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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

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

CERTIDÃO DE VISTAS E/OU CÓPIA

Ao(s)23 dia(s) do mês de junho de 2020, nesta Diretoria de Investigação e 
Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, em cumprimento a 
determinação da excelentíssima Senhora CHRISTIANE CORRÊA 
MACHADO, Delegada de Polícia Federal, foi fornecido acesso ao autos 

Inquérito Policial n° 0004/2020-1 - SINQ/DICOR (INQ. n.° 4831 - 
STF), fis. 680 a 704, por meio do link One Drive, encaminhado para o 
email: guilhermesv@sanche’zr(os.com.br, ao Advogado Guilherme 
Siqueira Vieira, OAB/PR 73.938| 9^104-8555, representante legal de
SÉRGIO MORO. Eu, ...... , ITACIRA ALVES CABRAL,
Escrivã(o) de Polícia Federal, que o lavrei.

do

/

Advogado(a) ou substabelecido(a) com OAB/____
Declaro que recebi em / /2020. às___h

n.
min.

Ciente de que os Autos tramitam sob SIGILO (Art. 20 do CPP) e, caso 
o teor seja divulgado, acarretará a responsabilização de quem lhe 
der causa.

IPL N° 0004/2020-1
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

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

DESPACHO N° 363/2020

1. Junte-se cópia do ofício eletrônico n° 7619/2020-STF que encaminha 
cópia de decisão de prorrogação de prazo para continuidade das investigações 
proferido em 04/06/2020.

2. Junte-se relatório de análise de material apreendido n° 105/2020.
3. Junte-se relatório de análise de polícia judiciária n° 60/2020, contendo 

narrativa cronológica de fatos.
4. Junte-se ofício n° 40/2020/SEPAEL/DPER/INC/DITEC/PF, contendo 

laudo pericial n° 1532/2020-INC/DITEC/PF e CD-R.
5. Oficie-se o depósito do SINQ/DICOR/PF para guarda do FID 

identificado sob o n° 779/2020-INC/DITEC/PF, número de série NA88DDP3, patrimônio 
da Presidência da República n° 195.1992, até o encaminhamento final dos autos ao 
Supremo Tribunal Federal.

6. Junte-se o ofício 192/2020/DELECOR/DRCOR/SR/PF/RJ.
7. Oficie-se ao Gabinete do Ministro Celso de Mello solicitando dilação 

do prazo concedido para conclusão do inquérito para que esse ocorra somente 10 dias 
após a decisão quanto á formalização da oitiva do Senhor Presidente da República, já 
que esta diligência ainda encontra-se pendente de manifestação.

Brasília/DF, 01 de julho de 2020.

\ mCHRIS/l ORREA MACHADO 
Déüegfedo de Polícia Federal 
Chefe do SINQ/DtC^R/PF

4
PELIPE ALCANTARA DE BARROS LEAL 

Delegado de Polícia Federal 
SINQ/DICOR/PF

BIANa 
Delegado de Polícia F 

SINQ/DICOP

WEDSON CAJÉ . 
Delegado de Polícia > 

SINQ/DICOR/PF

BERNARDO GUIDALI AMARAL 
Delegado de Polícia Federal 

SINQ/DICOR/PF

IPL N“ 0004/2020-1



mm p) p
41131 Rub:mm

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

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

TERMO DE JUNTADA

Ao(s)03 dia(s) do mês de julho de 2020, faço juntada 
autos dO(s)documentO(s)referidO(s)no despacho retro, quais 
sejam: ofício eletrônico n° 7619/2020-STF que
encaminha cópia de decisão de prorrogação de prazo 
para continuidade das investigações, proferido 
04/06/2020; relatório de análise de material apreendido n° 
105/2020; relatório de análise de polícia judiciária n° 
60/2020,
Junte-se

aos

em

contendo narrativa cronológica de fatos; 
ofício

40/202p/SEPAEL/DPER/INC/DITEC/PF, contendo laudo 
periciaf, n°f 1532/2020-INC/DITEC/PF e CD-R; Ofício 
192/2^

n°

ÇDR/DRCOR/SR/PF/RJ.
........... ITACIRA ALVES CABRAL,

Escrivã^o^dè Polícia Federal, Matr. 16.527, lotado(a) e/ou 
em exercício nesta Diretoria de Investigação e Combate 
ao Crime Organizado - DICOR/PF, que o lavrei.

Eu,

;í.

r

- 'í'
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Ofício eletrônico n° 7619/2020

Brasília, 8 de junho de 2020.

A Sua Excelência a Senhora 
CHRISTIANE CORRÊA MACHADO
Delegada de Polícia Federal da Diretoria de 
ao Crime Organizado da Polícia Federal

Investigação e Combate

INQUÉRITO N° 4831

AUTOR(A/S)(ES) 
PROC.(A/S)(ES) 
INVEST.(A/S) 
ADV.(A/S) 
INVEST.(A/S)

iMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
:PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
;JAIR MESSIAS BOLSONARO (PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 
:ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
.■SÉRGIO FERNANDO MORO (EX-MINISTRO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA)

:RODRIGO SÁNCHEZ RIOS (019392/PR)
;LUIZ GUSTAVO PUJOL (0038069/PR)
rCARLOS EDUARDO MAYERLE TREGLIA (37525/PR)
:VITOR AUGUSTO SPRADA ROSSETIM (70386/PR)
:GUILHERME SIQUEIRA VIEIRA (73938/PR)
:PRISCILA LAIS TON BUBNIAK (70151/PR)
:RENATA AMARAL FARIAS (75538/PR)
:ALLIAN DJEYCE RODRIGUES MACHADO (75180/PR)

ADV.(A/S) 
ADV.(A/S) 
ADV.(A/S) 
ADV.(A/S) 
ADV.(A/S) 
ADV.(A/S) 
ADV.(A/S) 
ADV.(A/S)

Senhora Delegada,

Encaminho a Vossa Excelência cópia da decisão por mim 
proferida nos autos em epígrafe em 04 de junho de 2020.

Apresento a Vossa Excelência os meus elevados protestos 
de consideração e apreço.

Ministro CELSO DE MELLO 
Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n” 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5D3B-E282-5789-9642 e senha 41D5-616B-1A62-E7A9

http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp
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Inquérito 4.831 Distrito Federal

Relator
Autor(a/s)(es)
Proc.(a/s)(es)
Invest.(a/s)

: Min. Celso de Mello
: Ministério Público Federal 

: Procurador-geral da República 

:Jair Messias Bolsonaro (presidente da 
República)

:Advocacia-geral da União - Agu 

: SÉRGIO Fernando Moro (ex-ministro da 
Justiça e Segurança Públiga)

: Rodrigo SAnchez Rios 
:Luiz Gustavo Pujol 

: Carlos Eduardo Mayerle Treglia 
: Vítor Augusto Sprada Rossetim 
: Guilherme Siqueira Vieira 

: Priscila Laís Ton Bubniak 
: Renata Amaral Farias 

:Allian Djeyce Rodrigues Machado

Adv.(a/s)
Invest.(a/s)

Adv.(a/s)
Adv.(a/s)
Adv.(a/s)
Adv.(a/s)
Adv.(a/s)
Adv.(a/s)
Adv.(a/s)
Adv.(a/s)

(Petição n° 39.493/2020)

DECISÃO: Tunte-se, oportunamente, o incluso expediente 

(Petição n- 39.493/2020) aos autos deste procedimento investigatório.

2. Defiro o pedido de prorrogação de prazo formulado pela 

Excelentíssima Senhora Delegada de Polícia Federal que preside este 

Inquérito, Dra. CHRISTIANE CORRÊA MACHADO, consideradas, de
um lado, as fundamentadas razões por ela apresentadas 

(Petição n- 36.479/2020) e tendo presente, de outro, a expressa 

concordância manifestada pela douta Procuradoria-Geral da República 

(Petição n“ 39.493/2020). Prazo: 30 (trinta) dias.

3. Comunique-se ao eminente Senhor Procurador-Geral da 

República, Dr. AUGUSTO ARAS, e, também, à Excelentíssima Senhora 

Chefe do Serviço de Inquéritos da Diretoria de Investigação e Combate ao
\

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8B07-7DD4-4480-7E65 e senha 3E74-D68E-A22F-4078

http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp
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INQ 4831 / DF

Crime Organizado da
Dra. CHRISTIANE CORRÊA MACHADO, encaminhando-se-1 h es cópia 

da presente decisão.

Polícia Federal (SINQ/DICOR),

Publique-se.

Brasília, 04 de junho de 2020.

Ministro CELSO DE MELLO 

Relator

2

Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8B07-7DD4-4480-7E65 e senha 3E74-D68E-A22F-4078

http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

/

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO

N® 105/2020

N° 004/2020 SINQ/DICOR/PF - N° 4.381 - STFIPL

N° 8.802 - STF, protocolado peia PGRPET

Oficio 491/2020REFERÊNCIA

Análise de material fornecido pelo ex-Ministro da Justiça e 
Segurança Pública SÉRGIO FERNANDO MOROASSUNTO

RESUMO: No dia 24/04/2020, foi publicado o DOU n° 78 dando efeito à exoneração do 
diretor-geral da PF. Em razão disso, o então Min. Sérgio Moro deu pronunciamento à 
imprensa, o que deu causa a pedido de instauração de inquérito por parte da PGR para 
investigar supostos fatos cometidos pelo Exmo. Sr. Presidente da República, Jair 
Bolsonaro. O STF então acolheu a petição, determinando oitiva do ex-Ministro e colheita 
de provas eventualmente fornecidas.

f
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Relatório de Análise de Material Apreendido n° 105/2020- SINQ/DICOR/PF

1. INTRODUÇÃO

No dia quatro de maio do ano de 2020, tendo em vista a colheita do 

Termo de Declarações do Sr. SÉRGIO FERNANDO MORO, ex-Ministro de Estado de 

Justiça e Segurança Pública do Brasil, bem como a formalização de apreensão de 

passagens específicas contidas em dispositivo informático disponibilizado pelo 

declarante, o agente que subscreve procedeu à análise do material constante na mídia 

em destaque (detalhada no Item 2. DESCRIÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO).

No dia 24 de abril de 2020, foi publicado em Diário Oficial da União - 

DOU, Edição n° 78, ato oficial do Poder Executivo dando publicidade á exoneração do 

então Diretor-Geral da Polícia Federal, Delegado Federal Maurício Valeixo. Em 

verdade se trata de decreto do Exmo. Sr. Presidente da República, Jair Messias 

Bolsonaro, supostamente também assinado pelo ex-Ministro Sérgio Moro em 23 de 

abril de 2020.

Atos do Poder Executivo

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 2020

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
caput, inciso XXV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 22-C da Lei na 9.266, 
de 15 de março de 1996, resolve:

EXONERAR, a pedido,

MAURÍCIO LEITE VALEIXO do cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.

Brasília, 23 de abril de 2020; 199® da Independência e 132s da República,

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Sérgio Moro

Figura / Decreto de Exoneração Maurício I aleixo - com assinatura do Ministro da Justiça'

No mesmo dia 24 de abril, após pronunciamento do então Ministro da 

Justiça à imprensa, que se iniciou ás 11h (horário de Brasília), o decreto supra foi 
retificado por meio de edição extra do DOU, Edição n° 78-A, constando a informação 

de que o decreto foi “republicado por ter constado incorreção, quanto ao original, na 

Edição do Diário Oficial da União de 24 de abril de 2020, Seção 2”.

' Fonte: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/04/2020&jomal=529&pagina=l. 
Acesso em 08 de mai. 2020.
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Relatório de Análise de Material Apreendido n° 105/2020- SINQ/DICOR/PF

DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 2020 (*)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no USO da atribuição que lhe confere o art. 84, 
caput, inciso XXV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 28-C da Lei ns 9.266, 
de 15 de março de 1996, resolve.

EXONERAR, a pedido,

MAURÍCIO LEITE VALEIXO do cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.

Brasília, 23 de abril de 2020; 1999 da Independência e 1329 da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Walter Souza Braga Netto 
Jorge Antanio de Oliveira Francisco

(*) Republicado por ter constado incorreção, quanto ao original, na Edição do Diário Oficial 
da União de 24 de abril de 2020, Seção 2.

Figura 2 Decreto de Exoneração Maurício Valeixo - sem assinatura do Ministro da Justiça-

Sobre edição “extra” do DOU, cabe a observação que o próprio Governo 

Federal coloca em seu Sítio^ Eletrônico, enfatizando a relevância jurídica do ato de 

exoneração do diretor-geral:

As Seções do DOU
O DOU e editado em seções, organizadas em função dos conteúdos 
publicados da seguinte forma:

Seção 1 - Atos normativos de interesse geral (leis decretos, 
resoluções, instruções normativas portarias e outros):

Seção 2 - Atos de pessoal da administração publica federal 
(portarias de nomeação, exoneração aposentadoria e outros atos 
relativos a servidores da administração): e

Seção 3 - Contratos públicos, editais, avisos e comunicados 
diversos, balanços de empresas e outros.

Alem das edições ordinárias, o DOU pode circular em edições extras 
e suplementares.

