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12.8 - ALMIR MARTINS FERREIRA 

- 

Principais ações: 

ALMIR FERREIRA MARTINS é contador da empresa ARGEPLAN há mais 

de 20 anos e foi contador da PDA PROJETO E DIREÇÃO ARQUITEÔNICO, ambas 

tendo como sócio JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO. Também foi "escolhido" por COSTA e 

LIMA como Gerente-Delegado da empresa ELILAND DO BRASIL LDTA, responsável pelo 

contrato com o GRUPO RODRIMAR, demonstrando ser pessoa de confiança do grupo 

criminso possibilitando os ajustes contábeis e fiscais das informações oficiais fornecidas 

junto aos órgãos públicos, acobertando a origem ilegal dos recursos movimentados pela 

ARGEPLAN e demais empresas gerenciadas por LIMA e COSTA. 

Casos relacionados: 

Contrato entre GRUPO RODRIMAR e ELILAND DO BRASIL. 

Recebimento de valores ilícitos pela ARGEPLAN e PDA, em decorrência de 

contratos de prestação de serviços simulados. 

Principal suporte probatório: 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 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 ALMIR 

MARTINS FERREIRA cometeu o crime previsto no art. 1 da Lei n. 9.613/1998 (lavagem 

de dinheiro). 
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12.9 - CARLOS ALBERTO COSTA FILHO (GUGA) 

::' •.. 	Ji k 

Principais ações: 

Também conhecido como "GUGA", CARLOS ALBERTO COSTA FILHO se 

apresenta como DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA ARGEPLAN. Os documentos 

analisados apontam que COSTA FILHO sempre participou das reuniões de negócios com 
seu pai, inclusive naquelas com suspeitas de ilicitude, a exemplo das tratativas com 
empresários do setor portuário, para "parcerias" com a ARGEPLAN e suas outras 

empresas de "fachada", inclusive reuniões com o GRUPO RODRIMAR, para viabilizar o 
contrato com a ELILAND DO BRASIL. Atuando de forma efetiva na administração dos 

negócios encabeçados por seu pai, CARLOS ALBERTO e LIMA. 

Segue, abaixo, a título ilustrativo, documento apreendidos datado de 1999, 

analisado no RAMA 054/2018, que indica a divisão das tarefas na ARGEPLANJL já naquela 

época. É possível constatar que cabia a GUGA controlar os contratos da empresa1 

juntamente com COSTA e LIMA. O documento mais uma vez reafirma a participação de 

JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO na gestão da ARGEPLAN, muito antes de seu ingresso oficial 

em 2011, com destaque na administração da empresa de "fachada". ELILAND DO BRASIL 
utilizada pelo grupo criminoso para receber recursos da RODRIMAR. conforme consta 

detalhado no tópico do relatório: 

pAíTicxPAcÕts: ELILAND / ERLIX/ ARGEPLAN 

AsPEcTOS Físicos: 

2. SERA ALUGADO/ COMPRADO uM MOVO FSCRTTÕRIO, EM ARFA NONRE DA CIDADE 
(z. 

AspcIos RH: 

27. GUGA PARA O CONTROLE DOS cONTRATOS, JUNTAMENTE COM oS ONS. LIMA E 

COSTA (OR. 

2$. SILVA AUXILIARA NOS ASPECTOS AD1NISTRA1IVOS (Sou'EMIE DA 
	 ). MAS 

L'uVINULADO DA ARcEPAN (D.  

805 
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CARLOS ALBERTO COSTA FILHO também participou das tratativas com 

FABIANO POLONI, chefe de engenharia da ARGEPLAN, para reforma da residência atual 

de MICHEL TEMER. conforme informado por POLONI em sua oitiva. 

Mais recentemente, GUGA passou a se dedicar à empresa AF CONSULT 

do BRASIL, na qual a ARGEPLAN possuía sociedade, para execução de projeto em 

ANGRA 3. Porém, também há indicação de que houve pagamento de propina de 1,1 

milhão de reais em propina, relacionados com este contrato, acertada por LIMA com 
ANTUNES SOBRINHO, recebidos por meio de pagamento de serviço simulado pela PDA, 

de LIMA e MARIA RITA FRATEZI, conforme narrado por ANTUNES SOBRINHO em sua 

COLABORAÇÃO. 

