookpst»IníCio do arquivo de dados do Outlook/Caixa de 

Entrada/RES: Faturamento TJ Novembro/2017  

FA1URAMETO ANUAL DA ARGEPLAN  

latA .11.! 
4Ç! 

2016 
aS 8.094.849.53 

n,4d,a. 674 572.46 

2017 
R,  8G74820.Si 

7...80., 

R$4.330 040,00 
n.*d 	pjtd 

620 791,50 

TOTAL 

RS 36.470.590.28 

(67.5%) 

EM 60 MESES 

Caminho: 	/imgjtem04M.E0 1/volvol3/Users/Costa/DocumefltS/ArCIUi vos 	do 

Outlook/Outlook.pst»Início do arquivo de dados do Outlook/Caixa de Entrada/RES: 

Faturamento TI Novembro/2017 
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No item 3.1 do RAMA 068/2018, título "ITEM 02 (17 do ACBA) ", verificam-

se "Informações sobre contrato Tribunal de Justiça de São Paulo", com uma planilha 

intitulada "LISTA DE FUNCIONÁRIOS ARGEPLAN". 

Tal documento traz a listagem de funcionários que aparentemente estavam 

designados para contratos ou vínculos específicos com os órgãos contratantes com a 

ARGEPLAN, dentre eles: MATRIZ, FAZENDA, PJ, RPA, CRI, SENA!, DERSA, TJ e VALEC. 

Segue imagem com a relação de tais funcionários, vinculados ao TJ/SP, no 

total de 7 arquitetos, 4 engenheiros e 3 estagiários e 1 desenhista: 

tNAl 	. 	UANII IA (III.lINA 	ANIfNA I.IiIi()(i14 	J\IfluIlI 11I5i 

VIVIANI 	AI'IJA liA 	;ii VA (;ii 111-141 YW1 1/)1)14 ANUI 1111 1 ORA 	 ARUUI Ii IA 	 ' 	w 

SOMA 	 1$0. 

ARIAI)NI 	YAMAIIAI)A ;ii VA l'/l)4/)(li.' 	1 RI. 	i;iVlI 	(:IJI4ANI)() 	(ÍIIIiA 	- - 

111 	(1 IUI/ 1 01411 	1 	II 011(14! lii NI 101111140 ( 	VIL 	 1 N( 1 NilI 1140 	(oloR 	 10 Í0 

DERSA t 1 MI 14 	1 )N AI VI 	111 III IRA 01(04/701 1 1 011 0111 1I4() 1' IVII 	 10(10111 1140 II )NI014 

4 JOSt- ADI4IAN() DAS OHAÇA8 I)1/04L)14 I-NSINOM1 1)1(1 	 1 AÍ01IA 14 1141'. IA 	 ' 

011 SON IIAI400SA JAMIII III() (,(li',,'0I4 	- II CN1C0I M 1 IltIi(AÇÔIS 	1N',I1 	1014 III 	()Iii'.I, 

110M 	 264V' 

1 ClIRISIlI 01 CI 1 I0MONIANAI4I 4704 	AIRJIJIII IOI4A 	 jARUIJIrI 	lo -- 

CI 111)1 	MANA RUI)I4I( III 	II 	AI4I0 1) /11)5)111 	AI4(JIII Ii 	lORA 	 jb0uu1u 	 JII 

3 DIEGo 	ANo ;I 1 IS CAI4IOASC() 01/11/.011 	CUI4SANIJ() AI4OIJITF 1 tIRA 	ji 	1 ACIAIIIO 	1 201 

- 4 LI)SON MARC) II NO 1)1 OLIVEIRA MC oiI,Ivri)ia 	- NUMiIrI I liRA 
 

5 FII() Ii 14141-IRA DI 	O) 	VI-IRA 	 - 	- 04111121)14 	I-NGI NIIAHIA 	 jll40JI lISTA 	 1 	0O 

( 1 O GI4ACL-  MASSAI40 N DA SILVA 05/01001!, 	1 OGI Ni ARIA CIVIl 	 li Ni .1 0)11 II4/ JIJNIOR 	 1330 

Ti / GLISTAV(J XAV1I O tIni 1' 1410 15/1017014 	(:tJI(SAND0 1 NGI NIIAI4IA 	jI Nt I 0) IARIA 	 1 2C 

0I/O3/2015 	CLJRSANI)O LNOE NI-IARIA clviji 	Ai ,IARI() 	12( 
LI JOÃO MIGUI 1 M j(JNIOI4 

kt 	'u_' - JUIIANAH RÉ IHAMARIINI/ -- 2W11I2013 	
AIIUIJUÍ IIIRA 	ji 	Inc iAoiA 	- 	 1 

06/10  
 

/2(144 	(;UISA000 1-NOl-NOARIA 	tINGINIIARIA 
- 10 1 (fiCAS CANCIAN CORI LOIA 

f, 
(X/0W014_J¼I(QUIII lURA 	 1A1400111 lo 	 Is 

ii IUI/LD&JA1D0M0DI'I0  

01111/2013 	IA1400III lURA 	 A 0 )1 ab0 	
4, 

17 MAIKOL YOSHIE YAI1L1KI  - 
10/1212013 	j9E NIIARIA 	 NI IC IRO ELE TRICO _JI 

— II MAI4CFIIO ADRIANO VOl P1 

'O 	(,AS 01/1:4/7014 	ARQIJI 1 L II IRA 	 AI 1I 1111 	IA 	 '5 
14 MARC IA 111-  ( ;INA 1 	)(ANI VANI 

iI YMI'IO_AIJGLISI0_01111_111) 
- I0(II1?/70c4 	_AI4OIIIII lURA 	 /l400II1 10

t50MA 5: 

VARO JORGE ALVI 	GIJIMAI4AÍS 104,/04/;'OP 

.•..,•••••.• 

11NS1NOMI0I0 	 jlI5lAtIMUllI1A 	- 

(RIS 	É RItUICIA S1111 	 1 MCI MLII II)t 	AI 	VII itt) 
1 	JAI 

Outro arquivo, relacionado ao RAMA 094/2018, denominado "Carta 

CAC_TJ..007.2013 - indicação de profissional para Equipe Técnica", datado de 

15/08/2013, direcionado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, indica CARLOS 

ALBERTO COSTA para assumir a função de Coordenador Regional no Consórcio 

Argeplan-Concremat, em substituição. Relacionado ao processo n0  2012/86613, Edital 

de Concorrência 008/2012, para prestação de serviços de apoio técnico. 
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Ao 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÂO PAULO 
Coordenadori de Contratas AdministrativOs 

a ia ConscLaço. 483— 81 ar,da 
So 	- Cat 

Att 	Arq. Kála Sorrontino 
[)ircttria de Gestão dtrs Loe do 1-abalho - 	 / 	 » 

Cocnadoça - SÃO 

Assunto: fL'dçãOd9°J 	 .;-- 

Processo: W 2012'866 

Obteto: cri:roFoçoo x- :r 

rjutore, octdeiaç.»i. s4Iper4s. a';- • 	 -ii 	it 	'i'-.- 

I4dCS erlS e 

AfleXo C.IJtAiO Siti UA £Ul'» 	4t4I 

í»-SSVCSC CATSoPKOISS_A 	» 	•:»' 	. A '»i-C. - r- 

,lflÇ)r 	$•,T•C 	LJI çÂ 	•» 	 s 	pii ir.-. •-». 	.». » 

r&s Sei,cr-' 

rte 	s6rcio 	 -» 	 - 	 »-n-r 

pca:Izaio3 ria area co arQlltera o en;c'hanc ocrose"tcu er, sja  

r»»rante o DroCedimeNG IICIl3tOriO 3 :flC3ÇO co Aqieto José CarIos R:be' 	A 

..3107»0. c'o Coordenador Reona1. r't,c» rarte da eqtipe t.rcra cnav 

Enietanto o °(quItslc Jose Caflcs Rbeuo omuniu a este Consórcio • 

r.M11QiareS e pe5oaIs e em face de talos n:sevslm pci iotros de c;a n.aio e.r 

«a1do de e.otur rn sues ÉltijIdazié rg te Co erino Rogtcnal ceota Cosrctc e cc 

scc13nda seu des ameno da Equipe c»ira Ctave, cor a evia st%lJtuíÇO por 

pfrsonia :'yn a niesma 

»ssrn o Cosórcro Atgeplan-Corc'emat eu coo rricace cor o cem 1 .1 i) co Eta .. -. 

Coccrrincia 	0 12 . M — 	 iu*DOj7 	 . a ndloa- y 	 m 	ad 

ca  Arfttb 	rts Aberto Costa 	L RNPN° AQ485 	on caarl3OO 	ottfloc 

ioaç4o crc o 	310nt0 00 rujI n!oorantc 	Eqo Tcricr piri 
iii 	,.»•. 	•.i 	 1' 	:.-••. 

se i &'uao-CoivcaMr. 

l',tcir'amos cue o Arqijiteto Car'os At.» 	;»-.. 	i p..irlm- i. 	.. iI 	..i 	• - 

da 	tante cortocrrie itens 15225 a 	cc aeo A 	r_:t ce lziaça c 	- Ic- 

3t3vÓ5 dc Conoto Socra; de Aropar Arquitotura e Ergerrt'ara LIda., e tancern 

ie R ortro de Pessoa Ju.- ~d!ca do CAU. 

Caminho: 	 /imgiteml6Mvhdx.EO 1/vol_vo16/ARGEPLAN- 

CONCREMAT/Documentos/COR 	- 	 Correspondências/Correspondências 

Enviadas/UCE/2013/Carta CAC_TJ_007.2013-indicação de profissional para 

Equipe Técnica.pdf 

Fazendo uma relação com a medida de afastamento de sigilo bancário e 
fiscal da ARGEPLAN, foi registrado que o TJ/SP atualmente é uma das principais 
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fonte de recursos oficiais da ARGEPLAN. em valores que somam mais de 27 milhões 

de reais, entre 2013/2017, conforme já citado: 

-IS. 	As orii.ens dos crcdiio cstio rclacioiiada. na la 1 ela Q 

labela 9: ()riQens dos recursos recebidos pela .Areplan. 
2014 	- 201 5(RS) (RS) 2016 ( I() 	201 	(R I() 11(111 	 Origem 	 Ioti*I (1(S) 	QOl 	2013 ( 

RÇSz4;: fl1?tikI0 .ilir'n.' 	•87.24 ti 	i'.5 	4 4''' 	48! , 	- 4ç !',-1 

!.348544.8 

l- :i' 	l•iiii 	(iIi,. 	í 	 1 	1 	.I 1 	II 2 4 	I2liI 	1 	̂Ç4 41f1.I 1 4 .1 1i 3 4I' 
• (onft4l . 	

- 	___t _______ __________ _____ -- 
1 

	

'' 	')tiiliJ 

4(,•7 	!' 	' 	-- 	s" 	l5,O4 

,!'"I 	'"'4,' 	8''' •PIIU'I 8,, 	81,1(11 

i.. ,2.11V,iS 	1 	í1".S t.,5I' 

IÇ 4.4' 1.,,lIuIl 

442t1.45 	'• 	'11,1'. 	.1 	" 	7 2 	4ul2,4)4  

- i atc InN c,1 Faulii 1 

_TLld 	 Is 	I l 	 - - 

1 	Rcs 	pIiaço 	 1 	28 	114 	 •,22.151.S'i 	'1)1 ',t.' 	4I 	87 

SI \ 	I 	 "II 	iiti 	
;sI5»I 	Ii,»' 	l'I 1'> kI 	(2S'1  

811 1  

I1:1i4;, .7iU,nflL.,.I,» íèlflil»)' 1h' 	 118' 'i.._ » » 23 

I 	('hri0,7nfl 	R 	\I 	\!cn, 	 2('31,7 181, - 	41  

Ii' 	EnjI 1 r,cn1i.,i,.i»Ic Pr,'ic;"  

7 	111k  

S 	TIJIiJ 811h1 	4J I4Iii4I k 	III 12 	 8' AII 4' 	12l.'i 	 8 	111 

\PfsI' 	 •s 	4i41 I) 	
. 

\IiIii 1 	111iiki'. 

8' 	 h 

l'i',i 	c 181 	"»I'' 	'' 	1»' 584 	 4f, 451h! 	 1 	ilIl) (4' 2 
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Por outro lado, há sérios questionamentos sobre a regularidade de tais 
serviços, conforme se entende de documentação e informações encaminhadas pelo TJ/SP, 
contendo indicação sobre possíveis irregularidades praticadas na contratação e 
execução de contrato entre o TI/SP e o consórcio ARGEPLAN/CONCREMAT. em 
valores que chegam a 130 milhões, conforme destaca a DESEMBARGADORA MARIA 
LUCIA RIBEIRO PIZZOTI, Coordenadora das Obras de restauro do Palácio de justiça-
TI/SP, em trechos que copiamos abaixo, além de outros documentos enviados, juntados 
em mídia, às fis. 5030/5067 (planilhas sobre cada obra, contendo preço, pagamentos 
efetuados, fase de execução, aprovação, relatórios, etc.) 
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> O contrato de vultoso valor - aproximados R$130 milhões de reais, contava com 
valor desproporcional, em face do que representava o seu objeto, qual seja, de 
elaboração de projetos de combate e prevenção a incêndio, e outros, de menor 
porte, como envolvendo reparos em telhados, instalações elétricas, 
acessibilidade, climatização sendo certo que a proporção dos projetos relativos 
à proteção de incêndio correspondiam a aproximados 80% do escopo contratual 
e os restantes 20%, os demais itens, o que chamou minha atenção, especialmente 
pelo fato de que além de se tratarem de proietos simpia, envolviam projetos de 
prevenção de incêndio a compreender apenas a previsão de ínstalação de 
extintores de incêndio, rampas de acesso, guarda corpo de escadas, não incluindo 
itens tecnicamente mais complexos como sprinkers, alarmes de incêndio, portas 
corta fogo e etc., o que me levou à conclusão de que em se tratando de 
projetos de pouca complexidade, os valores poderiam estar super 
mensurados. 

'- Outro aspecto que chamou a minha atenção foi a "coincidência'1  da empresa 
Argeplan ter vencido duas licitações seguidas no Tribunal, uma de elaboração de 
projeto de restauro e a outra de acompanhamento de obras e elaboração de 
projetos, em datas muito próxirna, embora se trate ela de empresa de pequeno 
porte. 

- Outro aspecto envolvia o fato que calculando-se as horas medidas e cobrada.s, 
com previsão de engenheiros sêniors, plenos e outros, em grande número, o 
número de horas pagas, somadas a diárias e deslocamentos (previstos em 
contrato), levavam a cifras muito altas, muitas vezes, superior às das pequenas 
obras - realizadas por outras empresas, diversas, causando a seguinte distorção: 
o acompanhamento poderia estar custando mais ao Tribunal do que a 
obra em si. 

.- Os valores dos projetos não contavam com forma clara de cálculo, ou seja, 
não tinham base de cálculo transparente, sendo certo que mesmo projetos 
simples foram calculados pela metragem total dofó rum onde seriam realizados, 
podendo assim ter havido superprecificação. 

- Outro ponto foi a pífia divulgação das licitações, uma vez que, inobstante os 
vultosos valores envolvidos nos três contratos firmados, as publicações de seus 
respectivos editais, à época, oforam em um pequeno jornal, cuja publicação da 
edição do edital custou pouco mais de duzentos reais; pode ter havido, por-  isso, 
inadequada divulgação das licitações. 

'- Localizei triangulação de contratos com suposta confusão de interesses, 
visto que além de ter a Argeplan participado da elaboração do projeto de 
restauro, a empresa que executou a obra do mesmo restauro foi a Concrejato, 
empresa que pertence ao grupo da Concremcat, que pertenceu ao consórcio, 
junto com a Argeplan, para fiscalizar obra por uma projetada e por empresa 
pertencente à segunda, executada. 

.- Houve pedido de aditivo contratual pela Argeplan, com aumento de 
profissionais locados nas RAIs - Regiões Administrativas Judiciárias, fixos, 
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sem que a necessidade se justificasse de forma com provwia. visto que 

questionei a manutenção desses profissionais de forma fixa, visto que não havia 
obras a serem fiscalizadas a impor tal situação, sendo certo que na maioria dos 

fóruns. eram apenas projetos, e não obras, a se realizarem. 

.- 	Osprojetosde combate e proteção a incêndio, em sua maciça maioria, não foram 
executados e, consequentemente, não contam com o necessário AVCB, em razão 
do que, questionei tal contratação de tantos projetos, cuja execução ainda não 
se previa ou, ao depois, se efetivou, como disse, em absoluta maioria. 

Com isso, levando-se em consideração os indícios de que também neste 
contrato com o TJ/SP pode haver a não execução de alguns serviços e 

superfaturamento de outros, além de possível fraude no processo licitatório que deu 
origem ao contrato em questão conforme aponta a Desembargadora responsável pela 
fiscalização de tais serviços no TJ/SP, ao final será solicitada abertura de inquérito 
específico para esclarecimento da extensão dos fatos abordados neste tópico. 

8.5.11 - INDÍCIOS DE FRAUDES EM OUTROS CONTRATOS E COBERTURA DA 

ARGEPLAN 

Também foram identificadas outras mensagens trocadas entre 

funcionários da ARGEPLAN e de outras empresas, com indicação de possível combinação 
de propostas, na forma de "cobertura", realizadas entre as empresas. O que pode ter 

contribuído para fraudar a competitividade dos respectivos processos licitatórios. 

O RAMA 069/2018 analisou o ITEM 10 - "pasta suspensa", com 

identificação "MHA", contendo documentos da ARGEPLAN relacionados com a empresa 

MHA e EDUARDO LUIZ DE BRITO NEVES. 

Referida pasta contém diversos documentos relativos aos contratos de 

parceria e confidencialidade entre a MHA e a ARGEPLAN, cópia de documento de 
identidade de EDUARDO LUIZ DE BRITO NEVES, diversas cópias de e-mails e também 

outros contratos e propostas referentes a obras diversas que, embora estejam dentro 

desta pasta e junto a outros documentos da parceria MHA x ARGEPLAN, aparentemente 

não estão relacionados com a MHA. 
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MHA 

Foto da pasta com a identificação do nome: MHA 

A MHA é parceira da ARGEPLAN desde os anos 80. Seu sócio EDUARDO LUIZ 

já manteve vínculos profissionais e pessoais tanto com a ARGEPLAN quanto com a 

RODRIMAR, de ANTONIO CELSO GRECCO. 

Um terceiro grupo de documentos revela uma parceria para confecção do 

projeto executivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. O 

primeiro documento é uma cópia de e-mail, pelo qual se entende que o arquiteto da 
Assessoria Técnica de Planejamento e Engenharia enviou ao Diretor Comercial da MIIA, 

Pedro Editore, o escopo para elaboração de orçamento do projeto executivo para o 

Ambulatório de Especialidades do citado hospital, vinculado à UNESP, juntamente com as 

plantas dos pavimentos. 

Em seguida, PEDRO EDITORE encaminha o referido e-mail a CARLOS 

ALBERTO COSTA. através do e-mail de MARIA JOSÉ BILECKI, identificada como 

mara@argeplan.com.br. No corpo do textoPEDRO narra que se trata do assunto sobre o 

qual falaram de manhã, sobre proposta para o projeto executivo, seguido da expressão: 

"Seu valor: R$1.575.000.00". 

Anexo a este e-mail está o escopo que deverá conter o projeto básico. O 

último documento, datado de 15 de fevereiro de 2013 um dia após o e-mail, é a proposta 

formalizada pela ARGEPLAN para Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto 

Executivo para o citado Ambulatório, com o valor R$ 1.575.000.00. Valor igual ao 

solicitado por PEDRO EDITORE. 
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Página da proposta da ARGEPLAN, contendo o preço indicado no e-mail e cópia do escopo 

para orçamento de elaboração do projeto enviado pela Assesso ria Técnica de Planejamento 

e Engenharia ligada ao Hospital. 
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Percebe-se pelo teor do e-mail a ocorrência de ações no mínimo suspeitas, 

tendo em vista o tempo de apenas 01 dia para elaboração de uma proposta para um 

projeto complexo e deste vulto, assim como o fato do preço ser estipulado por quem pede 

a elaboração da proposta. 

Outros dois documentos, mais especificamente cópias de e-maus relativos 

às propostas para contratos com Instituto Clemente Ferreira e "prédio do MEC" no Rio 

de laneiro, também trazem expressões suspeitas que podem ser indicativas de ajustes 

para fornecimento de cobertura por parte da ARGEPLAN, visando fraudar licitações 

juntamente com empresas parceiras. 

O primeiro e-mail, da RSG CONSULTORIA E ENGENHARIA faz referência a 

"colocar a planilha em anexo, no papel timbrado da Argeplan e encaminhar ao e-

mail": 

Mara 1 Araeolan 

De 	 P,laic,a Ci .c la 	'i.i'i ia 	,,lOti',uutOr,,I (Oiri I) 

Enviado em: 	 fria 30 dc agosto de 20 3 1043 
Para: 	 arara rargepan com br 
Aisunto: 	 lrrçt,Iuto Clemente íeuc,ra 
Anexos: 	 Arqplan (fonogilmà IU oci 

Mara. bom d.r 

Peço a genti eza de rria , urna vi: r (r0c ar a Ola ri 1h, cm a,,, e no .,,, )r 1 t 'ri li' ide' ci., Ar E 	ri  

email 

m lo, orecso rcduz,r O valor, e fera que 'o'r entregue flcf,: novO efli.iiL Se pO.'a."l Ale o horar,o 

do 
almoço. 

Agradeço a gentileza, 

AI 

Marc4a Oliveira 

Admiaistratwo / Fsnaneeiro 

(13) 3326.0883 (13)3326-0443 

Cópia de e-mail trocado entre a RSG e a ARGEPLAN 

Não há referência à licitação específica, realizada em 2013 junto ao Instituto 

Clemente Ferreira, administrado pelo Estado de São Paulo. 

No segundo e-mail, encaminhado pela PAULICÉIA ARQUITETURA E 

RESTAURO, também chama atenção o pedido de elaboração de planilha para 

apresentação no RIO DE JANEIRO, onde informa que a "a planilha já está pronta e 

preenchida com os valores que precisamos". 
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Mara 1 Argeplan 

De: 
Enviado em: 
Para: 

Assunto: 
Anexos: 

Mara 1 Arqeplan rn.jra&aarqcpIir 	rn b 

quinta feri, 3 de outubro de 203 16 34 
Ro.àngela Martirreili Siasoli. mrtat)p.iuIt 	Jrq br 1 .lDidflO PcIerr 

Arqeplari ZOS1A 

LO_POSt3 laiIh 	lacio ( Capanema 

Predcy, 
Conforme sot,crtcjo 'i. 
Au 
M r 

De: Costa 
Enviada em: quarta1eira, 2 de outubro de 2013 16:01 
Para: 	ijeprcç,mDr 
Assunto: ENC: proposta comerciat 

;',y 	r- 	 ,tii: •se ernai 

De: P.osânqea Martineflu Biasoti (rnarIoro.pav.tarqtrJ 
Enviada em: quarta-ferra, 2 de outubro de 2013 13:02 
Para: biç 	prorr.b-; (gs .aripLlnCom br, mtapauce3atQrrj 
Assunto: proposta comercial 

14.om dia FahI:tn(i. 
o (ota e .i \1 ita_ tstu nientefn 

Conforme tiLtn1o\ por teletrini. estou ei .aininh.rndt ., (.irtr di \ ehiiur.i '.o11¼11.rndo o 'rç.inrer1to pJr 

predro do \flC 
-\ pLinilhr e\1J pririrli e pre iehrd.t com os ' ilore que pricr'.lmos. CIIIh' so ciic.iniiiih.ir  a surni ç.irtInlht 

reprls i \c Iji urj ;uniando i pLini tlw s'oiud.i. ol.. 
lode encjminh.rr pJra '.e C-flhIil orque eu ou iiflpriiiiir iir.Lts .is prrrpoi.e. e lev.tr para o 

Cópia de e-maus trocado entre a PAULICEJA e a ARGEPLAN 

Novamente, apenas pelos termos do e-mail acima não é possível determinar 

qual objeto e local de apresentação de tais propostas pela PAULICÉIA e ARGEPLAN, mas 
chama atenção por estabelecer um padrão atípico de trabalho entre a ARGEPLAN e suas 

empresas parceiras. 
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9- DAS AÇÕES DE AUTO PROTEÇÃO DO GRUPO INVESTIGADO 

Por fim, da análise do material apreendido durante as buscas também 

chamou atenção o nível de organização e acompanhamento dos investigados sobre os 

avanços das investigações. 

Se por um lado o detalhamento das anotações encontradas auxiliou a 

descortinar as ações do grupo investigado, também foi possível constatar que o mesmo 
cuidado foi empregado no acompanhamento das investigações, inclusive, na tentativa de 

se ocultar provas dos atos realizados pelo grupo. 

Acredita-se que as medidas protetivas do grupo contra as investigações 

tenham decorrido da formação policial de JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, Coronel 

aposentado da Polícia Militar de São Paulo. 

Basta lembrar que vários documentos foram encontrados em 

compartimentos secretos, cômodos não usuais para se guardar tais documentos (quarto 

de bebê, na residência de COSTA), compartimento internos de closet (apartamento de 
LIMA), assim como alguns escritórios da ARGEPLAN, de uso dos investigados, 

aparentemente passavam por processo de alimpeza? diária de atividades de alguns 

investigados (escritório de COSTA FILHO, o "GUGA"). Além do fato de muitos documentos 
importantes da ARGEPLAN, relacionados aos fatos investigados, terem sido retirados da 

empresa e levados para as residências dos investigados, por óbvio. 

Também importante citar que os depoimentos da maior parte dos 

funcionários da ARGEPLAN aparentavam semelhança de conteúdo e informações, em 

possível combinação de versões, que por sua vez se mostram semelhantes às anotações 
formuladas na ARGEPLAN, apreendidas, demonstrando de onde pode ter partido a versão 

inicial dos investigados sobre os fatos em questão. 

Em que pese o respeito ao direito de silêncio e até mesmo ao direito do 

investigado de faltar com a verdade, não havendo agravamento em sua situação de 
investigado por tal atitude, não se pode deixar de concluir que o Doder hierárguico de 

LIMA e COSTA sobre tais funcionários possa ter comprometido em parte seus 
depoimentos. Sobretudo quando questionados sobre pontos relevantes para 

esclarecimento dos fatos, ocasião em que geralmente os funcionários não se recordaram 

dos valores envolvidos, atividades das empresas que trabalharam, anos de ocorrência de 

alguns fatos, pessoas que tinham participado de reuniões, entre outros pontos. 