Ediçao £xiFã\E uma edição extraordinária do DOU com Friatéi ias dci
.grande reievanciajencaminhadas em horário indefinido para 
publicação no mesmo dia.

Suplemento. E um complemento a uma edição regular do DOU. 
contendo anexos a leis, decretos ou outros normativos 
anteriormente publicados que. por sua extensão ou detalhamento, 
devam ser publicados separadamente.

Figura 3 Sitio da Imprensa Nacional - As Seções do DOU

^ Fonte: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/04/2020&jomal=604&pagina=  I. 
Acesso em 08 de mai. 2020.
^ http://www.in.gov.br/tutoriaI-app-dou. Acesso em 08 de mai. 2020.
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ViiRelatório de Análise de Material Apreendido n° 105/2020- SINQ/DICOR/PF

O ex-Ministro, em manifestação pública, teria afirmado que o então 

diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, “não teria sido exonerado a pedido”, ainda 

que constasse tal informação em DOU.

No mesmo dia, o Procurador Geral da República Augusto Aras 

protocolou petição, junto ao Supremo Tribunal Federal - STF, que veio a ter o número 

8.802, requerendo “instauração de inquérito” para apuração de supostos fatos 

noticiados pelo então Ministro da Justiça e Segurança Pública.

Destarte, a Suprema Corte, por meio de seu relator Ministro Celso de 

Mello, instaurou o Inquérito n° 4.831, demandando inquirição urgente do ex-Ministro 

Sérgio Moro, resultando na colheita do Termo de Declarações formalizado no dia 02 

de maio de 2020 e na apreensão do material em voga.

Finalmente, o presente Trabalho tem o objetivo de apresentar os 

resultados relacionados com supostas práticas do Presidente da República em 

relação à gestão da Polícia Federal, em especial no que tange à sua participação 

direta na exoneração e substituição do Diretor-Geral do órgão Policial.

2. DESCRIÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO

Quando da colheita do Termo de Declarações, em 02/05/2020, o 

aparelho telefônico de uso do declarante foi apreendido sob o Termo de Apreensão 

n° 38/2020, RE n° 14/2020-SINQ/DICOR/PF:

Tabela I Termo de Apreensão n° 38/2020 - RE 14/2020-SINQ/DICOR/PF
Item Descrição Quant. Unidade Observação N° Lacre

Celular da marca Iphone X modelo 
MQA82LL/A, número de série 
DNQVWEVTJCLe, apresentado pelo Sr. 
Sérgio Fernando Moro para extração das 
mensagens trocadas, via aplicativo 
WHATSAPP, com o Presidente da República 
(contato “Presidente Novíssimo”) e com a 
Deputada Federal CARLA ZAMBELLI (contato 
“Carla Zambelli N”)_______

Aparelho
Telefônico01 01 UN 2130508

Ato contínuo. Peritos Criminais Federais procederam à extração do 

conteúdo indicado pelo declarante, respeitando os limites da autorização conferida 

(conversas tão somente entre o ex-Ministro e o Presidente da República Jair 

Bolsonaro e a Deputada Federal Carla Zambelli). Como resultado, elaborou-se o
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iRelatório de Análise de Material Apreendido n° 105/2020- SINQ/DICOR/PF

Laudo Pericial n® 783/2020-SETEC/SR/PF/PR, contendo a seguinte informação de 

material:

Tabela 2 Laudo Pericial n° 783/2020-SETEC/SR/PF/PR - Materiais
SisCrim Item Lacre

1322/2020 1 2117134
1323/2020 Pen Drive de destino 1361882

O Material n° 1322/2020, Lacre 2117134, Item 1 faz referência ao 

aparelho telefônico apreendido e já restituído ao declarante, ao passo que o Material 
n° 1323/2020, Lacre n° 1361882 se refere ao Pen Drive que recebeu o espelhamento 

da extração realizada, objeto de análise do presente Relatório.

Em razão do rompimento do Lacre n° 1361882 para confecção deste 

RAMA, 0 Material n° 1323/2020 - Pen Drive foi acondicionado em novo lacre, 
conforme descrição a seguir:

Tabela 3 Material n° 1323/2020 Material analisado que está sendo devolvido - Nova numeração de Lacre
SisCrim Item Lacre

1323/2020 Pen Drive de destino 1361882
1323/2020 Pen Drive de destino 01001496256

Estabelecida a cadeia de custódia, a embalagem pericial de Lacre n° 

1361882 foi inserida dentro da nova embalagem, de Lacre n° 01001496256, 
juntamente com o material descrito.

3. METODOLOGIA DE PESQUISA

A procura de evidências no material analisado foi realizada utilizando 

recursos do Indexador e Processador de Evidências Digitais 3.17.2 (IPED) e do 

Cellebrite Reader 7.24.0.209, softwares amplamente utilizados pela Polícia Federal.

A mídia analisada apresentava arquivos em HTML, revelando serem 

conversas do aplicativo WhatsApp, além de anexos enviados e recebidos durante tais 

conversas. Assim sendo, em razão do baixo volume de informações, foi feita análise 

individualizada dos arquivos.

Também foram feitas pesquisas por palavras-chave. A título de 

compreensão acerca dos recursos de pesquisas disponibilizados pelo IPED, seguem 

reproduzidas as instruções constantes no próprio software, no botão “Ajuda”:

“Busca por Palavras-chave:

Página 6 de 34
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(...)
A busca por palavras-chave pesquisa termos no nome e em todo o 

conteúdo de arquivos textuais, como Word, Excel, PDF, Emails, Páginas de 
Internet, Chats, etc. Caso habilitada na geração do relatório, é utilizada 
tecnologia OCR {Optical Character Recognition) para pesquisa de texto em 
imagens. Entretanto, alguns resultados podem não ser encontrados, 
dependendo da qualidade e resolução das imagens e do tamanho e tipo das 
fontes
A busca por palavras-chave não diferencia maiusculas e 
minúsculas. Recomenda-se pesquisar com os acentos, para que as 
ocorrências sejam destacadas corretamente na "Pré-visualização". Não 
é recomendado pesquisar por expressões comuns ou pequenas, como PF. 
Abaixo são apresentados alguns exemplos de busca:

1. suspeito
Busca arquivos que contenham exatamente a palavra suspeito. Não 

serão encontrados arquivos com a palavra suspeitos.
2. suspeit?
Busca arquivos com palavras que iniciem com suspeit e tenham uma 

última letra qualquer, como suspeito e suspeita.
3. suspei*
Busca arquivos com palavras que iniciem com suspei, 

como suspeito, suspeitas e suspeição.
4. Sicrano~
Busca arquivos que contenham palavras iguais ou parecidas 

com sicrano, como siclano, cicrano, ciclano e sicrana. Apesar de lenta, 
seu uso é recomendado para pesquisar palavras em digitalizações.

5. "Fulano Tal"
Busca arquivos que contenham a expressão Fulano Tal. Não é possível 

usar * ? ~ dentro da expressão.
6. Fulano Tal
Busca arquivos que contenham quaisquer das palavras Fulano OU Tal.
7. agência AND conta
Busca arquivos que contenham ambas as palavras agência E conta.
8 propina -pagamento
Busca arquivos que contenham propina, mas não 

contenham pagamento.
9. (Fulano Beltrano) && pagamento
Busca arquivos que contenham pagamento E quaisquer das 

palavras Fulano OU Beltrano.
10. "Fulano Tal"~5
Busca arquivos que contenham a palavra Tal até 5 palavras da 

palavra Fulano.
11. nomeicomprovante
Lista arquivos com a palavra comprovante no atributo nome.

Podem ser utilizados todos os atributos listados no gerenciador de colunas 
visíveis, com exceção dos atributos "marcador" e "score".

12 tamanho:[5000 TO *]
Lista arquivos com tamanho maior que 5000 bytes, inclusive.
13. modificacao:[2015.01.31 TO 2015.03.31.12.59.59]
Lista arquivos com data de modificação compreendida entre Oh de 

31/01/2015 e 12:59:59 de 31/03/2015.

utilizadas.
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14. /<0-17>y(rlo)/
Expressão regular delimitada por 2 barras. Busca termos indicativos de 
pornografia infantil. Funciona apenas intra-termos, isto é, não ultrapassa as 
bordas das palavras.”

Assim, é importante destacar que os resultados revelados no presente 

RAMA não esgotam as possibilidades de coleta de evidências no material apreendido, 

podendo haver novas pesquisas no futuro ou exploração manual no acervo, de acordo 

com 0 surgimento de novas linhas investigativas ou solicitações das autoridades, 

hipóteses em que poderão ser elaborados relatórios complementares.

4. ANÁLISE DO MATERIAL

Verificou-se que a mídia analisada continha os seguintes arquivos;

Nome

^ Relatorio_presidente_novis5imo 
@ Relatórk)presidente novis5Ímo

Conversa MORO 
X BOLSONARO

jj, AppleDev.2020-05-02.22-01-31 
AppleDev.2020-05-02.22-02-31 
AppleDev.2020-05-02.22-05-22 
AppleDev.2020-05-02.22-05-44 
hashes---------------

.. :,í:

.. X 1 C Relatório_carla_zambelli 
@ Relatórto carla 2ambelli

Conversa MORO 
X ZAMBELLI

Arquivo de verificação 
de segurança

Em suma, as conversas entre o ex-Ministro Sérgio Moro e o Exmo. Sr. 

Presidente da República Jair Bolsonaro foram extraídas e dispostas em dois formatos, 

.html e .pdf, tendo o mesmo acontecido em relação ás conversas entre aquele e a 

Deputada Federal Carla Zambelli.

Ambos os formatos apresentam o mesmo conteúdo, tendo apenas 

diferença na forma com que as informações são apresentadas. Para facilitar a análise 

e o entendimento, as conversas serão analisadas em tópicos separados.

4.1. CONVERSA MORO X BOLSONARO

O registro de conversas entre o ex-Ministro Sérgio Moro e o Exmo. Sr. 

Presidente da República Jair Bolsonaro abarca o período de 12/04/2020, domingo, 
até 23/04/2020, quinta-feira, perfazendo 12 dias. Os números participantes são:
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Participantes

556192346398@s. whatsapp.net 
Presidente Novíssimo 28 Fev

656196016324@s. whatsapp.net 
Sérgio Moro (proprietário)

Figura 4 Participantes - MORO X BOLSONARO

Em sua totalidade, a conversa entre ambos se restringe a assuntos 

afetos à gestão pública, discutindo sobre decisões a serem tomadas na esfera 

internacional, como por exemplo a atitude de prorrogar ou não o decreto de 

fechamento da fronteira com o Uruguai durante a crise do coronavirus (proibição de 

entrada de uruguaios em território brasileiro). Não há registros de conversa afetas á 

vida pessoal.

Serão destacados tão somente os trechos considerados relevantes para

0 contexto investigativo.

4.1.1. CONVERSA DO DIA 12/04/2020,15h33
Às 15h33m do dia 12/04/2020, o Presidente da República encaminha 

reportagem'* do Valor Econômico para o ex-Ministro falando sobre suposta declaração 

deste último em entrevista de que “a polícia pode prender quem descumprir 

isolamento”, fazendo referência a medidas de isolamento social em razão da 

pandemia do coronavirus:

'* https://vaior.globo.eom/politica/noticia/2020/04/12/ao-contrrio-de-agu-moro-diz-que-polcia-pode-prencler- 
quem-descumprir-isolamento.ghtml. Acesso em 08 de mai. 2020. 7.
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Ao contrário de AGU, Moro diz que 

polícia pode prender quem 

descumprir isolamento
For isadora Peron. Valor n V s'

A poíicia pocie impor coercivamente meciioas de isoiarnento e 
quarentena.:

lembrou que o governo federal editou uma portaria prevendo que o 
descumprimento das regras impostas pelos órgãos públicos para evitar a 
disseminação cio novo coronavirus podería ser encjuadrado no Código 
npns! r> n' óe're'T:^o d? pnsòo.

Figura 5 Reportagem - Valor Econômico, 12/04/2020

Em seguida, o PR diz: “Se esta matéria for verdadeira: Todos os 

ministros, caso queira contrariar o PR, pode fazê-lo, mas tenha dignidade para 

se demitir. - Aberto para a imprensa”. O declarante responde dizendo “O que existe 

eh o art 268 do CP. Não falei com imprensa”.

Teor da conversa no dia 12/04/2020, às 15h33:

Foiwdi{|ed

556192346398f»s.whatsapp.net Presidente Novíssimo Fev

Pnr Isadora Pernn hnps.//valor.globo.rofn/Dnlftif:a/n(i»(aa/?020/C>4i 13/ao-rrintfno-rte aíJíJ-momi- 
dtz-que-poloa-pode-prender-quiem-descurnpnr-isolamento.ahtml

Anewfts:

Fitittot

Tamanho:
Nome éo arquiw: 
Camlnhu:

el2ccü63 j069 4Üb8-9fldt a4üáfq3773fd.thumb

Status:

?./04y?0?0 l5:33(UTC-3)

1
ssbl 92346398^.whefsapp.net pTesidente Novirsaiimo JB Pev

Se esta maténa for verdadetra: Todos ministros, caso queira contrariar o PR. pode íazo-lo, 
Aherto para a impi ense.tenha dignidade para se demitirmas

Status:

12/04/21120 l‘»:33(Urc 3)

'è qiá «MüitÉ Mt 0 ait' 2»» «HOriinMÉlii:

matmm ísisKUTc-a)

Figura 6 Conversa - 12/04/2020, 15h33m
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4.1.2. CONVERSA DO DIA 22/04/2020, 06h26
Foi encontrada conversa iniciada pelo Presidente da República no dia 

22/04/2020, chamando atenção mensagens das 06h26m às 06h45m, oportunidade 

em que aquele diz ao ex-Ministro; “Moro, o Valeixo sai essa semana”, “Isto está 

decidido”, “Você pode dizer apenas a forma”, “A pedido ou ex oficio”.