2-03 14 A COPSULT DO
, BRASA. 1JU s DlretorExui.o; tanag, 

Dreq 	

de 

MU"1nac~onz41 
sueca centerta Parte do Giupo 	er 

COnSUtt 

	

	
de seiçi 	

AF eara 

r a OS segmentos de 	dusltrra 	rarJ.ura Eria e Tecrirjog 
Istado na bolas de vatores ce 

Atflb 5 

1 	Respo 	pelo 	
da e-• r r Ersar ~ 	Resort, 	

Pt$ e 	
05 C4 ç?erees e foweceix 3 	Encarreao da S'4)e.tsâc; do P"i CetÜS1 retancjo 	arserne para a 

to 

Pessoas do 	
da DMsO Irterr., e do CEO 4 	Reaoons 	e1e 	

oe r~ neoe 

Pretos e 	Eneenng Seivicea para a LJar.a i'ua Migre 3(èe ilerH Trara-se de 
contratos com montantes aoma ds S$ 20000000000 

Abertura de novos rnerca,dos aerr nos eana3a a ear-a pnn4rTecte ndjStria 
automotIva e de oapel e celose 

03/08-12i11 ARGEPLAN ARQLJJÇEflJR.A &EN0Ern4ARIA 1 TDA So Pa 
Diretor de Planearner.tc  
Empresa de ar-qunerra e e-qeflPiar.a consuftr,a rron de Cne m~ mas aruarite nO SetC 

público, com média Ge 20: 	onános e #M 	 S c: 300 1X, Atuante 

também no setor agrspecuao airaes 	uni 1 700 eoaes - anri&SP 

Ambuções 

1 	Planejamento estrategiCo de meirado para desam,Otvimef110 de servços 

Partjcrpaçáo na reestruturaçâo e rnodemizaçâo da empresa 
í)t1oPiiÇ'O da efl5 CtS poias 	iabfieIs 

rn1rr.Cr0ner5. nos 4ar'ios oce er.sna corlar*ile 

4 	lmp&emefltaÇO de taS tlrf(lades ria fiat a70pect4ana o que arietou jcros maiores na 

atividade ora desenvolvida 

ReatzWeead05 

es1rrU1tUraÇ0 dos deparlafllentd$ avalraçâO de desempefiiO. plano de metas, doemszalg e 

terCZ4' 
pa pnrnerras 	

tjcoaçãe5 em ConCOn*noes flefnaoOfla'S da empresa. culminando com a 

0 nlrataÇâO para deseflvolWneflto do progr ama do governo tedei PAT.PROSANEAR e a 

superv5â0 do Rod 	
jfundos do Banco Mundiali 

esarwoMmeflo de estudos comparatro5 que kv~ a em~a deor por abandonar a 

pecuàna o partir para a agricultura atraves,da elebOraÇáO de srtat 'e a 	are0 e oacen-a 

corri ae 	S 	 ar'e 	atual FrERLAi 

Casos relacionados: 

Contrato entre GRUPO RODRIMAR e ELILAND DO BRASIL. 

Contrato entre AF CONSULT DO BRASIL e Eletronuclear. 
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Participações em reuniões para viabilizar o "esquema" e planilha com 

análise do negócio, elaborada em nome de "GUGA": 

RoDRIMAR: 

1 	I1d.. !tYm 	
diii 2 

1)rcentes: 	1 r.lfli iSCO Megak. 	c 

O terminal. emlxira pronto ainda n.Oo e'ta operainkl ( 

Ii .trg.1 e descarga de navio'. mas apenas um }artQ 
da arca ti»ta 

çnt1() ulil2ada paia arniaier!aill('flt(J t(ri1)) 	.tr ii 	
,,,i'10Ii't C" 

111(10'. (Ir' outro" temi n,j r'. 

A Rodrinir. atraves de seu diretor preposto Si. l-;ancico Megali, 

a avisar-no» da utiIiiçZO dc carga e descarga no terrwnat 

,issirn que sso ocorri. 

 

plaiira wnsiderada estralegica para desenvolviniento tki terminal 

Ç Novi reunian ser.r manada em S,o Paulo 4and0 a ativaçau 1' 

rduLsri;açao di) s.ontrato. Si. Eduardo MHr\1 atenduu com Costa lem 

uo 1u111,1 tL'Ui1 II '.1' 1'' 	ilhas sel11ahia 

A 

Ano 

Previsso de 
Faturainento 

Anual da 
COFTRATAt1TE 

(RS) 

Prevlsao de 
Remuueroçào 

Anual da 
Contratada (5% de  
F(urainento) (RS) - --.-_.-.----.. 