Sobre o esquadrinhamento das investigações, podemos citar manuscrito 

localizado, contendo identificação de alguns dos policiais que atuam nesta investigação, 

inclusive esta Autoridade Policial, com anotações sobre CLEYBER MALTA LOPES, 
CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS CASTRO e PAULO MARCIANO CARDOSO, com respectivos cargos, 

lotações e matrículas, além de outros aspectos da investigação em questão, conforme 
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consta no RAMA 069/2018, ITEM 32 - "Pasta plástica" transparente contendo 4 folhas 

com anotações referentes à operação PATMOS e SKALA: 

- 	t 

± 

Trecho do relatório manuscrito com anotações referentes a investigações 

JÁ no RAMA 076/2018, consta análise de arquivo word.docx, intitulado 

"Relatório Análise Itens 7,10 e 13.docx", data de criação de 18/09/2017 e 

"office:meta:last-author: fabiano.polloni. 

Tal documento contém comentários sobre um relatório de análise 

elaborado em sede policial, com suposta explicação sobre cada item apreendido e sobre 

as observações indicadas pelas equipes de investigação: 

Relatório Análise Itens 7, 10 e 13 

Item 3.7 - Item 7 - Caixa Arquivo azul 

0 Relatório informa "sem relevância para investigação em andamento". 
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Comentários sobre o conteúdo obtido no pdf enviado pelo Benzota: 

Este material foi arquivado pelo Diogo e assim permaceu no andar da 

arquitetura. Contém proposta técnica e comercial para execução de reforma no 

imóvel da Rua Silvia Celeste de Campos, 343 enviadas pelas empresas Kross 

engenharia, Ata de reunião entre Maristela, Diogo Freitas, Arqt Nayara e Sr. 

Augusto da Kross, para orientação do projeto, detalhamentos de projetos 

elaborados pela Arq. Nayara, Cotação de passagem de avião para João Pessoa 

(provavelmente efetuada pelo Diogo), Cópia do projeto de prefeitura da 

residência original, anotações manuscritas efetuadas pelo Diogo, proposta 

técnico comercial para execução da oba, elaborada pela Steel Construções e 
Empreendimentos. Nenhuma das duas empresas foi selecionada para execução 

da obra. 

Item 3.10 - Item 10 - Pasta Suspensa 

O Relatório afirma que se trata de edital para contratação da obra da Rua Silvia 

Celeste de Campos, 343, onde a empresa responsável pela obra é a Argeplan 

Arquitetura e Engenharia, além de diversas peças gráficas relativas aos projetos. 

De fato, elaboramos edital para concorrência para escolha de empresa para 
executar as obras da casa da Maristela, entretanto no texto está muito claro que 

a contratante seria a própria Maristela, e a Argeplan seria a Gerenciadora da 
obra, que ao final, nem esta função foi efetivamente feita pela Argeplan, e nem a 

empresa escolhida utilizou este edital. 

Comentários sobre o conteúdo obtido no pdf enviado pelo Benzota: Contem 
recibo de pagamento da IBIZA Revestimentos que não sei a que se refere. 
Contem o edital referido acima e cópia dos carimbos dos projetos de prefeitura, 

mas em versões anteriores as efetivamente protocoladas. Na época, coincidiu 

com a mudança na forma de aprovação na prefeitura para meio "digital". 

3.12 - Item 13 HD EXTERNO 

O Relatório informa "sem relevância para investigação em andamento". 

O comentário sobre o conteúdo, depende da análise do "laudo n2  1043/2017 - 

INC/DITEC/PF" cuja cópia foi solicitada ao Benzota as 18:30 hs do dia 

18/09/2017, o qual ficou de retornar amanha. Ocasião em que 

complementaremos este item. 

Caminho: - /imgjtem17M.E01/voLvo12/RelatóriO Análise Itens 7,10 e 13.docx 
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Conforme menção ao "laudo n- 1043/2017 - INC/DITEC/PF", verifica-se 
que tais informações apresentadas se referem aos documentos e materiais apreendidos 
por ocasião da AC 4328/2017 - Operação PATMOS, deflagrada em maio de 2017. 

Já no item ITEM 2 do RAMA 071/2018: "9i1  alteração contratual em nome da 

AF CONSULT', há anotação com post it, frente e verso; 

Na alteração contratual em questão, sobre atos da empresa AF CONSULT 
DO BRASIL, a ARGEPLAN transferiu a totatidade da participação societária para a AF 
CONSULT - SWITZERLAND LTDA, no valor de R$ 939.013,00 (novecentos e trinta e nove 
mil, e treze reais). O documento é datado de 07 de março de 2018, poucos dias antes das 
buscas decorrentes da operação SKALA, em 29/03/2018. 

Porém, acredita-se que tal alteração tenha sido realizada visando criar urna 
defesa para acuações de fraudes na licitação e projeto da ARGEPLAN/AF CONSULT DO 
BRASIL em ANGRA 3, sobretudo após rumores de possível colaboração de ANTUNES 
SOBRINHO, com novas denúncias contra JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO e MICHEL TEMER, 
em novos pedidos de pagamentos de vantanges indevidas. 

Com a transferência das cotas societárias para a sócia estrangeira, LIMA e 
COSTA tentanram imputar à ROBERTO GEROSA a responsabilidade das eventguais 

irregularidades cometidas pelo grupo criminoso. 
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9L1  alteração contratual da AF CONSULT DO BRASIL 

No post it, constam os seguintes apontamentos: "ata que comprova que o 

Roberto Gerosa adm AF sozinho" e no verso "Quem responde pela AF CONSULT DO 

BRASIL é o Carlos e mais ninguém". Assinou pela empresa suíça, seu procurador, 

ROBERTO LIESEGANG. 
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Porém, com a efetivação da Colaboração de ANTIJNES SOBRINHO, o caso 
ganhou maior consistência, uma vez que SOBRINHO reiterou e formalizou acusações 

contra JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO e outros na gestão dos negócios ilícitos da AF 

CONSULT DO BRASIL junto à ELETRONUCLEAR, na execução do projeto em ANGRA "3". 

O RAMA 059/2018 ti-az outras anotações, relacionadas em post it, 

novamente, com detalhes observados pelo grupo criminoso sobre a investigação. 

As anotações foram fixadas ao longo das páginas. 

'uII1ucutora chamada MARIA HELENA. tN  Conversa 
d 	 em COmento, que se deu no dia 30/04/2017 o CORONEL LIMA iz: 	Amiga nessas 

Cofldiç5 ainda tcnho espemnçi de recchcr iç "gorjctas que você não me deu Bom domingo! Bom 
fèriado"i 

A CORVm 
chama atenção pelo fato do CORONEL oparentcmcntc faicr uma 

cobrança, utilizando o 
tCrmo "gorjeta", a uma pessoa de nome MARIA HELENA 

A refiaida MARIA HELENA não foi idcntific 	pelos meios utiheados nesta 

análise, nem tão pouco o que seria a tal "gorjeta' a ser recebirjzi '- t'CtRONEL LIMA, o que. 

odavia, poderá ser apontado em eventual inten-ogalóx-io. 	 - 

Sugere-se a solicitação de cadastro telcfõnj d 

11999842736. 

= 
26 

3.3.2 MIGUEL DE OLIVEIRA x CORONEL LIMA 

Nas anotações abaixo, percebe-se incômodo dos investigados com os 
avanços das investigações, em especial quando se aborda a relação de LIMA com o 

Presidente MICHEL TEMER. Aparentemente, não gostariam de ser questionados sobre 
tais assuntos, como se percebe do texto, em referência em trecho da decisão que cita 

ligações telefônicas entre CORONEL LIMA e o PRESIDENTE. No post it consta: 

"Obs: Será que irão (atrevimento!J interrogar Sobre a natureza dos 

assuntos tratados c/ PRESIDENTE?" 
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Verificou-Se após a análise do material, a existência de várias ligações 

tdcffinicas aparcnlcmcnte entre 000RONEL LIMA e O PRESiDENTE MICHEL TEMER. 

As datas das referidas ligações estão no periodo pertinente às investtgaÇõCS 

objeto desta operaçãO de 20/04/2016 até 13105/2017. 

c&o c4..k c 
- 

JÇc%ô) Sc- 9W 
)~V  

c 

Verificou-se após a análise do material, a existência na agenda teteffnica do 

arelho do CORONEL LIMA, alvo desta análise, contatos de JOSÉ YUNES, conhecidamente 

uo e cx-assor do PRESIDENTE MICHEL TEMER 

/I—JL ~_— Repcitamos as dite. enças 

:. 

- 

civ1 
T 	Ç1.t7- - 

Ottnià,, 	Revista 	P&n.I do Pod,ir 	Dr.ss 
- 

O RAMA 059/2018, ITEM 10, indica documento contendo aparente 

estratégia de defesa para cada ponto da investigação. O documento possui data: 

"12/jul/2017". 

Pelo teor, aparenta ser a versão construída para os fatos que surgiram após 

a Operação PATMOS. A redação traz repetidamente o nome de LIMA seguido de 

informações sobre o conhecimento ou não de certos indivíduos, sobre documentos 

apreendidos na operação PATMOS, sobre seu relacionamento com MICHEL TEMER e 

empresas corno RODRIMAR, ENGEVIX, ARGEPLAN, PDA e, ainda, sobre o apartamento 

duplex da Rua Itajara, n2 299. 

Contudo, apenas pegando alguns fatos, a exemplo da reforma na residência 

de MARISTELA TEMER, relação com ANTUNES SOBRINHO/ENGEVIX e relação com 

CELSO GRECCO/RODRIMAR, percebe-se que as justificativas não guardam 

veracidade em relação a tais faflis, conforme amplamente detalhado nesta investigação. 

8p.m (flÇ vihoso Oe Temer pr1gnr0tam a Jt.çé Vune 

Bens mais vaosos de lèrnor peenceram a José i 
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Segue o documento: 

POSSIVEIS TEMAS A SEREM EXPLORADOS 

12/jul/17) 

RELACIONAMENTO COM MICHEL TEMER 

Iniciou-se em 1984, quando Lima integrava a equipe de assessores da 
Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e Michel Temer assumiu a 
direção do Órgão. Uma já se achava na Pasta na função de assessor desde 

1983. 
Em 1985, Michel Temer candidatou-se a Deputado Federal pelo PMDB e 
assumiu sua dadeira de deputado constituinte logo no ano seguinte. 
A partir de 1986, passar a integrar outras unidades da PM, porém, por ocasião 

das campanhas eleitorais de 1985, 1989, 1993, 1997 e 2001, colaborou na 
equipe eleitoral do candidato na condição de coordenador operacional. 
Lima esclarece que nas campanhas de 1993, 1997 e 2001, estava na "reserva'. 
Lima também esclarece que na eleição de 2001, . deixou a coordenação, sendo 

substituida pelo Dr. Julio Bono. 
O afastamento de Lima deu-se em razão deste passar a cuidar de seus interesse 

pessoais. No entanto, o relacionamento com Michel Temer manteve-se, sem 
nenhuma ingerência na vida política de Michel Temer. 

CONHECIMENTO COM DELATORES 

Em nenhum momento ou em qualquer circunstância, lima conheceu quaisquer 

dos delatores Joesley, Wesley, Ricardo,Florisvaldo e Demilton. 

CONHECIMENTO COM RODRIGO ROCHA LOURES 

Lima conheceu Rodrigo Rocha Loures em 2011, no escritôrio político de São 

Paulo, na praça Panamericana, não indo além de mera apresentação pessoal. 

CONHECIMENTO COM AÉCIO NEVES 

Lima não conheceu ou esteve com o Senador Aécio Neves. 

CONHECIMENTO COM CELSO GRECO 

Lima conheceu Celso Greco em 1990, não podendo precisar a data, sem 

qualquer desdobramento social ou comercial com o apresentado. 

CONHECIMENTO COM RICARDO MESQUITA 

Lima não conheceu ou esteve com Ricardo Mesquita. 

CONHECIMENTO COM MARCELO AZEREDO 

1. 
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ura co heceu Marcelo Azeredo corno candidato a Deputado Estadual, no ano 

e i93, quardG propõs projeto de parceria eleitoral , porém esta não foi 

adíanIe 

CON.EC1MENTO COM ERI VA SANTOS 

Urra não corheceu ou esteve com Erika Santos. 

IP'LOR RECEBIDO POR LIMA, ENTREGUE POR FLORISVALDO 

Argumentos de defesa estão sendo construídos 

RESIDEÊNCIA MARISTELA 

Marist&a contratou o projeto arqwtetónico com "De Unie Arquitetura", e 

trabalhos de reforma com "Vizani Engenharia". 
Urna colaborou na coleta de 3 (trés) orçamentos para a reforma, porem a 
prooretaria não acolheu nenhum deles. Lima também foi consultado sobre 

acabamentos- 
Lima indicou a Móveis e Esquadrias da cidade de Garça para executar as portas 
aneias e batentes, uma vez que este conhecia os trabalhos e os preços daquela 

marcenaria, bem mais em conta dos praticados em São Paulo. 

PAPÉIS RECOLflDOS NA CASA DE LIMA 

Dos papéis recolhidos na residência de Lima, em um bloco de rascunhos, foi 

encontrada uma folha sulfite cortada com tesoura em 4 (quatro) partes, onde 

achava-se minutado um recibo correspondente a 7a parcela no valor de CR$ 

5.500.00, cujo pagamento foi feito por Lima na cidade de Garça e 

re'embolsado pela proprietária do imóvel. 

CONTRATOS DE CÂMBIO 

Quanto aos contratos de câmbio recolhidos na sede da ARGEPLAN, 

pertencentes a AF Consult, referem-se a documentos legais e autorizados por 

legislação federal. 

REPORTAGENS DIVERSAS 

Tratam-se de material jornalísticos e publicações veiculados em blogs, 

colecionados sobre as invasões, matérias relativas a Engevix, para embasar 

íuturas ações judiciais. 

PRESTAÇÕES DE CONTAS ELEITORAL 

A referida documentação referentes ao pleito de 2002, da campanha Michel 

Temer, achava-se sob a guarda de Uma. Os originais da referida conta acham- 
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se arqwad35 no Tnbnai Regional Eleitora' de São Paulo, plenarnete 

aprovaca. 

COSTAS B.!NCAcAS 

Ta-se ce contas ancanas e apíicaCõeS finarceíaS. estucos e prOeÇôeS em 

extrato geral pessoal e ernpresanat de ttutandade de Lima. 

RELJkC1ONAMENTO COM A EMPRES.A RODRIM.Â z. 

Urna e Argeplari não tem cuauer rewcnametC pessoa; ou ern.presar:a 
	-. 

referica empresa. 

RELACIONAMENTO JMARGE N,ETN E ENGEVIX 

Inexiste cualcuer reiaQonamertc cc Lima e ArgeplarL com ETIN e E\GEV X 

O contrato de projetos &etrornecãflCOS de Angra III. e de resoonsabihdade ca 

AF CONSULT FINLÂNDIA. 

A ENGEVIX, 	sua ez, foÈ subcontratada pela AF CONSULT FINLANDIA, flãC 

existindo qualquer relação com Urna e Argeplan. 

PROPOSTA DE DELAÇÃO DE JOSÉ ANTUNES 

Esta r.ãc foi aceita pelo MPF, em razão de que se desconhece. 

Em matéria constar.te do site 

publicaco em 14!O6'2017, emite nota pela assessorLa de imOrefl.S3 cc 

Engevx. com  o seguinte teor: 
A Ergev afirma que é absolutamente falsa a informação de que pagou 

qualquer d-aior ao ocrorei João Baptista Urna Filho em contratos envolvendo a 

Etetronuclear. 
A Engevx foi subcontra:ada a AF arasil, consórcio entre a AF InternacIonal e a 

rgeplan, ernpes2 e Urna Filho, para a realização de obras'. 

PDA PROJETO E DIREÇÃO ARQU[TETÕNKA ITDA 

A PDÂ, a partir ce aneiro/2Dl6, em razão de s.aúde de seu sócio titular. João 

Baptista Urna Filho, suspendeu as suas atividades, ou sea, não mais buscou 

executar serviços relativos a sua esp'ecialidade e ou/ participar de qualquer 

parceria. 

APTO. RUA ITAJARA 299. UNID. 299 

Imóvel: Apartamento Dupiex No. 211- 21:. e 22. Pavimentos 

Eificio Jardim Europa 

Rua Itajara, No. 299 - 293ubdiStritO de Santo Amaro 
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Compra: tS/12/2000 Valor. CR$ 650 XO,O0 

Matricula. 262,818 - 11.CartOriO de Registro de Imoveis de Sio Paulo 

Outorgante vendedora Lingley Tde Co Sôcedad Anofliffla 

Outorgado comprador João Saptista Lima Filho 

APT RUA IUBATINGA 145 UNI, 121 

ImoveL Apaan1ento 121 + 4 yigis de garagem 

Edificio Sonnier Ccinci. Maxims São Paulo 
Rua lubatinga 145 - Vda Andrade .' 29SubdlStr1tO - Santo rar' 

Compra: 23/08/2004 Valor: R$400000.00 
Matricula: 234543 - 11 Cartõrio de Registro de ImOveis se São Po 

Outorgante vendedora: Chateretia Investors Limtted 

Outorgado comprador: PDA Projeto e Direção ArQuitetônica Ltda 

QUEM FOI JOSË APARECIDO SILVA 

Foi administrador autõnomo de empresa . propnetario L43  iAS So 

Administrativo Ltda, falecido em 29/10/13, prestou serviços a Agep1.3fl 

Em mídia analisada no RAMA 079/2018, também foi identificado arquivo 

com o mesmo teor da via impressa. 

O arquivo foi gravado como "P O 5 S 1 V E 1 5 T E M A S A S E R E M 

EXPLORADOS.docx". O texto também inicia com data de, "12/ju1/17", igual ao anterior, 

possivelmente na época da elaboração do documento, e traz tópicos sobre vários 

personagens e temas pertinentes a esta investigação. 

Na ilustração do documento, a equipe de análise destacou o trecho sobre o 

"valor recebido por LIMA entregue por FLORISVALDO". Neste tópico, havia a frase 

"ArLiumentos de defesa estão sendo construídos". FLORISVALDO CAETANO DE 

OLIVEIRA é funcionário e colaborador do Grupo j&F (Eldorado Celulose) responsável pela 
entrega de 01 milhão de reais para LIMA, na sede da ARGEPLAN, a pedido de RICARDO 

SAUD, em fatos também já detalhados acima, com diversos elementos de corroboração. 
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IPOSSíVEIS TEMAS A SEREM 

EXPLORADOS 
/j/17) 

RELACIONAMENTO COM MICHEL TEMER 

Iniciou-se em 	 Lima integrava a equipe de assessores da 

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e Michel Temer assumiu a 

direção do Órgão. Lima já se achava na Pasta na função de assessor desde 

1983. 
Em 1985, Michel Temer candidatou-se a Deputado Federal pelo PMDB e 

assumiu sua dadeira de deputado constituinte logo no ano seguinte. 

A partir de 1986, passar a integrar outras unidades da PM, porém, por ocasião 

das campanhas eleitorais de 1985, 1989, 1993, 1997 e 2001, colaborou na 

equipe eleitoral do candidato na condição de coordenador operacional. 

Lima esclarece que nas campanha5 de 1993, 1997 e 2001, estava na "reserva". 

Lima também esclarece que na eleição de 2001w  ejxoua coordenação, sendo 

substituida pelo Dr. Júlio Bono. 
O afastamento de Lima deu-se em razão deste passar a cuidar de seus interesse 

No entanto, o relacionamento com Michel Temer manteve-se, sem 

nenhuma ingerência na vida política de Michel Temer. 

CONHECIMENTO COM DELATORES 

Em nenhum momento ou em qualquer circunstância, lima conheceu quaisquer 

dos deIatores ioesley, Wesley, Ricardo, Florisvaldo e 

CONHECIMENTO COM RODRIGO ROCHA LOURES 

Lima conheceu Rodrigo Rocha Loures em 2011, no escritório político de São 

Paulo, na praça Pan-americana, não indo além de mera apresentação pessoal. 

CONHECIMENTO COM AÉCIO NEVES 

Lima não conheceu ou esteve com o Senador Aécio Neves. 

CONHECIMENTO COM CELSO GRECO 

Lima conheceu Celso Greco em 1990, não podendo precisar a data, sem 

qualquer desdobramento social ou comercial com o apresentado. 

Reprodução do arquivo "P OS S Í V E I S T E M A S A S E R EM EXPLORADOS.docx" 
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CONHECIMENTO COM RICARDO MESQUITA 

Lima no conheceu ou esteve com Ricardo Mesquita. 

CONHECIMENTO COM MARCELO AZEREDO 

Lima conheceu Marcelo Azeredo como candidato a Deputado Estadual, no ano 

de 1993, quando propôs projeto de parceria eleitoral , porém esta no foi 

adiante. 

CONHECIMENTO COM ERIKA SANTOS 

Lima no conheceu ou esteve com Erika Santos. 

VALOR RECEBIDO POR LIMA, ENTREGUE POR FLORISVALDO 

Argumentos de defesa estio sendo construídos 

RESIDÊNCIA MARISTELA 

Maristela contratou o projeto arquitetônico com "De UnieArquitetura" e 

trabalhos de reforma com "jni Engenharia". 

ima _colaborou na coleta de 3 (três) orçamentos para a reforma, porém a 

proprietária no acolheu nenhum deles. Lima também foi consultado sobre 

acabamentos. 
Lima indicou a Móveis e Esquadrias da cidade de Garça para executar as portas 

janelas e batentes, uma vez que este conhecia os trabalhos e os preços daquela 

marcenaria, bem mais em conta dos praticados em So Paulo. 

PAPÉIS RECOLHIDOS NA CASA DE LIMA 

Dos papéis recolhidos na residência de Lima, em um bloco de rascunhos, foi 

encontrada uma folha sulfite cortada com tesoura em 4 (quatro) partes, onde 

achava-se minutado um recibo correspondente a 711 • parcela no valor de cR$ 

5.500,00, cujo pagamento foi feito por Lima na cidade de Garça e reembolsado 

pela proprietária do imóvel.l 

Reprodução do arquivo "POS SI VE IS TEMA 5 A SER EM EXPLORJ1DOS.doCX" 
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CONTRATOS DE CÂMBIO 

Quanto aos contratos de câmbio recolhidos na sede da ARGEPLÂN, 

pertencentes a AF Çfl, referem-se a documentos legais e autorizados por 

legislação federal. 

REPORTAGENS DIVERSAS 

Tratam-se de material jornalísticos e publicações veiculados em bIogs 

colectonados sobre as invasões, matérias relativas a ÇDZevix, para embasar 

futuras ações judiciais. 

PRESTAÇÕES DE CONTAS ELEITORAL 

A referida documentação referentes ao pleito de 2002, da campanha Michel 

Temer, achava-se sob a guarda de Lima. Os originais da referida conta acham-

se arquivadas no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, plenamente 

aprovada. 

CONTAS BANCÁRIAS 

Tratam-se de contas bancárias e aplicações financeiras, estudos e projeções em 

extrato geral pessoal e empresarial de titularidade de Lima. o 

RELACIONAMENTO COM A EMPRESA RODRIMAR 

Lima e Argeplan não tem qualquer relacionamento pessoal ou empresarial com 

o  referida empresa. 

RELACIONAMENTO LIMA/ARGEPLANIETN E ENGEVIX 

Inexiste qualquer relacionamento de Lima e Argeplan, com ETN e ENGEVIX. 

O contrato de projetos eletromecânicos de Angra III, é de responsabilidade da 

AF CONSULT FINLÂNDIA, A ENGEVIX, por sua vez, foi subcontratada pela AF 

CONSULT FINLANDIA, não existindo qualquer relação com Lima e gj. 

PROPOSTA DE DELAÇÂO DE JOSÉ ANTUNES 

Esta não foi aceita pelo MPF, em razão de que se desconhece. 

Reprodução do arquivo "P OS S Í VE IS TEMAS A SEREM EXPLORADOS.dOCX" 
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Em matéria constante do site" 

http://epoca.com/politica/
`
notícia/2017Z06/todos-os-homens-de-michei- 

temer.html?utm source=facebook&utm medium=social&utm campaign=post 

publicado em 14/06/2017, emite nota pela assessoria de imprensa da 

Engevix, com o seguinte teor: 
"A jgJx afirma que é absolutamente falsa a informação de que pagou 

qualquer valor ao coronel João Baptista Lima Filho em contratos envolvendo a 

Eletronuclear. 
A gix foi subcontratada da AF Brasil, consórcio entre a AF Internacional e a 

Argeplan, empresa de Lima Filho, para a realização de obras". 

PDA PROJETO E DIREÇÃO ARQUITETÔNICA LTDA 

A PDA, a partir de janeiro/2015, em razão de saúde de seu sócio titular, João 

Baptista Lima Filho, suspendeu as suas atividades, ou seja, não mais buscou 
executar serviços relativos a sua especialidade e ou/ participar de qualquer 

parceria. 

APTO. RUA ITAJARA 299, UNID. 299 

Imóvel: Apartamento Dupiex No. 211- 210. e 22. Pavimentos 

Edifício Jardim Europa Rua j,ra No. 299 290,Subdistrito de Santo Amaro 

Compra: 18/12/2000 Valor: CR$ 650.000,00 
Matrícula: 262.818— 11°.Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo 

Outorgante vendedorajgjTrade Co. 

João Baptista Lima Filho 

QUEM FOI JOSÉ APARECIDO SILVA 

Foi administradorutônonode empresa , proprietário da JAS Serviços 

Administrativo Ltda, falecido em 29/10/14, prestou serviços a Argeplan. 

Reprodução do arquivo "POSSÍVEIS TEMA S A SER EM EXPLORADOS.docx" 

Por fim, foi observado pela equipe de buscas na ARGEPLAN, no dia de 
deflagração das medidas cautelares, em 29/03/2018, que a sala de CARLOS ALBERTO 

COSTA FILHO estava não apenas vazia, como de fato aJ?arentava que passava por processo 

permanente de limpeza de evidências. 