É sabido que a pessoa de nome “Valeixo” seria exatamente o Delegado 

de Polícia Federal Maurício Valeixo, então Diretor-Geral da Polícia Federai, órgão este 

pertencente à estrutura do Ministério da Justiça. Sobre a forma de exoneração, “ex- 

ofício” ou “a pedido”, deve-se rememorar que aquele tipo é ato de autoridade superior, 

independente da vontade do servidor e não se caracteriza como punição, e este é, 
como 0 nome já diz, a pedido do servidor.

Em resposta ao PR, o ex-Ministro afirma: “Presidente sobre esse 

assunto precisamos conversar pessoalmente, estou ah disposição para tanto”.

Dessa passagem, observa-se a preocupação do ex-Ministro em tratar do 

assunto pessoalmente, tendo em vista a importância jurídica de tal decisão, tanto que 

este se colocou à disposição para adiantar reunião que ocorrería no dia seguinte.

Não há, portanto, falas do ex-Ministro concordando ou não com a 

decisão do PR, apenas o interesse em tratar do assunto com mais cuidado.

Teor da conversa no dia 22/04/2020, às 06h26:
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e ■'

556192346398@s. whatsapp.net Presidente Novíssimo 28 F 
Moro, o Valeixo nessa semana

Status;

22/04/2020 06:26(üTC-3)L

55619234€398@s.whatsapp.net Preside Novíssimo 28 F

Status:

22/04/2020 06:26(UTC-3)

S56192346398#s.whatsapp.net Presidente Novíssimo 28 Fev 
Você pode dizer apenas a forma

Status:

22/04/2020 06:26CirTC-3)L
1

556192346398@s.whatsapp.net Presidente Novíssimo 28 Fev 
A pedido ou ex ofíceo

Status:

22/04/2020 06:26(irTC-3)L

rF
::SS^XQ@Ó16324#s.whatsapp.pet. Se^ío Moro

Presidente sobre esse assunto precisamos conversar pes5oaimente> estow ah dispostçãd 
paratarto.

Status: 1.:
22/04/2&t)^

r55ei96016lMs.whatsBpp.net Sei^io Moró 
• Vocé excluiu esta mensagem

Status:

22/04/2020 06:42(UTC-3)

rF
556196016324®s.Arhatsapp.net Sergto Moro

Amanhã temos reunião agenda para as 0900. Se quísec podemos antecipar para hoje, em 
qtiaiquer horário ( só não posso hoje dafi 12-1700, por videooonferênda comí ministros da 
justiça da América Latina e depojs eúm secretários de segurança dos Estados - conto com sua 
compreensão sobre esses horarídb).

Status;

22/04/2020 06:45(LrrC-3)

Figura 7 Conversa - 22/04/2020, 06h26m

Embora não tenham sido encontradas mensagens com teor citando o 

DPF Valeixo antes deste dia, será oportunamente revelado que assuntos correlates 

foram tratados nas horas e dias que se seguiram.
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4.1.3. CONVERSA DO DIA 22/04/2020,12hll

Ainda no dia 22/04/2020, destacou-se conversa ocorrida entre 12h11m 

e 13h06m, em que o Presidente Jair BOLSONARO encaminha reportagem^ publicada 

pelo Antagonista, veiculando a seguinte chamada para a matéria: “PF na cola de 10 

a 12 deputados bolsonaristas ”.

A reportagem afirma que “o primeiro inquérito [Fake News] já tem uma 

relação de 10 a 12 deputados bolsonaristas”, “com o novo inquérito, dificilmente vai 

dar para parar a investigação”, “deve ser por isso que Jair Bolsonaro quer trocar o 

diretor-geral da PF” e “grupo palaciano, coordenado pelo vereador Carlos Bolsonaro”.

Destaca-se, portanto, suposto receio do PR em haver “deputados 

bolsonaristas” sendo investigados pela PF no inquérito de Fake News.

Teor completo da reportagem;

^ https://www.oantagonista.com/brasil/pf-na-cola-de-10-a-12-deputados-bolsonaristas/ . Acesso em 08 de mai. 
2020.
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O antagon sta

Fl" na cola dc lo a 12 deputados bolsonaristas
Brasil 22.04.2020 06:59

no pQssQ capj|]| co^ conteúdos exclusivosInscrcvâ^sc

Crusoé e O Aniagonisia^-: 3 meses por RS 1,90/mes para começar

Informe seu e niaif e receba o •.oriv ii-' OK

Newslelter - Política de privacidade

Conduzido por Alexandre de Moraes, o inquérito inconstitucional das Fake 
News, que censurou nosso site, vai acabar alimentando o inquérito sobre a 
carreara inconstitucional bolsonarista, que também é conduzido por 
Alexandre de Moraes.

Segundo Men'al Pereira, o primeiro inquérito “já tem uma relação de lo a 12 
deputados bolsonaristas, mais empresários, que tiveram o sigilo quebrado, e 
a Polícia Federal estava a ponto de fazer busca e apreensão em seus 
endereços quando veio a quarentena.

Com o novo inquérito, dificilmente vai dar para parar a investigação, que já 
teria identificado o chamado ‘gabinete do ódio’ que funciona no Palácio do 
Planalto como a origem das fake news, e poderão surgir dados que liguem 
esse grupo palaciano, coordenado pelo vereador Carlos Bolsonaro, ã 
organização dessas manifestações ilegais (...).

A investigação original é sobre o STF, mas 
há indícios de que está tudo ligado. A 
Polícia Federal deve manter os mesmos 

policiais que já estão trabalhando no inquérito das fake news, para dar mais 
agilidade ãs investigações.”

Lciâ também:
DEM X Bolsonaro

Deve ser por isso que .Tair Bolsonaro quer trocar o diretor-geral da PF.

Figura 8 Reportagem - O antagonista
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A mensagem iniciaimente encaminhada, por si só, não teria chamado 

tanta atenção, pois estava fora de contexto e sem comentário adicionais por parte do 

PR. Entretanto, o ex-Ministro argumenta contra a reportagem, dizendo; “Isso eh 

fofoca. Tem um Dpf atuando por requisição no inquérito da fake News e que foi 
requisitado pelo Min Alexandre”, “Não tem como negar o atendimento ah 

requisição do STF”.

Teor da conversa no dia 22/04/2020:

1
^ Forwanted
S56192:{46398@.s.«h<itsdpp.net Presidente Novisstmo 28 Fev

https://www.oantaQonisla.com/brasil/pf-fta-coia-de 10 a-1 Z-òeputados-fKttsortartstas,’'

Anexos:

Iftvio:
Tamanhor

Status:

??/04/?020 12:ll(l/rC-3)L

r5l>et«W)63a4«M.«liMaaiII>.n« Snqm Morn 
toai •!> m>a. Tm úm OPfMuinda por •WtúMglM 
mwMOwlo (Mto Mm MtiantiE

2*IW2ia« lS:BS(UnE-3)

r5i6196O1im#fcWhMM0|».iM» Sin|M> l«o4
Nip M MP Mi^ P tMWPdíiml»» ^ *> !ffT
'fliatwst
2a/M/2í>2:0 t1:13ÍMK-S)

Figura 9 Conversa - 22/04/2020. I2hllm

Quando é citado o termo “Dpf, entende-se que o ex-Ministro estava se 

referindo a algum Delegado de Polícia Federal que estaria atuando em inquérito 

instaurado por determinação do Ministro do STF, Alexandre de Moraes, com o fito de 

combater e esclarecer fatos acerca de Fake News veiculadas em desfavor da 

Suprema Corte. O ex-Ministro explana que o STF foi quem requisitou a atuação da 

Polícia Federal, bem como destaca a impossibilidade da PF negar atuação nesse 

sentido. Gf
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Sobre o tema, foi veiculada reportagem em 16/04/2019 pela Exame®, 

citando a seguinte passagem:

[...] Delegados da Polícia Federal ouvidos reservadamente pela reportagem 

apontam uma “anomalia’’ no inquérito que apura supostas fake news contra 

ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo os delegados, não houve 

livre distribuição do caso. O responsável pela investigação foi escolhido pelo 

ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na Corte, após indicação do 

diretor-geral da PF em exercício, Disney Rosseti.

Ministros do Supremo, consultados pela reportagem, argumentam que o 

inquérito é presidido por Alexandre, nos termos regimentais da Corte, e não 

pelo delegado da PF.

[...] Em 19 de março, Alexandre compôs a equipe para apurar o caso. 
“Designo o delegado federal dr. Alberto Ferreira Neto, Chefe da Delegacia 

Especializada em Repressão a Crimes Fazendários, por indicação do DD. 
Diretor da Polícia Federal em exercício, dr. Disney Rosseti, para auxiliar nas 

investigações”, ordenou o ministro.

4.1.4. CONVERSA DO DIA 23/04/2020

Observou-se nova conversa iniciada pelo PR no dia 23/04/2020, das 

07h30 às 07h33. Novamente, aquele encaminha ao ex-Ministro a mesma reportagem 

(Figura 8 Reportagem - O antagonista) do Antagonista reproduzida nas páginas 

anteriores. Desta vez, o PR envia a mensagem: “Mais um motivo para a troca”.

Dessa vez, entende-se que o PR estaria fazendo referência à troca do 

Diretor-Geral da PF à época. Delegado Maurício Valeixo. Para isso corrobora o teor 

da conversa discorrida no dia 22/04/2020, onde o mesmo comunica ao ex-Ministro 

sobre a saída de “Valeixo” da direção-gerai, e que “isto está decidido”.

O ex-Ministro então responde: “Este inquérito eh conduzido pelo 

Ministro Alexandre no STF, diligências por ele determinadas, quebras por ele 

determinadas, buscas por ele determinadas”.

® Fonte; https://exame.abril.com.br/brasil/deIegados-da-pf-apontam-anomalia-no-inquerito-das-fake-news/ . 
Acesso em 08 de mai. 2020.
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Tendo em vista o contexto das mensagens, o ex-Ministro Sérgio MORO 

explana que as investigações policiais no inquérito de Fake News são presididas pela 

PF por estrita observância a determinações judiciais, emanadas por Ministro 

competente para tanto. Nesse ponto, afere-se que a resposta do declarante ao PR 

seria um tipo de argumentação para evitar a troca do DG da PF, já que este não teria 

relações com a escolha do DPF do inquérito das Fake News e, portanto, não poderia 

ser supostamente “punido” pelo andamento do inquisitivo.

O ex-Ministro afirma que gostaria de conversar com o PR:

“Conversamos em seguida às 09:00”.

Teor da conversa no dia 23/04/2020:

1
í-urwarded

S5619234639â@s.whdtsapp.net Prestdente Novíssimo 28 Fev 
https:/.'www.oantagonisra.com/brasil/pf- cota-de-lO-a-12-dep<itatío5-bolsonanstas/

Anexos:

iitulo:

iMunto:

Statimr

23/04/2020 U/;3Q(LrTC-3j
A

5S6192346398@s.whacsapp.net Presidente Novisstmo 28 Fev

Mau; motivo para a troca

23/04/2020 07:31(Ln-C-3j
L

rSS#196<»«324«n.«4ialBa«aii;n*r Swvo Moro 
tra|u*nit> eh

ipwiimi. pã ^ Imogm .por úh .áÉMnoBariíoB. CannenafilõP àtu soginái m
nm.

rnallms -
xammrnoi 33(11 It 11

Figura 10 Conversa - 23/04/2020, 07li30m

4.2. CONVERSA MORO X ZAMBELLI
o registro de conversas entre o ex-Ministro Sérgio Moro e o Exmo. Sr. 

Presidente da República Jair Bolsonaro abarca o período de 28/03/2020, sábado, 

até 24/04/2020, sexta-feira, perfazendo 28 dias. Os números participantes são:
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Participantes

556183033367@s. whatsapp.net 
Carla Zambelli II Dep

556196016324@s.whatsappnet 
Sérgio Moro (propnetário)

Figura II Participantes - MOROXZAMBELLI

Em sua totalidade, a conversa entre ambos se restringe a assuntos 

afetos à gestão pública, discutindo sobre reuniões para tratar de assuntos de interesse 

público. Não há registros de conversa afetas à vida pessoal, embora haja comentários 

pessoais sobre situações específicas.

Serão destacados tão somente os trechos considerados relevantes para
o contexto investigativo.