Valor do Saldo 
Devedor e Multa 
Rescisória (R$) 

Valor da Multa 
para pagamento 

até 15 dias do 
pedido 

Rescisõnlo 	(50% 
do Saldo 

Devedor) (R$) 

1080960000 54046000 22 79112000 11.395.560.001  

2 12 312 000 00 615 600 00 2225064000 11.125.320.00 

3 1709760000 054 38000 21 63504000 10.811.520,00  

4 1909440000 904 720 CIO 20 780 16000 10.390.080.00  

_5_ 20 534 4 	0 00 	0 1 028 720 00 19 825 440 00 9.912.720,00  

159 	00 22 	800 :1 107 	o 00  18 796 72000 9.399.360.00  

1 2 3  308 800 00 116534000 17 690 880 00 8.845.440,00  

8 24 393 60000 1 219 630 00 16 526441300 8.262.720.00  

2511350000 125560000 15 305 75Q  00 7.652.880.00  

10 25545 600 00 - 	217 230 00 14 050 080 00 7.025.040,00  

11 25545 600 00 : 	22 —,  28000 12 72 60000 6.386.400.00  

12 25 540609 00 277 280 00 - 11 495 52000 5.747.760.00  

13 4 2655 	j 600 : 27 	260 00 - 11 218 24000 5.109.120.00  

14 25545 630 00 277 230 00 - 3 940 9613 00 4.470.480.00  

15 25545 800 08 277 230 00 - 7 66368000 3.831 .840.0 

16 25 545 600 00 277 280 00 r 306 400 00 3.193.200.0 

17 25 545 600 00 1 277 230 00 : 	109 120 00 2.554.560.0 

18 25 635 60000 1 277 280 00 3 331 540 00 1.915.920.00 

19 25 545 500 00 1377  200 63 2 554 55000 1.277.280.00 

20 2554560000 127 250 	-,,1-,,1 277 280 00 638.640.00 

Totais 455.822.400.00 22.791 .120.00. 
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minho: /imgJtem04M22.E01/GUGA/eliland.xls 

Também chamou atenção e-mail encaminhado por Advogado do GRUPO 

RODRIMAR, tratando da questão das concessões portuárias, datado de 2013, 

encaminhado para RICARDO MESQUITA e GUGA/ARGEPLAN, simultaneamente, 

demonstrando que as duas empresas estavam acompanhando a questão em conjunto: 

Assunto: Ene: Portana n 38- SEP 
De: R:a 	ksuua - D:RS ORODRI!.IAR .IiFXC-N3E AD! 	SRV TCJ F" :, .'r2DLT: CN-RD 	N 

bi 	gaaepcOn) br, 

Envio: ,5 04201 1854 1+ 

Mensagen oigina1 ..... 
e, zelipe Se"ra feiegaI1otti.adv.br  

Paa: RSca,do 'lesnuita 	DIR/SP 

Eid3 e-: F 	.pr 76 5:5 :43 2013 

EiC: 	 iS 	- SEP 

3v: e1ipe Serra 	ai:o:fipegaH3tti.aV.I 
. sexta-feira, 26 54 arii de 213 18:h9 

s 

svg.e ccrfQ'-xv ;O cla(o. 	pa!-ta'5.a ns 	5 a se-tarsa 54 	rtCS ia p'- si54 - 	a 	 - 

4nlosarerre. 

Caminho:/imgitem03 M.E01/vol_vol2/Rodrimar-

Mailbox/Ricardo Mesquita/RMesqUita.Pst»TOP of Personal 

Folders/Mensagens enviadas/Enc: Portaria n 38 - SEP 

Principal suporte probatório: Material apreendido e produzido no curso das Operações 

PATMOS e SKALA, informações bancárias, fiscais e telemáticas, depoimentos em 

colaboração, Relatórios de Análise, Laudos Periciais e outras produzidas no curso da 

investigação. 

Dos crimes para indiciamento: Hàvendo elementos concretos de autoria e 

materialidade, nas circunstâncias descritas nos tópicos acima, para se atestar que 
CARLOS ALBERTO COSTA FILHO cometeu o crime previsto no art. 1 da Lei n. 9.613/1998 

(lavagem de dinheiro). 
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12.10 - MARIA RITA FRATEZI 

Principais ações: 

MARIA RITA FRATEZI, é arquiteta e esposa de JOÃO BAPTISTA LIMA 

FILHO. Consta em diversos documentos como participante ativa dos negócios da 
ARGEPLAN, há mais de 20 anos. Tendo sido encarregada por LIMA para acompanhar 
pessoalmente e dar todo suporte na execução das obras de reforma do imóvel de 
MARISTELA TEMER, entre os anos de 20 13/2015, ocasião em que se apresentava como 
responsável pelas obras. Tendo adquirido materiais, contratado fornecedores e 
solicitando a confecção de diversos documentos em nome de MARISTELA TEMER, 
visando aparentar que os recursos estariam sendo desembolsados por esta, quando na 
verdade foram custeados por LIMA, conforme demonstram os elementos colhidos no 
trabalho, inclusive provável origem em parte dos recursos "em espécie" recebidos de 
RICARDO SAUD (01 milhões de reais) e outras fontes ilícitas. 