Ao se buscar registros de entrada e saída de pessoas no CFTV da empresa 

ARGEPLAN, foi constatado que o sistema não estava gravando ou teve as imagens 
apagadas. Porém, os porteiros não confirmaram se COSTA FILHO esteve na empresa na 
noite anterior e nos registros de controle da empresa não haviam apontamentos nos 

735 



Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária 	 5940 

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

campos de horário, a partir da saída de COSTA FILHO para o almoço naquele dia. Tais 
circunstâncias foram relatadas pelo chefe da equipe conforme se vê abaixo: 

()HSFRVM.'01S I)A H21 III: 

\1guinas ..ti.o eslaun1 \ aLht. 

Coill reacu j saiu do Costa Filhe. 	que 	csl,t',i flCSl i&'CIfllo na 

11 1 ft ante ri mr C bt)jt 	U;m 	náil Ctii1i tu Ii t tkmcU TB& flIOS. ru/à<1 1t li tilial Foi iitsc,tdi as 

ir gens do ('IIV. 

Não hi iniicm do CVFV. p aunto não eslava gravando. 

/ L 
Situaçto cotttizuruda peIt ação poiciaI 

Iloi de jV.Ll Pinheiro 

/L)tÍado de,Policiu F&dcr:tl 
1 niatricula 1 E 

Embora relutantes em colaborar com a equipe policial, um funcionário 
relatou à equipe de policiais que desde a deflagração da OPERACÃO PATMOS. em 
maio/2017, COSTA FILHO costuma manter a sala nesse estado, limpa. Segundo o 
funcionário, ele rotineiramente chega para trabalhar com notebook, documentos e 
recolhe tudo diariamente, deixando sempre a sala vazia, assim como encontrada na 

ocasião das buscas. 

Abaixo seguem imagens da sala de CARLOS ALBERTO COSTA FILHO: 
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1 

Imagens da sala de COSTA FILHO na manhã da deflagração da operação 

Com isso, é possível concluir a partir dos documentos e informações 

produzida que os sócios da ARGEPLAN, JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO e CARLOS ALBERTO 
COSTA, acompanhavam os avanços das investigações. Alguns apontamentos são 
especialmente interessantes, pois indicam medidas e contramedidas que os investigados 
julgavam convenientes para proteção do grupo criminoso, relacionado ao núcleo 
financeiro de COSTA, LIMA e COSTA FILHO, como por exemplo comunicações com a 
imprensa, ajustes fiscais e formalizações de situações diversas, visando antecipar os 
passos futuros da investigação, demonstrando o nível de organização cio grupo criminoso. 
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10- RESUMO DOS FATOS E DAS CONSTATAÇÕES 

10.1 - DO HISTÓRICO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

O inquérito em questão foi instaurado visando apurar possível crime de 

corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, conforme consta em decisão 

de sua abertura. 

No caso em concreto, a presente investigação tem por objeto esclarecer 

sobre a edição do Decreto n. 9048/2017, publicado em 10/05/2017 o qual trouxe 
nova redação normativa para as concessões portuárias, entre outros temas, 

regulamentando a Lei. N9  12.815/2013, visado descobrir se o ato oficial do 

Excelentíssimo Presidente da República MICHEL TEMER foi editado com desvio de 
finalidade, favorecendo indevidamente empresários do setor, em troca de benefícios 

financeiros para os agentes públicos e políticos envolvidos na edição do normativo em 

questão. 

Sendo que tais fatos surgiram no contexto de outros pagamentos 

indevidos realizados para ROCHA LOURES, também em abril/2017, no caso da mala 

com 500 mil reais recebida de RICARDO SAUD, executivo do Grupo l&F, após acerto 

com o Excelentíssimo Senhor MICHEL TEMER, ocasião em que LOURES havia se 

tornado o principal intermediário do Presidente, para não se dizer talvez a última 

pessoa de sua confiança, 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 07/03/2017. 

Com isso, em meio às tratativas e entregas de dinheiro para agentes 

políticos, objeto principal da OPERAÇÃO PATMOS, chamou atenção uma sequência de 
ações, contatos, encontros e ligações atípicas de ROCHA LOURES, hornein de 

confiança do Senhor Presidente MICHEL TEMER, com empresários ligados às 

concessões do setor portuário e outros agentes públicos e políticos também com 

vínculos com o Porto de Santos, todos interessados na edição do novo Decreto dos 

Portos, tendo ROCHA LOURES, já empossado como Deputado Federal, como aparente 

referência e interlocutor junto ao Palácio do Planalto e acesso direto ao Presidente 
MICHEL TEMER. Na ocasião, inclusive, ROCHA LOURES aparentou estar agindo em 

nome das empresas do setor, buscando insistentemente a inclusão de dispositivos 

ilegais e extremamente mais benéficos para tais empresas. 

A situação dos 500 mil reais rendeu ao Senhor MICHEL TEMER a 

primeira denúncia, com acusação de corrupção passiva, em conjunto com ROCHA 

LOURES, apreciada e votada pela Câmara dos Deputados, com decisão pelo seu 
arquivamento, aguardando atualmente o encerramento do mandato do Excelentíssimo 

Senhor Presidente para fins de prosseguimento em sua tramitação: 
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"O procUrador-geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou (io Supremo 

Tribunal Federal (STE) denúncia contra o presidente da República. Michel 

Temer, e o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures PMDB-PR). Os 

dois são acusados de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), pelo 

recebimento de vantagem indevida no valor de R$ 500 mil, ofertada por 

Joesley Batista e entregue pelo executivo da J&F Ricardo Saud. Segundo o 

procurador-geral, os paaamefltOS poderiam chegar ao patamar de R$ 38 

milhões ao longo de 9 meses. 

h ttp://www. m pfmp. br/pgr/noticias-pgr./Pgr-defl  uncia-m ichel- temer-e-

rodriqo-loures-por-corrUpCaO-PaSSiVa -1 

Da mesma forma, também em setembro de 2017, o Presidente MICIIEL 

TEMER sofreu novas acusações, desta vez em conjunto com diversos outros 
personagens políticos de peso do MDB, entre eles EDUARDO CUNHA, HENRIQUE 
EDUARDO ALVES, GEDDEL VIEIRA LIMA. RODRIGO ROCHA LOURES, ELISEU PADILHA, 
MOREIRA FRANCO e outros, sendo denunciado pela segunda vez, porém, pelo crime 

de organização criminosa, no caso conhecido como "QUADRILHÃO DO PMDB DA 

CÂMARA". Nesta nova investigação, em resumo, se concluiu que os principais líderes 
históricos do PMDB na Câmara dos Deputados eram os componentes que mantinham 
poder de decisão no núcleo político e operacional de dezenas de casos relevantes 
investigados, descobertos no curso da LAVA-JATO, a exemplo dos crimes nas 
operações Cl]! BONO, SÉPSIS, PATMOS, caso Petrobrás e outros: 

MICIIEL MJ(,LJEL ELIAS TEMER LU 

LIA, EDUARDO COSENTIN() DA CUNIIA, hENRIQUE 

EDUARDO LYRA ALVES, GEI)DEL QUADROS VIEIRA 

LIMA, RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOUItES, ELI-

SEU LEMOS I'ADILIIA e WELLINGTON MOREIRA 

FRANCO, 	pron)c ,vcrcm, consutuircin e intet',r.trcm dc cinsa e 

pcs ,ahincntc orgiinizaça() ctiiiiflu'sa iormada por mais de &1uarru 

cua', inciusic a entes 11111_os que se utihi/dratil de sua.,  lun-

çõcs para cometer infraíôcs penais, estrtituralmcnre ordenada e cii-

Ifl/.(díI Pelit divisai, de tarefas, preordenada ,t obter vantagens 

no anibito da \dmmistr:icã' , I'ública direta e indircia e da ( :m;tr:t 

dc 	1)epuiadi is, ci meteram o Cnflie de pertitiencla a cirg,lt)i/aça() 

:rIIn1IiO5;, c1 ualilic.ulc;, previsto tio ari. 2'', 	4'. II, III e \'. da I.ci ii. 

12.550/2013, sendo que, cm relaç*o a '.1IC1 lEI. iIU.R, incide 

também o ari. 2". 3". daquele diploma It'aI pc ir ter atuadc c cc ntiu 

Iidcr da < ,r,aIim'acu , ciinnnc isa desde mal', dc 201 (c. 

http:// midia.pgr.mpf.mp.br/ascoe/iflq  4327 denuncia.pdf 
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E, novamente, a denúncia foi submetida à apreciação da Câmara dos 

Deputados, sendo votada também pelo arquivamento, aguardando atualmente o fim 

do mantado do Excelentíssimo Senhor Presidente para novo desdobramento. 

De forma complementar, foi oferecida e aceita denúncia na primeira 

instância da Justiça Federal, em Brasília, em relação aos indivíduos sem foro especial, 
que gravitavam em torno do núcleo principal do MDB, denunciado pela PGR, entre 

eles JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, JOSÉ YUNES e também ROCHA LOURES, após 

não mais ocupar o mandato de Deputado Federal. LIMA, inclusive, foi denunciado l)O 

"atuar na gestão do recebimento de recursos e doações para TEMER há décadas, e 

corroboram tudo o quanto exposto acerca das condutas mais recentes do coronel no âmbito 

da organização". Em outro trecho da denúncia, é dito que LIMA compôs o núcleo 

financeiro da organização, com o objetivo de auxiliar no desvio de recursos de órgãos 

como a Petrobrás, a Caixa Econômica Federal, os ministérios da Integração e da 

Agricultura, entre outros, acrescentando que tinha o papel "de auxiliar os demais 

inteirantes do núcleo político, em especial seu líder, MICHEL TEMER". 

Contra LIMA também recai, em especial, acusação do recebimento de 01 

milhão de reais da J&F (ELDORADO CELULOSE), em nome do então Vice-Presidente 

MICHEL TEMER, em 2014. 

Percebe-se que esta estrutura, com menor proporção do que aquela 

demonstrada no inquérito 4327/STF (QUADRILHÃO DO PMDB NA CÂMARA), agora se 

repete em parte do caso investigado nestes autos. Porém, podendo ser diferenciada 

pela identificação de núcleos criminosos voltados para atuação específica no setor 

portuário, objeto da presente investigação. 

Tais considerações são importantes para o caso em questão porque 

trazem três pontos essenciais para a compreensão desta investigação: 

(1) 	Apesar de já restar configurada uma estrutura de organização 
criminosa, na qual foi denunciado o Senhor MICHEL TEMER como 

um dos principais componentes do núcleo político. encarregado das 

decisões que visavam favorecer na arrecadação de recursos ilícitos 

para seu partido. O MDB e para o próprio Presidente, conforme se 

constatou nos outros casos, agora se materializa outra organização 

criminosa voltada especificamente para cometimento de atos 

ilícios no setor portuário, repetindo-se em parte alguns 

com pan entes; 

(2)JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, já responde por organização 

criminosa, por cometimento de atos ilícitos em suporte a outros 

crimes ligados ao Presidente MICHEL TEMER. Porém, nestes autos 

especificamente está sendo indiciado como responsável maior pela 
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montagem e estrutura de capitação de recursos (núcleo financeiro) 

diretamente do setor portuário (empresas ligadas ao Porto de 

Santo). assim como a colocação de tais recursos ilícitos a disposição 

do Senhor MICHEL TEMER, de forma oculta ou dissimulada, em atos 

de lavagem de dinheiro. 

(3) ROCHA LOURES era a pessoa de confiança do Senhor Presidente 

TEMER entre 2013 e 2017, tendo histórico de participação em atos 

ilícitos, sob orientação e com anuência deste, com vínculos de 

subordinação e confiança desde quando assessor do então Vice-

Presidente MICHEL TEMER, e até mesmo após assumir 
provisoriamente o mandado de Deputado Federal, ocasião dos 

encontros com JOESLEY BATISTA, RICARDO SAUD e tratativas com 

RICARDO MESQUITA, outras pessoas ligadas ao setor portuário e 
também na estrutura de Governo com poder de decisão, durante a 

tramitação e elaboração do novo Decreto dos Portos; 

Motivos pelos quais o novo caso em apreco também deve tratado como 

organização criminosa, como de fato já se tem configurado, visando melhor 

entendimento da divisão de tarefas entre os investigados, além da descrição das 
condutas relacionadas aos crimes para os quais se requisitou a investigaçãQ, por se 

entender que as condutas aqui identificadas não estão abrangidas nas duas denúncias 
envolvendo parte do mesmo grupo criminoso ligado ao MDa, de forma ampla, 

vinculadas aos indivíduos com prerrogativa de foro e núcleo periférico auxiliar. 

Nesse sentido, conforme observado ao longo deste relatório, foi possível 

constatar a formação de uma estrutura de organização criminosa entre 

empresários do setor portuário e agentes políticos, com o objeto principal na defesa 

e manutenção de benefícios indevidos legislativos e administrativos (contratos de 

concessão, prorrogações, flexibilização das normas dos contratos, legislações de 

interesse, por exemplo) em suas concessões, sobretudo no Porto de Santos, em troca de 

pagamento de vantagens indevidas para estes agentes políticos, por meio de pessoas de 

sua confiança e estrutura financeira voltada para tal captação de recursos, numa relação 

criminosa que se acredita existir há mais de 20 anos, tendo culminado com a edição do 

Decreto 9048/2017 pelo Excelentíssimo Presidente MICHEL TEMER, já durante o seu 

mantad o. 

Havendo também indícios que o Presidente participe deste grupo criminoso 

desde sua criação, ocasião em que indicou MARCELO DE AZEREDO para Presidente da 

CODESP (1995/1998), período do qual se suspeita o surgimento dos primeiros 

pagamentos de "propinas", o que perdurou em pagamentos identificados até 2014 na 

forma como consta detalhado neste relatório e seus valores, além da perspectiva de 
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novos pagamentos, diante da ampliação dos prazos dos contratos de concessões 

com o setor por até 70 anos. 

10.2 - DECRETO DOS PORTOS (9048/2017) 

Em resumo, resta demonstrado que as tratativas para edição de legislação 

de interesse se iniciaram em 2013, quando empresários do setor, inclusive RICARDO 
MESQUITA e CELSO GRECCO, do GRUPO RODRIMAR, procuraram o então Vice-Presidente 
MICHEL TEMER, tendo feito também os primeiros contatos com ROCHA LOURES, então 
assessor de MICHEL TEMER, na intenção de receber tratamento diferenciado para seu 
setor de negócios, uma vez que alegavam não ter interlocução com a atual presidente 

DILMA ROUSSEF. 

Neste contexto, é possível perceber que as tratativas, encontros e 
mensagens com ROCHA LOURES, agindo na função de assessor e em nome do Senhor 
MICHEL TEMER seguiram de forma ininterrupta desde 2013 até a edição do próprio 

Decreto, em 2017. Pois, somente após assumir efetivamente a Presidência da 

República. em 31/08/2016 foi que o Senhor MICHEL TEMER passou a ter legitimidade 

"regular" para dar o devido encaminhamento às demandas solicitadas pelos empresários 
do setor portuário, aos quais possuía ligação histórica, inclusive vinculação com 

Presidentes da CODESP e Secretário da Secretaria Nacional de Portos. 

Ou seja, em 2013, em meio à disputa política que o MDB travava com o 
Partido dos Trabalhadores pela influência no setor portuário, tendo, inclusive a edição de 
medida provisória, convertida em lei, contendo legislação que desagradou os chamados 
concessionários de terminais públicos, MICHEL TEMER e ROCHA LOURES não possuíam 
as condições necessárias para promover adequadamente as demandas recebidas em seu 
gabinete da VICE-PRESIDÊNCIA. O que somente veio ocorrer em agosto/2016, com a 
posse efetiva de MICHEL TEMER na Presidência da República, tendo como uma das 
primeiras medidas de seu novo Governo justamente a criação do Grupo de Trabalho para 
tratar da questão portuária, apenas 2 dias depois empossado no cargo. em 02/09/2016 
demonstrando que as demandas do setor portuário eram mais que urgentes para o novo 

Presidente: 

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

Diário Oficial 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 n 2  8.033/2013, 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. 

li ttps://www.portosprivados.org  . br/index.php/noticias./noticiaS/l 65- 

,pyrno-cria-dois-gru 12osdetrabalhoum-para-definirPrOcedi177ent0S 

para-cessao-de-areas-publicasda- uniao-e-outro-para-fomen tar-a- 

exp/oracao-das-a tividades-portuarias 
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Urna vez publicado, o novo Decreto dos Portos foi muito celebrado pelos 

investigados, conforme se depreendo do material analisado, inclusive felicitações para 

ROCHA LOURES, como um dos representantes da defesa do setor. 

Com isso, contrariando o que muito se propalou pelos investigados, mais de 

uma centena de empresas protocolaram junto ao Mistérios do Trabalho o pedido de 

readeguação automática de seus contratos para novo prazo contratual (até 70 anos, no 

período de seis meses estipulado no Decreto, até 10/11/20 17, incluindo as empresas do 

GRUPO RODRIMAR (RODRIMAR S/A - Terminal III e VIII - contrato 012/1993) e 

LIBRA e outras com suspeitas de pagamento de propina para os investigados, conforme 

consta no tópico sobre a edição do Decreto n. ° 9048/2017, no presente relatório, e trecho 

destacado abaixo: 

PLEITOS DE ADAPTAÇAO DOS CONTRATOS AO DECRETO 9.04812017 - PROTOCOLADOS (ENCAMINHADOS A CGGC ATE 10.11.2017) 
10ELEBRADO TIGÉNCIA 	PROCESSO SEI 

PORTO 	 CONTRAIO 	 INTERESSADO  

ROORIMARSA 	PR1.hARMALENS'iERAJS .IFRM CI. 	1-. 33/11t2014 ___________________ 
59 .NT.S 

c(.IC..-: OCALÍRIO S.A 	AITMAZENSGERISFRIGOIOEICOS 1.I' 22 	2016 X'X CI 	.'317 
60 SANTCS 

LANTCS L' C3IT 

. 
IpRi?uI 	 - 1T.- taJO'Ir )X4COl14T.2C17 

61 
i .\'CS S. CCI SA.NTE7FIJ.ILPRTIClPAÇOESSA 

' CxOCC:443:17 
.) 	1. 

63  

64 CANTCO Cji UBRATLRMNAL '.A  1 , .I'3 CIYI7i.. 

AO3RTE ftRWUAN FARMM GERAIS .-cxo SOj0.l)7 
.F COC..2C.X 	- 65 

66 
NTC 
Nft.5 r.2  C4...X)C CCMPANUIABANDEiKAN1F IS ARMAZENSI,ERAIS c.i.XO c'.L.'C:IJ yYII.?I7-Y 

C'C.CDl ..GFÕ TERMINAIS[ ARM7JN' GERAIS 2c:xI -:2'c41 xOc:O:CCI7..: 
67 
i 

C.-O 
SNT.)5 eJ:.:Co. TERMINAL T 	EI<I)LÜSL,E SAN1OS 72-)e '-0:0: r:4IdI:I 

69 S.I?4TOS SP C7:.?I FATERMAL UIF ET.ULOSE DE SANTOS Ic.C.:-315 I,CÇ41 GI7 ¶0:0: C2137&21  

70 SANTOS O 	. ..i 	1 BRASIL TERMINAL Pí,RTIJARIO S.A. (BTP) 200 7.J0I 21,'210027 '-XX 	T7. 0 I7-; 

71 SANTOS 041I:<,7 ADM DO BRASIL IT['A FILIAL SANTOS II.t 	I:.A7 t0Ç4P7  TCCOO c3CA-22i 

72 SANIS " L0SIA4 ALIC,NAI (UIUIITÀ 5 & CO2lX' IGC/2C21 'COX C.2O0Ci-- 

75 SAGTOO OTISS7 I*IAMMtIUSTRIA.00MERCIOES8W9ÇOS LTD& ItSIAA7 .S5MI6Q1T ¶OCOC C31ESlr20I7-2A 

Além da lista oficial de pedidos de adaptação, o Ministério dos Transportes 

— MTPA informou ainda que o Terminal Pérola, Terminais XII e XVII (GRUPO 

RODRIMAR) 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 — 03/99 - STS 20 

Doscrição do pleito: Aravúsdo Ofict.. Rodrima: rOtOcOladE. I1C' Mi IStetiu dOS 1a.s:lclrtes. 

Portos e Àiac.ão Civil. A P&ÓIa S A. inscrita sob o CNPJ n 077(12.571.000I-17. titular do 

cntxato,0399, o qual rege os teminais XIl.e XVILna Porto.de.Samos, manifesta o in1eress2 em 

adaptar o citado cníMo nos tcrmos-da Lei n° 12.315t201 	do Decreto nS.()332-013. 

conforme pcvst.' ra j. 231  do Dcc*o 	j 	ïi :or. 

O sri. 2' do 1)rctcs r 9.048,T201 7 e\l;tt - LL.L;L:I- : 

Tnd.atanos zujos contratos .cszcjaJu.em V1LI na Iaa dc ubLiaçãc' dct. Decre10 pude:au. 
no prazo de cento e oitcma dias, manifcstai seu interes,,e na adaptação de seus contratos ao 
lermos da Lei a° 12.815. de 5 de junhO de 2013. e de seus regulamentos. ror meio de termo 
aditivo ao contratual." 
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O fato de empresas do GRUPO RODRIMAR constar na lista daqueles que 

pleitearam a readaptação dos contratos..juntamente com as demais, leva no mínimo a uma 

imprecisão na reposta do Senhor Presidente sobre o tema, quando questionado por esta 

Autoridade Policial (pergunta 39): 

39. As empresas do grupo Rodrírncir foral?? beneficiados com a edição do decreto n 

9048/2017? Se sim, quais empresas e quais benefícios? 

Resposta: As empresas do Grupo Rodrtmar não foram beneficiadas com a edição do 

Decreto r 9.048/2017, conforme demonstram os documentos do Ministério dos 

Transportes constantes dos autos de investigaçào e complementados pelo que està 

sendo oferecido em anexo. 

Pois, ainda que algumas dessas demandas não tenham sido atendidas, 

acredita-se que muito se deve ao avanço das investigaçõs, inibido qualquer nova 

tratativa diferenciada e/ou favorecimento que se pretendia fazer para tais empresas na 

interpretação da nova legislação editada. 

Sobre o Decreto contestado, também não há dúvidas sobre a ciência e 

acompanhamento de tais questões diretamente pelo Senhor Presidente, inclusive o 

ponto polêmico da renovação das concessões portuárias para todas as empresas 

por até 70 anos, conforme demonstra trechos de ligação telefônica entre MICHEL TEMER 

e ROCHA LOURES, poucos dias antes da edição do Decreto, em 04/05/2017. 

Na ocasião, ROCHA LOURES pretendia saber se ainda era possível ajustar a 

questão dos contratos PRÉ-93, no que MICHEL TEMER avisa ROCHA LOURES que "vai 

ser assinado na quarta-feira à tarde, vai ser uma solenidade até, viu!". Na 

sequência, diante de outros questionamentos de ROCHA LOURES, o Presidente fala para 
LOURES procurar ELISEU PADINHA, Ministro Chefe da Casa Civil, e também GUSTAVO 
ROCHA, Chefe da área jurídica da Casa Civil, conforme consta melhor detalhado em tópico 

próprio deste Relatório. Porém, vale destacar que MICHEL TEMER aproveita para acalmar 

LOURES dizendo "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 equacionou, isso já equacionou! ". 

744 



Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária 

	 5949 

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

ID: 

Data 

Alvo: 

Arquivo: 

Intertocutores 

Degravação' 

3332787 	 Tipo: - 	Ãudio 	 Direcão: 

04105/2017 	 Hora: 	 19:18:43 	 Duração: 	00:02:27 

Rodrigo Loures 	 N' 	 61992769346 	N' Contato. 	61991669550 

3332787_201 705041 9184 3_6721 _000227 

RODRIGO X POMPEU X TEMER - Dec dos Portos 
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 bem 
P - Tudo bem. amigo. Desculpe eu não conseguir atender porque nós estávamos no.. 

R- No Evento. 
P- E.. 
R- Não. Só para lhe consultar. Parece que você está com o Presidente, não sei se ele pode falar 
ao telefone. 
P- Tô. tó sim. Ele esta em uma ligação, se você quiser aguardar um pouquinho. 
R- Eu espero. eu  espero... 

(.. Conversam ate o Presidente atender] 

tOO:OO:50] 
T-Oi RODRIGO. 
R- Tá bom Presidente? 
T- Tudo bem e você, bem? 
R- Tudo. Tudo bem. Não. sã para lhe fazer uma consulta. Agora. coisa de umas horas atrás 
chegou uma informaçãO r otraves lá do Senador WELLINGTON. que já teria sido assinado o 
Decreto dos Portos, não sei se é verdade ou não.. 
T- Não, não foi não. 
R- Pediu para eu verificar, e. 
T- Não. Não foi. 
R- Porque ele marcou unia reunião com o PADILHA para quarta-feira da semana que vem e ele 
estranhou a informação, então.. 
T-Não. Vai ser assinado na quarta-feira à tarde. Vai ser numa soten,dade até, viu? 
R- Mas então. os termos já estão ajustados, é isso? 
T- Ai 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,tatveZ não. 
T- Não sei. Aquela coisa dos setenta anos lá para todo mundo parece que esta acertando aquilo 

lá.. 
R- Não. Isso equacionou, isso oquacionou. Ai tinha lá urna interpretação dos "pre 93" que ainda 
havia duvida... 
T-Ah. bom. Essa daí que eu não sei. Eu não sei como é que ficou Viu? 
R- E.. Mas eu vou... 
T- Dá 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 mando uma 
mensagem para ele. 

(Despedem ... ] 

Tais constatações vão em sentido contrário ao respondido pelo Presidente  

quando questionado se havia acompanhado a elaboração e tramitação do Decreto, iina 
vez que respondeu negativamente, conforme trecho abaixo ípergunta32 

37. Vossa Exceiéncia.acornpanhou a elaboração e tramiwção do novo decreto dos porros, n 

9048/2017? Se sim, de onde partiu'a iniciativa para sua edição? Quais os setores 

interessados? 