4.2.1. CONVERSA DO DIA 06/04/2020,19h05

No dia 06/04/2020, foi encontrada conversa iniciada pela Deputada 

Federal Carla ZAMBELLI às 19h05m, dizendo: “Ministro, boa noite”, “O secretário 

Nabhan Garcia precisa URGENTE falar com o Sr”, “Ele é da minha confiança”, 
“Quanto antes o Sr. puder. Por Favor”. Quando o ex-Minístro Sérgio MORO 

questiona “Sobre o que seria?”, a deputada afirma “Assunto confidencial sobre o 

PR”, “Ele é amigo do PR há mais de 25 anos”.

Teor da conversa do dia 06/04/2020:
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556183033367@s.ivhdt.s<ipp.net Carl<

Slatus:

06/04/; 05(1/1

SÒ6183033367(sts.whdlsapp.

O secreláno Nabhan Garoa preosa URGENTE fal

irla Zambelii II Oep

o Sr

Status:

06/04/2020 19:06(l/rC-3'
L

556183033367@s.whalsôpp.net Carla Zambelii II Dep 
Ele é da minha conftança

Statu»:

06/04/2020 19:06(JTC 3)

556l83033367@s.whatsapp.net Carla Zambelli 11 De|

Estou no bl

Status:
06/04/2020 i:07{UTC-3}

L

5S6183033367@s.whdtsapp.ne( Carla Zambelh II Dep 
Quanto antes d Sr puder. Por favor.

Status:

06/04/2020 19:07(aTC-3)

W55619601632498,ivhatsapp.net Sergio Hctro 
Eatou no Planalto indo ao trqsp

State»:

06/04/2020 19:15CUTC-3)

rS5619601&3249B.whatsapp.rHt Sergio Nora 
Sobre 0 que seria?

06/04/2020 19:16CUTC-3)

"9 I556183033367@s.«vhatsapp.net Zambellt 11 Dep

Assunto corfiderioal aobre o PR

Status:
06/04/2020 19;22(UTC-3)L

'9
S56183033367@s.whdts<ipp.net Carla Zambelh II Dep

tie Pode

Status:

06/04/2020 i:22(t/TC-3}
L

556183033367@s.what&app.i Carla ZambelN 11 Dep

Status:

06/04/20

'9
556183033367@s whalsapp.net 
Ele é amigo do PR há

Zambelli II Dep

de 25 an<

Status:

06/04/2020 19:24(t/TC-3)L

Figura 12 Conversa - 06/04/2020, I9h05m

4.2.2. CONVERSA DO DIA 17/04/2020,13h42

Essa conversa foi a próxima que ocorreu após as mensagens do dia 06
de abril. Nela, a deputada começa informando sua opinião sobre a manutenção do

DPF Maurício Valeixo no comando da PF. A interlocutora deixa claro que tem
^ Página 19 de 34
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interesse na continuidade das investigações da Lava Jato, em especial os casos no 

Congresso Nacional. Afirma, ainda, que haveria uma lista tríplice para escolha de novo 

DG e que nela haveria nomes que seriam bem quistos.

O declarante responde; “O Valeixo manteve a prisão do Lula diante da 

ordem ilegal de soltura do Des. Ia do RS. Se algo demora da LV no STF não é pela 

PF mas de outras pessoas”. Assim como o ex-Ministro viria a argumentar no dia 

22/04/2020 (4.1.3 CONVERSA DO DIA 22/04/2020, 12h11). este informa que o DPF 

Valeixo tomara atitudes acertadas no comando da PF, a exemplo da manutenção da 

prisão do ex-Presidente Lula, além de que o motivo para demora em investigações da 

Lava Jato não seria por vontade da PF, mas por motivos outros.

Essa passagem demonstra que o ex-Ministro teria, de fato, interesse em 

manter inalterado o comando da PF.

Continuando a conversa, a deputada indaga “Converse olho no olho com 

o PR e explique tudo isso...”, ao passo que o ex-Ministro afirma “Já foi falado um 

milhão de vezes”. O contexto permite inferir que havia intenção do ex-Ministro em 

tratar junto ao PR o destino do comando do órgão Policial, mas que dificuldades teriam 

sido encontradas.

Por fim, a deputada diz que, em conversa no dia anterior com o 

Presidente da República, este afirmara que o declarante “era desarmamentista”. A 

deputada fala “Acho que vocês tiveram algo recente. E ele [PR] não confia no Valeixo”. 

O declarante afirma “Bem, acho que ele deveria confiar em mim”. Nesse momento, 

fica evidente que há conflitos de entendimento entre o PR e o então Ministro a respeito 

da direção-geral da PF, e que a deputada estaria agindo com o fim precípuo de 

intermediar o conflito e encontrar solução para o tema.

Teor da conversa do dia 17/04/2020:
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5S6183033367ps.whatsapp.net Carla Zambdh II Dep

vou usar de 100% de sinceridade. O Or. Valeíxo é o homem certo paraMinistro, comousuail

dingir a PF? A Enka Marena e o Edu Mauat sempre apontaram coisas sobre as atitudes dele na 
ito bem vinda. Ha a lista tnplice.... a Enka ebentaria lálava jato. Uma mudança agora sena 

na DG.... Os casos da lava jato no Congresso precisam andar. Por favor, faça algo, urgente.

Status:

17/04/2020 13:42(tJTC-3)

r556196016324Os.whatsapp.net Sérgio Moro
O Valeixo manteve a phsSo do Lula diante da ordem ilegal de solturi do Oes. Ia do aS. Se algo 
demora do LV no stf tião é pela PF mas de outras pessoas.

StatuK
iPtatafofiriFUi:

17/04/2020 14;41(lfTC-3)
L

556183033367@s.whatsapp.net Carla Zambelli II Dep 
o PR e explique tudo isso...Converse olho olho por favor. Ministro, Pergunte onde ele

quer ajudar, abra a comunicação.

Status:

17/04/2020 14:43(UTC-3)L

r556196G16324eis.whatsapp.net Sérgio Moro 
Ja foi falado um milhão de vezes

Status:

17/04/2020 14:5l(UTC-3)

556183033367@s.whatsapp.net Carla Zambelli U Dep

disse que vc era desatmamentista. Acho que ves tiveram alho recente. E ele nãoOntem ele

confia no Valeoio.

Status:

17/04/2020 15:25(UTC 3)L.
rr

S56196G16324«s.what5app.net Sérgio Moro 
Bem, adra que ele devería Gonhar em mtm

siatiKi
17/04/2020 15:40<UTC‘3)

556183033367@s.whatsapp.net Caría Zambelli 11 Dep

Devena.

Status:

17/04/2020 15:43(t/TC-3)

Figura 13 Conversa - 17/04/2020, I3h42m

4.2.3. CONVERSA DO DIA 21/04/2020, llh53

Em 21/04/2020, entre as 11h53m e 14h32m, a deputada ZAMBELLI 

conversa com o declarante Sérgio MORO e pergunta se este poderia receber Karina 

Kufa, advogada e amiga do Presidente da República. Afirma ainda que “Estamos
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tentando ajudar na aproximação sua com ele”. De fato, pesquisas^ em fontes 

abertas revelaram que Karina Kufa é advogada do PR e que possui proximidade com 

este.

De acordo com o conteúdo das conversas entre ambos até esse 

momento, percebe-se tão somente aconselhamentos no sentido de resolver o 

aparente conflito entre o ex-Ministro e o PR, sem interferência ou manifestações 

políticas aparentes por parte da deputada federal.

Pela disponibilidade do então Ministro em receber apoio da deputada 

ZAMBELLI e da advogada KUFA, há indicação de que o declarante gostaria de sanar 

os desentendimentos, ainda que com a colaboração de terceiros.

Teor da conversa do dia 21/04/2020: r

’ https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politicay2020/03/13/intema_politica,834120/karina-kufa- 
advogada-de-bolsonaro-confirma-que-esta-com-coronavirus.shtml e
https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-ser-curada-do-coronavirus-advogada-de-bolsonaro-defende-o-fim- 
do-isolamento/. Acesso em 08 de mai. 2020.
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SS6183033367@s.whatsapp.net Caria Zambelli II Dep

Ministro, p Sr podena receber a Kanna Kufa, advogada e amiga do PR’ Estamos tentarxlo ajudar 
ele. Eia é peça fundamental. Qualquer horáno e dia que o Sr quiser.aproximação sua

Status:

21/04/2020 ll:53(LrrC-3)L

rS56196016324«s.whstsBpp.net Sérgio Moro

Oaro, conheço ela.

Status:

21/04/2020 12:31(tfrC-3)

r5SB19e0163248is.whBtBapp.net Sérgio Moro 
iFele para ela mandar um nio

StstiBc '' '

21/04/2020 12:32<UTC-3)

556183033367@s.what&app.net Caria Zambelli II Dep

Anexos:

Status:

21/04/2020 l2:37(t/TC*3)
L

556183033367@s.whatsapp.net Carla Zambelli II Dep

Status:

21/04/2020 12:37(1/70-3)
L

rS561960163244»s.wh8t5app.net Sérgio Moro 
Seria melhor ela me contatar, se for o oaso

Status:

21/04/2020 12:47(im:-3)

5S6183033367@s,whatsapp.net Caria Zambelli II Dep 
Ela fará isso.

Status:

21/04/2020 14;32(LrTC-3)

Figura 14 Conversa - 21/04/2020, 1 lh53m

4.2.4. CONVERSA DO DIA 23/04/2020,15h25

A próxinna conversa que ocorreu entre ambos foi no dia 23/04/2020, 

entre as 15h25m e 20h59m. A deputada ZAMBELLI fala, em tom de urgência, “Por 

favor, fica!”, fazendo referência à possível saída do então Ministro do comando da 

pasta em função da recém publicada exoneração do DPF Valeixo. Há demonstração 

de admiração por parte da deputada, bem como preocupação na saída do declarante 

do MJSP, indagando esta que quer ajudar.
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Chamou atenção mensagem que a deputada envia às 18h46m: “A gente 

conversa e ele lhe garante a vaga no STF este ano”. Logo após tal mensagem, o 

declarante ignora parcialmente o discurso prolatado e responde “Já falei com ele 

[PR] hoje”.

'1
556183033367(gs.whatsapp.nel: Caria Zambelli II Dep 
Vamos amanhã marcar 07h00 com o PR lá no Alvorada

Status:

23/04/2020 18:46(UTC-3)

556183033367@s.whatsapp.net Caria Zambelli 11 Dep 
A gente conversa e ele lhe garante a vaga no STF este ano

Status:
23/04/2020 18:46(UTC-3)L

r 1
5561960 Lfi324@s. whatsapp.net Sérgio 
Moro
Já falei com ele hoje

Status:

23/04/2020 18:46(irrC-3)

Figura 15 Conversa - 23/04/2020, I8h46m

Essa passagem poderia, por si só, indicar algum tipo de negociação ou 

promessa de cargo na Suprema Corte. No entanto, esse pensamento não cumpre 

prosperar.

Explico.

Às 18h48m a deputada interfere com o seguinte discurso: “Por favor, 

ministro, aceite o Ramagem e vá em setembro para o STF. Eu me comprometo 

a ajudar. A fazer o JB prometer”, ao passo que o ex-Ministro responde “Prezada, 
não estou á venda”.
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1
556183033367(g)s.whatsapp.net Caria Zambeili II Dep

Por favor, ministro, aceite o Ramage

Status:

23/04/2020 18:48(LrrC-3)

'1
556183033367<§is. whatsapp.net Caria Zambelii II Dep

É vá em setembro para o STF

Status:

23/04/2020 18:48(UTC-3)

556183033367@s. whatsapp.net Caria Zambeili II Dep 
Eu me comprometo a ajudar

Status:

23/04/2020 18:48(UTC-3)

'1
556183033367@s.whatsapp.net Caria Zambeili II Dep 
A fazer o J6 prometer

Status:

23/04/2020 18:48(UTC-3)
L

r 1
556196016324@s.whatsapp.net Sérgio

Moro

Prezada, não estou a venda.

Status:

23/04/2020 18:49(LrrC-3)
J

Figura 16 Conversa - 23/04/2020, I8h48m

Ora, foram feitas tentativas de resolver o conflito entre o PR e o 

declarante em dias anteriores, bem como o declarante demonstrara, por vezes, a 

intenção de se encontrar com o Presidente da República para tratar sobre o comando 

da PF. Naquele dia, foi revelada a exoneração do DPF Valeixo, demonstrando o 

resultado infrutífero das tratativas anteriores, motivo pelo qual a deputada federal 
ZAMBELLI pede para que o declarante aceite, por fim, a troca feita.

A interlocutora se compromete a “ajudar” a ida do ex-Ministro para o 

STF em setembro, e que ajudaria “fazer o JB [Presidente da República] prometer”.
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Importante observar que, nesta última passagem, a deputada se refere ao futuro 

quando usa o verbo “ajudar” e “prometer”.

Seguindo linha de raciocínio da deputada, salvo melhor entendimento, 

“SE o Ministro Sérgio MORO aceitasse o DPF Ramagem como DG da PF, ENTÃO 

ela ajudaria a convencer o Presidente da República Jair BOLSONARO a prometer 

indicação para cadeira no STF”. Em momento algum é dito que o PR prometeu 

indicação ao STF, bem como não é possível a interpretação de que o ex-Ministro 

gostaria de ser indicado para tal posição. De igual maneira, a deputada federal 

nunca afirmou que MORO “pediu” essa promessa ou que BOLSONARO assim 

prometeu.