Também devendo ser registrado que MARIA RITA FRATEZI é sócia formal 
de LIMA na PDA PROJETOS E DIREÇÃO ARQUITÔNICA, sob a qual também há evidências 
de recebimento por serviços não executados, decorrentes de acerto de valores ilícitos. 

Casos relacionados: 

. 	Reforma da residência de MARISTELA TEMER, entre 2013/2015 

Abaixo, seguem algumas mensagens e trechos de documentos, a título 
ilustrativo, os quais não deixam dúvida que MARIA RITA FRATEZI cumpriu a tarefa de 

executar a obra da casa de MARISTELA. 

No celular de MARIA RITA FRATEZI ficaram registrados diversos eventos 
criados no calendário, relacionados às obras no imóvel de MARISTELA TEMER, com 
citação ao evento ou mesmo nominando fornecedores e prestadores de serviços 

relacionados, já identificados: 
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r "NIVER VANDERZINHO" (evento 744) no dia 29/06/2013, às 11:00 

- "LUIS VISANI 3073-0988" (evento 676) no dia 02/09/2013, às 10:00 

,- "LUIZ VISANI" (evento 664) no dia 09/09/2013, às 11:00 

,- "COMPRAR PRESENTE VANDER" (evento 647) no dia 23/09/2013 às 13:00 

,- "VISANI" (evento 628) no dia 03/10/2013, às 17:30 

r "VISANI" (evento 625) no dia 04/10/2013, às 17:00 

,- "VISANI" (evento 568) no dia 11/11/2013, às 14:00 

,- "VISANI OBRA" (evento 529) no dia 11/12/2013, às 15:30 

'- "OBRA MARISTELA" (evento 522) no dia 17/12/20 13, às 16:00 

,- "MARISTELA REFORMA" (evento 502) no dia 07/01/2014, às 13:30 

'- "LUIZ VISANI" (evento 492) no dia 14/01/2014, às 15:30 

'- "MARISTELA Projeto" (evento 491) no dia 15/01/2014, às 14:00 

,- "VISANI OBRA" (evento 489) no dia 20/01/2014, às 15:00 

,- "MARISTELA OBRA" (evento 477) no dia 24/01/2014, às 15:00 

	

..- 	"VISANI OBRA" (evento 464) no dia 04/02/20 14, às 15:00 

,- "PAGAMENTO VISANI" (evento 444) no dia 19/01/2014, às 12:00 

.- "ONOFRE MEDIÇÃO SILVIA CELESTE" (evento 424) no dia 18/03/2014, às 

11:00 

r "OBRA SILVIA CELESTE" (evento 403) no dia 07/04/2014, às 16:30 

	

,- 	"PAGAR VISANI" (evento 386) no dia 22/04/20 14, às 12:00 

- "OBRA ONOFRE/ VISANI" (evento 386) no dia 24/04/2014, às 11:30 

,- "REFORMA SILVIA CELESTE" (evento 354) no dia 14/05/2014, às 11:30 

'- "MÓVEIS FAZENDA E ARMÁRIOS MARISTELA" (evento 346) no dia 

19/05/2014, às 13:00 

,- "OBRAS PISOS VISANI" (evento 289) no dia 25/06/2014, às 14:00 

'- "MARISTELAARGEPLAN" (evento 285) no dia 30/06/2014, às 16:00 

r "REUNIÃO OBRA" (evento 250) no dia 28/07/2014, às 16:30 

	

- 	"OBRA VISANI" (evento 249) no dia 29/07/20 14, às 11:00 

,- "NIVER VANDER PAI 23/9" (evento 174) no dia 22/09/2014, às 11:00 

,- "NIVER VANDER PAI" (evento 171) no dia 23/09/2014, às 12:00 

,- "MARISTELA REVISAR ARMÁRIOS" (evento 134) no dia 23/10/2014, às 

14:00 

'- "MARISTELA OBRA" (evento 93) no dia 27/11/2014, às 12:00 
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Foram extraídos diálogos do aplicativo WhatsApp, em datas distintas, 

demonstrando, inclusive o desenvolvimento da obra. 