Resposta: Não acompanhei a trarnitação do referido Decreto. Ele sul'glu no MinIstérIo 

dos Transportes e foi analisado e debatido por uma Comissão integrada por 

representantes de vários Ministérios e do setor privado. 
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No mais, se observa que desde antes de sua edição e da forma como foram 
construídos os dispositivos do novo Decreto, editado em 2017, visavam o atendimento às 
diversas demandas do setor portuário. O que também se confirma por meio do termo de 
depoimento do atual Secretário Nacional de Portos, LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS, às 

fis. 4981/4983: 

QUE nas vezes que esteve com CELSO GRECCO ocorreram quando o 
depoente ocupava o cargo de Secretário Executivo do Ministério dos 
Portos, para tratar de prorrogação de um de seus contratos, não 
recordando qual terminal especificamente; Mas pode dizer que a 
principal demanda de CELSO GRECCO era pelos contratos "PRÉ-93"; 

QUE o Grupo de Trabalho para elaboração do Decreto de 201 7foi comandado 
por HERBERT DRUMMOND, atual Secretário Executivo do Ministério dos 
Transportes; Que HEBERT falou para o depoente que na proposta inicial 
recebida pelo Grupo de Trabalho constava a contemplação do pleito 
"PRÉ-93", dando uma solução para os contratos realizados antes da 
antiga LEI DOS PORTOS, editada em 1993; 

Que acredita que a maior alteração e vantagem para o setor portuário 
trazida pelo novo decreto de 2017 foi 

para 

a possibilidade de 

ampliação do prazo das concessões ara 35 anos, prorrogável por mais 

35 anos 

Porém, após sua edição, vários itens do Decreto 9.048/2017 sofreram 
apreciação negativa pelo Tribunal de Contas da União, alguns até mesmo com 
questionamentos quanto à sua constitucionalidade. Porém, a que mais chamou atenção 
foi a possibilidade de efetivação da prorrogação das concessões portuárias já existentes 
em prazos que somam até 70 anos, o que foi rechaçado pelo Órgão de Contas, conforme 

termos do recente ACÓRDÃO N2  1446/20 18 - TCU - Plenário: 

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 8.033/2013k 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 
ortuário 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 
jurídico, 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 isonomki. ambos previstos no art. 14 da 
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Lei 8.987/1995 e no art. 3Q  da Lei 8.666/1993. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e díscutidos 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 
operadores 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. 45da Lei 8.443/1992 c/co 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: 

9.1.1. a ampliação da vigência máxima dos atuais contratos, nas 
hipóteses de prorrogação ordinária e antecipada, desprovida de análise Q1L 
considere como parâmetros o prazo original do contrato de arrendamento e 
a possibilidade de prorrogá1o, uma única vez, por uni período igual ou 
inferior a esse prazo; 

9.1.2. a extensão do prazo de vigência máximo originalmente prevista, 
mediante prorrogação para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, 
desprovida de análise que demonstre que a alternativa da licitação 
compro vadamente não se mostra a mais vantajosa, bem como o cumprimento 
dos seguintes requisitos, cumulativaniente, para cada contrato de 
arrendamento: 

li ttps://con tas. tcu.gov. br/etcu/A co mpan h a rProcesso ?p 1 =30098&122201 7& 

p3=3  

fatos que demonstram centrais 

10.3 - DAS VANTAGENS INDEVIDAS 

Neste ponto, vale sintetizar que várias das empresas citadas como 
beneficiadas, em especial aquelas que foram abordadas em tópicos próprios do relatório, 
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já possuíam relações suspeitas com o principal investigado há mais de 20 anos quando 

surgiram as primeiras denúncias envolvendo o Porto de Santos e a Codesp, em fatos 

abrangidos em parte no INQ.3501/STF, tendo servido de orientação quanto aos vínculos 

atribuídos aos investigados, desde 1998. 

Ao se avançar com as medidas investigativas, se constatou que várias 

empresas do setor portuário utilizaram da estrutura montada por IOÃO BAPTISTA LIMA 
FILHO para repassar valores indevidos ao longo deste períodQ sobretudo por meio de 

contratos fictícios de prestação de serviços. Os quais, por sua vez, renderam altos valores 

que se acredita terem chegado diretamente ao Senhor Presidente MICHEL TEMER 

Havendo também elementos robustos para se acreditar que diversos 

contratos obtidos pelas empresas ARGEPLAN/PDA/AF CONSULT DO BRASIL tenham 

ocorrido devido à influência e anuência do Senhor Presidente MICHEL TEMER junto à 

órgãos da administração pública. Com  destaque para informações da Colaboração de JOSÉ 

ANTUNES SOBRINHO, sobre favorecimento na contratação da empresa AF CONSULT DO 

BRASIL para execução de projeto em ANGRA 3, a partir de tratativas com JOÃO BAPTISTA 
LIMA FILHO, o que permitiu confirmação e melhor compreensão da estrutura criminosa 

investigada, voltada para capitação de recursos ilícitos. 

Com isso, inclusive, é possível acreditar que tais "esquemas" vão muito além 

do setor portuário, utilizando-se da mesma estrutura montada por JOÃO BAPTISTA LIMA 
FILHO e CARLOS ALBERTO COSTA para capitação de parcela destes recursos, assim como 

sua aplicação oculta e ilícita, como etapa do processo de lavagem, quando se procura dar 

aparente regularidade aos recursos recebidos indevidamente, a exemplo da aplicação 

destes recursos na reforma do imóvel da filha do Presidente, MARISTELA TEMER. 

Também foi identificada que a estrutura montada por LIMA servia e serve 

para suporte em atividades de campanhas eleitorais e pessoais do Senhor Presidente, a 

exemplo de outras reformas em imóveis vinculados ao Presidente e manutenção em sua 

atual residência, sem identificação dos respectivos registros de efetivos pagamentos 

realizados pelo Excelentíssimo Presidente da República pelos serviços prestados pela 

ARGEPLAN e seus funcionários ao longo dos anos. 

Assim, podemos resumir da seguinte forma os principais valores apurados 

com indícios de irregularidade ao longo do Relatório, recebidos por JOÃO BAPTISTA 

LIMA FILHO e suas empresas, em negócios descritos em cada tópico deste relatório ou, 

ainda, com suspeitas de origem em tratativas e apoio político do senhor MICHEL 

TEMER em interesses de empresários ligados ao setor portuário, com totais que 

s ornam: 

2,4 milhões de reais, vinculados em contrato entre o TERMINAL SABOO 

(GRUPO RODRIMAR) com a empresa ELILAND DO BRASIL (constituída 
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por LIMA e COSTA, da ARGEPLAN, utilizando-se da gestão oficial de 

"laranjas"), entre 2000 e 2010; 

2 milhões de reais, decorrentes de doações eleitorais "oficiais" do 

GRUPO J&F (ELDORADO CELULOSE), em 2014, após indicação de 

MICHEL TEMER para RICARDO SAUD; 

500 mil reais, decorrentes de doações eleitorais "oficiais" do GRUPO 

LIBRA (sócios), em 2014 (o Comitê eleitoral informou que tais valores 

seriam de 3,5 milhões, porém no TSE constam apenas 500 mil reais); 

1 milhão de reais, decorrentes de pagamento direto, em espécie, para 

JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, em 2014, após indicação de MICHEL 

TEMER para RICARDO SAUD; 

Pelo conjunto de elementos colhidos no curso da investigação, acredita-se 

que tais valores, que somam 5.9 milhões de reais, são decorrentes de pagamentos 

indevidos, uma vez que possuem origem em relação comercial não regular ou mesmo 

política entre os investigados, captados por meio de contratos fictícios (GRUPO 

RODRIMAR), doações eleitorais "oficiais" como forma de contrapartida por apoio 
político em demandas de interesse das empresas (GRUPO LIBRA e GRUPO J&F) ou 
mesmo "propina" direta, paga "em espécie" (Eldorado Celulose/GRUPO J&F). 

Além destes valores, temos outros vinculadosao MDB ou cobrados 

diretamente pelo PRESIDENTE MICHEL TEMER em cerca de 17 milhões de reais 

originados no setor portuário, dos quais indicamos abaixo alguns como relevantes, uma 

vez que também foram "doados" por empresas suspeitas, no caso do GRUPO LIBRA, 

ou que já confessaram que se tratavam de pagamento de "propinas" por meio de 

doações eleitorais "oficiais", decorrentes de outras tratativas e interesses, estranhos à 

questão eleitoral, a exemplo de empresários do Grupo J&F: 

5.1 milhões de reais, decorrentes de doações eleitorais "oficiais" do 
Grupo LIBRA e seus sócios para o MDB, entre 2010 e 2014 (além dos 500 
mil reais doados e que chegaram diretamente para TEMER; 

12 milhões de reais, decorrentes de doações eleitorais "oficiais" e em 
"caixa 2" pelo Grupo J&F, em 2014, distribuídos conforme determinação 
de MICHEL TEMER para RICARDO SAUD (além do valor de 1 milhão de 

reais, entregue em dinheiro, citado acima, e 2 milhões de reais que foram 

doados e repassados para a campanha do então Vice-Presidente, tudo em 
2014); 
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375 mil reais, decorrente de pagamentos realizados pela empresa 
PÉROLA (GRUPO RODRIMAR), em prestação de serviços simulados para 
o escritório CALAZANS ADVOGADOS. por determinação de CELSO 
GRECCO, entre junho/2014 a março/2015; 

E, ainda que fora da questão portuária, mas utilizando-se da mesma 

estrutura e por intermédio de IOÃO BAPTISTA LIMA FILHO jestrutura do núcleo 
financeiro da organização criminosa), recebidos em decorrência de acertos e/ou 
compromissos que outros investigados afirmam ter realizado com o Senhor 
MICHEL TEMER e outros: 

1,1 milhão de reais, decorrente de pagamentos indevidos, com 
celebração de contrato de prestação de serviços simulados pela 
empresa PDA PROJETO E DIREÇÃO ARQUITETÔNICA, depositados em 
conta corrente da empresa, realizados pela ALUMI PUBLICIDADE, em 
2014; (informações contidas na Colaboração de Antunes Sobrinho, da 
ENGEVIX) 
1,4 milhões de reais, decorrentes de pagamentos em espécie, em 
cumprimento de compromisso ilícito firmado pelo Grupo ODEBRECHT 
com o então Vice-Presidente MICHEL TEMER e Ministros MOREIRA 
FRANCO e ELISEU PADILHA, realizados em março/2014, objeto do 
inquérito 4462/STF, já relatado com imputações; 

Não se podendo deixar de frisar que o setor portuário, as empresas 

relacionadas e seus sócios são responsáveis por grande parte das doações eleitorais ao 
MDB ao longo dos anos, conforme dados extraídos do TSE, em doações sistematizadas em 

relatório anexo, do qual se traz o gráfico abaixo, somando-se mais de 115 milhões de 

reais entre 2006/2016: 

EVOLUÇÃO DAS DOAÇÕES 

SETOR PORTUÁRIO - 2006 A 2016 

R$100.000.000,00 

R$90.000.000,00 

R$80.000.000,00 

R$70.000.000,00  

R$60.000.000,00 

R$50.000.000,00 

	

R$40.000.000,00 	
R$11.093.771,34 

	

R$30.000.000,00 	
R$6.636. 114,64 

	

R$20.000.000,00 	 R$980.247,39 	 R$417.3S7,92 

	

R$10.000.000,00 	
R$773.180,00 

R$-  
2006 	 2008 	 2010 	 2012 	 2014 	 2016  
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Tais constatações demonstram a importância do setor portuário para o 

MDB e para o Presidente MICHEL TEMER, assim como essa proximidade pode se reverter 

em benefícios financeiros. 

Deve ser ressaltado, ainda, que foram identificados diversos outros 

contratos entre as empresas investigadas no setor portuário com a ARGEPLAN, em 
período contemporâneo aquele indicado na planilha do INO. 3501/SIE, entre 1998 e 

2002. Porém, smj, tais atos foram alcançados em sua maioria pela prescrição da pretensão 

punitiva em relação aos eventuais crimes cometidos naquele período, motivo pelo qual 

nesta conclusão não se utilizou referência a tais contratos, quando seus pagamentos 
também se exauriram até o ano de 2002, servido apenas para conhecimento do contexto 

dos vínculos entre os investigados. Porém, foram aproveitados os contratos e ações 

iniciadas neste período e que se estenderam até dias atuais. 

Feitas as devidas considerações, segue abaixo resumo com indicação das 

condutas vinculadas aos fatos em apreciação. 

11. DOS CRIMES 

11.1 - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Do vasto material colacionado acima, em cotejo com termos do Artigo 1, § 

10  da Lei 12.850/20 13, percebe-se que o conceito de organização criminosa insculpido 

em lei é perfeitamente compatível com a atuação do grupo investigado. Senão, vejamos: 

"a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estrutura/mente ordenada e 
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo 

de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. 

mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores 
a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional".g.n 

As condutas específicas da Organização Criminosa estão estabelecidas no 

Art. 29  do mesmo diploma legal: 

"Art. 22 Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou 
por interposta pessoa, organização criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas 
correspondentes às demais infrações penais praticadas. 

§ 19 Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, 
embaraça a investigação de infração penal que envolva organização 

criminosa." (g.n) 
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Assim, entendemos restar perfeitamente preenchidos os requisitos formais 

do tipo penal previstos no §12  do Art. 1 da Lei n2  12.850/20 13, vez que há 04 (quatro) ou 

mais pessoas, com tarefas definidas e estratificadas de forma compartimentada e 

dinâmica, porém harmônica e com interdependência, organizadas para a prática de 

crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos. 

É importante destacar, ainda, que o fato de uma pessoa integrar uma 

organização criminosa não impõe a ela o dever de praticar diretamente os delitos que a 

organização pratica sendo isso, inclusive, uma decorrência lógica da "divisão de 

tarefas". Assim, enquanto um membro está na "linha de frente" dos atos de execução, 

outros ficam responsáveis pelo financiamento, arrecadação de recursos, monitorarnento 
dos órgãos de fiscalização e/ou responsáveis diretos pela prática de ato de ofício, além 

daqueles encarregados eventualmente pela ocultação, circulação e dissimulação dos 

recursos de origem. 

Portanto, o que deve unir os membros da organização criminosa e o que a 

molda e a materializa é o liame subjetivo comum entre todos, o conluio e a unidade de 

desígnios em torno de um objetivo ou projeto, implicando a continuidade delitiva para a 
manutenção da organização, prática de crimes e obtenção de vantagens indevidas, 

quando se trata de organização criminosa voltada para desvio de recursos públicos 

e atos de corrupção. 

A despeito da divisão de tarefas, é certo que todos os investigados atuavam 

de forma orquestrada para a obtenção de vantagens indevidas em razão da manutenção 

de melhores condições para algumas empresas concessionárias do setor portuário, em 

especial no Porto de Santos/SP, através de atividades ilícitas cuja incidência penal prevê 

penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, como corrupção ativa (reclusão 2 a 12 anos 
e multa) e corrupção passiva (reclusão de 2 a 12 anos e multa), de acordo com os fatos 

explanados ao longo deste relatório, além da lavagem de dinheiro (reclusão de 3 a 10 

anos e multa) decorrente desses ilícitos, buscando desfrutar livremente dos valores 
captados no esquema criminoso, para uso em campanhas eleitorais ou mesmo 

despesas de cunho pessoal e familiar dos investigados. 

Em que pese não seja imprescindível subdivisão em núcleos ou a existência 

de todos eles, conforme a divisão que vem sendo adotada ao longo da "OPERAÇÃO LAVA 

JATO", da qual a "OPERAÇÃO SKALA" não deixa de ser um desmembramento, a 
organizações criminosas seriam compartimentadas nesses n(icleos, sendo eles Político. 

Administrativo, Econômico e Operacional. 

Nesse sentido, tem-se as seguintes atuações de cada grupo já identificado, 

com a devida adaptação, em se tratando de crime envolvendo edição de legislação de 

interesse: 
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Capitaçeo de recursos indevidos do setor portuário: 

Capltaçao de recursos Indevidos relacionados a outros 

negócios Ilícitos de MICHEL TEMER: 
- Disponibilizaçáo de recursos financeiros para MICHEL 
TEMER, em demandas pessoais e eleitorais: 
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NÚCLEO POLÍTICO 

- Ediçào do Decreto n. 9048/2017 (Decreto 

dos Portos) 
Atendimento de demandas do setor 

portuarlo 
- Recebimento de vantagem indevida 

NÚCLEO ECONÔMICO OU 

1 	

EMPRESARIAL 

&k Libra 

- Pagamento de vantagens indevidas por meio de 

contratos simulados com núcleo financeiro 

(LIMA/COSTA/ARGEPLAN/ELI LAND): 
Doações eleitorais 'oficlais em troca de apoio 

político para demandas das empresas: 

Doaçoes em 'caixa 2: 

Propina direta; 
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1) NÚCLEO POLÍTICO e (II) ADMINISTRATIVO 

L)1 tJ 

Ainda que dentro do contexto de vários atos criminosos executados, neste 
caso específico, também conhecido como "compra de legislação", temos 

como principal ato de ofício de interesse do setor a edição do novo 

Decreto dos Portos. Com  isso, o NÚCLEO POLÍTICO e NÚCLEO 
ADMINISTRATIVO da estrutura criminosa assumem único papel, pois o 
agente político que possui o controle da estrutura de Governo é justamente 
aquele que também pode atender às demandas do setor favorecido pela 
legislação por meio da iniciativa de edição de ato normativo, no caso o 
próprio Presidente MICHEL TEMER, como detentor da capacidade e 
competência para editar o Decreto dos Portos. 

Neste caso, auxiliado por ROCHA LOURES, com a função de fazer a interface 
entre o setor empresarial e demais órgãos da administração, evitando-se ou 
mesmo minimizando a exposição direta do Senhor Presidente em tais 

tratativas espúrias. 

(III) NÚCLEO ECONÔMICO OU EMPRESARIAL: 

Composto por executivos das grandes empresas ligadas ao setor portuário 
e com interesse no ato normativo em questão, que contribuíram de forma 
direta para que o agente político executasse o ato de ofício, sobretudo com 
pagamento de vantagens indevidas ao longo dos anQs nas suas várias 
modalidades. 
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Como visto no caso em questão, os empresários do GRUPO RODRIMAR, 
RICARDO MESQUITA e CELSO GRECCO fizeram a interface direta com o 
Presidente MICI-IEL TEMER e ROCHA LOURES, assim como o GRUPO 
RODRIMAR é responsável por contrato do qual acredita-se simulado, que 
por sua vez rendeu pagamentos que somam 2,4 milhões de reais, 
repassados para o NÚCLEO FINANCEIRO. 

Aqui também se encaixam os empresários do GRUPO J&F (ELDORADO 
CELULSE), JOESLEY BATISTA e RICARDO SAUD, urna vez que confessaram 
o pagamento de 15 milhões, após terem se utilizado de serviços e auxílio do 
Senhor MICHEL TEMER (NÚCLEO POLÍTICO), em demanda da CODESP, 
área de influência do investigado. Dentro da concepção do Grupo J&F, para 
realização de pagamentos indevidos para agendes políticos, em troca de 
apoio em demandas de interesse. 

E, ainda, também compõem este núcleo os empresários do GRUPO LIBRA, 
com destaque para GONÇALO TORREALBA, uma vez que há indícios que 
as doações eleitorais realizadas para o MDB guardam relação de 
contrapartida com benefícios e tratamento diferenciado de suas concessões 
no setor portuário. 

(IV) NÚCLEO OPERACIONAL OU FINANCEIRO: 

Por fim, este núcleo e composto por pessoas que atuam como responsáveis 
pela engenharia para a continua captação dos recursos do NÚCLEO 
EMPRESARIAL, visando, sobretudo, sua colocação posterior à disposição 
dos agentes políticos envolvidos. Encarregados também de buscar soluções 
que aparentem regularidade em tais transações, como a simulação de 
prestações de serviços, confecção de recibos com falsidade ideológica, entre 
outros atos, tudo visando dar aparente legalidade no uso de recursos 
recebidos indevidamente. Não havendo dúvida que no caso em questão 
JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO e CARLOS ALBERTO COSTA, sua empresa 
ARGEPLAN, suas outras empresas e seus sócios compõem a principal 
estrutura de capitação de recursos financeiros ligada ao senhor MICIIEL 
TEMER, tendo servido para recebimento de recursos ilícitos, decorrentes 
de acertos de "propina" do setor portuário e outras tratativas além Porto 
de Santos/SP, conforme destacado ao longo do trabalho, sobretudo para 
custeio de despesas pessoais, familiares e de campanhas eleitoral do hoje 
Presidente da República. 
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11.2 - CORRUPÇÃO PASSIVA 

De acordo com a letra do Código Penal Brasileiro, o delito de corrupção 

passiva consiste na solicitação ou aceitação de promessa ou obtenção de vantagem 
indevida, por parte de funcionário público, para que pratique ou deixe de praticar ato de 

sua esfera de atuação: 

"Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 

ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 

indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

Desta forma, o tipo penal visa tutelar a moralidade e a probidade 
administrativa. Trata-se de crime formal, consumando-se apenas com a solicitação ou, 

ainda, pela aceitação de oferta ou promessa de vantagem por parte do funcionário público, 

sendo a obtenção desta vantagem o mero exaurimento do crime. 

A doutrina é pacífica no sentido de que basta que a solicitação, recebimento 
ou aceitação tenha relação com o ato de ofício, podendo a conduta ser anterior à prática 
do ato (corrupção antecedente), como posterior a esta (corrupção subsequente). Não 

importando, assim, em que momento o agente público recebeu ou fixou o quantum 

da vantagem indevida, podendo vir a praticar o ato na esperança ou convicção da 

recompensa imoral, vindo a aceitá-la posteriormente e de acordo com a sua expectativa.23  

A prática nos trabalhos da Lava-Jato tem demonstrado nem sempre haver 
essa contemporaneidade entre o ato oficial pretendido e a vantagem indevida repassada 
ao servidor público/agente político, havendo, na prática uma espécie de "conta corrente" 
virtual entre corrupto e corruptor, onde os benefícios são computados ao longo de anos, 
levando-se em consideração a relação de auxílio mútuo entre empresários e agentes 
públicos. Às vezes se iniciando a relação criminosa com oferecimento ou pagamento de 
vantagem indevida, às vezes com execução de ato de oficio, para somente depois pleitear 
o pagamento de vantagem indevida e, por vezes, até mesmo há casos da vantagem 
financeira ser repassada para o agente público sem definição do objeto de contrapartida 
a ser executado em benefício para o empresário corruptor, visando apenas manter o 
compromisso e boa vontade do agente público para eventuais demandas que surgiram 

desta relação. 

23 LOPES, Hálisson Rodrigo. PIRES, Gustavo Alves de Castro Pires. PIRES, Carolina Lins de Castro. A 

corrupção passivo como ilícito penal e seus elementos. Editora Âmbito Jurídico. 
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Quanto à prática do ato de ofício pelo funcionário público, assim expôs 

Victor Eduardo Rios Gonçalves (2011: p. 725), sobre a "corrupção própria" - prática de 

ato ilegal - ou "corrupção imprópria" - prática de ato legal: 

"Normalmente a vantagem indevida tem a finalidade de fazer com que ofuncionário 

pratique ato ilegal ou deixe de praticar ato que deveria praticar de ofício. É possível, 

todavia, que exista corrupção passiva ainda que a vantagem indevida seja entregue 

para que o funcionário pratique ato não ilegal. Tal entendimento doutrinário e 

jurisprudencial reside no fato de que a punição dessa conduta visa resguardar a 

probidade administrativa, sendo que o funcionário público já recebe seu salário para 

praticar os atos inerentes ao seu cargo e não pode receber quantias extras para 

realizar o seu trabalho. Nesses casos, há crime, pois o funcionário público pode 

acostumar-se e deixar de trabalharsempre que não lhe oferecerem dinheiro extra. A 

corrupção passiva, portanto, pode ser: a) própria: quando se pretende que o 

ato que ofuncionário público realize ou deixe de realizar seja ilegal. Ex.: oficial 

de justiça que recebe dinheiro para não citar alguém; b) impróvria: quando se 

pretende que o ato que o funcionário venha a realizar ou deixar de realizar 

seja legal. Ex.: oficial de justiça que recebe dinheiro para citar alguém. 

Ademais, ainda vale a pena citar jurisprudência trazida na Ação Penal 

470/STF (Caso do Mensalão), no qual o STF decidiu que a consumação do crime de 

corrupção passiva independe da prática do ato de ofício, bastando somente um vínculo 

entre a aceitação ou recebimento da vantagem indevida e a possibilidade de prática de 

ato na esfera funcional do servidor público. Outrossim, o ato de ofício também não 

precisa ser certo ou determinado. Vejamos: 

"2.7.1. O crime da corrupção, seja ela passiva ou ativa, independe da efetiva 

prática de ato de oficio, já que a lei penal brasileira não exige referido 

elemento para fins de caracterização da corrupção, consistindo a efetiva 

prática de ato de oficio em mera circunstância acidental na materialização do 

referido ilícito, o móvel daquele que oferece a peita, a finalidade que o anima, 

podendo até mesmo contribuir para sua apuração, mas irrelevante para sua 

configuração. 

2.7.2. O comportamento reprimido pela norma penal é a pretensão de influência 

indevida no exercício das funções públicas, traduzida no direcionamento do seu 

desempenho, comprometendo a isenção e imparcialidade que devem presidir o 

regime republicano, não sendo, por isso, necessário que o ato de ofício 

pretendido seja, desde logo, certo, preciso e determinado. 
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2.7.3. O ato de ofício, cuja omissão ou retardamento configura niajorante prevista no 

art. 317, §29, do Código Penal, é mero exaurimento do crime de corrupção passiva, 

sendo que a materialização deste delito ocorre com a simples solicitação ou o mero 

recebimento de vantagem indevida (ou de sua promessa), por agente público, em 

razão das suas funções, ou seja, pela simples possibilidade de que o recebimento da 

propina venha a influir na prática de ato de ofício."24  (grifos nossos) 

O que, entretanto, acreditamos no caso concreto ter ido muito além, urna 

vez haver indícios para se acreditar no pagamento de cerca de 5,9 milhões de reais 

diretamente para o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, decorrente 

desta relação com o setor portuário, além de outros valose, decorrentes de outros 

negócios ilícitos, tendo como beneficiário final também Senhor Presidente(2.5 milhões 

de reais - CASO ALUMI/ENGEVIX e CASO ODEBRECHT) e, ainda, mais 17 milhões de 

reais que tiveram no Presidente Temer a indicação ou anuência para recebimento 

por outros políticos do MDB, em doações eleitorais "oficiais" e "caixa2 feitas pelo 

Grupo LIBRA e Grupo J&F (ELDORADO CELULOSE). 

Por fim, praticam corrupção passiva não somente o servidor público, como 

também aqueles que estiveram envolvidos diretamente no cooptação ou serviram 
de canal de comunicação e repasses de dinheiro ao servidor ou, ainda, aderiram à 

causa aceitando o resultado e locupletando-se com os regalos financeiros da empreitada 

criminosa. 