Após verbalização por parte do declarante de que ele “não está à venda”, 

a deputada demonstra constrangimento e fala “Eu sei. Por Deus eu sei. Se existe 

alguém no Brasil que não está à venda é o Sr”, havendo, portanto, congruência nas 

demonstrações de admiração feitas por esta no início da conversa entre ambos.
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r
556196016324eis.whiitsapp.net Sergío 
Moro

Prezada, não estou a venda.

Status:

23/04/2020 18:49(l/TC-3)
J

556183033367@s.whatsapp.net Caria Zambelli H Dep

Eu sei

Status;

23/04/2020 18:49(UTC-3)

556183033367@s.whatsapp.net Caria Zambelli II Dep

Por Deus eu sei

Status;

23/04/2020 18:49(UTC-3)
J

1
556183033367@s.whatsapp.net Caria Zambelli II Dep 
Sec existe alguém no Brasil que não está a verba é o sr

Status:

23/04/2020 18:50(LrrC-3)
L A

r '1
556196016324@s.whatsapp.net Sérgio

t/pmóS aguardar, já há pessoa* 
conversando lá.

Status:

23/04/2020 18;50(lJTC-3)
J

Figura 17 Conversa - 23/04/2020, I8h49m

Dando continuidade ao diálogo, a deputada ZAMBELLI questiona 

interesses do declarante para a direção da PF e se essa poderia ser intermediária 

para chegar a algum consenso com o PR, momento em que o declarante afirma

“Prezada, pode conversar com ele, sem problemas”.
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556183033367@s.whatsapp.ret Carla Zamballi II Dep

Quem vc quer?

Status:

23/04/2020 18:50(aTC-3)

556183033367@s.whatsâpp.net Carla Zambellí II Dep 
O delegado da DEPEN?

Status:

23/04/2020 18:50(UTC-3)
L

1
556Í83033367(^s.whatsapp.net Carla Zambellí n Oep

O PR tbm está irredutível.......

Status:

23/04/2020 18:51(LrrC-3)
L.

556183033367@s.whatsapp.net Carla Zambellí II Dep 
Ele acha que, constitucionalmente, ele pode indicar

Status:

23/04/2020 18:51(LrTC-3)
L

556183033367@s.whatsapp.net Caria Zambellí II Dep 
Fabnano Bordignon? Esta é escolha?

Status:

23/04/2020 18:54(UTC-3)

556183033367@s.whatsapp.net Carla Zambellí II Dep 
Me diz se é e vou tentar convencer o PR

Status:

23/04/2020 18:54(l/TC-3)
L.

556183033367@s.whatsdpp.net Carla Zambellí 11 Dep 
O PR está rodeado de cobras

Status:

23/04/2020 18:54(UTC-3)

'1
556183033367@s.whatsapp.net Caria Zambellí II Dep 
Que querem vê-lo cair pro Mourao assumir

Status:

23/04/2020 18:55(UTC 3)
L

Página 28 de 34

mailto:556183033367@s.whatsapp.ret
mailto:556183033367@s.whatsapp.net
mailto:556183033367@s.whatsapp.net
mailto:556183033367@s.whatsapp.net
mailto:556183033367@s.whatsdpp.net
mailto:556183033367@s.whatsapp.net


Relatório de Análise de Material Apreendido n° 105/2020- SINQ/DICOR/PF

556183033367@s.«vhatsapp.net Carla Zambelli II Dep 
Nao oonfio nos que estào conversando lá
Status:

23/04/2020 18:56(in-C-3)
L

556183033367@s.whatsapp.net Carla Zambelli IT Dep 
O Sr confia em mim?

Status:

23/04/2020 18:57(LrTC-3)
L

r556196016324€>5.whatsapp.net Sérgio Moro 
Prezada, pode conversar com ele, sem problemas

Status:
23/04/1020 l«:57Curc-3)

556183033367^5.«vhatsapp.net Carla Zambelli II Dep

Este é o nome"^

Status:

23/04/2020 18:58(UTC-3)
L

556183033367<@s.«vhatsapp.net Caria Zambelli II Dep

Pra convencê-lo?

Status:

23/04/2020 18:58(LrTC-3)
L

'1
556183033367@s.«vhatsdpp.net Caria Zambelli II Dep

Ou há outro

Status:

23/04/2020 18:58(l/TC-3)L

r5561960163249s.whatsapp.net Sérgio Moro 
Carla converse lá
Status:
23/04/2020 lB;5»{t/TC-3)

556183033367@s.*vhatsapp.net Caria Zambelli II Dep

Ok

Status:

23/04/2020 18:58(UTC-3)
J

5561830333674&s.whatsapp.net Carla Zambelli II Dep 
Falei

Status:

23/04/2020 19:06(LrTC-3)

Figura 18 Conversa - 23/04/2020, I8h50m

Às 19h06m a deputada ZAMBELLI diz “Falei. O PR não quer que vc 

saia”, sendo que o ex-Ministro responde “Nem eu quero sair mas preciso de
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condições de trabalho”. Embora não especifique, essa reclamação residiria 

justamente na mudança de direção da PF não-consentida pelo ex-Ministro;

556183033367#s.whdtsdpp.net Caria Zambelll 11 Dep

Falei

Status:

23/04/2020 19:06(l/TC-3)L

556183033367@s.whatsapp.net Caria Zambelll U Dep

O PR nâo quer que vc sara

Status:

23/04/2020 19;06(tn’C-3)L

556196016324@s.whatsapp.net Sérgio Moro

Nem eu quero sair mas preaso de condições de trabalho f

Status:

23/04/2020 19:07CUTC-3)

Figura 19 Conversa - 23/04/2020, !9h06m

Logo em seguida, a deputada questiona “O Valeixo pediu demissão?”, 

repetindo a mesma pergunta seis minutos depois, tendo como resposta “Não pediu 

demissão”. Ainda que o termo utilizado aqui seja “demissão”, entende-se que ambos 

gostariam de dizer “exoneração”, que é o procedimento correto para destituir cargo 

comissionado, como de fato o foi:

I
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556183033367495 whal^pp.nerCdfid Zdmfcelli 11 Oep

O VaietNo pediü d«misâáo-

9tatu«:

23Í04V2020 19:031 ílTC 3)

556l«3033367@s.»i*h9tsapp.neí Caiia ZambeHi II Oep

O Pf) pfopÒ5 0 segimite: lá que o Valeixo pediu pafi satr, itetxa o carqc ‘/ago poi alguma dias.

'.^nia, se LCMiliecervi melliui (que está faltando desde u coinev» doVuLés uuiweisarn r.

mandato) e deadcm juntos um nome

Statin:

23/04/2020 l9:10fUTC 3)
L

556183ü33367#s.whatsapp.net Carla Zambelii H Dep

<) Que <roi:è aolu-'

Stotus:

23/04/2020 19:iÜ(UTD3)L

S,S6í830.33367Ci5.whats^pn-net TarJa Zambeíli 11 Detp

â A A A A favof

«atua:

23/04/2020 19:124;jrc-3)L

F5^3 960163249a.«vhatMmi. ntí Serfio Hora

Cada t*ao está améo convarsajfla M, flao esorever «lada, «nlo

V::\

mmzol*

'1 1
556183033367(^5 whatsapp.net Caria Zambelli II Dep

ine responder «le o Valoxo realmetJte pediu demisaão?Pode

Slatus:

23/04/2020 lOlM/l/rC 3)
J

rmvm IfinfVs-vtattWMt Strfi» Molo
.iMIiíIMIUi-iIMiíM*

eaatm:
2^/04/2020 I9:25íinT 3)

Figura 20 Conversa - 23/04/2020. 19h08m

Novamente a deputada demonstra estar interessada em ajudar a 

apaziguar a situação, já que teria conseguido convencer o PR a almoçar com o ex- 

Ministro no domingo para resolver o impasse sobre o DG. Não se sabe se o encontro 

ocorreu, embora Sérgio MORO tenha pedido exoneração no dia seguinte:

556183033367@s.whatsapp.net Caria Zambelti II Dep 
Ministro, falei 
convidaram vc, Rosângela, 
ajudar o Brasil. 0 Sr é um pilar de sustentação deste govemo.

o Planalto. T para casa. Domingo o PR e Mídielie 
almoço. Vamos resolver

esta sexta e

e Aginaldo para de uma forma a

Status:

23/04/2020 20:54(1/70-3)
L

Figura 21 Conversa - 23/04/2020, 20h54m
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4.2.5, CONVERSA DO DIA 24/04/2020, 08h40

No dia que seguiu, 24/04/2020, às 08h40m, a conversa inicia com 

mensagem da deputada federal Carla ZAMBELLI “pedindo” para que o então Ministro 

da Justiça tentasse compor com o Ramagem, já que este teria boas referências:

556183033367@s.whatsapp.net Carla Zambeíti II Dcp 
Ministro, por favor, tenta compor 
será bom"? Por favor, o povo precisa de você.

o Ramage. A Erika disse que ele é ótimo.... quem sabe nai

Status:

24/04/2020 08:40(LrrC-3)
L

Figura 22 Conversa - 24/04/2020, 08h40m

Às 10h34m, a deputada diz que o “Planalto que pediu” para esta 

conversar com o declarante. Esta demonstra, mais uma vez, admiração pelo então 

Ministro e declara, por fim, que “O Brasil precisa de vc”, obtendo a resposta do 

declarante: “Se o PR anular o decreto de exoneração, ok”:

'1
556183033367@s.whatsapp.net Caria Zambelli II Dep 
Tudo o que os cnminosos querem é a sua saída

Status:

24/04/2020 10:41(LrrC-3)
L

556183033367@s.whatsapp.net Caria Zambelli II Dep 
Não dê esse gosto a eles, por favor

Status:

24/04/2020 10:41(LrTC-3)
L.

556183033367@s.what5app.net Caria Zambelli II Dep

O Brasil precisa de vc

Status:

24/04/2020 10:41(LrrC-3)

r
55ãig6016324@s.whatsB|ip.net Sérgio
Moro

Se O PR anular □ decreto de exonefagfo^
ok

1111Status:
24/04/2020 10:46(LrTC-3>

Figura 23 Conversa - 24/04/2020, I0h4lm

Página 32 de 34

mailto:556183033367@s.whatsapp.net
mailto:556183033367@s.whatsapp.net
mailto:556183033367@s.whatsapp.net
mailto:556183033367@s.what5app.net


Relatório de Análise de Material Apreendido n° 105/2020- SINQ/DICOR/PF

A mensagem anterior permite entender que o ex-Ministro Sérgio MORO 

afirmara que, se o Presidente da República anulasse o decreto de exoneração do DPF 

Valeixo do comando da PF, este se daria por satisfeito e permaneceria no cargo de 

Ministro da Justiça e Segurança Pública. O detalhe fica justamente para o horário da 

última mensagem da conversa, enviada às 10h46m do dia 24/04/2020, apenas a 

14min do início de seu pronunciamento em rede nacional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise em comento não pode ser considerada exaustiva, ficando a 

cargo da Autoridade Policial solicitar novas diligências, caso entenda necessário, bem 

como a avaliação acerca da eventual existência de empecilho jurídico/legal ou 

comprometimento de posteriores diligências relacionadas ao fornecimento das 

informações apresentadas no presente relatório.

Em relação às conversas entre o ex-Ministro Sérgio Moro e o Exmo. Sr. 
Presidente da República Jair Bolsonaro, observa-se que a determinação emanada por 

este último no dia 22/04/2020 àquele se concretizou, tendo o Delegado de Polícia 

Federal Maurício Valeixo sido exonerado do cargo de Diretor-Geral da PF.

Este subscritor não teve acesso a quaisquer conversas entre o ex- 

Ministro e o ex-Diretor-Geral ou a outras provas, o que não obsta a conclusão de que 

o PR já estaria decidido a realizar a mudança do comando da PF, independente da 

formalidade aplicada no caso concreto, de “ex-oficio” ou “a pedido”, fatos estes que 

merecem maiores esclarecimentos.

Já em relação às comunicações entre o declarante e ex-Ministro Sérgio 

Moro com a deputada federal Carla Zambelli, considerando o transcurso de todas as 

conversas em dias diferentes e em especial o contexto arguido no último dia de 

contato entre ambos, não há o que se falar em “permanência como Ministro da Justiça” 

no caso de “indicação para cargo do STF”. Conforme se constatou, em nenhum 

momento as mensagens permitem entender que houve interesse ou promessa de tal 
cargo, tanto por parte do ex-Ministro quanto da parte do Presidente da República. A 

única condição imposta pelo então Ministro para permanecer no comando da Pasta 

foi a de manter inalterada a Direção-Geral da Polícia Federal.
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Relatório de Análise de Material Apreendido n° 105/2020- SINQ/DICOR/PF

De acordo com reportagem enviada pelo PR, a Polícia Federal estaria 

“na cola de deputados bolsonaristas” e do Vereador Carlos Bolsonaro, filho do 

Presidente da República Jair Bolsonaro, circunstância que teria motivado, ainda que 

parcialmente, as ações do Presidente da República no sentido de exonerar o DPF 

Valeixo e nomear em seu lugar outro delegado, tendo o Presidente da República, ao 

final, decidido pela nomeação do DPF ALEXANDRE RAMAGEM.