.- Diálogo em 22/01/2014: 

rT1nrnflj11íPflr 

. 	Diálogo em 29/05/201: 

> Mensagem de 14/08/2014: 

Em Termo de Depoimento, ANTÔNIO CARLOS PINTO JÚNIOR, 

proprietário da empresa QUALIFAC COMÉRCIO DE ACABAMENTOS, afirmou que as 

compras foram realizadas por MARIA RITA FRATEZI, bem como houve insistência a 

compradora para pagamento em "dinheiro vivo": 

811 
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QUE no caso em questão. a empresa do depoente vendeu esquadrias de PIC, 
completas. cern vidros, para toda a residência do imóvel situado na rua Silvia Cel4ste 
de Campos n. 343. Altos de Pinheiros: Que MARIA RITA FRATEZI compareceu naZa a 
do depoente, por volta de do primeiro semestre de 2014, lendo sido atendida  
vendedora JENNIFFER. a qual já não trabalha mais para o depoente: Que então. tendo 
em vista o valor elevado do pedido negociado, o depoente passou a atender 
pessoalrnente 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 especificaçào técnica do pedido: QUE nestas visitas notou que a 
reforma ainda estava em fase inicial, pois paredes ainda sendo qi.jebradas, em fase de 
alvenaria: QUE não notou se algo havia sido leito no telhado do imóvel, mas sabe dizer 

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 no imóvel: QUE o declarante 
somente ficou sabendo que o imóvel pertencia a MARISTELA TEMER quando soIiitou 
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 saissem em nome de MARISTELA TEMER. assim como elaboração do 
contrato: QUE desde o inicio 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 lide R$120.960.00 (cento e vinte mil novecentos e sessenta 
reais). conforme contato que entrega em cópia nó inomehlb, assim como outros 
documentos que foram solicitados pela Autoridade Policial, juntamente com extrato da 
conta bancária do depoente, de forma voluntária, contendo os lançameptos 
relacionados a tais pagamentos: QUE os materiais adquiridos por MARIA RITA foram. 
conforme descrito nos documentos entregues. portas e laeIas de toda a residêrlcia, 
'num tofal de 32 caixilhos; QUE tais produtos são de alto padrão, condizente co o 
'padrão da casa e do bairro onde foram instalados: QUE os preços praticados pelo 
depoente são compatíveis com o mercado: QUE os produtos foram escolhidos 
diretamente por MARIA RITA FRATEZI; QUE Maria Rita não apresentou nenhum ojtro 
orçamento para o depoente: QUE, inicial mente o orçamento do material havia fiqado 
em certa de R$ 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 
fato de MARIA RITA ler pedido para incluir no valor total o valor de 15 mil reai. a 

título 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 inclusào 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 FRATZl; 
Que nos extratos apresentados constam os valores recebidos pelo depoente l no 

negócio: QUE MARIA RITA FRATEZI insistiu que queria pagar urna primeira parteem 
"dinheiro vivo", no total de RS 56.500.00 'eais, o que não foi aceito pelo depoente, sois 
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 

Principal suporte probatório: 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 e outras produzidas no curso da 

investigação. 

812 



Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária 	 6017 
Inquérito n2  4621/STF (RE n2  151/2017- SINQ/DICOR/PF) 

Dos crimes para indiciamento: Havendo elementos concretos de autoria e 

materialidade, nas circunstâncias descritas nos tópicos acima, para se atestar que MARIA 

RITA FRATEZI cometeu o crime previsto no art. 1g  da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de 

dinheiro), sobretudo pela aplicação de recursos ilícitos em reforma do imóvel de 

MARISTELA TEMER. 

12.11 - MARISTELA DE TOLEDO TEMER LULIA 

Casos relacionados: Reforma da residência de MARISTELA TEMER, entre 

2013/2015 

MARISTELA TEMER, filha do excelentíssimo Senhor Presidente MICHEL 

TEMER, teve um imóvel de sua propriedade reformado por JOÃO BAPTISTA LIMA 

FILHO, o qual colocou toda a estrutura da empresa ARGEPLAN à disposição do serviço, 
encarregando MARIA RITA FRATEZI, sua esposa, de aquisição de parte do material e 
fornecedores, assim como o próprio Coronel LIMA também o fez, na contratação do 
construtor VIZANI, principal responsável pelas obras. 

Não há dúvidas que a reforma custou entre 1,5 e 2 milhões de reais, 
contrapondo-se às informações prestadas por MARISTELA TEMER, a qual afirmou ter 
gastado apenas cerca de 700 mil reais na reforma, sem também apresentar qualquer 
comorovante de tais pagamentos ou ressarcimentos para MARIA RITA FRATEZI. 

A maior parte das justificativas prestadas por MARISTELA TEMER em oitiva 
se mostraram frágeis diante dos demais elementos que indicam a gestão completa das 

obras por LIMA/MARIA RITA FRATEZI, também não sendo possível acreditar que 
eventual gasto de mais de 1 milhão de reais, além das possibilidades financeiras de 
MARISTELA TEMER, (diferença entre o que ela disse ter gasto e o valor estimado da 
obra) possa ter sido executado sem autorização ou anuência de MARISTELA sobre 
tais gastos. Ainda mais porque MARISTELA TEMER confirmou que foi seu próprio pai. 
MICHEL TEMER, quem orientou que procurasse IOÃO BAPTISTA LIMA FILHO para 
auxiliar na reforma, bem como as mensagens obtidas em dados telemáticos também não 
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deixam dúvida que seu pai estava acompanhado o andamento das obras, inclusive os 

custos. 