11.3 - CORRUPÇÃO ATIVA 

A gravíssima conduta de corrupção ativa, conforme o Código Penal Pátrio, 

consiste na oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público para que o 

mesmo pratique ou deixe de praticar ato de sua esfera de atuação. 

Vejamos: 

"Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para 

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

-51.2014.4.04.7000. Consta da ti. 157. Alegações finais da Ação Penal n° 5083360  
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Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou 

promessa, ofuncionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever 

funcional.". 

A tutela jurídica aqui, como nos outros crimes acima mencionados, é a 

moralidade administrativa que, de tão cara à sociedade, está prevista como princípio 
constitucional (Art. 5, LXXIII e Art. 37 da CF/88). A corrupção trata-se de urna das mais 
graves condutas contra a Administração Pública, pois revela o menosprezo a ela. 

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em afirmar que o delito de 

corrupção ativa se trata de crime formal, consumando-se, desse modo, apenas com a 
oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, sendo que o resultado, 

isto é, a prática do ato ou o recebimento da vantagem indevida, é a causa de aumento de 
pena, na primeira hipótese, ou o mero exaurimento do crime, em sua parte final. Vejamos 

jurisprudência sobre a conduta ilícita: 

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIME DE 

CORRUPÇÃO ATIVA. APTIDÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. TIPICIDA DE DOS FATOS. 

REFORMA TIO IN PEJUS E OFENSA À COISA JULGADA. 

O crime de corrupção ativa, previsto no art 333 do Código Penal, 
pode ser praticado, dentre outras formas, por meio de palavras, atos ou 
gestos; a oferta ou promessa não precisa ser clara e direta, podendo ser 
subentendida à vista das circunstâncias e do contexto em que realizada. 

Configura, em tese, o crime de corrupção ativa a conduta do agente 
que, diretamente interessado em investigação criminal realizada em 
inquérito policial, dirige-se ao Departamento de Criminalística da 
Polícia Federal e, depois de dizer ao perito como queria ver elaborado o 
laudo, fornece seus endereços e coloca à disposição do expert "tudo o 
que precisar" para a realização do trabalho. 

O tipo do art. 333 do Código Penal não exige senão que a vantagem 
oferecida ou prometida ao funcionário público seja indevida. Assim, para a 
configuração do crime de corrupção ativa não é mister seja 
especificada, pelo agente corruptor, qual seria a vantagem oferecida ou 
prometida, bastando que transmita ao funcionário público a ideia de 
que lhe será propiciada, em troca da violação ao dever de oficio, alguma 
vantagem indevida. 

Se a primeira denúncia foi anulada por ter sido oferecida sem respeito ao 
princípio do promotor natural e se a segunda denúncia o foi por ter sido 
oferecida antes do trânsito em julgado do acórdão relativo à primeira, nada 
impede que se ofereça uma terceíra, desde que livre de tais empeços. 
Inexistência de reformatio in pejus indireta ou de ofensa à coisa julgada 
material. 
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S. Ordem denegada. 

(TRF - 32  Região HC: 16552 SP 2004.03.00.007088-1, Relator: 
Desembargador Federal Nelton dos Santos, Data dejulgamen to: 30/03/2004, 
Data de Publicação: DIU 16/04/2004)." 

De outro lado, a participação das grandes empresas nessas condutas de 

corrupções não difere da lógica do clássico mandante do crime, as quais contratam 

intermediários e executores, com o firme propósito de servirem de anteparo em caso 

de elucidação das condições do delito, buscando afastar-se do ilícito penal, 
alegando uma "cegueira deliberada" com relação aos crimes contratados, como, se 

na verdade, ao final das contas, os seus interesses primários não fossem condição "sine 

qua non" para a consecução da corrupção. 

11.4 - LAVAGEM DE DINHEIRO 

O crime de lavagem de dinheiro está previsto no Art. 19  da Lei n-

9.613/1998. Vejamos: 

"Art. 1 - Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 

direta ou indiretamente, de infração penal. 

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa." 

§2 9 Incorre, ainda, na mesma pena quem: 

1 - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores 

provenientes de infração penal; 

ii - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua 

atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. 

O espírito dessa lei é inibir o enriquecimento por parte do criminoso, 

penalizando-o pela criação de subterfúgios para camuflar (ocultai' ou dissimular) a 

origem, natureza, movimentação e transporte de recursos financeiros obtidos, direta ou 

indiretamente, por meio de atividade criminosa. 

Desse modo, entendemos que todos aqueles envolvidos na criação ou 

utilização da subterfúgios e engenharia de empresas vinculadas a JOÃO BAPISTA LIMA 

FILHO e CARLOS ALBERTO COSTA, em atos que visem de alguma forma a recepção 

dissimulação, ocultação ou de qualquer forma buscam aparentar aspectos de legalidade 

para recursos financeiros obtidos por meios ilícitos, devem responder pela conduta. 
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As pessoas que praticaram os crimes de corrupção ativa e passiva e, na 

sequência, se utilizaram de manobras de ocultação e dissimulação de origem destes 
valores, com seu transporte e transferência "em espécie", compra de bens valiosos, 
criação de contratos e outros documentos fictícios, emissão de notas fiscais frias, 

utilização de pessoas físicas e jurídicas interpostas, realização de gastos em nome 
de terceiros, em todas as formas de branqueamento destes recursos colocadas à 

disposição por JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO nos tópicos acima, ao nosso 

entendimento acabaram também por praticar o ilícito de lavagem de dinheiro, previsto 

no Art. 19  da Lei ng  9.613/1998. 

Além, é claro, daqueles que se utilizaram do sistema oficial de doações 

eleitorais para tentar legitimar o repasse de recursos financeiros, como contrapartida e 

com finalidade de se buscar na verdade apoio de agentes políticos para suas demandas 

empresariais, no caso do GRUPO LIBRA e GRUPO J&F (ELDORADO CELULOSE). 

12. DOS INVESTIGADOS E RESPECTIVOS INDICIAMENTOS 

Para finalizar, além das condutas já delimitadas em cada um dos tópicos 

anteriores, com indicação de participação e elementos indiciários que comprovam a 
participação nos crimes investigados, em especial atos de corrupção e 
ocultação/dissimulação de patrimônio, abaixo resumimos a participação de cada um dos 

investigados, apontando-se os crimes que em apreciação policial restaram mais 

evidentes, sem prejuízo de outros elementos encontrados após apreciação pelo Ministério 
Público, levando-se em consideração todas as camadas disponíveis em todos os meios de 
provas postos à disposição da presente investigação, como as informações fornecidas 

pelos colaboradores, Relatórios de Análise, RAPJs, RAMAs, afastamento de sigilo das 
comunicações telefônicas, afastamento de sigilo bancário e fiscal, afastamento de sigilo 

telemático, compartilhamentos e Laudos Periciais, entre outros. 

E, a partir dos elementos destacados nesta ocasião, também se determina a 

formalização dos atos de indiciamento de todos os investigados nos crimes aqui descritos. 

De modo complementar, resta esclarecer que NÃO foram indiciados, para 

fins de configuração de condutas criminosas, os executivos e funcionários do GRUPO J&F, 
RICARDO SAUD e JOELEY BATISTA, FLORISVALDO CAETANDO DE OLIVEIRA e 

DEMIILTON ANTÔNIO, responsáveis por tratativas e efetiva entrega de recursos 

indevidos para JOÃO BAPTISATA LIMA FILHO, tendo em vista entendimento, smj, que 

ainda resta pendente decisão homologatória de rescisão das colaborações de RICARDO 

SAUD e IOESLEY BATISTA, assim como também válido acordo dos outros funcionários em 

questão (DEMILTON e FLORISVALDO). Restando enquadrados os fatos aqui tratados 

como objetos das respectivas colaborações, que por sua vez preveem cláusula de não 
imputação penal como benefício concedido em relação aos crimes confessados naquela 

ocasião. 
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12.1 - MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA 

I, M' IIfl[1 

Principais ações: 

No caso concreto, o Excetíssimo Senhor Presidente MICHEL TEMER é 

responsável direto pela edição do Decreto n.2  9048/2018, publicado em 10/05/2017, 

contando com auxílio e interlocução de RODRIGO ROCHA LOURES, já durante a gestão de seu 
mandato, iniciado em 31/08/2016, o qual trouxe nova redação normativa para as concessões 

portuárias, havendo indícios que foi editado com desvio de sua finalidade, favorecendo 

indevidamente empresas e empresários do setor, em troca de benefícios financeiros custeados 
por alguns destes empresários, sobretudo utilizando-se da estrutura montada e gerenciada 
por JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, também conhecido como "Coronel LIMA" e CARLOS 

ALBERTO COSTA, na ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA e outras empresas ligadas 

aos dois empresários. 

Principais destaques dos casos relacionados: 

- Na edição do Decreto n. 2  9048/2 017 

A título ilustrativo, além dos elementos sistematizados em tópico anterior, 

podemos citar as seguintes mensagens abaixo, produzidas durante a tramitação e edição 

do Decreto dos Postos, que demonstram tanto o acompanhamento sobre sua tramitação 

e inserção de dispositivos de interesse pelo Presidente MICHEL TEMER quanto o caráter 

vinculativo às demandas dos empresários do setor portuário, por intermédio de ROCHA 

LOURES. 

No trecho abaixo, onde se destaca a ciência sobre as tratativas sobre o novo 

prazo de 70 anos nas concessões portuárias para todas as empresas nas palavras do 

Senhor Presidentes aquela coisa de setenta anos para todo mundo parece que 
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está acertando aquilo lá...". 	No que é interrompido por ROCHA LOURES que diz 

enfaticamente que "isso já equacionou, isso já equacionou! ": 

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: 3332787201705041918436721000227 

Interlocutores: RODRIGO X POMPEU X TEMER - Dec dos Portos 

Degravação: 
RODRIGO fala com TEMER. Faz uma consulta sobre unia informação que chegou pelo Sen 
WELLINGTON que já teria sido assinado o Decreto dos Portos. TEMER diz que não. RODRIGO diz 
que o Seri 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- 01 RODRIGO 
R- Oh POMPEU. tudo bem? 
P - Tudo bem. amigo. Desculpe eu não conseguir atender porque nós estávamos no.. 

R- No Evento. 
P- Ë.. 
R- Não. So para lhe consultar. Parece que você está com o Presidente, não sei se ele pode falar 
ao telefone. 
P- Tó. tõ sim. Ele está em unia ligação, se você quiser aguardar um pouquinho. 
R- Eu espero, eu espero... 

[Conversam até o Presidente atender) 

[00:00:50] 
T-Oi RODRIGO. 
R- Tá bom Presidente? 
T- Tudo bem e você, bem? 
R- Tudo, Tudo bem. Não. so para lhe fazer uma consulta. Agora. coisa de umas horas atras 
chegou uma informação, através lá 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 verificar, è 
T- 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. Vai ser assinado na quarta-feira 3 tarde. Vai ser numa solenidade ate, viu? 
R- Mas então, os termos já estão ajustados. e isso? 
T- Ai 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 unia nova conversa, mas talvez,taiveZ não. 
T- Não sei. Aquela coisa dos setenta anos lá para todo mundo parece que está acertando aquilo 
Ia.. 
R- Não. Isso equacionou. isso equacionou. Ai tinha lá unia interpretação dos "pré 93" que ainda 
havja dúvida... 
T-Ah. bom. Essa dai que eu não sei. Eu não sei como é que ficou viu? 
R- É ... Mas eu vou... 
T- Dá 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 mando uma 
mensagem para ele. 

Despedem 

E, na transcrição de outro áudio, por exemplo, entre ROCHA LOURES e 

GUSTAVO ROCHA, responsável pela área Jurídica da Casa Civil, no qual GUSTAVO 

demonstra preocupação com a exposição do Senhor Presidente com tantos pleitos 

atendidos do setor portuário reconhecendo que ROCHA LOURES (interlocutor) e os 

empresários do setor já "conseguiram coisas demais" com o Decreto. Na ocasião, ROCHA 

LOURES insistia para estender oficialmente os benefícios do Decreto que se pretendia 

editar para as concessões PRÉ-93: 
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3358319 	 Tipo: 	 Audio 	 Direção: 

Data: 	 050512017 	 Hora: 	 15:44:02 	 Duração: 	00:04:14 

Atvo: 	 Rodrigo Loures 	 N°: 	 61992769348 	N° Contato: 	61992769346 

Arquivo: 	335831 9201 705051 54402_6721000414 

Interlocutores: WELLINGTON X RODRIGO - Dec dos Portos 

Degravação: 	WELLINGTON diz que o Ministro MAURÍCIO confirmou a assinatura na quarta-feira. RODRIGO 
comenta sobre uma dúvida juridica que está sendo analisada pelo Dr. GUSTAVO. 

WELLINGTON convida RODRIGO para um jantar e comenta que pode ser que o Ministro GILMAR 
MENDES esteja presente. 

ID 	 3419414 	 Tipo. 	 Audio 	 Direção 

Data 	 0810512017 	 Hora: 	 12:26:03 	 Duração 	0006,06 

Alvo 	 Rodrigo Loures 	 N° 	 61992769346 	N° Contato. 

Arquivo, 	34194 14_201705081 22603_6721_000606 

Interlocutores. RODRIGO LOURES X GUSTAVO ROCHA 

Degravação 	100:00431 

GUSTAVO ROCHA Aló. 
RODRIGO LOURES Ó Gustavo 
GUSTAVO ROCHA: O Rodrigo, tudo bem? 
RODRIGO LOURES: Bom e você? 
GUSTAVO ROCHA Tudo jóia Tô te ligando porque parece que tem um reunião hoje e você está 

na pauta da reunião. 
RODRIGO LOURES Isso 
GUSTAVO ROCHA: Olha. sô. é primeiro para falar aqui... por orientação até do ministro Padilha 

e por conta da expoção que isso pode liazer para o presidente essa pauta pauta pré noventa 
e três [93] foi fechada aqui que não vai passar. tã'? 
RODRIGO LOURES Ti bom 
GUSTAVO ROCHA. Não.. sô para você ficar ciente.. porque como vêm pra reunião.. 
RODRIGO LOURES Claro 
GUSTAVO ROCHA: Fica ciente dá realmente é uma exposição muito grande para o presidente 
se a gente colocai isso.. ja conseguiram coisas demais nesse decreto 
RODRIGO LOURES: O importante e ouvi-los 

100 '03 . 161 

RODRIGO LOURES: Se você puder, um gentileza lã para pro Weligton. 
GUSTAVO ROCHA. E.. mas ele . mas o Weligton jã esteve comigo aqui umas cinco [5] vezes 
RODRIGO LOURES' Ah é 
GUSTAVO ROCHA: . umas cnwo [5 vezes e eu na sexta-feira, na qtiinla-teira falei.. zenadort 
E -. porque ele veio aqui insistiu a questão dos setenta [701 anos. insistiu., insistiu . depois 
disso, depois de tudo, eu falei o senadori. a gente vai tentar ccnt4tuir o argumentcxjuridicu e 
depois que Construir o argun'iento.jurklico eu falei... não venha agora com antes de noventa e 
três [931 porque isso não tem como fazer... Ele .. não tudo bemi tudo beml Agora vem 
novamente com essa pauta pré noventa e três [93] 
RODRIGO LOURES' Sei.. 
GUSTAVO ROCHA Porque não sei se você sabe, antes de noventa e três [93] não tinha licitação, 

num tinha nada ejá tem é uma lei que cento e oitenta (180) dias era pra terfeito a ltcitação 
nunca feito 
RODRtGO' LOURES: O que eles alegam... pelo menos foi o que ele me disse e que de la pra ca, 
inclusive depois da lei, houveram outras.. é. digamos. outros entendimentos no ludiclario que 
permitiriam essa interpretação, na ótica deles 
GUSTAVO ROCHA. E... o que eu conheço é contra... o que eu conheço é contra que foi o negõcic 

dos õnibus 
RODRIGO LOURES: E.. e ai pela proximidade. por fazer parte até recentemente da equipe do 
presidente, ai me vieram me procurar e tal Eu disse olha. vamos ouvi-los vamos lá vamos 
fazer mais uma reunião... e.. como o Senado.. é. enfim, também eles tem essa frente 

> Obras em imóveis de propriedade ou ligados ao Presidente MICHEL TEMER ao 

longo dos anos. 
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Siglas, anotações, referências, depoimentos em colaboração e outros 

elementos colhidos no curso das investigações de fato trazem indícios concretos que o 

Senhor MICHEL TEMER seja um dos beneficiários dos recursos recebidos por JOÃO 

BAPTISTA LIMA FIL±IO., suas empresas "oficiais" e aquelas constituídas em nome de 

"laranjas". 

Também sendo encontrados documentos (planilhas e outros) que apontam 

para diversas obras realizadas pela ARGEPLAN e seus funcionários em imóveis pessoais, 

familiares ou ligados a MICHEL TEMER ao longo de sua relação com JOÃO BAPTISTA 

LIMA FILHO, com destaque para estes abaixo, tendo chamado atenção a falta de 

respectivos comprovantes de pagamentos vinculados a tais serviços juntamente com 

registros das obras, o que seria natural em um negócio regular: 

Residência na rua Professor Muriiz, 594, em São Paulo/SP, em 1988. 

Comitê Eleitoral do Deputado MICHEL TEMER, na avenida Antônio Batuira, 

470, em São Paulo/SP, em 1993. 

fl 	...', 	,, 	.RL)L)UCL?Il'{)?4? 	 J n, 	A'. 	ITARC) 	LL,AIQ1 	SAF'A. 

372 1993 PROJETO DE LAY OUT CQMiJ.E ELE.LtC»(,'4. DEPJtADt'C"EL TEMC Av A,4TC)NO BAT »RA 4T - 5.Ào PAULOS 

ZLt',LRL,At CUbER1URA- OCO PÓLICIMLITÀDOESTADOOESAOPAU1O PRAÇAJULIO1'fCSTE5, 115 -SP/SP 

285 '8. t'R M,L..f 	TL MI'R RUA PROFESSOR MuNIZ 594 SÃO PAULOSP 

284 94' VE STIARIOS PÁTIO OCO POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÂO PAuLO PRACA .551.10 PRFSTS II!,. SPiSP 

(Planilha com serviços executados pela ARGEPLAN desde sua criação, apreendida) 

Residência na rua Bennet, 377, em São Paulo/SP, 1999/2000 (atual 
residência de MICHEL TEMER), com obras avaliadas em 1 milhão de 

reais. 

Sr. Carlos_Alberto Costa 
Bennet , 3?7 - Alto de Pinheiros , San Paulo , SP 

Arca 	615.00 metros quadrados 
Desempenho Fazer 	COUStTUÇdQ de RQS1déflC1a 

(Documentação apreendida na ARGEPLAN) 

Residência na rua Sílvia Celeste de Campos. 343. em São Paulo/SP. 

entre 2013/2015, para MARISTELA TEMER, com obras avaliadas entre 
1,5 e 2 milhões de reais. Amplamente detalhada ne tópico próprio 

deste relatório. 

Com relação ao imóvel de MARISTELA TEMER, mensagens extraídas do 

celular de MARIA RITA FRATEZI e outras obtidas por meio de afastamento de sigilo 

telemático indicam que o Senhor Presidente estava não apenas acompanhando a reforma 
do imóvel da filha, como também estava sendo informado quanto aos custos das obras, o 

que contraria a versão de MARISTELA TEMER, em depoimento. 
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O extrato de mensagem abaixo, por exemplo, demonstra que alguns fatos 

relacionados à obra eram informados de imediato para o Senhor MICHEL TEMER. No caso, 

quando um dos arquitetos responsáveis pelo serviço questionou um servidor da 

Prefeitura de São Paulo sobre andamento na emissão de documentos da obra, ao mesmo 
tempo copiou a mensagem para o Senhor Presidente da República. Havendo também 

outras mensagens com teor semelhante, com acompanhamento do Senhor Presidente 

sobre tais questões. 

Assunto: RES: Processo n° 2012-0.292.4464 
De: graphus arqwtetura-CaI1OS carIosgrapr1USarqCOm br 
Para: Caio t.iascrriào da Costa cmdcosta@PREFEITURA SPGOV ER: fabiano@argeplan.com  br 

CC: mIct,eltemer@mlcfleltemef.COm  br, costa@argeplan.com.br  

Envio: 09. 01 ~ 2013 07 45 53 

iO, Bori) L:aI 

..kuma novidade Ouanto a emissão dos documentos 

ARQ CARL$ .RO8R.TO PINTO 
;p.4piluS AIQUITETIJA 	PL,NEJ,',iL1Tj 

32 trOir.cO5 São Puc P CEF (4)-5T?. 
SCSi 253C,el 	1€S3-l39E-?Áa car:sçíçSusaiq: cr 

De: Co Maschio da Costa rrnaiIto:cmdcostaPREFEITURA.SP.GOV.BR] 

Enviada em: segunda-feira, 7 de janeiro de 2013 14:50 

Para: graphus arqutetura-cailos; fabiano@argepan.com.br  
Cc: ncheIten1erkmi(hettemer.Cofl).br, costa@ar9ep4an.coni.br  

Assunto: RES: Processo n° 2012-0.292.446-4 

Importante destacar também o teor da conversa abaixo, entre MARIA RITA 

FRATEZI e MARISTELA, pois, diante de um preço de produto para obra, informado por 

FRATEZI, MARISTELA responde "Ok" e pergunta: "Passo para o papaíLlnuma clara 

referência à MICHEL TEMER, para saber se deve submeter a ele os valores do serviço. 

MARIA RITA FRATEZI, então, responde que "passei os preços para jçjto que disse que 

vai aprovar com 	", explicando que JOÃO (BAPTISTA LIMA FILHO) iria tratar do 

assunto diretamente com MICHEL TEMER (ele): 

1 	U363*j 

Ok çapai" 

- 	 gurc 3) 

i  

tisteIa 

Obdgada 

(+$5fl9fl!6-3$3$) 

IClarol 

O 1510712014 215125(UTC-3) 
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Tal mensagem não deixa dúvidas que MICHEL TEMER de fato estava 
acompanhando as obras do imóvel de MARISTELA, inclusive os custos, contrariando o que 

foi dito pela filha, em oitiva, onde faz questão de destacar "que seu pai Senhor MICHEL 

TEMER, não auxiliou com nenhuma parte dos recursos que a depoente utilizou para 
custear a obra em sua residêncjq ... " 

-. 	fl 	DEAERSRÍPFSP 
FI:  
Rub:_. 

para a execução da reforma de sua casa; QUE gostaria de esclarecer que na sua vida 
pessoal habitualmente não costuma guardar anotações de orçamentas ou mesmo 
planilhas de gastos de suas despesas, inclusive as pessoais, assim como também não 
fez em relação à reforma de sua residência: QUE gostaria de destacar que seu pai, 
Senhor MICHEL TEMER. não auxiliou com nenhuma parte dos recursos que a 
depoente utilizou para custear a obra em sua residência: QUE também não acredita 
que seu pai tenha solicitado para que JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO efetuasse 
qualquer pagamento de forma voluntária, sem o conhecimento da depoente para 
custeio da obra. o que também não faria sentido para a depoente: QUE não tem 

E, mais uma vez, contradiz o próprio Presidente MICHEL TEMER, quando 
lhe foi oportunizado responder se já havia realizado negócios comerciais ou de qualquer 
outra natureza com JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, tendo respondido negativamente: 

14. Vossa Excelência já realizou negócios comerc:ais ou de qualquer Outro nawrezo que 

envolvesse o transferência de recursos finatceiros com João Baptisto Limo Filho? Se sim, 

explicitar circunstâncias, natureza dos transações, dotas e valores. 

Resposta: Nunca realizei negócios comerciais ou de qualquer outra natureza ciue 

envolvesse a transferência de recursos firanceiros para o Sr.joo Bts;a Urra Filho. 