Por fim, não foram identificadas em tais mensagens menções a relatórios
de inteligência.

A mídia analisada foi recondicionada em nova embalagem pericial de 

Lacre n° 01001496256 e devolvida aos os Autos quando da entrega do presente 

Relatório, o qual totaliza 35 páginas.

É o relatório

Brasília/DF, 23 de junho de 2020.

l
HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA MELO 

Agente de Polícia Federal
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 
SERVIÇO DE INQUÉRITOS - SINO

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA N° 60/2020
(NARRATIVA CRONOLÓGICA DE FATOS)

Origem: APF NOGUEIRA 
APF LEANDRO

Destino: DPF FELIPE 
DPF FABIANO

Referência: IPL0004 2020-INQ4831 STF

1. INTRODUÇÃO

Trata de construção narrativa e cronológica de fatos conhecidos através 

de fontes abertas e fontes sigilosas (de acesso à Investigação) acerca do Presidente 

Jair Messias Bolsonaro e movimentações politico-administrativas em seu Governo. O 

objetivo é fornecer elementos necessários e suficientes para a Autoridade Policial 

embasar, caso assim entenda, decisões em investigação existente na Polícia Federal 

sobre a temática.

A sequência de fatos colacionados neste Relatório foi selecionada de 

acordo com a relevância de cada evento para a construção de linha do tempo, de forma 

a expandir a didática dos acontecimentos narrados e demonstrar, ou ao menos 

intencionar demonstrar, uma cadeia de motivações para cada evento.
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2. DOS FATOS

03 de janeiro de 2018m
o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) comunica ao 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atividade suspeita em movimentações 

de deputados estaduais do Rio de Janeiro e servidores da Assembléia Legislativa 

daquele estado.

Fonte: “Procurador-geral de Justiça esclarece pontos sobre as investigações do caso COAF”. 
Disponível em http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/69210.

PPPI Junho de 2018

Com base em dados do COAF, o Ministério Público do Rio de Janeiro instaura 

22 (vinte dois) procedimentos provisórios de investigação, envolvendo 27 deputados 

estaduais, para apuração de prática de atos de improbidade administrativa pelos 

agentes públicos apontados em relatório de movimentações suspeitas. O procedimento 

que envolve o deputado Flávio Nantes Bolsonaro esteve temporariamente suspenso por 

decisão da Justiça.

Fonte: “Procurador-geral de Justiça esclarece pontos sobre as investigações do caso COAF”. 
Disponível em http://www.mpr].mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/69210.

aa 06 de junho de 2018

Nesta data, foi instaurado inquérito policial em desfavor de Flavio Bolsonaro para 

apuração de conduta que se refere a omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 

diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais e/ou apuração de crime de ocultar 

ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de 

infração penal. Abaixo a portaria específica:
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PORTARIA

JOE TADASHI MONTENEGRO SATOW, Delegado de Polícia Federal, lotado e em 

exercício nesta Superintendência Regional no Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais e.

CONSIDERANDO o recebimento do ofício 1267/2018/GAB/PREIMPF-RJ, em 

1810512018, protocolizado nesta Regional sob o número 08455.01096112018-23, cujo 

teor requisita a instauração de inquérito policial;

RESOLVE:

Instaurar Inquérito Policial para apurar a possível ocorrência do delito previsto no(s) 

artigo 350 do Código Eleitoral elou no artigo 1° da Lei 9613/98, tendo em vista que o 

Deputado Estaduat FLAVIO NANTES BOLSONARO efetivou transações imobiiiárias 

que permitiram um acréscimo patrimonia/ substancial, no período em que desenvolvia a 

atividade parlamentar, que seriam supostamente incompatíveis com os respectivos 

rendimentos.

Autuada esta, o documento mencionado e seus anexos, determino as seguintes 

providências:

Comunicar, via ofício, a instauração do presente inquérito, ao Ministério Público Federal 

(Eleitoral) e à Justiça Eleitoral;

Oficiar ã ALERJ, solicitando ao Exmo. Sr. Deputado Estadual FLÁVIO NANTES 

BOLSONARO marcar data, hora e local para o seu depoimento;

Memorando ao NO, solicitando OQC da empresa MCAPARTICIPAÇÕES, demais dados 

ignorados;

Memorando ao NO, para verificar diretamente no local, se o parlamentar em questão é, 

ou foi proprietário no edifício BARRA PRIME;

Memorando ao NO, solicitando OQC do Deputado FLÁVIO NANTES BOLSONARO; 

Após, remetam-se os autos à Justiça Eleitoral, solicitando novo prazo.

CUMPRA-SE

Rio, 06 de junho de 2018
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07 de outubro de 2018

Ocorreu o primeiro turno das eleições gerais de 2018, onde foram efeitos 

membros do Congresso Nacional (513 deputados federais e 54 senadores da 

República), além de 13 (treze) governadores de Estados.

Flávio Bolsonaro foi eleito Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, com 

4.380.418 de votos (31,36% do total de votos). Eduardo Bolsonaro foi eleito deputado 

federal pelo Estado de São Paulo, com 1.843.735 de votos (8,74% do total de votos).

Entre 07 e 15 de outubro de 2018m
Entre 7 e 15 (mais próximo de 15) de outubro 2018, Miguel Braga (Miguel Ângelo 

Braga Grillo, portador do CPF n° 964.109.228-68, nascido em 16.04.57, filho de Marly 

Aparecida Bittar Grillo), chefe de gabinete de Flavio Bolsonaro na Assembléia do RJo de 

Janeiro, teria recebido ligação de suposto Delegado da Polícia Federal querendo falar 

com Flavio Bolsonaro acerca de assunto que seria interesse do então candidato ao 

Senado.

Flavio teria enviado o próprio Braga para encontrar o Delegado de Polícia 

Federal na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro/RJ. Segundo notícia, foram ao 

encontro: Miguel Braga; o advogado Victor Alves (Victor Granado Alves, portador do 

CPF n° 084.468.247- 01, nascido em 11.06.80, filho de Tania Maria De Oliveira 

Granado), “Vai” (Valdenice de Oliveira Meliga, portadora do CPF n° 000.701.767-79, 

nascida em 14.10.62, filha de Julia Rodrigues de Oliveira).

O Delegado da Polícia federal teria solicitado que, quando chegassem à frente 

da sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, eles ligassem para que o mesmo saia do 

prédio da Instituição Policial.

Fonte: “Empresário diz que PF avisou 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,empresario-diz-que-pf-avisou-flavio-bolsonaro- 
sobre-operacao,70003305662

Flávio Bolsonaro sobre operação”

15 de outubro de 2018m
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Ocorre a publicação da exoneração de Fabricio Queiroz da Assembléia 

Legislativa do Rio de Janeiro e de sua filha Nathalia Queiroz da Câmara dos Deputados. 

Ambos assessores de Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro, respectiva mente, conforme 

publicações oficiais abaixo:

Página 8 da Poder Legislativo do Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro 
(DOERJ) de 16 de Outubro de 2018

ATO F/Mn/N” :5:>8.3/2oi8

A MF.SA DIRF,TOR,\ DA ASSFMBLfTA LEGISIATIVA DO 
EST.VDO DO RIO DE JAXEIRO . no u;.o das atribuições que lhe confere 
o Inciso \’ do artigo i8 do Regimento Interno, e tendo em vista as 
informações contidas no Processo N" 14004/2018.

RE.SOLVE:

EXONER,\R . a pedido. FABRÍCTO JOSÉ C.4RLOS DE QI EIROZ .
matricula n" :40ò.Ç)ig-2, do cargo em comissão de .Assessor Parlamentar IlI. 
simbolo CCD.AL - 3. que vinha exercendo junto ao Gabinete do Deputado 
Flavio Bolsonaro.

Rio de Janeiro. 15 de outubro de 201S.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

2" VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 
DEPCT.ADO GER.ALDO PCDIM. i” SECRETARIO

Página 47 da Seção 2 do Diário Oficiai da 
União (DOU) de 17 de Outubro de 2018

N° 5.97(1 - Exonerar, de acordo com o artigo 35 da Lei 11,° 8.112. de 11 de 
dezembro de IQOO. a partir de 15 de outiilrro de 2018. N.ATH.ALIA MELO DE 
QI EIROZ. ponto 11.° 2.54151). do cargo em comiss.io de Secretário 
Parlamentar. SP20. do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce 11(1 galiiiiete do (a) Deputado (a) JAIR BOLSON.ARO.

16 de outubro de 2018m
Nessa data, a Procuradoria pede a prisão de dez deputados no bojo da 

Qperação Furna da Qnça.

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/veja-cronologia-e-entenda-a-trama-que-
liga-flavio-marinho-bolsonaro-e-queiroz.shtml
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25 de outubro de 2018

Durante sessão secreta, a Turma do TRF-2 autoriza as medidas da Operação 

Furna da Onça.

Fonte; https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/veja-cronologia-e-entenda-a-trama-que- 
liga-flavio-marinho-bolsonaro-e-queiroz.shtml

28 de outubro de 2018m
Ocorre o segundo turno das eleições gerais de 2018. O então candidato a 

presidência Jair Messias Bolsonaro recebe 57.797.847 votos (55,13%) e vence a 

eleição.

30 de outubro de 2018

Foram expedidos os mandados da Operação Furna da Onça pelo Tribunal 

Regional Federal da 2® Região: 19 mandados de prisão temporária, 03 mandados de 

prisão preventiva e 47 mandados de busca e apreensão.

O Delegado de Polícia Federal Carlos Henrique Oliveira de Sousa citou o fato 

em seu depoimento à Polícia Federal no dia 19 de maio de 2020, conforme excerto 

abaixo:

da materialidade, tão somente que não foi apontada a autoria; QUE perguntado se o depoente sabe 

informar a data em que ocorreu a sessão em que o Desembargador ABEL GOMES teria levado a 

julgamento a apreciação das medidas cautelares para a operação Furna da Onça, o depoente respondeu 

que não sabe apontar essa data e que soube pela imprensa que os mandados foram expedidos no dia 30 

de outubro de 2018; QUE a Policia Federal efetuou o cumprimento dos mandados no dias seguintes.

O delegado Carlos Henrique foi nomeado, em 13 de março de 2019, 

Superintendente de Polícia Federal em Pernambuco. Em 20 de novembro de 2019 foi
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nomeado Superintendente de Polícia Federal no Rio de Janeiro. Por fim, em 13 de maio 

de 2020, assumiu a Diretoria Executiva da Policia Federal.

08 de novembro de 2018m
A Operação Furna da Onça é deflagrada. Em seu histórico, a operação é um 

desdobramento da Lava Jato atuante no Estado do Rio de Janeiro que contou com a 

participação do Ministério Público e da Receita Federal.

Furna da Onça baseou-se nas colaborações de Carlos Miranda, Cláudio Barbora 

e Vinicius Claret, além de investigações realizadas durante a Operação Cadeia Velha, 

que investigou a participação de parlamentares estaduais em esquema de crimes 

financeiros e em cargos públicos na Administração Pública, onde, supostamente, um 

grupo de deputados recebia mensalmente valores oriundos de grupo ligado a Sérgio 

Cabral em troca de apoio parlamentar.

A operação foi destaque na imprensa nacional, conforme reportagem abaixo:

veja
RADAR COLUNISTAS ECONOMIA I‘01JriC;A MUNDO SAUDE PLACAR ENTRETENIMENTO

PF faz operação para prender 10 deputados
estaduais no RJ

Farliimentarcs <iào suspeitos íu* temn jcí i-hulo um 'mensalinho' ornindr» de supcrfaluramenlo de 
contral<.'s. para apoiai <i ex-^overnador Sérgio Cabral

Fonte: https://veja.abril.com.br/politica/pf-faz-operacao-para-prender-10-deputados-estaduais-no-rj/

dezembro de 2018m
o Delegado de Policia Federal Alexandre Silva Saraiva, em seu depoimento à 

Polícia Federal na data de 13 de maio de 2020, afirmou que, em dezembro de 2018 

conversou com o Presidente Jair Bolsonaro, na residência deste, onde o tema seria a 

indicação de Alexandre Saraiva para o Ministério do Meio Ambiente. No depoimento. 

Saraiva afirma que não houve conversa de cunho pessoal e não possui relação de 

amizade com o Presidente da República ou com seus familiares.
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DMAPH), não tendo o rejerido processo previsão normativa no âmbito da COCJEH': QUB 

ressalvada a conversa ocorrida na residência do Presidente da República em dezembro de 2018, 

acerca da possível indicação de seu nome para o Ministério do Meio Ambiente, o depoente 

nunca teve outra conversa pessoal com o Sr. Presidente da República; QUE o depoente não tem 

qualquer vinculo de amizade com o Presidente da República nem com seus familiares; QIJH

Alexandre Saraiva assumiu em agosto de 2011 a Superintendência da Polícia 

Federai do Estado de Roraima. Em fevereiro de 2014 assumiu a Superintendência da 

Polícia Federal no Estado do Maranhão. Em outubro de 2017 assumiu a 

Superintendência da Poiícia Federai no Estado do Amazonas.