Vale a pena frisar novamente, assim como já demonstrado no tópico acima, 

mensagem que não deixa dúvida sobre o acompanhamento da obra por seu pai, assim 

como as tratativas diretas entre o CORONEL LIMA e MICHEL TEMER para soluções sobre 
os custos da obra. No trecho do diálogo, MARIA RITA FRATEZI informa sobre e-mail com 

custo de produto de interesse para a obra e MARISTELA responde "01(" e pergunta: 

"Passo para o papai? ",_numa 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 J4o. que disse que vai aprovar com 	", explicando que JOÃO 

(BAPTISTA LIMA FILHO) iria tratar do assunto diretamente com MICHEL TEMER (ele): 

Após reforma, com todo aparato colocado à disposição de MARISTELA 

TEMER, percebe-se que o resultado foi surpreendente, observando-se apenas a fachada: 

1•___ T 
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Em 2015: 

TI 

- 

i 	LJK *1  

Principal suporte probatório: Material apreendido e produzido no curso das Operações 

PATMOS e SKALA, informações telemáticas e extratos de telefones, Relatórios de Análise, 

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 MARISTELA TEMER 

cometeu o crime previsto no art. 19  da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), havendo 

robustos indícios que participou do processo de ocultação do valores recebidos em 
propina por jOÃO BAPTISTA LIMA FILIIQ, em acertos entre JOESLEY BAPTISTA e MICHEL 
TEMER, de 01 milhão de reais, com suspeitas ainda do uso de outros valores ilegais, 
recebidos também em "dinheiro vivo", por LIMA, na sede da ARGEPLAN, como parte ou 
totalidade dos recursos de 1,4 milhões de reais entregues em março/2014 para LIMA, em 
decorrência de acertos firmados entre MICHEL TEMER e MINISTROS de seu Governo, com 
MARCELO ODEBRECiiT, no Palácio do Jaburu, em caso objeto do INQ. 4462/STF. 

13- DA EFETIVIDADE/EFICÁCIA DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS 

Com o encerramento dos trabalhos investigativos, resta avaliar se as 

informações colhidas em depoimentos e/ou fornecidas pelos colaboradores formais 
foram suficientes para produção dos resultados previstos em lei, tornando-se efetivas e 

suficientes para auxiliar nos trabalhos em questão. 
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Neste contexto, destacamos que as colaborações de vários executivos do 
Grupo JBS/J&F encontram-se pendentes de decisão terminativa sobre sua rescisão, após 
pedido da Procuradoria-Geral da República. Contudo, a pedido de suas defesas 
constituídos, JOESLEY BATISTA e RICARDO SAUD foram ouvidos nos autos da presente 
investigação ainda na condição de depoentes colaboradores, tendo em vista 
reconhecimento por parte dos investigados sobre obrigação contratual inicial firmada na 
colaboração com a PQR, em maio/20 17, pendente de análise de mérito e efeitos. 

Motivos pelos quais entende-se mantida a necessidade de avaliação final 
sobre resultado das colaborações também destes executivos, a qual terá efeitos práticos 

a partir da decisão final sobre caso pelo Ministro Relator EDSON FACHIN. 

Com isso, é possível afirmar que as informações e esclarecimentos trazidas 

por RICARDO SAUD, JOESLEY BATISTA, FLORISVALDO CAETANDO DE OLIVEIRA e 
DEMINLTON ANTÔNIO, LÚCIO BOLONHA FUNARO e JOSÉ ANTUNES SOBRINHO 
contribuíram de forma efetiva com as investigações abrangidas neste inquérito, quanto 
aos fatos relacionados ao Excelentíssimo Presidente MICHEL TEMER, juntando 
documentos quando solicitados e respondendo a todas as perguntas formuladas por esta 
Autoridade Policial, também tendo sido aproveitado o material produzido originalmente 

em cada colaboração, o que possibilitou seu esclarecimento. 

Ou seja, as COLABORAÇÕES cumpriram sua finalidade corno "meio de 

prova", na forma prevista no art. 4 da LEI N. 2  12.850/2013, com destaque para os 

seguintes resultados esperados: 

"1 - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização 
criminosa e das infrações penaís por eles praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 
organização criminosa; ..." 