> Manutenção de despesas pessoais do Senhor Presidente MICHEL TEMER 

Por fim, vale ressaltar a constatação de que boa parte da estrutura da 
ARGEPLAN estava colocada à disposição de MICHEL TEMER, conforme trechos citados do 
depoimento de ONOFRE JESUS SECCHI, funcionário da ARGEPLAN há mais de 35 anos, 
responsável por compras e serviços gerais, atualmente trabalhando no setor de compras 
da ARGEPLAN, o qual também foi encarregado por "Coronel LIMA" para, acompanhar rio 
local o andamento das obras do imóvel de MARISTELA TEMER, dizendo para ONOFRE 

JESUS que "gostaria que tal obra saísse nos conformes". Registra-se também que 

ONOFRE JESUS trabalhou em campanhas eleitorais do Senhor Presidente MICHEL 

TEMER. 
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pedido de JOAO BAPTISTA LIMA FILHO: QUE somente viu pessoalmente o 
Sr.Presidente MICHEL TEMER em uma unica ocasiao, em rapida passagem. nao se 
recordando a cata. mas acreditando ser cerca de quinze anos atrás, ocasião em qu o 
declarante trabalhava na instalação de um outdoor a pedido de CARLOS ALBERTO 
COSTA em campanha eleitoral disputada pelo Senhor MICHEL TEMER: QUE 1 se 
recoroa que trabalhou em duas ou três carnpannas eleitorais do Sr MICHEL TEMER 
quando ainda concorria ao cargo de Deputado Federal pelo Estado de São Pauu. 
QUE a função do declarante consistia basicamente na instalação co outdoots. trabac 
esie leito corno "bico" lora do horario de expediente na ARGEPLAN. senoc 
remunerado diretamente pelo comitê eleïtoral não se recordando os anos de tais 
trabalhos prestados: QUE as indcações para o trabalho nas campanhas eleitorais 
sempre partiam de CARLOS ALBERTO COSTA: QUE desconhece as empresas 
ELILAND, ERLIX e PREVINE: QUE também desconhece qualquer relação do 
contador ALMIR e JOSE APARECIDO com a empresa ELILAND: QUE conhece um - 
empresa de nome TECHNOLIMP. na  cidade de OSASCO'SP. a qual realiza ccmécio 
de produtos de limpeza: QUE apresentado à imagem da fachada da empresa 
reconhece como sendo aquela com endereço na Rua Alto Alegre. 288. Rochdalle, 
Osasco. SP: QUE o declarante é usuário do endereço de e-iail: 
'ot,ofreargepian.com.or: QUE se recorda de ter comprado da empresa 
TECHN IM OLP, visando utilização na ARGEPLAN. p0' duas ocasiões. material de 
limpeza e escovas "Scotch-Brite" e "niaçava" para rnãquinas de lavar pisos. naq se 
recordando as datas: QUE reitera que o material foi destinado à empresa. na  sedq da 
ARGEPLAN: QUE também se recorda de ter comprado produtos para impeza de iiox 
brilhainox' nesta empresa: QUE. melhor esclarecendo, se recorda que tiO cerca de 

dois anos atrás JOAO BAPTISTA LIMA FILHO ped ao declarante para que fossejaté 
a residência do Sr.MICHEL TEMER. então Vice-presidente da Repubica. locaiiZaci4 na 
Rua Bennet. 377. Alto de Pinheiros. ocasião em que se fazia necessana a reparaáo 
do regstro de uma caixa acoplada em um dos banheiros QUE então o Sr MICHEL 
TEMER entregou RS 50.00 (cinquenta reais\ ao declarante para comprar a peca 
necessária: QUE o serviço foi devidamenle pago pelo Sr MICHEL TEMER: QUE se 
recorda de ler ido à residência do Sr. MICHEL TEMER em outras duas ocasiões. urna 

delas para resolver um problema em um portàc de entrada do imóvel e em nutra 
ocasião para consertar um aquecedor de agua: QUE em todas as solicitações o 

declarante teve seus serviços requisitados por JOAO BAPTISTA LIMA FILHO: QUE 
quando do serviço para a troca do registro, o declarante recebeu R$ 150.00 cento e 
cinquenta reais) pela hora trabalhada: QUE nas outras duas vezes não teve contto 
com o Sr. MICHEL TEMER, não recebendo qualquer valor pelos serviços prestados: 
QUE apresefltac'.O ao extrato das notas fiscais eletrônicas 307 e 326 emitidas em 02joe 
setembro de 2014 e 15 de setemb"o de 2014 com valores de R$ 183.000 R$ 185(0. 
ambos pela empresa TECHNOLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. ccm 
descrição de materiais Scotch-Brite Bilha Irox e Disco Limpador. não sabe ntorma o 
motivo de constar o e-mail do declarante'onofreargeplan com.br') vtnculadc cem 
comprador ao lado do contribuinte participante "Michel Miguei Elias Temer Lulia" ou 
mesmo, o por auê de tais informações estarem vinculadas ao endereço "Rua Beniet. 
377", residência do Senhor MICHEL TEMER. QUE reitera que não se recorda de 
qualquer compra que Ia tenha realizado de produtos ou materiais para a residência do 
Sr Presidente MICHEL TEMER, além das situações descritas acima: Nada mais disse 

Também chamou atenção o fato de ONOFRE JESUS informar que atende 

solicitações para reparos e manutenção na atual casa do Senhor Presidente Temer, 

localizada na Rua Bennet, Alto de Pinheiros, a exemplo de conserto da caixa de 

descarga, portão do imóvel e aquecedor, sendo que os serviços são regularniente 

solicitados por JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO e que "nas outras duas vezes não teve 

contato com o Sr. MICHEL TEMER, não recebendo qualquer valor pelos serviços 

prestados". 
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Não se podendo esquecer que tal imóvel é o mesmo onde constam 

anotações e confirmação de reforma p01' FABIANO POLONI, outro funcionário da 

ARGEPLAN em valores que ultrapassam 1 milhão de reais, no ano 2000, sendo que não 

foram encontrados respectivos documentos de pagamentos para estes serviços também. 

E, por fim, com informações prestadas pela Receita Federal, surgiram 

extratos de notas fiscais em nome do senhor Presidente MICHEL TEMER contendo 

endereço de entrega de seu imóvel atual no Alto de Pinheiro relacionados com a 

aquisição de produtos de limpeza, em baixos valores, mas que possuem em campo 
de observações a anotação do comprador onde consta e-mail funcional da 

ARGEPLAN, utilizado por ONOFRE JESIIS. dando a entender que tais produtos tenham 

sido comprados pelo chefe de compras da ARGEPLAN, mas entregues no imóvel do Senhor 

Presidente, em 2014. Tais documentos encontram-se juntados no APENSO X, em sua 

integra: 

Dentre o conjunto de notas emitidas, chamam a atenção documentos que 
registraram a compra de produtos em nome de Michel Temer com a indicação de e- 
mail de contato da Argeplan, empresa pertencente a João Baptista de Lima Filho 

Número NF: 307 
Data emissão: 02/09/2014 

Emitente: TECHNOLIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ 03.232.620/0001-44) 

Mercadoria: SCOTCH-BRITE BRILHA INOX 

Valor: R$ 183,12 
Participante: MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULJ.A 

e-mail participante: ONOFRE@ARGEPLAN.COM.BR  

Chave NF-e: 35140903232620000144550010000003071999999697  

Número NF: 326 

Data emissão: 15/09/2014 
Emitente: TECHNOLIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ 03.232.620/0001-44) 

Mercadoria: DISCO UMPADOR 300 VERDE 3M 

Valor: R$ 185,00 
Participante: MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA 

e-mail participante: ONOFRE@ARGEPLAN.COM.BR  

Chave NF-e: 35140903232620000144550010000003261999999676  
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Fatos que indicam mais uma vez que a estrutura da ARGEPLAN possa ter 
sido utilizada para diversas atividades pessoais e familiares do Senhor MICHEL TEMER, 
custeadas com recursos arrecadados no decorrer de anos por LIMA. COSTA, ARGEPLAN e 
suas outras empresas, em contratos e com recebimento de valores com origem ilícita no 

setor portuário e outrs, com destaque nas quantias já descritas, citadas novamente 

abaixo. 

Vantagem indevida recebida: 

Há indícios robustos de que o Presidente MICHEL TEMER tenha recebido 

diretamente os seguintes valores, relacionados ao setor portuário, em cerca de 

milhões de reais: 

2.4 milhões de reais, vinculados em contrato entre o TERMINAL SABOO 

(GRUPO RODRIMAR) com a empresa ELILAND DO BRASIL (constituída 
por LIMA e COSTA, da ARGEPLAN, utilizando-se da gestão oficial de 

"laranjas"), entre 2000 e 2010; 

2 milhões de reais, decorrentes de doações eleitorais "oficiais" do 

GRUPO J&F (ELDORADO CELULOSE), em 2014, após indicação de 
MICHEL TEMER para RICARDO SAUD: 
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Diretório 	 ELEICAO 2014 

Nacional - 	 MICHEL MIGUEL 

PMDB PMDB BR 	 2014 
ELIAS TEMER 	R$ 

LULIA VICE- 	2.000.000.00 

JBSS/A 	 08/09/2014 	 PT 

500 mil reais, decorrentes de doações eleitorais "oficiais" do GRUPO 
LIBRA (sócios), em 2014 (o Comitê eleitoral informou que tais valores 
seriam de 3,5 milhões, porém no TSE constam apenas 500 mil reais); 

1 milhão de reais, decorrentes de pagamento direto, em espéde. para 

JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, em 2014, após indicação de MICHEL 

TEMER para RICARDO SAUD; 

E também, outros valores que beneficiaram diretamente agentes políticos 
do MDB, em acertos diretos ou com anuência do PRESIDENTE MICHEL TEMER, corno líder 
político de seu partido, originados do setor portuário ou de empresa com interesses 

defendidos no setor, em totais aproximados de 17 milhões de reais, pagos via doação 

oficial ou "caixa 2",já excluídos os valores dos mesmos grupos repassados diretamente 

para MICHEL TEMER, indicados acima: 

5,1 milhões de reais, decorrentes de doações eleitorais "oficiais" do 
Grupo LIBRA e seus sócios para o MDB, entre 2010 e 2014 (além do valor 
de 500 mil reais, repassados oficialmente para campanha de MICHEL 
TEMER, em 2014); 

12 milhões de reais, decorrentes de doações eleitorais "oficiais" e em 
"caixa 2" pelo Grupo J&F, em 2014, distribuídos conforme determinação 
de MICHEL TEMER para RICARDO SAUD (além do valor de 1 milhão de 
reais, entregue em dinheiro, citado acima, e 2 milhões de reais que foram 
doados e repassados para a campanha do então Vice-Presidente, tudo em 
2014); 

Principal suporte probatório: 
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Material apreendido e produzido no curso das Operações PATMOS e SKALA, 

informações bancárias, fiscais, telemáticas e extratos de telefones, depoimentos em 
colaboração, Relatórios de Análise, Laudos Periciais, informações prestadas pelo TCU e 

outras produzidas no curso da investigação. 

Dos crimes para indiciamento: 

Considerando previsão legal contida nos termos do Art. 230-C e do Art. 
23125 do Regimento do Supremo Tribunal Federal, atualizado com a introdução da 
Emenda Regimental 44/2011, combinado com a Lei n.° 12.830/2017, sobre atribuições 

do Delegado de Polícia; 

Considerando os elementos de autoria, materialidade e suas circunstâncias 
produzidos ao longo da investigação, que se encontram detidamente descritos no 
presente Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária, com destaque para mensagens 
trocadas pelos interlocutores, contratos simulados firmados, correspondências 
eletrônicas, depoimentos de testemunhas e colaboradores, recibos de pagamentos em 
prestação de serviços simulados, entre outros elementos produzidos, indicados em fatos 
e fundamentos expostos ao longo do trabalho e também destacados acima; 

Considerando que no estágio atual da investigação se reuniu provas das 

quais se permite afirmar haver indícios concretos e suficientes, atribuíveis ao 
Excelentíssimo Presidente da República MICHEL TEMER, pela prática de ato de 

offciq, em específico a edição do Decreto n.° 9048/2017, com finalidade de beneficiar 

indevidamente empresas concessionárias do setor portuário, sobre as quais também 
recaem indícios robustos de pagamentos de vantagens indevidas ao longo dos anos, 
sobretudo no ano de 2014, por intermédio de pessoas de sua confiança e estrutura 
empresarial utilizada para tal finalidade de lavagem de dinheiro ilícito, montada por jOÃO 

BAPTISTA LIMA FILHO e CARLOS ALBERTO COSTA; 

25 Os §§ 20. 30  e 5° do art. 231 do RIS1'F ttzem menção expressa ao termo "indiciado" ao final do trabalho policial, 

antes do oferecimento de denúncia ou requerimento de arquivamento pela PGR: 

Art. 23 1. Apresentada a peça informativa pela autoridade policial, o Relator encaminhará os autos ao 

Procurador-Geral da República, que terá quinze dias para oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento. 

(Redação dada pela Emenda Regimental n. 44. de 2 de junho de 2011) 

§2° As diligências complementares não interrompem o prazo para oferecimento da denúncia, se o 

indiciado estiver preso. 
§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior, se as diligências forem indispensáveis ao oferecimento da denúncia. 
o Relator determinará o relaxamento da prisão do indiciado: se não o forem, mandará, depois de ot'erecida 

a denúncia. que se realizem em separado, sem prejuízo da prisão e do processo. 

§5° Se o indiciado estiver preso, o prazo a que se refere o caput será de cinco dias. (Incluído pela Emenda 

Regimental n. 44, de 2 de junho de 2011) 
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E, nos termos do Art. 2°, §6°, da Lei n. 12.830/201326, indicio formalmente 

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, pelos crimes de corrupção passiva, previsto no 

Art. 317 do Código Penal Brasileiro, lavagem de dinheiro, previsto no Art. 12 da Lei 
n° 9.613/1998 e organização criminosa, previsto no Art. 22, § 42, inciso II da Lei n.° 

12.850/2013. 

12.2 - RODRIGO ROCHA LOURES 

Principais ações: 

ROCHA LOURES, assim como em outros casos nos quais já se encontra 

denunciado, em especial no caso do recebimento da mala com 500 mil, era a pessoa de 
confiança do Presidente TEMER entre 2013 e 2012, tendo histórico de participação em 
atos ilícitos, sob orientação e com anuência deste, com vínculos de subordinação e 
confiança desde quando assessor do então Vice-Presidentetendo feito os primeiros 
contatos com empresários do setor portuário em 2013 e assim mantido até edição do 
Decreto 9048/2017, ocasião em que teve encontros e tratativas com RICARDO 
MESQUITA, do GRUPO RODRIMAR e outras pessoas ligadas ao setor portuário e na 
estrutura de Governo, com poder de decisão. Coube a ROCHA LOURES a interface com 
o setor empresarial e demais órgãos da administração, evitando-se a exposição direta do 

Senhor Presidente em tais tratativas. 

Casos relacionados: Edição do Decreto n. 2 9048/2017. 

26  Art. 20  As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações pcnais exercidas pelo delegado de polícia são 

de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. 

§ 1 0  Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por 

meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das 

circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. 

§6° O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-
jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. 
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ROCHA LOURES foi a maior referência do setor portuário durante a edição do 

Decreto, intercedendo sempre no interesse das empresas. conforme consta nos tópicos 

sobre as tratativas para edição do Decreto. 
É possível perceber que realizava diretamente a interface com o Presidente 

MICHEL TEMER nas tratativas sobre assunto, ao qual estava diretamente subordinado, 

mas também buscou de várias formas o apoio dos demais envolvidos para os pontos no 

decreto de interesse para o setor portuário, independente da questão jurídica. Na 

conversa exemplificada abaixo, LOURES diz para o Senador WELLINGTON que "o 

argumento político é o que pesa agora" e quem decide é o Presidente. Em outra 

conversa com RICARDO MESQUITA, loures é chamado de "pai da criança", quando falam 

sobre estratégia para reunião em que tratariam do decreto, sobre a questão das 

concessões "PRÉ-93". 

ID 3281442 	 Tipo Audio 	 Direção 

Data 03/05/2017 	 Hora 154242 	 Duração 	0001:36 

Alvo Rodrigo Loures 	 NO 41999722644 	NO Contato 	61999279919 

Arquivo. 3281442_201 705031 54242_7573_000136 

Interloculores Sen WELLINGTON x RODRIGO SANTOS - Decreto Portos 

Degravacão Reunião com o Presidente no Palácio às 16 OOh 

Senador WELLINGTON quer saber se RODRIGO ja esta no Palacio, pois tem urna reuniao com o 

Ministro MAURICIO e o Presidente sobre outro assunto RODRIGO diz que o Ministro MAURICIO 
está com PADILHA. com  MOREIRA falando sobre licenciamento ambierital O Senador 
WELLINGTON diz que MAURICIO falou que PADILHA insiste em manter o Decreto RODRIGO 
informa que precisa ver porque ha mais de urna versão do texto. RODRIGO diz que não sabe se 
a versão que o PADILHA tem ê a mesma que ele tem e que quem dec;de isso não e o PADILHA e 
o Presidente e que o argumento politico é que pesa agora 

Possivelmente o citado Ministro MAURÍCIO seja O Deputado Federal MAURÍCIO OUINTELLA 
MALTA LESSA (PR/AL), atual Ministro dos Transportes. Portos e Aviação C;vil 

ID 	 3335570 	 Tipo 	 Audio 	 Direção 

I)ata 	 04/05/2017 	 Hora 	 202906 	 Duração 	000433 

Alvo 	 Rodrigo Loures 	 N° 	 41999722644 	N° Contato 	1398101301)29 

Arquivo 	3335570201705042029067573000433 

Intertocutores 	RICARDO X RODRIGO 

Degravação 	RICARDO diz que o assunto esta contornado e que segunda-feira lera uma reunião juridica 
RODRIGO orienta sobre a reunião. que devem ser mostrados os embasarneritos e a realidade. 
RICARDO quer marcar um conversa com RODRIGO e o SEPULVEDA, Presidente da Santos Brasil, 
maior terminal lã de Santos. RODRIGO concorda Em determinado momento RICARDO diz que 
RODRIGO é o pai da criança" 

[00 03 03] 

RI. E isso ai. você é o pai da criança, entendeu7  
RO- A ideia é que se o uovemo for 'ornar urna decisão, nessa ou naquela d&reço 
RI- Tenha que ser valorizado, valorizado não é? 
RO- Acho que a última oportunidade, viu RICARDO de transmitir qual é a realidade da economia 
e tem que ver, enfim falar a verdade sempre 

[Continuam marcando a reunião] 

E, após a publicação do Decreto, foi felicitado por todos como responsável 

maior pelo "trabalho" realizado. Inclusive pelo Ministro dos Transportes MAURÍCIO 

QUINTELA. É possível constatar que ainda pretendiam "encontrar um instrumento 
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jurídico adequado" para resolver o problema dos empresários que possuíam concessões 
"PRÉ-93", em que pese as diversas manifestações técnicas sobre a ilegalidade nas 

contínuas prorrogações dos contratos neste modelo. 

ID. 	 34963511 	 Tipo 	 Ãudio 	 Direç%o; 

Data 	 1110512017 	 Hora 	 103535 	 Duração 	000327 

Alvo 	 Rodrigo Loures 	 N° 	 61992769346 	N° Contato 

Arquivo 	3496351_20 170511 103535_6721_000327 

Interlocutores 	MIN MAURÍCIO OUINTELLA X RODRIGO LOURES - PRÉ-93 

Deqravaçáo 	Comemoram a repercussão positiva na imprensa a respeitos da PRÉ-93 A conversa 
possivelmente se refere as novas regras de portos 
100 00341 
MALIRICIO OUINTELLA - 
RODRIGO LOURES - Oi MAURICIO' 
MAURICIO OUINTELLA - Grande RODRIGO, eu ló Ikianio pala lhe parabenizai e lhe agradecer 
RODRIGO LOURES Imagina ParabenS pata vocé. MAUPJCIO, Ío; urna luta ai. 
MAURICIO OUINTELLA - Eh Mas foi um golaço A midia repercutiu muito bem, o Setor lii feliz 
Eu Ia já conversei com GUSTAVO agora de manhã 
RODRIGO LOURES - Sei 
MAURICIO 01JIP4TELLA - Nos vamos agora coletar aqui no Ministéno todas essas decisões 
judiciais que que subsidiam ahhh ahhh a permanência desse pessoal de 93 para poder 
construir a tese para resolver tapido, porque agora o perigo é começar a cair as liminares. nê? 
RODRIGO LOURES E exatamente eles ehhh jz devem ter ti dito isso né? 
MAURICIO OUINTELLA- Certo 
RODRIGO LOURES - Eu tõ chegando atê aqui na posse da. da Antarc e. 
(começam a falar de problemas de saúdel 

(00.01 391 
RODRIGO LOURES - A repercussão foi bem, eu não li tudo 
MAURICIO OUINTELLA . Foi boa 
RODRIGO LOURES- Mas eeee. 
MAURICIO OUINTELLA - NãoI O pessoal pessoal cita. quer dizer assim ehh A a a midia 
fala tudo mas porém o pré-93 não foi resolvido. né' 
RODRIGO LOURES- Isso. 
MAURICIO OUINTELLA - Mas também Ia lã explicado que não foi resolvido porque estamos 
trabalhando porque nós estamos trabalhando para encontrar o instrumento juridico adequado. 
RODRIGO LOURES - Isso, isso Que é caminho ehhh de harmonia, né'7 Que é o caminho mais 
seguro, que é o caminho de harmonia,e você esta de parabéns viu MAURICIO 
[Tratam de outros assuntos] 

Vantagem indevida recebida: Além das vantagens indevidas recebidas por MICHEL 

TEMER, chefe de ROCHA LOURES desde 2013, e perspectiva de manutenção de influência 
no setor portuário, com possibilidade de obtenção de novos recursos indevidos, 
sobretudo após a edição do Decreto 9048/2017, também consta doação eleitoral oficial 
do executivo RODRIGO BORGES TORREALBA, do GRUPO LIBRA, para LOURES/PMDB, em 
02/10/20 14, no valor de R$ 100.000,00, campanha para Deputado Federal. 

Principal suporte probatório: Material apreendido e produzido no curso das Operações 

PATMOS e SKALA, informações fiscais, telemáticas e extratos de telefones, depoimentos 
em colaboração, informações prestadas pelo TCU, Relatórios de Análise, Laudos Periciais 

e outras produzidas no curso da investigação. 

Dos crimes para indiciamento: Havendo elementos concretos de autoria e 

materialidade, nas circunstâncias descritas nos tópicos acima, para se atestar que 
RODRIGO ROCHA LOURES cometeu o crime previsto no art. 317 (corrupção passiva) do 
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CPB, em coautoria com o Senhor MICHEL TEMER, para edição do Decreto 9048/2017. No 

mais, diante do mesmo suporte probatório, também presentes suficientes indícios do 

crime de organização criminosa, previsto no Art. 2, § 42, inciso II da Lei n. 2 

12.850/20 13, promovendo-se ainda o indiciamento para tal crime. 

12.3 - CELSO GRECCO 

Principais ações: 

Sócio administrador do GRUPO RODRIMAR. iniciou as tratativas para 
alteração da legislacão de interesse do setor ainda em 2013. quando juntamente com 
outros empresários do setor, inclusive RICARDO MESQUITA, procuraram o então VICE-
PRESIDENTE MICHEL TEMER, ocasião também dos primeiros contatos com ROCHA 
LOURES. então assessor de MICHEL TEMER, na intenção de receber tratamento 
diferenciado para seu setor de negócios, uma vez que alegavam não haver interlocução 

com a ex-Presidente DILMA ROUSSEF. 

Em depoimento, CELSO GRECCO confirmou que procurou MICHEL TEMER 
pessoalmente por duas vezes para solucionar questões do setor portuário. Às fis. 

3338/3342: 

QUE conhece e esteve com o Senhor MICHEL TEMER em apenas três 
ocasiões sendo a primeira por ocasião de uma comemoração, quando o 
Senhor MICHEL TEMER ocupou a Presidência da Câmara dos Deputados, há 
cerca de 10 ou 12 anos atrás, da última vez em que o Senhor MICHEL TEMER 
assumiu tal função; QUE o declarante foi convidado para o evento por JOÃO 
PAULO PAPA, ex-prefeito de Santos; QUE, a segunda vez ocorreu na Vice-
Presidência da República, em 2013 ou 2014, ocasião em que o 
declarante esteve em Brasília, juntamente com RICARDO MESQUITAL 
para tratar de assuntos relacionados às concessões do setor portuáriQ, 
em reunião com RODRIGO ROCHA LOURES, na época assessor da Vice-

Presidência da República; QUE tal reunião havia sido marcada 
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diretamente por RICARDO MESOUITA, cabendo ao declarante apenas o 

acompanhar RICARDO; 

E, também, em declarações prestadas em 30/03/2018, quando confirmou 
especificamente sobre busca de auxílio para resolver pendência em contrato com 
IOESLEY BATISIA, sobre a área vendida para a ELDORADO CELULOSE, na questão do 
"adensamento" de áreas, pretendido entre os dois empresários, que possibilitaria CELSO 
GRECCO vender também seus outros terminais para JOESLEY BATISTA, conforme consta 
em Declarações da AC n. 9  483 1/STF, fis, 483/485: 

QUE, acredita que Ricardo Mesquita possa ter tido contato com alguém dos 
citados, sendo que na época o Sr. Michel Temer era vice presidente, visando o 
adensamento das áreas porque a questão foi levada a vários órgãos do 
governo federal; QUE, o declarante esteve uma vez em Brasiia/DF, 
acompanhado por pessoas da Eldorado e tratou diretamente com a 
Vice-presidência, sendo que o declarante foi apresentar o projeto de 
adensamento (integração das áreas 03, 08 e RISHIS) para a construção do 
terminal de celulose; 

QUE, o declarante tinha como projeto realizar o processo de 
adensamento com a área vendida para a JBS (RISHIS), junto aos órgãos 
públicos, mas jamais disse para JOESLEYou SAUD que iria conseguir isso com 
o PRESIDENTE TEMER; QUE, a resposta do presidente foi simplesmente 
"vou ver o que posso fazer', mas até a presente data nada foi feito em 
relação ao adensamento; 

Novamente, tais informações colidem com as respostas do Presidente 
MICHEL TEMER, quando disse que jamais tratou com CELSO GRECCO sobre concessões 
portuárias (pergunta 8): 

8. Vossa Excelência conhece Antônio Celso Grecco, presidente do grupo 
Rodrimar? Se sim, qual relação de Vossa Excelência com ele?Já se encontrou 

com ele para tratar de concessões de terminais portuários para o grupo 
Rodrimar? Quando? Qual orientação foi repassada por Vossa Excelência? 

Resposta: Estive com ele, rapidamente, em duas ou três oportunidades,. 
sendo que jamais tratei de concessões para o setor portuário. 

Sobre os contratos irregulares do GRUPO RODRIMAR, apesar das negativas 
de CELSO GRECCO, as investigações também demonstraram existir negócios entre o 
GRUPO RODRIMAR e a empresa ELILAND DO BRASIL, empresa de "fachada" da 
ARGEPLAft registrada em nome de seu contador ALMIR MARTINS, com pagamentos que 
datam desde 2000, mas que renderam repasses de recursos de forma dissimulada para 
JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO e CARLOS ALBERTO COSTA até 2010, em valores que 
chegam a 2,4 milhões de reais, conforme apurado em dados bancários das empresas. 
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ELILAND DO BRASIL 

%t 

MARÇO 2003 

t GRUPO RODRIMAR 

DI os 2C 

Poã. 08 de setembro de 2006 

Á 
RODRIMAR S/A TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

E ARMAZÉNS GERAIS 
Av. Eng°. Antonio Alves Freire. s/n° - Terminal Saboó - Ponto 3 

Santos - SP 

AIC DR. ANTÔNIO CELSO GRECCO 

Presidente 

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

Prezados Senhores: 

Encaminhamos à V.Sas, nota fiscal de serviços n° 075, no valor de 
RS 24.734.53(Vinte e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e 
ci?íQnta elrês centavos). referente à remuneração mensal relativa ao 
mès de agosto de 2306. conforme Contrato de Prestação de Serviços. 

datado di2 	Ôëmbro de 1999 

Atenciosamente 

ALMIR MARTINS FERREIRA 
Gerente 
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Caminho: 	 /imgitem 15 M.E01/vol_voI2/bkpSrv- 

Argeplan/Contabilidade/COntabilidade 	Almir/almir 

agp/copia/amf/CARTA.ADM_2006.09 - RODRIMAR.doc 

IRGEPtAN AROU3TE1URA E ENGENHARIA LIDA. 