!m!i 06 de dezembro de 2018

A imprensa torna público o relatório do COAF indicando movimentações atípicas 

relacionadas ao senador eleito Flavio Bolsonaro. Reportagem revela que “o ex-assessor 

parlamentar e policial militar Fabrício José Carlos de Queiroz movimentou R$1,2 milhão 

entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, de acordo com o relatório do órgão".

Promotoria marca depoimentos para o que Queiroz se explique, mas o ex- 

assessor e seus familiares não compareceram. Ele alegou tratamento de urgência de 

um câncer e foi internado em hospital em São Paulo.

“O ex-assessor faltou duas vezes a depoimento marcado no 
Ministério Público Federal, alegando problema de saúde. Em entrevista 
ao SBT, Queiroz disse que o valor em dinheiro que movimentou em 

suas contas é fruto da compra e venda de veículos usados e que um 
câncer o impossibilitou de prestar depoimento”.

Fonte: “Flávio Bolsonaro não responde a convite do MP para prestar depoimento”. 
https;//oglobo.globo.com/brasil/flavio-bolsonaro-nao-responde-convite-do-mp-para-prestar- 
depoimento-23351855
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12 dezembro de 2018m
De acordo como empresário Paulo Marinho, Flávio Bolsonaro iigou, por 

recomendação do pai deste, buscando recomendação de advogado criminalista. Paulo 

Marinho ligou para Antônio Pitombo, tendo este indicado o advogado Christiano 

Fragoso.

Segue o noticiado pela imprensa:

“em dezembro daquele ano, com Jair Bolsonaro já vitorioso e 
prestes a assumir o comando do país, Flávio procurou Paulo Marinho. 

Estava “absolutamente transtornado”, segundo o empresário. Buscava 
a indicação de um advogado criminal. O escândalo de Fabrício 
Queiroz, funcionário de Flávio no seu gabinete de deputado estadual 
na Assembléia Legislativa do Rio, não saia das manchetes. Havia 
acusações de “rachadinhas” e de desvio de dinheiro público. O senador 
recém-eleito temia as consequências para o futuro governo do pai —e 
precisava se defender. As revelações que Marinho diz ter ouvido do 

filho do presidente nesse encontro são bombásticas: segundo ele, 
Flávio disse que soube com antecedência que a Operação Furna da 
Onça, que atingiu Queiroz, seria deflagrada".

Fonte; “PF antecipou a Flávio Boisonaro que Queiroz seria alvo de operação, diz suplente do 
senador” https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/pf-antecipou-a-flavio-bolsonaro-que- 
queiroz-seria-alvo-de-operacao-diz-suplente-do-senador.shtml

13 dezembro de 2018m
Flávio Bolsonaro teria ido à casa de Paulo Marinho. Segundo o empresário:

“No dia seguinte, quinta-feira, 13, às 8h30, chegam na minha 

casa Flávio Bolsonaro e o advogado Victor Alves, que trabalha até hoje 
no gabinete do Flávio, é advogado de confiança dele. Estávamos eu, 
Christiano Fragoso, Victor e Flávio Bolsonaro. Flávio começa a nos 
relatar o episódio Queiroz. Ele estava absolutamente transtornado. E 
esse advogado, Victor, dizendo ao advogado Christiano que tinha 
conversado com o Queiroz na véspera e que o Queiroz tinha dado a
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úi
ele acesso às contas bancárias para ele checar as acusações que 

pesavam contra o Queiroz”.

Fonte: “PF antecipou a Flávio Bolsonaro que Queiroz seria alvo de operação, diz suplente do 

https://\www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/pf-antecipou-a-flavio-bolsonaro-que- 
queiroz-seria-alvo-de-operacao-diz-suplente-do-senador.shtml
senador”

18 dezembro de 2018

Ocorreu a diplomação de Flávio Bolsonaro. Às 13:30, Flavio encontrou Paulo 

Marinho no Esplanada GrilI, no bairro Ipanema, no Rio de Janeiro. Paulo Marinho 

comentou sobre o fato:

‘‘Eu ia almoçar no restaurante Esplanada GrilI, em Ipanema. 
Combinamos de ele passar lá. Às 13h30, ele apareceu no restaurante 

e disse: ‘Paulo, eu conversei com o meu pai e ele decidiu que nós 
vamos montar um outro esquema juridico, que será comandado por 
um outro advogado”. Eu respondi: ‘Flávio, não tem problema, eu 
desarticulo tudo o que estava articulado. Desejo boa sorte. Se precisar 
de mim, estou à disposição, como sempre estive’. Um abraço e vida 
que segue.

Fonte: “PF antecipou a Flávio Bolsonaro que Queiroz seria alvo de operação, diz suplente do 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/pf-antecipou-a-flavio-bolsonaro-que- 

queiroz-seria-alvo-de-operacao-diz-suplente-do-senador.shtml
senador”

01 de janeiro de 2019m
Tomou posse no cargo o 38° Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro; 

juntamente com o 25° Vice-presidente do Brasil Hamilton Mourão.

Decreto de 1° de janeiro de 2019 nomeou Sérgio Moro como Ministro de Estado 

da Justiça e Segurança Pública, conforme publicação abaixo:
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

DECRETO DE 1° DE JANEIRO DE 2019

o PRESIDENTE DA REPUBLICA no uso da atribuição que lhe confere o art 84 caput incisos I e 
XXV, da Constituição resolve

NOMEAR

SERCjIO FERNANDO MORO para exercer o cargo rie Ministro de Estado da tustiça e Segurança 
Publica ficando exonerado do que atualmente ocupa

Brasília 1” de janeiro de 2019:198'’ da Independência e 13T’ da Republica.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

i_i
pppj 02 de janeiro de 2019

O Delegado de Polícia Federal Maurício Leite Valeixo é nomeado Diretor-Geral 

da Polícia Federal. O decreto original de nomeação possui a assinatura do Presidente 

Jair Bolsonaro e do Ministro da Justiça Sérgio Moro, conforme ato abaixo:

o PRESIDENTE DA REPÚBUCA, no uso da atribuição que lhe confere o art, 84, caput, inciso 
XXV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2»-C da Lei n» 9.266, de 15 de março de 1996 
resolve

NOMEAR

MAURÍCIO LEITE VALEIXO, para exercer o cargo de Diretor-Ceral do Departamento de Polícia Federal do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Brasília, 2 de janeiro de 2019; 198e da Independência e 131« da República.

a-^

-t
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10 janeiro de 2019m
Flavio Bolsonaro foi convidado a prestar esclarecimentos junto ao 

Ministério Público do Rio de Janeiro, mas não se apresentou nesta data. O Parquet 

divulgou nota explicando o fato: “Com relação ao deputado estadual Flávio Bolsonaro, 

esclarecemos que ele foi convidado a comparecer no dia 10101, podendo, por 

prerrogativa parlamentar, optar por outra data" (disponível em 

http://vwvw.mprj.mp.br/home/-/detalhe- noticia/visualizar/68973).

17 janeiro de 2019

Defesa de Flávio Bolsonaro apresentou pedido de suspensão das investigações 

acerca de seu ex-assessor Fabrício Queiroz, e o Ministro Luiz Fux proferiu decisão de 

caráter provisório acatando o pedido.

“O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
suspendeu nesta quarta-feira o inquérito em que o policial militar 
aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ), é investigado por apresentar movimentação 
financeira incompatível com sua renda. A investigação era conduzida 
pelo Ministério Público estadual do Rio de Janeiro a partir de relatório 
de inteligência financeira produzido pelo Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf)”.

Fonte: “Fux suspende investigação sobre ex-assessor de Flávio Bolsonaro”
https://valor.globo.eom/politica/noticia/2019/01/17/fux-suspende-investigacao-sobre-ex-
assessor-de-flavio-bolsonaro.ghtml

01 de fevereiro de 2019
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A decisão que suspende as investigações acerca de Fabrício Queiroz é revertida 

a partir de entendimento do relator original do caso, Ministro Marco Aurélio:

“O ministro Marco Auréiio Mello, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), arquivou nesta sexta-feira pedido da defesa do senador eleito 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e liberou o Ministério Público do Rio de 
Janeiro (MPRJ) a prosseguir com investigações criminais que 
envolvem o filho do presidente Jair Bolsonaro por supostas 
movimentações financeiras atípicas. No dia 17 de janeiro, o presidente 
interno da corte, Luiz Fux, tinha determinado a suspensão da apuração 

do MPRJ referente a um ex-assessor de Flávio Bolsonaro, tendo como 
principal justificativa o fato de que o Ministério Público do Rio de 
Janeiro teria pedido informações ao Coaf de dados bancários sigilosos 
sobre o filho do presidente Jair Bolsonaro mesmo após ele ter sido 
eleito senador. No primeiro dia da retomada das atividades do STF, 
Marco Aurélio, reiator original do caso, entendeu que Flávio Bolsonaro 
não tem foro privilegiado para o caso".

Fonte: “Marco Aurélio arquiva pedido de Flávio Bolsonaro e libera investigação” 
https://exame.abril.conn.br/brasil/marco-aurelio-nega-recurso-de-flavio-bolsonaro-no-stf/

15 de março de 2019

O Delegado de Polícia Federal Alexandre Ramagem foi nomeado para exercer 

cargo na Secretaria de Governo da Presidência da República, em 15 de março de 2019, 

na função de auxiliar direto do então ministro de Estado Carlos Alberto Santos Cruz.
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Orgào: Presidência da República/Casa Civil

PORTARIAS DE 15 DE MARÇO DE 2019

N° 1420-NOMEAR

ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES para exercer o caigo de Assessor Especial ida Assessoria 
Especial da Secretaria de Governo da Presidência da Republica cocligo DAS 102 5

í!h!i Abril de 2019m
Em investigação acerca de crimes previdenciários, o Delegado de Polícia 

Federal Leonardo de Sousa Gomes Tavares suscitou diligências com o fito de identificar 

se a pessoa de “Hélio Negão” que constava em suas investigações tratava-se de Hélio 

Fernando Barbosa Lopes, eleito deputado federal em 2018 e forte apoiador político da 

família Bolso na ro.

Relatório do inquérito policial instaurado pela Coordenação de Assuntos Internos 

(COAIN) discorre acerca do assunto:

“Segundo consta no Termo de Declarações mencionado (fis. 
1071109), por volta de abril de 2019, o DPF LEONARDO vislumbrou a 
possibilidade de diligenciar no sentido de verificar se "HELIO NEGÃO", 
mencionado por investigados nos inquéritos que ele conduzia, se 

tratava de HÉLIO FERNANDO BARBOSA LOFES, também conhecido 
como "HELIO NEGÃO", eleito como Deputado Federal nas Eleições 
Gerais do ano de 2018. Nesse sentido, segundo ele, foram realizadas 
diligências que o permitiram concluir que não seria possível afirmar que 
"HELIO NEGÃO" se tratava do Deputado Federal HÉLIO FÉRNANDO 

BARBOSA LOPES, conforme citado por ele no Despacho acostados 
às fis. 73175. O DPF LEONARDO disse ainda que não havia citado o 
nome do Deputado Federal HÉLIO FERNANDO BARBOSA LOPES 
nos demais inquéritos porque foi no IPL 052912017-DELEPREVIRJ que 
teve a primeira oportunidade para diligencia no sentido de tentar

RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 60/2020 SERVIÇO DE INQUÉRITOS Página 14 de 57



identificar a pessoa de “HÉLIO NEGÃO”. Declarou que realizou 

pessoalmente as pesquisas com intuito de identificar o politico HELIO 
NEGÃO citado petos investigados. Afirmou que uma simples pesquisa 

no Googie utiiizando-se como critério de busca "HELIO NEGÃO 
VEREADOR RIO" apontava imediatamente para o Deputado Federal 
HÉLIO FERNANDO BARBOSA LOPES e por esse motivo passou a 

verificar a hipótese de ser, ou não, o Deputado a pessoa que foi citada 
pelos investigados”.