Porém, quanto ao Colaborador FLÁVIO CALAZANZ, em que pese a mesma 
voluntariedade para prestar os esclarecimentos quando solicitado, tendo prestado novo 
depoimento e juntado outros documentos, ainda não foram suficientes para chegar ao 

resultado final sobre reais beneficiários dos valores recebidos do Terminal Pérola, por 
meio de contrato de prestação de serviço simulado, conforme narrado por CALAZANS em 
anexo próprio, totais que somam 375 mil reais, sendo necessárias novas diligências 
complementares, as quais se solicita ao final do presente caso, para completo 
esclarecimento de tais fatos, ocasião em que se poderá emitir opinião sobre a efetividade 
de sua colaboração como meio prova suficiente pra atingir os resultados previstos em lei. 

14- DOS PEDIDOS COMPLEMENTARES 

Desta forma, ao final desta etapa investigativa, esta Autoridade Policial vem 

a presença de Vossa Excelência REQUERER, para fins do completo esclarecimento de 
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outros fatos abordados no presente caderno investigativo, apuração em procedimentos 

específicos, nos seguintes termos: 

Abertura de novo inquérito, em atenção aos fatos trazidos em 

colaboração por JOSÉ ANTUNES SOBRINHO sobre pagamentos 

indevidos que somam 1,1 milhão de reais, em 2014, solicitados 

por JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO e pelo Ministro MOREIRA 

FRANCO, com anuência do Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República MICHEL TEMER, no contexto do contrato da AF CONSULT 

DO BRASIL com a Eletronucier, ocasião em que os valores foram 

efetivamente depositados em conta corrente da empresa PDA 

PROJETO E ADMINISTRAÇÃO ARQUITETÔNICA, também de LIMA 

e sua esposa MARIA RITA FRATEZLp0r meio de contrato simulado 

de serviços com a empresa ALUMI PUBLICIDADE; 

Abertura de novo inquérito policial, a partir do material produzido 

nestes autos, relacionado à contratação do Consórcio 

ARGEPLAN/CONCREMET pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, 

uma vez haver indícios de não execução de alguns servicos e 

superfaturamento de outms, em contrato avaliado em cerca de 100 

milhões de reais; 

Abertura de novo inquérito policial, para fins apuração dos fatos 

trazidos em anexo de COLABORAÇÃO de FLÁVIO CALAZAJ1S, no qual 

afirma ter recebido do Terminal Pérola, por meio de contrato de 

prestação de serviço simulado, valores que somam 375 mil reais , a 

depender de apreciação da Procuradoria-Geral da República; 

Encaminhamento de cópia do RAPJ 107/2018-SINQ/DICOR para 

conhecimento e análise apropriada por parte da Procuradoria-Geral 

da República, uma vez que trazem informações sobre contatos 

atípicos entre ROCHA LOURES e membro do Ministério Público 

Federal, em abril/2016; 

CONCLUSÃO 

Com isso, ao final da complexa investigação iniciada em sede policial em 

06/11/2017, após leitura de tal síntese e observação das constatações colhidas em cada 

tópico deste Relatório, é possível concluir que há elementos concretos e relevantes no 

sentido que a edição do Decreto n. 9048/2017 buscou atender interesses de empresas 

portuárias ligadas aos agentes políticos MICHEL TEMER e RODRIGO ROCHA LOURES. 
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Neste sentido, mesmo com tantos dispositivos contestados quanto à sua 

legalidade e favoráveis às empresas beneficiadas, o novo Decreto dos Portos visou não 
apenas servir de contrapartida política e ato oficial do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República para horar compromissos com um setor do qual se beneficiou com 
recebimento de recursos indevidos durante quase 20 anos, sendo possível acreditar, 
levando-se em consideração o histórico de acusações que recaem sobre o Senhor 
Presidente, que o Decreto questionado poderia permitir um novo período de influência 
no setor oortuário pelo investigado MICHEL TEMER e seus aliados políticos. O que 
possibilitaria novas tratativas na busca de recursos eleitorais indevidos ou ilícitos futuros, 
assim como se viu nas últimas duas décadas, agora podendo chegar até 70 anos. Fatos que 
aparentam também ter justificado a velocidade e prioridade no processo de elaboração 

da nova legislação, conforme se detalhou acima. 