Lio 1 

O.alj 	HsIOtIco Conlrap. Chavo Dôbito 	i Crecto S3Id0 

RECEBMENTO NOTAFISCAL 8645 0705 17.92,19 

jRCCR MAR 

NOTA DE 419 0806-9 330.97 .330 97,  

SERVICO 

C,7,3IIt.OSTOS 	RETIDOS NOTAC.E 41 0)€'.t: 102601 St 

5ERVICO 

NOTA FISCAL DE 5RV* 	CLIE1T[ 
4 

064,7$ 20107.80 

ROCRIP.tAR 

,iRECE0MENTO NOTA cSCAL 8645 0806-19 20707.80 0.D 

ROOR MAR 

RRF NOTA DE 49 0906-7 371.02 411.02 

ISERVICO 
(44:4FQSTOS Rfl1DOS NOTADE d941 os- 1150.16 zii 

}SERVICO 

FISCAL DE StRV3 CLIENTE 
.c,r.rO. tt A D 

24 73 23213.35 

Caminho:/imgiteml 5 M.E0 1/vol_voI2/bkpSrv- 

Argeplan_1/Contabilidade/Contabilidade 	 Almir/almir 

agp/razELILAN D.pdf 

Casos relacionados: 

Pagamento de valores para a ARGEPLAN, que chegam a 2,4 milhões de reais, por 
meio da ELILAND DO BRASIL, entre 2000 e 2010. 
Também acusado por executivos do GRUPO PÉROLA de determinar o pagamento 
de 375 mil reais, em contrato simulado de prestação de serviços com o escritório 
Calazans Advogads fato sobre o qual será sugerida abertura de investigação 

específica, ao final deste relatório. 

Benefício recebido: Edição de legislação de interesse com o Decreto n. 9 9048/2017, 

além de outros atos normativos, elencados em relatório de análise próprio. 

Principal suporte probatório: Material apreendido e produzido no curso das Operações 

PATMOS e SKALA, informações bancárias, telemáticas e extratos de telefones, 
depoimentos em colaboração, informações prestadas pelo TCU, Relatórios de Análise e 

outras produzidas no curso da investigação. 

Dos crimes para indiciamento: 

Considerando as mensagens trocadas pelos interlocutores, contratos 
simulados firmados, correspondências eletrônicas, depoimentos de testemunhas, 
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pagamentos, entre outros elementos produzidos, indicados em fatos e fundamentos 
expostos ao longo deste relatório, entendemos haver elementos concretos e suficientes 

para vinculação de autoria e indícios de materialidade do crime de corrupção ativa, 

previsto no Art. 333 do Código Penal, praticada por CELSO GRECCO, do GRUPO 

RODRIMAR, tendo em vista pagamentos ilícitos realizados para a ARGEPLAN, por meio de 
contratos simulados com a empresa ELILAND DO BRASIL, no valor de 2,4 milhões de reais, 
entre 2000 e 2010, além de atuar de forma decisiva junto à ROCHA LOURES para edição 
da legislação de interesse. No mais, diante do mesmo suporte probatório, também 
presentes suficientes indícios do crime de lavagem de dinheiro, previsto no Art. 1 

da Lei n2  9.613/1998 e organização criminosa, previsto no Art. 22, § 42, inciso II da 

Lei n. 2  12.850/2013, promovendo-se ainda o indiciamento para tais crimes. 

12.4 - RICARDO CONRADO MESQUITA 

Principais ações: 

Diretor financeiro do GRUPO RODRIMAR e também responsável por 
acompanhar as questões relacionadas às concessões portuárias do Grupo. Juntamente 
com CELSO GRECCO, iniciou as tratativas para alteração da legislação de interesse do 

setor ainda em 2013, quando procuraram o então VICE-PRESIDENTE MICHEL TEMER, 
tendo feito também os primeiros contatos com ROCHA LOURES. então assessor de 
MICHEL TEMER, na intenção de receber tratamento diferenciado para seu setor de 
negócios. A partir de então, assumiu a maior parte da interlocução com ROCHA LOURES, 
com intenso contato, tanto via mensagens quanto em reuniões presenciais. Mensagens de 

maio/2017 chamam atenção porque ROCHA LOURES faz questão de informar para 

RICARDO MESQUITA que havia falado com o PRESIDENTE MICHEL TEMER sobre 

assuntos de interesse: 

ãw 
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ID 	 3333820 	 Tipo 	 Audio 	 Direção 

Data 	 04/05/2017 	 Hora 	 1943 15 	 Duração 	00:06 11 

Alvo 	 Rodrigo Loures 	 N° 	 41999722644 	N° Contato. 	13981060029 

Arquivo 	333382020170504194315_75700061 1 

Interloculores 	RODRIGO X RICARDO - Decreto Portos 

Degravação 	
RODRIGO informa para RICARDO que na quarta-feira farão um ato com a assinatura, que ainda 
não foi assinado RODRIGO recomenda que RICARDO converse com o Senador WELLINGTON que 
é o Lider da Frente Parlamentar e que outros que têm opinião sobre o assunto 

1000032] 

RO - O que eu sugiro, e a sugestão que eu recebi, foi falar com o GUSTAVO e tratar, que não 
nada ainda confirmado 
RI- Isso é certeza? 
RO- E absoluta. Foi o que foi o que. ffei com o Presidente e o' Presidente me deu essa noticia 

de que ele não assinou nada 
RI - Ta 
RO- E que a ideia é fazer uma ato na quarta-feira da semana que vem Eu não sei que coisa e 
essa, porque que tem que convidar o setor, tem que organizar. Acho que amanhã você precisa 
falar com o WELLINGTON 
RI- Preparar imprensa. tudo não é? 
RO E eu acho que precisa examinar eu até amanhã vou a Sào Paulo multo cedo, vou passar ai 

o dia, e qual é a itiesa. é que nesse fechamento. 
RI-Hã'? 
RO- É que quaisquer eventuais dúvidas e alustamenlos eventuais para este tema precisam 
acontecer segunda e terça-leira pelo que eu entendi Porque a iera sena fazer um evento, um 
ato ja na quarta-feira Agora, eu não sei quem é que rã convocando Você como e Diretor ai 

SIS 	Sistema de Interceptação de Sinais - CGTI/DPF 	 26 

das entidades, se você não tã sabendo de nada, então é uma coisa precipitada rie9  uma coisa 

mal ajustada 
RI- Ninguém tá sabendo de nada, nada, nada. 

[Continuam conversando sobre o evento] 

ID 	 3335570 	 Tipo. 	 Audio - 	 Direção 

Data 	 04/05/2017 	 Hora 	 20:29:06 	 Duração 	000433 

Alvo 	 Rodrigo Loures 	 N° 	 41999722644 	N° Contato 	13981060029 

Arquivo 	3335570_20 1 70504202906_7573_000433 

Interlocutores 	RICARDO X RODRIGO 

Degravação 	RICARDO diz que o assunto está contornado e que segunda-feira tera uma reunião juridica 
RODRIGO orienta sobre a reuniio, que devem ser mostrados os entbasamentos e a realidade 
RICARDO quer marcar um conversa com RODRIGO e o SEPULVEDA, Presidente da Santos Brasil. 
maior terminal Ia de Santos RODRIGO concorda Em determinado momento RICARDO diz que 
RODRIGO é o pai da criança". 

100 03 031 

RI - E isso ai você é o pai da críatça. entendeu? 
RO- A ideia e que se o qov*mo for tomar uma dectsãoinessa ou naquela direçO. 
RI- Tenha que ser valorizado, valorizado não é? 
RO- Acho que a última oportunidade, viu RICARDO de transmitir qual e a realidade da economia 
e tem que ver, enfim falar a verdade sempre. 

[Continuam marcando a reunião( 	1, 1  

Junto ao setor portuário, RICARDO MESQUITA chegou a ser referenciado e 

parabenizado pelas conquistas que o GRUPO RODRIMAR esperava obter com a nova 
legislação, conforme citado a título exemplificativo nas mensagens abaixo, extraídas de 

conversas no aplicativo WhatsApp, em 15/12/2016, que tratam sobre atendimento de 

pleitos da RODRIMAR em minuta do Decreto 9048/2017: 
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551 198264255/ 	 Marcação de 	Direção: 

@s.whatsapp.net 	 tempo: 1 5-Dec-16 	Entrada 

13:14:35(UTC-2) 	Corpo: 

Gustavo Moura 	
Governo renovará contrato portuário vencidol Numa reviravolta de 

última hora, o governo acatou pleito de empresários com contratos 

portuários vencidos e admite adaptá-los ao prazo de 35 anos 

renováveis sucessivamente até 70 anos. A novidade consta da ultima 

vers8o da minuta do decreto que vai alterar a atual regulamentaÇàO 

da Lei dos Portos (12.815, de 2013). A proposta aprovada pelo qrup 

A mensagem anterior foi enviada por uma pessoa chamada "Gustavo 

Moura", cujo o título é Governo renovará contrato portuário vencido. Em resposta, 

"Willy" (supostamente Willy Maxwell, Diretor de Logística da Rodrimar) responde à 

mensagem e diz "Parabéns para a Rodrimar e Ricardo Mesquita e todos pois a Rodrimar 

comandou boa parte desse trabalho. Agora a Recompensa". Segue reprodução: 

3513981110230 1 
	

M,lrcçao de 	Direçao: 

s.whatsapp.flet 	 tempo: 15-D5C-16 Entrada 

- = 	 13:15:47(UTC-2) 	Corpo: 

vABY 	
Parabéns pala a Rodrimar e Ricardo Mesquita e todos poisa1 

- Rodrimar comandou boa parte desse trabalho Agora a recompensa 

Status: Lido 

Plataforma: Celular 

Casos relacionados: Edição do Decreto 9048/2017, no qual, sem a interferência e 

tratativas de RICARDO MESQUITA com ROCHA LOURES, não conteria os dispositivos para 

atender os interesses do setor portuário, em especial do GRUPO RODRIMAR. 

Principal suporte probatório: Material apreendido e produzido no curso das Operações 

PATMOS e SKALA, informações telemáticas e extratos de telefones, depoimentos em 
colaboração, informações prestadas pelo TCU, Relatórios de Análise e outras produzidas 

no curso da investigação. 

Dos crimes para indiciamento: Havendo elementos concretos de autoria e 

materialidade, nas circunstâncias descritas nos tópicos acima, para se atestar que 
RICARDO CONRADO MESQUITA cometeu o crime previsto no art. 333 (corrupção ativa) 

do CPB, uma vez quesua participação no ato oficial da edição do Decreto 9048/2017 foi 

decisiva para atendimento dos pleitos das empresas. 
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12.5 - GONÇALO BORGES TORREALBA 

w \ç 

Principais ações: 

Membro da família Torrealba e um dos sócios do GRUPO LIBRA, 
responsável por fazer a interlocução entre os líderes do MDB, com destaque para 
EDUARDO CUNHA e MICHEL TEMER. A família fez doações eleitorais "oficiais" para o 

partido, nas quais há indicação que visavam obtenção de apoio político do MDB na defesa 
de seus interesses no setor portuário, havendo elementos concretos para se acreditar que 
que GONÇALO TORREALBA seja o responsável por fazer esta interlocução entre seus 
irmãos, decidindo pelas doações, assim como também tem o devido acesso aos agentes 
políticos que efetivamente ajudaram o GRUPO LIBRA na solução de suas demandas com 

o poder público. 

Conforme reconhecido por GONÇALO TORREALBA em oitiva em sede 
policial, logo após ser editada medida provisória contrária aos interesses do GRUPO 
LIBRA, recebeu ligação do ex-Deputado Federal EDUARDO CUNHA, ocasião em que 
marcaram encontro para discutir o assunto. Posteriormente, durante o processo de 
aprovação da nova Lei dos Portos n. 12.815, foi inserido dispositivo de interesse e 
necessário para que o GRUPO LIBRA pudesse renovar suas concessões no Porto de Santos, 
conhecido como "arbitragem". Porém, em oltiva, o empresário nega ter sido beneficiado 
pela legislação, em que pese tenha se utilizado do dispositivo logo após sua edição. 

Segundo o colaborador LÚCIO FUNARO, EDUARDO CUNHA e o então VICE-
PRESIDENTE MICHEL TEMER estavam acompanhando a sessão da edição da Lei dos 

Portos, em 2013, para defender os interesses do setor portuário: 

de 2012: QUE nao conhece pessoarnente MARCELO DE AZEREDO, QUE tem 

ohenento da apizadede EDUARDO CUNHAcom GONÇALO TORREALBA 

do GRUPO LIBRA desde 2003. sabéndo que o mesmo contribuiu 

constantemente para as campanhas e!eitorais de EDUARDO CUNHA ou para 
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quem este Infiicasse conforme relatado por EDUARDO CUNHA para o 

depoente: QUE durante as campanhas de EDUARDO CUNHA para deputado 

federal constatou por diversas vezes o uso do helicóptero do grupo LIBRA. nos 

em qualquer depoimento durante processo de colaboração em 2015. QUE 

reitera que a tratativas de doações do grupo LIBRA para o PMDB eram 

decididas diretamente entre GONÇALO e EDUARDO CUNHA; QUE desconhece 

eleitorais para MICHEL TEMER: QUE EDUARDO CUNHA comentou com o 

depoente queteria "resolvido a vida' de GONÇALO TORREALBA e grupo LIBRA 

com alteraçâd na MP relaGionada ao setor portuano, no final de 2013, ocasião 

em que EÚWARDO CUNHA incluiu dispositivo de interesse que aíetava 

beneficamenlê o grupo LIBRA, através da substituição de litigio na justiça estatal 

por arbitragem em casos de discussões de débitos do grupo LIBRA com õrgãos 

estatais ligados ao setor portuário. QUE a partir de então o grupo LIBRA, 

possuidor de debito bilionário, conseguiu CND junto aos órgãos oficiais, pois 

requereu a instalação de arbitragem para a discussão este débito: QUE tal 

manobra de CUNHA possibilrtou que o grupo LIBRA continuasse renovando 

suas concesões: QUE desconhece eventuais benefícios trazidos pela 

QUE entretanto, tem conhecimento que na tramitação da referida MP o 

deputdo EDUARDO CUNHA, juntamente com TEMER e HENRIQUE 

EDUARDO ALVES, trabalhararw para que nao fossem prejudicados os 

inteiesses do gupo ELDORADO. SANTOS BRASIL, RODRIMAR, dentre outros 

Que se recorda que durante a tramitação desta medida provisória foi realizada a 

sessão mais longa da história na CÂMARA DOS DEPUTADOS, o que comprova 

que referida medida provisória trazia grandes interesses dos par3amentares 

Pesquisas no site do TSE apontaram que o MDB está entre os maiores 
recebedores de recursos em doações eleitorais do GRUPO LIBRA e seus sócios: 

PARTIDOS 2010 2012 2014 Total 

R$ R$ R$ R$ 
PSB 1.988.198,00 1.690.000,00 5.979.192,58 9.657.390,58 

R$ R$ R$ 
PMDB 

R$ 	741.234,00 20.000,00 4.375.000,00 5.136.234,00 
R$ R$ R$ 

PT 
R$ 	400.000,00 130.000,00 1.000.000,00 1.530.000,00 
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R$ 	 R$ 
PSDB 

	

R$ 120.000,00 450.000,00 	852.000,00 1.422.000,00 

E, parte destes recursos, inclusive, chegaram até o Presidente TEMER, via 
direcionamento interno do Diretório Nacional, em valores de 500 mil reais, em 2014. 

GONÇALO TORREALBA também disse em oitiva que se encontrou com 
MICHEL TEMER e JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO em outras ocasiões, ainda quando 
MICHEL TEMER era DEPUTADO FEDERAL, para tratar de questões o Setor Portuário e 

outros temas: 

QUE se recordando melhor, também se encontrou com o Senhor MICHEL 
TEMER no escritório que este mantinha em São Paulo, ao que se recorda, no 
prédio onde fica sediada a empresa FSB, no bairro Itaim; QUE não se recorda 

ano, mas pode afirmar que naquela época o Senhor MICI-JEL TEMER era 
apenas Deputado Federal; .. QUE na reunião no escritório de MICHEL TEMER 
acredita que talvez estivesse também presente JOÃO BAPTISTA LIMA: QUE 
reitera que nesta reunião tratou apenas de interesses institucionais do 
setor portuiiriQ. na  época não tendo conversado sobre questões eleitorais ou 
doa ções; QUE, também ao que se recorda pode ter tratado de questão 
relacionada à reforma tributá ria e o impacto nas instituições financeiras 
QUE esclarece que na época o Grupo Libra possuía a instituição 
financeira BOREAL (banco, corretora ou distribuidora) e tal visita ao senhor 
MICHEL TEMER ocorreu na condíção de liderança política, servindo para que 

declarante e sua empresa pudesse entender melhor efirmar convicção sobre 
a conjuntura da política econômica do governo, buscando elementos que 
auxiliassem o declarante na avaliação sobre taxas de juros e outros 
componentes econômicos de interesse para o crescimento dos negócios do 
Grupo Liibrci QUE acredita que ao longo de mais de dez anos tenha tido umas 
três reuniões deste tipo com MICHEL TEMER: OUE o declarante 
considerava muito boas as avaliações repassadas por MICHEL TEMER 
tendo em vista que possuía uma compreensão muito clara do cenário político; 

Também tendo sido levado para encontro com o Presidente no palácio do 
JABURU, por GLEISI HOFFMANN, então chefe da Casa Civil, quando estava em tratativas 
para realizar renovação das concessões de seus terminais: 

QUE se recorda, entretanto que participou de reunião com a Ministra 
GLEISE HOFFMANN na Casa Civil, mas acredita que tal reunião tenha 
ocorrido em 2015, quando estava se discutindo a renovação das 
concessões do Grupo Libra QUE melhor se recordando, de fato participou 
de uma reunião no Palácio do Jaburu em 2015, chamado pela então 
Ministra da Casa Civil, GLEISE HOFFM14NN com a presença do Vice-
Presidente MICHEL TEMER. QUE nesta reunião o declarante foi sozinho; 
QUE no Palácio do Jaburu estavam, além da Ministra GLEISE IIOFFMANN e 
do Vice-Presidente MICHEL TEMER, vários assessores, tendo aparentado para 

declarante tratar-se de uma reunião de trabalho; QUE o declarante 
esclarece que foi chamado apenas para ser informado pela Ministra GLEISE 
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HOFFMANN, na frente do Vice-Presidente MICHEL TEMER, a qual falou para 
o declarante "nós vamos precisar do berço do Terminal 37 para 
escoamento de irãos de soja"; QUE o declarante tem conhecimento que o 
berço do Terminal 37 será repassado para a empresa CARIl MURU; QUE na 
época, GLEISE HOFFMANN havia dito para o declarante que de fato seria 
repassado o berço para empresa vízinha do Terminal 37; 

Posteriormente, GONÇALO retificou a informação, dizendo que tal reunião 

ocorreu de fato em 2013. 

E, ainda, GONÇALO TORREALBA também disse no mesmo depoimento que 

conheceu JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO quando este buscava contribuições eleitorais para 
campanha de MICHEL TEMER para Deputado Federal, mais de 10 anos atrás, conforme 

detalhado em tópico próprio deste relatório e destacado também adiante. 

Tais fatos não deixam dúvida sobre a influência do Senhor Presidente 

MICHEL TEMER com empresários do setor portuário. 

Vale a pena transcrever pequeno trecho de reportagem publicada em 2011, 

onde se mostrava visível a disputa política sobre as concessões portuárias, dando ênfase 

que tal área econômica lucrativa seria historicamente vinculada ao Presidente TEMER: 

/'()l? LE!L/1 SUWWAN 
05/04/2011 0:00/ATUALIZADO 04/11/2011 0:12 

PUBLICiDADE 

SÃO PAULO - A criação da Secretaria Especial de J'oiios, e,,i 2007, Inarcou o início 
do domínio do PSB /10 setor, sob cümnauido dos irmãos C'iro e Cid Gornes. /1//les. O 

cobiçcido Porto de Soutos era loteado (?1111(? o P1? (ai/ligo PL) e o PT. Em 2003. os 
dois partidos viram a e/lance de desmontar a influência, de quase uma década, do 
PMDB de Miciz ei Temer na Companhia de Docas do Estado de São Paulo (Codesp). 

Nos últimos a//os, O /orlo voltou ci 50?!' superuvildirio. com  lucro de cerca de RS 100 
milhões em 2010 e umci movimentação recorde de 96 milhões de toneladas. ('ou,z ci 
presidente Duma Rousse/f ci Secretarici de Portos permncmeceu com o P51? e iiassoui 
das mãos de Pedro finto para O ex-l)i-(1eiio de Sobrul Leonidas Cris/ino. A chcimacia 
"porteircifechacia" do PSB levou à queda em 2007 de cjualro diretores cia ('ociesp 
apadrinhcicios por Teima de Souci (PT-SP). Paulo Fratcsc/zi (PT-Si'). Vicente 
Cascione (PTI3-S1') e Vcmldemar Costa Neto (PR-SP). Assumiram cjuatro técllic'os de 
ccirreircl ou ligados a finito e ('iro. 

Antes do goverizo Lula, a Codesp era vista conzo territó rio de Temer, que avalizou 
três presideuutes: Marcelo Azeredo (1995-1998), Paulo Fernaudes do Cariuio (1998-
1999) e Wagner Rossi (1999-2000). Os dois primeiros são investigados pelo 
Ministério Público por prejuízos em renegociações cio' dívidas, mudanças conircutudlis 
e irregularidades ciii licitações. 
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Leia mais: 	
jj/vice_presidentc_nhichCl4eI11eraV itou- 

Casos relacionados: 

..- Doações eleitorais para o MDB e MICHEL TEMER. 
,- Contratos da ARGEPLAN com GRUPO LIBRA. 

Benefício recebido: 

r Edição de legislação de interesse com o Decreto n. 2 9048/2017, tendo 

requerido benefício de alteração de prazo contratuaL já com base na nova 

legislação. 

.- Renovação das concessões portuárias. 
Além de outros atos normativos que permitiram o funcionamento regular de 

terminais do Grupo LIBRA. 

Principal suporte probatório: Material apreendido e produzido no curso das Operações 

PATMOS e SKALA, informações telemáticas e extratos de telefones, Relatórios de Análise, 

informações de doações eleitorais do TSE, oitivas e outros documentos produzidas no 

curso da investigação. 

Dos crimes para indiciamento: Havendo elementos concretos de autoria e 

materialidade, nas circunstâncias descritas nos tópicos acima, para se atestar que 
GONÇALO BORGES TORREALBA cometeu o crime previsto no art. 333 (corrupção ativa) 

do CPB e art. 12  da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), tendo viabilizado a realização 

de doações eleitorais oficiais de sócios do Grupo LIBRA, como forma de obter apoio de 
agentes políticos que possuíam condições de exercer influência junto a órgãos 1)úhlicos 

vinculados ao setor portuário e editar de atos normativos de interesse para a manutenção 
dos negócios do Grupo, a exemplo do ex-Deputado Eduardo Cunha e MICHEL TEMER, 

atual Presidente da República. 

12.6 - CARLOS ALBERTO COSTA 
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12.7 - JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO 

Principais ações: 

JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO e CARLOS ALBERTO COSTA, sócios da 

ARGEPLAN e outras empresas, são os principais responsáveis pela criação da 

engenharia para recebimento de recursos indevidos, servindo para recebimento de 
acertos de "propina" do setor portuário, conforme destacado ao longo do trabalho, 
sobretudo para custeio de despesas pessoais, familiares e de campanhas eleitorais do 

hoje Presidente da República MICHEL TEMER. 

Tendo sido apontado também que a estrutura montada por LIMA e COSTA 

serviu para outros "esquemas" decorrentes de tratativas e/ou compromissos financeiros 
ilegais firmados pelo Excelentíssimo Senhor Presidente MICHEL TEMER, visando sua 
colocação posterior à disposição do Senhor MICHEL TEMER, para destino e uso destes 

recursos. 

No mais, LIMA e COSTA agem em conjunto, encarregados de buscar 

soluções para dar aparência de regularidade em tais transações, como a simulação de 
prestações de serviços em contratos, confecção de recibos com falsidade ideológica, entre 
outros atos. Havendo robustez de elementos que permitem afirmar que, JOÃO BAPTISTA 
LIMA FILHO, sua empresa ARGEPLAN, suas outras empresas e seus sócios compõem 
importante estrutura de capitação de recursos financeiros ligada ao senhor MICHEL 

TEMER. 

A documentação apreendida na posse de CARLOS ALBERTO COSTA 

saíram diversos documentos que também não deixam dúvida sobre a criação 
sistemática de empresas "de fachada" para atuar em nome da ARGEPLAN, visando sua 

ocultação em tais negócios, a exemplo da ELIALND DO BRASIL. 
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Urna anotação em especial, datada de 1999, ocorrida em meio às 

tratativas com executivos do GRUPO JSL, chama atenção pela falta de pudor em tratar 

de assuntos ilícitos, em meio à simulação de prestações de serviços: 

1 \ Ifl;)h 	jl illCo e 	tyO ( ) ( 1' 	1 	t 	 para & 
1 

(adtl i tugit dn F'RL )'1f) mas pa,a 	d\uda. 

Na ocasião, CARLOS ALBERTO COSTA procura uma forma de inserir uma 

empresa no contrato com a CODESP, de forma oculta, para captação de "propina", e 

analisa opção de se buscar um preposto ("LARANJA") para colocar como responsável 

pela empresa de fachada que se pretendia constituir como solução no caso do "LIXO" 

(CODESP-JP TECNOLIMP, em atos que culminam na criação da empresa ELILAND DO 

BRASIL. 

Ouvidos em sede policial, os executivos do Grupo JSL confirmaram as 

reuniões com COSTA, na ARGEPLAN, mas negaram que o negócio ilícito tenha 

prosperado. 

A anotação seguinte é no mínimo uma confirmação do uso de prática não 

usuais para empresas idôneas, mas aparentemente comuns para LIMA, COSTA e a 

ARGEPLAN: 

V1  OPÇÃO) Participação por intermédio de um OFFSHORE; 

2 OPÇÃO) Opção de compra direta pela ARGEPLAN, de ações da JULIO 
SIMÕES / PIONEIRA, uma promessa de entrada na SPE (Sociedade de 
Propósito Específic027) após determinado prazo; 

32  OPÇÃO) Inserção de uma interposta pessoa (seria uma espécie de 

preposto da ARGEPLAN). 

SPE - é uma sociedade empresária cuja atividade é bastante restrita, podendo em alguns casos ter prazo de 

existência determinado, normalmente utilizada para isolar o risco financeiro da atividade desenvolvida. 