Desta forma, os elementos aqui carreados indicam que o grupo de pessoas 
investigadas integravam uma organização criminosa com atuação principal no setor 
portuário de Santos/SP. Atuando de forma estruturada e com divisão clara de tarefas, 

voltada para a prática de diversos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, com objetivo claro de obtenção de vantagens indevidas, em especial a 
financeira, tanto de forma dissimulada, via doações eleitorais "oficiais", quanto via 
ocultação de patrimônio, por meio de movimentações de dinheiro em espécie, captação 
por meio de utilização de pessoas jurídicas interpostas e contratos de prestação de 
serviços simulados. Buscando-se, ao final, ocultar os valores obtidos ilicitamente ou 
aparentar lícito o que na verdade era produto final dos crimes cometidos, podendo ser 
usufruídos normalmente, a exemplo de sua aplicação em campanhas eleitorais, reformas 

de imóveis, despesas pessoais, entre outras. 

Diante do exposto, resta concluída a presente investigação, com a relação 
dos indiciados, abaixo, e conclusões e constatações descritas acima em cada tópico: 

INDICIADO CRIMES 

1. MICHEL MIGUEL Artigo 2, § 42, inciso II da Lei n. 2 12.850/2013 
ELIAS TEMER LULIA (organização criminosa) 

Artigo 317 do CPB (corrupção passiva) 
Artigo 19  da Lei n2  9.613/1998 (lavagem de dinheiro) 

2. RODRIGO SANTOS DA Artigo 2, § 42, inciso II da Lei n. 2  12.850/2013 

ROCHA LOURES; (organização criminosa) 
Artigo 317 do CPB (corrupção passiva) 

3. ANTÔNIO CELSO Artigo 22, § 42,  inciso II da Lei n. 2 12.850/2013 
GRECCO (organização criminosa) 

Artigo 333 do CPB (corrupção ativa) 
Artigo 12  da Lei n2  9.613/1998 (lavagem de dinheiro) 
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4. RICARDO CONRADO Artigo 333 do CPB (corrupção ativa) 
MESQUITA  

5. GONÇALO BORGES Artigo 2, § 49, inciso 11 da Lei n. Q 12.850/2013 
TORREALBA (organização criminosa) 

Artigo 333 do CPB (corrupção ativa) 
Artigo 19  da Lei n9  9.613/1998 (lavagem de dinheiro) 

6. JOÃO BAPTISTA LIMA Artigo 2, § 49, inciso II da Lei n. 9  12.850/2013 
FILHO (organização criminosa) 

Artigo 317 do CPB (corrupção passiva) 
Artigo 12  da Lei n9  9.613/1998 (lavagem de dinheiro) 

7. CARLOS ALBERTO Artigo 2, § 49, inciso li da Lei n. 9  12.850/2013 
COSTA (organização criminosa) 

Artigo 317 do CPB (corrupção passiva) 
Artigo 1 	da Lei n9  9.613/1998 (lavagem de dinheiro) 

8. MARIA RITA FRATEZI Artigo 19  da Lei n9  9.613/1998 (lavagem de dinheiro) 

9. CARLOS ALBERTO Artigo 19  da Lei n9  9.613/1998 (lavagem de dinheiro) 
COSTA FILHO 

10.ALMIR MARTINS Artigo 19  da Lei n9  9.613/1998 (lavagem de dinheiro) 

11.MARISTELA TEMER Artigo lQ da Lei n9  9.613/1998 (lavagem de dinheiro) 

Informamos, ainda, que o material aprendido, relacionado à AC. N. 

438 1/STF (OPERAÇÃO SKALA), será encaminhado nos próximos dias, com manifestação 

indicativa de devolução de itens julgados não relevantes para a investigação, sem prejuízo 
de manifestação do Órgão Ministerial. 

Segue, anexo, ao final deste relatório, DVD contendo versão em arquivo 
digital, visando facilitar o acesso às informações trazidas. 

Com isso, considerando-se encerrado o trabalho da Polícia Federal nesta 
etapa da investigação, submetemos o presente Relatório Conclusivo de Polícia judiciária 

ao crivo de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para realização de quaisquer 
outras diligências adicionais. 

Respeitosamente, 

CLUBE A dES 
Delegado e Policia Federal 

1 Classe - Mat. 10.554 

819 



Relatório Conclusivo de Polícia judiciária 
	

6024.1 

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

DVD ANEXO 
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SERVIÇO PCBLICO FEDERAL 
MSP - POLÍCIA FEDERAL 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR) 

Registro Especial n° 0154/2017-1-GINQ!STF!DICOR (INQ. n.° 4621 - STF) 

REMESSA 

AO(S) 16/10/2018, em atenção ao disposto no item 7 dc 
despacho retro, de fi(s)  5.088, faço a REMESSA dos autos 
deste Registro Especial n° 0154/2017-1 - SINQ (INQ. 
4621 - STF), composto por 30 Volume(5) Principa(aís)e 16 
Apenso(5)  ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Eu, 

FRANCISCO SILVANO TEXEIRA, Escrivão de 
Polícia Federal, Matr. 10.023, que o lavrei. 
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