Fonte: https:!/pt.wikipedia.org!wild/Sociedade deprop%C3%R3sito_espec%C3%ADficO 
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, 	ík 

" 	 1• 

- 	(1 	j.f$ftvp - Ii 	4.t" t , ' 

Anotações manuscritas sobre a reunião datada em 21/08/1998. Atenta-se para os participantes da 
reunião e opções apresentadas para a ARGEPLAN 

Na sequência, as anotações indicam os desdobramentos da avalição, após 

apresentação das propostas acima, quando a opção de ingresso de PREPOSTO é melhor 

explanada sendo indicado que: 

CASo LiXo 

V C)pção: 1 GRI., P0 Te;11 . 	ç.lo d 	oii1r. t  

2 	rtr.0 	(k 	 I'R) P( )I( 1 	.t 
pPI.1 	flt1f.'i 	1k 	lli. o. 	fl( 	 qu 	 II( 	h• 

JÇOI-. 

) Dt.'r.l 	.&'r 	t'tlj)ULlii.l 	ri 	I1l'l.I,ll 	 FI I( 	)' 1 ( 	1 

1.I 	.O 	pr-.t.11I-.(. 	tlllt 	r- 	II 	lI1IllI 	)" 

 O 	(RL 	PO 	d&.r.t 	.,ind, 	(l!1l(l. 	i1ular 	I11&)rIl 

I1 	t()  

Ccli 	>I1JInIt:». 	protIeIfllSi.r.1(km 1Ull, 1) 	I.1. •h, 

11l11fl1 	iI 

t 	tIlUl 	II1!II 	: 	ic 	'-- 	l-' 	 1 

LI 	l 	I)L__l. i 1. 	....... 

 ra 	1 	( ) 	1 () 	nc nr 1IU 	uni  

do 	nos,', 	.,,iisuItO! 	1 1 	ii 	prcI!t 1111 
)tØ\Inuo 

imite ck' reteita suporlá\ nI nin 
 

.00O 00 	ou R$ 60.000.1)Ç1' iTl 
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Outras anotações sobre as opções apresentadas na reunião entre a ARGEPLAN e a 
TECNOLIMP (grifo nosso). 

Chamando atenção o trecho do texto que demonstra que COSTA não 

queria de forma alguma que a empresa ARGEPLAN aparecesse ostensivamente nos 

negócios, buscando conseguir alguém que assumisse qualquer responsabilidade pelos 
negócios da empresa de "fachada" que se pretendia criar. Isso fica óbvio com a 

expressão: "O GRUPO SÓ NÃO PODERÁ IR PARA A CADEIA NO LUGAR DO PREPOSTO, 

MÁS PAGA O ADVOGADO". 

E, no caso específico, a empresa criada foi a ELIAND DO BRASI LTDA, 

tendo como tal "preposto", ALMIR FERREIA MARTINS, contador da própria 

ARGEPLAN, o qual informou em oitiva policial que até hoje não sabe esclarecer sobre 

as reais atividades de tal empresa informado apenas que a ELILAND DO BRASIL 

possuiu contrato com o GRUPO RODRIMAR por 10 anos. 

Já em relação ao CORONEL LIMA, há farta documentação juntada nos 

autos que indicam sua gestão na ARGEPLAN muito antes do ingresso oficial, inclusive 

contrato de gaveta sobre compra de contas da empresa datado de 1995. 

I\,rR 'II''T( 1' U 1 I( 1 1 %R 1)1 ( O\tJ'ItO'I I".( ) DV ( IS W 1 

'.t I X 1)1 4)1 ()1 v, 1H s( III) I)I I'( )k Ot 4 )TV' 1)1 

	

KIsI')..,I3II II) %DI iP.t II ',i) 	1 01 1 K%'s t 1 '____ 

Polo nrM',k 	 uls,ult SC (,'mp,.rn, 	dc 	o I,a ScfOric .k 	de 

	

4 	ri,l.,I.* o ,,,,Ins , cç,iç..o i.  tuvi- 

( 'RLIs 'l.UIkít) ( O'.I A, t,,4oro 	i'iooiii.,  poi.&w i 	J.l., lo 

i,fr,Icl,4r 44 	o 	'.li, 411' o ,144,mlo n, 014 wh o ri' 06 ','4Y OS..(,i, rodcntv o 

	

du L 	s )'.I,Àl) ni Ru4 A44Ma. n' 14$ 

(1 'cIO\ KJ(I 	,. oi 	t',o.'m,roitlo 

J1)() II'. PTIS IA I.I1 A 1 flUO 	,r1te,,i, lo ~w~ pol.,4ot t, ç4oI ir 

44 4.. 	• O 	' 	,,.,iI, no (P1 	..h o fl O') 70,1 1,fl.,4X y,denio o 

	

—to 1 •'ll.l .l.• 	'oJ 	h 	O I'I4k. 4 4403 40.10O ri,lO 	i,' 4 ? 

rK(4tI l4 '.11 (*SSU)'4.44I() c  

Si IRIA 1:1 	I'a -%l)l .f)IIS IIRIU) 	I% 	In c4!c,oj ç,,.n 	, rircol.ci:a 

Já 	ii 	 44 1 	1 t ''1 144 O 	 lh. (P1 	4b 

	

(;.? 	. 	•ic 

l'n.I41' o 4O 	•p*, 	o.'' IN 41 4451 511 '4.41 t.l'I% Ii o  

k14.I"% MARIA 44(1.14) i 1)51 . 	 I 	. -i' 	ro 

iiei,Iiock 44 	 rWflhA no 4I'F o1, o ri' ',41 04,) f,'O •'•'.f•8'oOT0k' 

..1. '  

Capa do Instrumento Particular de Lt'sSaiO e 1 ransierencia (IC UOU)S 
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.,çt1fl 	' 	 tI. 	U1ea 	tfl.jiy 	.s ,flr 	tr 	 • t..LL •j q,.*l Iu, • 	t% ;ust d 	'2 (dius) 1 	
,, 

ç II' Ii,  

	

( tki 	 rt' t 
1 	'I .DJN 

ti.• 	t ''ri Eu.* 

/ 

Y4.l y.,• , r'.. 
r MA i,l'* 	 tlii'i 

., - .. 

.lJ viI,Ir 

r4Itinni1 

5996 

tLfl. 	•- 

1cj4fl 
	 PNIt.A ftP l.I*'EIÇ OC•Jl 

(. 	R.'HO. ;is—j:II 

Píigina final do Instrumento Particular de Cessão e IransterenCla (lc Quotas 

No RAMA 054/2018, apenso, consta identificado documento apreendido 

em compartimento secreto na residência CARLOS ALBERTO COSTA, que não deixa 
dúvidas sobre a utilização da estrutura da ARGEPLAN para atendimento das demandas 
de MICHEL TEMER há 20 anos. Consta no documento que o 'Escritório Político" do 
então Deputado Federal MICHEL TEMER fazia parte da própria estrutura 

organizacional da ARGEPLAN, como uma das atividades sob responsabilidade direta 

de LIMA: 
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H~
GEPL-AN 
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CRONOGRAMA DAS AÇÕES PARA 1.990: 

ANEXO-I ] 

Organograma de "LIMA" na composição da ARGEPLAN, Escritório Político e participação no grupo 
Rodrimar, grupo Libra e Comab; 

Diversos outros documentos apreendidos indicam ainda que a 

ARGEPLAN, na mesma época, custeava despesas do Escritório Político de MICHEL 

TEMER, como se pode perceber desta relação contendo pagamento de funcionários e 

outras despesas da ARGEPLAN, além da indicação clara sobre custeio de despesa de 

30 mil reais para "ESCRITÓRIO POL. MTI, em 07/1998. 
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Fatos que, apesar do lapso temporal e 20 anos passados, se mostram 

repetir nos dias atuais, do que se pode concluir pelos documentos produzidos na 

investigação. Neste sentido, no e-mail abaixo, originado da caixa de mensagens de 

funcionário da ARGEPLAN, datado de 25/07/2016, consta determinação, a pedido de 

LIMA, para que o advogado CRISTIANO BENZOTA providenciasse "termo de 
rescisão" de contrato de imóvel localizado na Avenida Antônio Batuíra, n. 470, 
Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, justamente onde funcionava o comitê do Senhor 
MICHEL TEMER tendo, inclusive IOÃO BAPTISTA LIMA FILHO como fiador: 

),IIr, 	 É... 	 t 	r 	É.:: 

algunra ouUa qu..ic rorOna 	a locação, por 'avo' ma informe q$r a inserirerri-o-, nr minJ 

lcuz ria 

I l'crcira 
l'rcstc Borba 

'.a C'jr,to AJg*'ni. 	: 	tt ..t 

!' 	Eb - 510 	l( 

ti 

tt 

Isorn: 

Sr3t)jor t 	.. 	•,nt t'.Q 

rn*!çd') Dr iirn. er.vo.Érta m nExoOCon tcCto(aÇtr para aue sea Ç)tO'.i •lt' O TO 	T 

mt 	ta: 
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ERMO DE RESIUÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 

KETTY CIRILLO LOURENÇO, brasileira, viúva, do lar, portadora da cédula de identidade RG n2 

1.949.088 (SSP/SP), inscrita no CPF-MF sob o n2 005.743.338-04, residente e domiciliada na Rua 
Padre Carvalho, 85, apto, 141, Pinheiros, São Paulo-SP, neste ato representada por seu 

procurador, Sr. SÍLVIO LOURENÇO, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de 

identidade RG n9 3.449.400-5 (SSP/SP), inscrito no CPF sob n9 599.343.558-68, residente e 

domiciliado na Rua Lisboa, 964, Pinheiros, São Paulo~  SP; doravante denominada LOCADORA; 

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, frasileiro, casado, com separação total de bens, advogado, 

pórtacror 	c.U01t1 i itTdaeRG n2 2.586.876 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o ri2 
069.319.878-87, domiciliado na Rua Pedroso Alvarenga, 900, 102 andar, conj. 101, Itaim Bibi, São 

Paulo - SP; doravante denominado LOCATÁRIO; e 

JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, Lrasileiro, solteiro, arquiteto, portador da cédula de identidade RG 

ri- 	 inscrito no CPF/MF sob o n2 029.709.378-91, domiciliado na Avenida 

Heitor Penteado, 1850, conj. 05, Sumaré, São Paulo - SP; doravante denominado FIADOR; 

têm entre si justo e contratado o presente TERMO DE RESILIÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 

BEM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL FIRMADO EM 01 DE ABRIL DE 2010, que será regido pelas 

cláusulas e condições abaixo descritas, a saber: 

1— DO OBJETO: 

imóvel para uso não residencial situado na Avenida Antônio Batuíra, n2 470, Alto de Pinheiros, Sào 

Paulo-SP 

II - DA RESIUÇÃO: 

Os signatários deste instrumento têm, entre si, justo e acordado, o encerramento do Contrato 
de Locação de Bem imóvel Não Residencial firmado em 01 de abril de 2010 relativo ao imóvel 
descrito na Cláusula 1 - Do Objeto, deste Instrumento, resilindo-o na forma e condições ora 

pactuadas. 

III - DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL: 

O LOCATÁRIO se compromete a restituir o imóvel à LOCADORA inteiramente desocupado e no 

mesmo estado de conservação e habitabilidade que o recebeu, entregando-lhe as chaves até o dia 
» de» de 2015, mesma data em que a LOCADORA promoverá a sua vistoria, funcionando, 

também, a assinatura do presente Termo de Resilição, como declaração expedida pela LOCADORA 

de aceitação de absoluta conformidade das condições do imóvel ora restituído. 
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IV - DAS DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO: 

Conforme rege a Cláusula Décima do Contrato ora resilido, todas as despesas, incluindo, mas não 

se limitando a tributos, impostos, taxas, luz, gás, telefone, vigiláncia, incidentes sobre o imóvel que 
permaneceram sob a responsabilidade do LOCATÁRIO foram quitadas mês a mês e devidamente 

comprovadas, nada sendo devido a este titulo à 	 outorga neste ato plena quitação. 

Parágrafo primeiro: a partir da data da restituição co imóvel prevista na Cláusula lii deste 

instrumento, todas as despesas acima relacionadas, que venham a Incidir sobre período posterior 
à restituição do imóvel, voltam a ser de responsabilidade da LOCADORA, mesmo que 

eventualmente expedidas em nome do LOCATÁRIO, não podendo ser deste exigidas, cabendo a 
LOCADORA efetuar seu pagamento até, no máximo, o dia dos seus respectivos vencimentos, 

independentemente de qual venha a sera sua forma de cobrança. 

Parágrafo segundo: a LOCADORA se obriga a solicitar a transferência para o seu nome das contas 

acima relacionadas que eventualmente estejam em nome do LOCATÁRIO. 

V -DISPOSIÇÕES FINAIS: 

A presente Resilição é feita de comum acordo entre as partes, outorgando a LOCADORA a mais 

plena, ampla e geral quitação, para nada mais pretender ou reclamar. 

Parágrafo único: de igual forma, a LOCADORA outorga a mais plena, ampla e geral quitação ao 

FIADOR, que assina também ao presente instrumento, desobrigando-o do encargo que assumiu. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente TERMO DE RESILIÇÃO DO 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL FIRMADO EM 01 DE ABRIL DE 2010  
03 três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas. 

São Paulo, 	de 	de 2015.i 

KE11Y CIRILLO LOURENÇO 	 MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA 

JOÀO BAPTISTA LIMA FILHO 

Testemunhas: 

Nome: 	 Nome: 

RG: 	 RG: 

CPF: 	 CPF: 

Outros documentos, datados de 2002, também indicam intensa atividade 

administrativa do CORONEL UNA na ARGEPLAN e seus negócios, assim como esta 

relação de pendências, identificada em mídia apreendida, arquivo "bkpSrv-

Argeplan/Argeplan_Mara/C O M E R C 1 A L_PEN/COMERCIAL/V E T E C/Dr. Lima/Documentos 

de 2002/PENDÊNCIAS.doc: 

PENDÊNCIAS 

Definir os quocientes de produtividade para as áreas da Fazenda 
Esmeralda (pesquisar lei e resoluções) 

Resolver assuntos do Maxim's: 
escrituras 

elaboração dos documentos de prestação de serviços. (Tuneo) 
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. 	colocar o imóvel em locação 

Planejar o acerto Gleba Baracat 
Verificar possibilidade de quitar Jardim Europa 

S. Promover o levantamento de estudos para a plantação de Eucalipto 

Retomar o assunto da lnfraero 
Retomar o assunto da Prefeitura / Dr. Borttoloto / Ver. Goulart 
Retomar o assunto DNOCS 

Acompanhar o assunto M.T / DNIT 
Elaborar documentos de prestação de serviços com a ASCEX 

20. Acertos Tecnolimp 

Visitar a Concremat (Concrejato) - Av. Morumbi n.2  6900 
(Ariovaldo) 

Reativar contrato com lnfraero 

Atestados Técnicos PDA 
Portfólio PDA 
Regularizar Maxim's 

44. Unificação da Fazenda 

54. Cartão para Júlio Simões 

Marcar reunião com a COMAB 
Remeter agradecimentos MT (Natal + Ano Novo) 
Formular convite à Diplomação MT (19/12/02) 11h / Assembléia 

Legislativa 
Poço Artesiano / Jardim Europa 

Oitivas e outros documentos indicam ainda interface na busca de apoio 

político de MICHEL TEMER por meio de JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, demonstrando 

sua importância na organização criminosa, como porta de acesso ao Presidente 

TEMER, além das questões portuárias, inclusive coordenação política e arrecadação de 

recursos de campanha. Sobre o tema, assim informou GONÇALO TORREALBA, em oitiva: 

QUE o declarante esclarece que sempre procurou manter restrições sobre o 
assunto de doações com EDUARDO CUNHA, até porque o Grupo Libra 

sempre doou para o PMDB; 

QUE conheceu JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, também chamado de "Coronel 
Lima", na ocasião em que LIMA foi um dos coordenadores da campanha do 
então candidato a Deputado Federal MICHEL TEMER. pelo Estado de São 
Pau/o, há cerca de mais de dez anos; QUE não se recorda se tal contato de 
LIMA ocorreu por intermédio de terceiros; QUE IOÃO BAPTISTA LIMA de 
fato se apresentou como coordenador da campanha de MICHEL TEMER. 
candidato a Deputado Federal, o qual solicitou a colaboração do 
declarante para doação naquelas eleições; QUE o declarante informou 
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para JOÃO BAPTISTA que as doações do Grupo Libra para os maiores partidos 
eram realizadas diretamente via diretó rios ou candidatos majoritá rios; QUE, 
tradicionalmente, as doações do grupo Libra se concentravam no Rio de 
Janeiro, cidade natal da família Torrealba; QUE, inclusive, naquele ano, o 
declarante se recorda que falou para JOÃO BAPTISTA que já estava fazendo 
doações eleitorais para candidatos no Rio de Janeiro; QUE JOÃO BAPTISTA 
não procurou o declarante novamente para reiterar o pedido; QUE, melhor 
esclarecendo, o declarante se encontrou com JOÃO BAPTISTA por mais 
algumas vezes até informar em definitivo que não iria poder realizar a doação 
eleitoral para o então candidato a Deputado Federal, MICHEL TEMER, 
conforme solicitado por JOÃO BAPTISTA; Que não se recorda o local de tais 
encontros com LIMA, mas acredita que tenha sido na sede do Grupo Libra; 
QUE a partir deste primeiro contato, o declarante passou a ter 
encontros esporádicos com JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO QUE classifica 
sua relação com JOÃO BAPTISTA como amistosa, de simples conhecido; 

Este trecho acima do depoimento de GONÇALO confronta outra afirmação 
do Senhor Presidente MICHEL TEMER, pois respondeu a esta Autoridade Policial que 
JOÃO PATISTA LIMA FILHO nunca atuou na arrecadação de recursos para suas 

campanhas eleitorais (pergunta 13): 

75. Qual c; reiacdo de Vossa Excelência com JoÕo Baprisw Lima Filho, conhecido como 

Coronel Lma?Já trabalharam juntos ou ele já trabolhou para Vossa Excelência? Se sim, 

explicitor circunstcncic1S e períodos. João Bc;prisra Limo Filho já trabalhou em campanhas 

eleitorais disputadas por Vosso Excelénc:o? Se sim, quaifunçdo?Joãc' 5ap1ra L:mc' F!io 

atuo') como arrecadador de campanha paro Vossa Excelénc:c: .' 

Resposta: Conheço o Sr. João Batista Lima Filho desde a época de minha primeira 

gestão como Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 1984,   

oportunidade em que o Sr. João Batista foi meu assessor militar. O Sr. João Batista me 

auxiou em campanhas eleitorais, mas nunca atuou como arrecadador de recursos. 

De modo complementar, sobre outro caso de relevância, também tratado, 
referente ao recebimento de 01 milhão de reais por JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, 
entregue pelos funcionários do GRUPO J&F, FLORISVADO e DEMILTON, após 
determinação de MICHEL TEMER para SAUD, também se acredita esclarecido, após 
produção de informações consistentes que indicam de fato o recebimento de tal valor por 
LIMA, na sede da ARGEPLAN, em 04/09/2014, conforme narrado pelos colaboradores. 
Sobretudo, após anotações localizadas durante as buscas, na casa de CARLOS ALBERTO 

COSTA, em aparente compartimento secreto. 

Assim, entre estes documentos identificou-se uma folha de papel onde 

consta inscrito, "FLORISVALDO - HOMEM DA MALA - DEMILTON", de um lado: 
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Sendo que no verso consta verdadeiro detalhamento de horas, nome 

datas que somadas aparentam anotações decorrente de alguma linha temporL muito 

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

própria ARGEPLAN ou local próximo de sua fachada, local da entrega do dinheiro, 

segundo os COLABORADORES. 

No documento é possível ler as expressões: CALÇADA - ATUAL TV-FOTO - 

VAI LÁ SABER O QUE É ISSO - FLORISVALDO - SONDAGEM - CONTATO C/ LIMA, FOTO 

CELULAR - VAI VOLTAR 2 OU 3 DIAS - VOLTOU - DENILTON - CARRO DELE, sendo 

que em todas essas anotações há horários relacionados e numeração sequencial, indicada 

também por setas. E, quando tais informações são 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 frente da ARGEPLAN. até a 

efetiva entrega do dinheiro, 2 dias depois, com auxílio de DEMILTON, retirado do carro 

deste último. 
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Sendo que tal constatação de entrega em dinheiro vivo na sede da 
ARGEPLAN ganha maior relevância quando analisada em conjunto com suspeitas 
sobre uso de tais recursos em parte da reforma no imóvel de MARISTELA TEMER, 
destacado em tópico, próprio, ainda mais após informações prestadas por MARISTELA 
TEMER, que alega ter gasto apenas 700 mil reais na reforma de seu imóvel dos quais 

MARISTELA ainda não apresentou qualquer recibo que comprovasse que os 

gastos foram suportados de fato por ela. E, de modo contrário, os documentos 

analisados indicam que o gasto real de tal servico no imóvel pode ter atingido entre 

1,5 a 2 milhões de reais. 
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Assim, se pegarmos apenas os valores e recibos apresentados por LUIZ 
EDUARDO VISANI, contratado para fazer parte da obra, temos que o valor pago por 
JOÃO BATISTA, na sede da ARGEPLAN, aproximadamente 950 mil reais em "dinheiro 

vivo já é superior ao valor informado por MARISTELA TEMER, ainda que tenha corno 
comprovar tais pagamentos. Podendo citar de VISANI o seguinte trecho, às fls. 

4194/4197: 

QUE não leve qualquer contato cinterior com a ARGEPLAN até a data de 

setembro de 2013. £1JJÓS ligação de JOAO BAJ'TISTA LIMA FILÍJO, ilo final 
de agosto: QUE nesta ligação, LIMA pediu para que o depoente 
comparecesse na empresa ARGEPLAN. após conseguir o contato do 
depoente ein uma placa de uma obra realizada pelo depoente na região de 
Alto de Pinheiros: QUE .JOA O BÁ PTISTA LIMA FILHO se identificou para 

depoente como LIMA da ARGEPLAN ocasião em que. resumidamnente. 
LIMA disse para a depoente que tinha uma concorrência para a re/árma de 
ma casa, também no Alto de Pinheiros, questionando o depoente se este 

gostai-ia de participar das propostcis: ... QUE os pagamentos de fato 
totalizaram aproximadamente R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil 
reais), conforme cópia de recibos apresentados, os quais foram recebidos 
em parcelas, diretamente tio caLva da empresa ARGEPLAN. entre 

110 vembi'o de 2013 a marco de 2015, período de execução da obra: QUE 
durante o processo de elaboração do contrato para a primeira fáse da obra, 

depoente procurou MARIA RITA ERA TEZI para passar os dados bancários 
de sua empresa, visando realização dos pagamentos. porém. MARIA RITi 
infüi'mnou ao depoente que os pagamentos seriam realizados diretamente na 

ARGEPLAN, ciii "dinheiro vivo ": QUE o depoente comparecia mensalmente 

na ARGEPLAN para receber os s'alores: ... QUE avalia que a obra pronta. 
excluindo-se a parte de marcenaria e incluindo-se a área externa do imóvel, 
possa ter chegado ao valor final total aproximado de RS 1.500.000.00 (um 

milhão e quinhentos mil reais): 

Casos relacionados a LIMA e COSTA (ARGEPLAN e suas empresas): 

- Contrato com serviços simulados entre a ELILAND DO BRASIL e o Terminal SABOO 
(GRUPO ROD RIMAR), além de outras empresas do setor portuário. 

,- Recebimento de 01 milhão de reais da J&F (ELDORADO CELULOSE) 
'- Realização de reformas em imóveis pertencentes ao Senhor MICHEL TEMER e 

familiares. 
r Utilização da estrutura da ARGEPLAN e funcionários para suporte em atividades 

políticas e atividades pessoais do Senhor MICHEL TEMER. 
Utilização de estrutura montada para recebimento de recursos com origem ilícita 
decorrente de outros negócios e compromissos assumidos por MICHEL TEMER. 
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Benefícios recebidos: 

Há indícios que a proximidade com o agente político MICHEL TEMER pode 

ter influenciado na captação de diversos contratos, em processos ilcitatórios fraudados 

ou em melhores condições para a ARGEPLAN e demais empresas ligadas a LIMA, COSTA, 

COSTA FILHO e MARIA RITA FRATEZI, possibilitando: 

O superfaturamento destes serviços, como se apresenta em indícios no contrato 

entre ARGEPLAN e o Tribunal de Justiça de São PauiQ em valores que 

ultrapassam 100 milhões de reais, contestado em seus valores e procedimentos 
por setor de fiscalização do próprio Tribunal; 

Favorecimento na contratação, com possível fraude licitatória, conforme se 
constata em contrato firmado pela Al` CONSULT DO BRASIL (criada pela 
ARGEPLAN) junto à Eletronuclear, em valores contratuais que somam 160 
milhões de reais, inclusive com exigência de pagamento de propina arrecada por 
LIMA, de 01 milhão de reais, conforme colaboração de ANTUNES SOBRINHO, do 
GRUPO ENGEVIX; 

Contratação sem efetiva prestação do serviço utilizado, conforme se apurou em 
indícios relacionados ao contrato entre a ELILAND DO BRASIL e o Terminal 
SABOO (GRUPO RODRIMAR), no valor de 2,4 milhões de reais. 

Principal suporte probatório: Material apreendido e produzido no curso das Operações 

PATMOS e SKALA, informações fiscais, telernáticas e extratos de telefones, depoimentos 

em colaboração, informações prestadas pelo TCU, Relatórios de Análise, Laudos Periciais 

e outras produzidas no curso da investigação. 

Dos crimes para indiciamento: 

Havendo elementos concretos de autoria e materialidade, nas 

circunstâncias descritas nos tópicos acima, para se atestar que o JOÃO BAPTISTA LIMA 
FILHO e CARLOS ALBERTO COSTA cometeram o crime previsto no Art. 313 (corrupção 

passiva) do CPB, em coautoria com o Senhor MICHEL TEMER. Assim como, diante do 

mesmo suporte probatório, também presentes suficientes indícios do crime de 

organização criminosa, previsto no Art. 2, § 4, inciso II da Lei n.2  12.850/2013, 

conforme argumentos destacados no tópico próprio e, ainda, do crime previsto no Art. 12 

da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), pela montagem de verdadeira estrutura 

voltada para captação de recursos ilícitos, visando dar aparente regularidade na origem e 

aplicação de tais valores, conforme necessidade e autorização do Senhor MICHEL TEMER, 

motivos pelos quais promove-se também o indiciamento para tais crimes. 
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