Fonte: Relatório INQUÉRITO POLICIAL: 2019.0004999-COAIN/COGER/PF

Junho de 2019m
o Delegado Maurício Valeixo, ex-Diretor Gerai, em 11 de maio de 2020, prestou 

depoimento à Polícia Federal e afirmou que em junho de 2019 foi consultado pelo ex- 

ministro Sérgio Moro acerca da alteração na Superintendência de Polícia Federal no Rio 

de Janeiro, conforme se depreende abaixo:

denominada crise no Rio de Janeiro: QUE em junho de 2019 foi consultado pele
possibilid^e de troca do Supennte-^dente^Jr- r-ír-

de Janeiro, Dr SAADI pelo Dr. SARAIVA, então Superintendente do Ama^íunus OUf

Ministro SÉRGIOJ/IORO sobre aex-

|-pp| 09 de julho de 2019

O Delegado de Polícia Federal Alexandre Ramagem é nomeado no cargo de 

Diretor Geral da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). Após sabatina no Senado 

Federal em 26 de junho de 2019, Ramagem toma posse na ABIN em 12 de julho e no 

discurso de posse ressalta o desafio de auxiliar a Inteligência de Estado no Brasil. Ele 

ressalta que:

“todo país de primeiro mundo, e o Brasii com potencial para estar entre 
eles, com economia pujante, com a democracia consolidada, merece 
deter uma inteligência de Estado com capacidade com credibilidade 
perante as demais instituições, perante a sociedade”.
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Fonte; TV BrasilGov “ABIN tem novo diretor-geral, Alexandre Ramagem”. Disponível em 
https://wvvw.youtube.com/watch?v=LJTeKRorr08

Abaixo, o decreto de nomeação do Delegado de Polícia Federal Alexandre 

Ramagem na Agencia Brasileira de Inteligência.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição que lhe confere o art. 84 caput 
XIV. da ConstitLiição e tendo em vista o disposto no art 11 da Lei n° 9,883 de 7 de dezembro de 1999 
resolve:

inciso

NOMEAR

ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, para exercer o cargo de Diretor-Geral da Agência 
Brasileira de Inteligência, ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa

Brasília. 9 de julho de 2019; 198° da Independência e 131° da Republica,

JAIR MESSIAS BOLSONARO

AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA

15 de julho de 2019m
Através de petição em RE 1055941 / SP - SÃO PAULO da defesa do senador 

Flávio Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Dias Toffoli, determinou a suspensão 

de investigações criminais pelo país, que utilizassem dados detalhados de órgãos de 

controle financeiro, tais como COAF e Receita Federal, sem a devida autorização 

judicial. Na prática, a decisão paralisou a apuração reaiizada pelo Ministério Público 

do Rio de Janeiro sobre o filho do presidente Jair Bolsonaro. Conforme o ministro:

“(...) Aponta, para tanto, a existência de procedimento 

investigatório criminal deflagrado contra o requerente, a partir da 
quebra ilegal dos sigilos bancário e fiscal por parte do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo sua manifestação incidental,

“o D. MPRJ utilizou-se do COAF para criar ‘atalho" e se furtar 
ao controle do Poder Judiciário. Sem autorização do Judiciário, foi
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realizada devassa, DE MAIS DE UMA DÉCADA, nas movimentações 
bancárias e financeiras do Requerente em flagrante burla às regras 
constitucionais garantidoras do sigilo bancário e fiscal. Houve 
extrapolação da autorização de compartilhamento de informações 
entre MPRJ e o COAF, e até mesmo quanto ao tipo e a forma de 
obtenção de dados pelo próprio COAF. ”

Para o requerente, o procedimento investigatório criminal 
instaurado pelo Parquet estadual seria nulo desde o início, uma vez 
que “decorrente de quebra do sigilo bancário e fiscal (...) em afronta ao 
hialino comando da Constituição no seu art. 5°, incisos X, XII, e LVI. 
Aliás, a referida violação ao sigilo bancário do Requerente foi admitida 
pelo próprio Ministério Público, em e-mail no qual consta a afirmação 
de que o COAF não deteria a informação desejada e que, por isso, 'O 
COAF ENTRARÁ EM CONTATO COM O BANCO’.”

(■■)

Ante o exposto e observada a ressalva acima destacada:

1) determino, nos termos do art. 1.035, § 5°, do CPC, a 
suspensão do processamento de todos os processos judiciais em 
andamento, que tramitem no território nacional e versem sobre o Tema 
990 da Gestão por Temas da Repercussão Geral;

2) determino, com base no poder geral de cautela, a 
suspensão do processamento de todos os inquéritos e procedimentos 

de investigação criminal (PICs), atinentes aos Ministérios Públicos 
Federal e estaduais, em trâmite no território nacional, que foram 
instaurados à míngua de supervisão do Poder Judiciário e de sua 
prévia autorização sobre os dados compartilhados pelos órgãos de 
fiscalização e controle (Fisco, COAF e BACEN), que vão além da 
identificação dos titulares das operações bancárias e dos montantes 
globais, consoante decidido pela Corte (v.g. ADTs ns° 2.386, 2.390, 

2.397 e 2.859, Plenário, todas de minha relatoria, julg. 2412116, DJe 
21110116);

Consigno que a contagem do prazo da prescrição nos 
aludidos processos judiciais e procedimentos ficará suspensa, 
consoante já decidido no RE n° 966.177-RG-QO, cuja ementa 
transcrevo, na parte que interessa:

“1. A repercussão geral que implica o sobrestamento de 
ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento 
no art. 1.035, § 5°, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão 
punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura 
até 0 julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo
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Supremo Tribunal Federal.” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz 

Fux, DJe de 1°I2I19 -grifos nossos)

29 de julho de 2019

No inquérito policial 529/2017-5 DELEPREV/DRCOR/SR/PF/RJ, foi inserido um 

despacho do Delegado Leonardo Tavares, também objeto em Inquérito Policial da 

Coordenação de Assuntos Internos (COAIN). Segundo o Relatório desta Unidade da 

Corregedoria da Polícia Federal:

“Conforme consta nos autos (fis. 25/26), o site 
httpsi/lpainel.blogfolha.uol.com.br veiculou noticia afirmando que 

“Hélio Negão que é alvo de investigação da Superintendência do órgão 
no Rio é, na verdade, um homem que já morreu, e não o deputado 
homônimo, amigo de Bolsonaro”

A inserção do nome do Deputado Federal Hélio Fernando 
Barbosa Lopes na citada investigação, gerou desconfiança de que 
essa inclusão tivesse o aparente intuito de desgastar o Delegado de 
Policia Federal Ricardo Saadi, Superintendente Regional no Rio de 
Janeiro à época. Isso porque, a autoridade policial responsável pela 
investigação teria inserido o nome do Deputado, que é ligado ao 
Presidente da República, mesmo tendo conhecimento de que não se 
tratava da pessoa investigada”.

Após análise do IPL 529/2017-5, a COAIN assim se manifestou; “em 

síntese, conclui-se da análise realizada que a primeira referência a HÉLIO FERNANDO 

BARBOSA LOPES, Deputado Federal, foi no Despacho datado de 2910712019, proferido 

nos autos do IPL n° 52912017-5”.

Agosto de 2019

No início do segundo semestre, o Delegado de Polícia Federal Alexandre Silva 

Saraiva, em seu depoimento à Polícia Federai em 13 de maio de 2020, diz que recebeu 

uma ligação cujo interlocutor foi o Delegado de Polícia Federal Alexandre Ramagem. A

RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 60/2020 -SERVIÇO DE INQUÉRITOS Página 18 de 57



conversa seria um convite deste para Saraiva assumir a Superintendência de Polícia 

Federal no Rio de Janeiro:

No depoimento, Saraiva, então superintendente no Amazonas, disse a 

Ramagem, de quem era amigo, que aceitaria a escolha. Contudo, afirmou que ela não 

se concretizou e pouco depois encontrou-se pessoalmente com o então ministro da 

Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que perguntou a ele sobre sua ida para a 

direção da Superintendência no Rio de Janeiro/RJ.

Saraiva, então, relatou ao ex-ministro Sérgio Moro o contato telefônico realizado 

anteriormente por Alexandre Ramagem, contudo indicou que isso decorreria de um 

acerto prévio com o então Diretor Geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, como 

condição para assumir o cargo.

Destaques para os trechos abaixo:

principio nãi) teve retorno stihre es.se convite; QlJlí no início do .segundo scmc.slrc dc 2019, 

recebeu uma ligação do Dr. RAMAüHM. perguntando ao depoente se ele aceiuiria assumir a 

superintendência da Policia Federal no KJ. ao que o depoente prontamente aceitou; OUh nào se 

recorda qual cargo que o Dr. RAMACiKM ocupava à época desse lelefonema, porém recorda-se 

dele ter afirmado que o Presidente da República JAIR BÜLSÜNARO tinha alguns nomes para 

sugerir ao Fx Ministro SF.RGIO MORO para ocupar a função; QUlv o depoente allrmou ao Dr. 

RAMAGEM que evidenlemente aceitaria o convite, considerando que é natural do Estado do RJ 

e que teria aceitado sair do RJ para ir para Roraima, sendo uma consequência natural retomar ao 

seu Estado de origem após nove anos trabalhando na Ama/ônia Ecgal; QUE o depoente e o Dr.

(...)

Diretor. Superintendente e Coordenador; QUE algum tempo após o telefonema ora relatado, teve 

um novo encontro com o então Mini.stro SÉRGIO MORO no aeroporto de Manaus, oportunidade 

em que o depoente foi inquirido pelo então Ministro nos seguintes termos: "Saraiva, que história 

é essa de você no Rio de Janeiro?"', ao que o depoente respondeu ter recebido a ligação 

telefônica acima relatada do Dr. RAMAGEM, tendo feito na ocasião a mesma ressalva 

relacionada ao prévio acerto com o Diretor Geral da Polícia l edcral como condição para assumir 

a SR/RJ: QUE: o dep<Knte considera que o então Ministro MORO teve uma atitude

Sobre o assunto, abaixo o depoimento do Delegado de Polícia Federal Alexandre 

Ramagem, realizado em 11/05/2020:
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sua função; QUE Perguntado acerca de eventuais contatos diretos do 
Presidente da República com os Superintendentes, o DEPOENTE informa que 
houve a sugestão, por parte do Presidente da República, do nome do 
Superintendente da PF no Amazonas, ALEXA.NDRE SARAIVA, para a 
Superintendência do Rio de Janeiro; QUE o nome de ALEXANDRE SARAIVA 
foi submetido ao crivo, decisão e prévio acerto do ex-ministro SÉRGIO MORO; 
QUE 0 nome foi sugerido em razão do histórico operacional do Superintendente 
do Amazonas, de sua atual condição de Superintendente, participante da alta 
administração da Policia Federal, e pelo convite que o ex-ministro SÉRGIO 
MORO fez pessoalmente ao Superintendente SARAIVA para assumir a 
Presidência da FUNAI; QUE SARAIVA nâo chegou a assumir a Presidência da 
FUNAI, sendo ela exercida atualmente pelo Delegado XAVIER, com notícia de 
excelente desempenho; QUE o nome de SARAIVA foi sugerido pela sua 
capacidade técnica e pela confiança nele depositada pelo ex-Ministro SÉRGIO 
MORO; QUE o DEPOENTE, portanto, afirma ter conhecimento de que ocorreu

(...)

comunicados aos Superintendentes Regionais; PERGUNTADO de que forma o 
nome do Superintendente do Amazonas ALEXANDRE SARAIVA foi submetido 
ao então Ministro da Justiça SÉRGIO MORO, RESPONDEU QUE á época o 
DEPOENTE teve conhecimento de algumas sugestões de nomes para a 
transição da Superintendência do RJ, que seriam levadas à decisão do Ministro 
MORO; QUE o DEPOENTE apenas sondou o Superintendente do Amazonas 
se seu nome poderia ser sugerido ao Ministro MORO como SR/RJ; QUE o 
DEPOENTE enfatizou que nâo deveria ser criada expectativa, pois a decisão 
seria exclusiva do então MJSP; QUE o DEPOENTE nâo tem ciência de quantos 
nomes foram sugeridos ao Ministro da Justiça e de que forma essas sugestões 
lhe foram repassadas; PERGUNTADO sobre quando teria ocorrido essa 
sondagem sobre o nome do SR/AM, RESPONDEU QUE não se recorda da data.

precisa, mas, com certeza, ocorreu apos o anuncio ae que o bupermienaenie ao 
Rio de Janeiro, Dr SAADI, estava deixando a função por motivos particulares e 
que já havia sido iniciado o planejamento para sua substituição; PERGUNTADO

Em 02 de maio de 2020, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Fernando Moro, prestou 

depoimento à Polícia Federal e discorreu que, em agosto de 2019 (sem precisar a data), 
0 Presidente Jair Bolsonaro solicitou mudança na direção da Polícia Federal no Rio de 

Janeiro, conforme trecho abaixo:

às Instituições competentes; QUE em agosto de 2019 hoi|ve umacrime cabe
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solicitação por parte do Exmo. Presidente da República de substituição do 
Superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, RICARDO SAAD; QUE essa 
solicitação se deu de forma verbal, no Palácio do Planalto; QUE não se recorda se 
houve troca de mensagens sobre esse assunto:QUE não se recorda se alguém, além 
do declarante e do Exmo, Presidente da República tenha presenciado essa solicitação; 
QUE no entanto, reportou esse fato tanto ao Diretor da Policia Federal, MAURÍCIO 
VALEIXO, como ao Dr. SAAD; QUE os motivos dessa solicitação devem ser indãgados 
ao Presidente da República, QUE, após muita resistência, houve, como dito acima, 
concordância do Declarante e do Dr VALEIXO, com a substituição; QUE o presidente, 
após a concordância, declarou publicamente que havia mandado trocar o SR/RJ por 
motivo de produtividade; QUE para o Declarante não havia esse motivo e a própria 
Policia Federal emitiu nota pública, informando a qualidade do serviço da SR/RJ, o que 
também pode ser verificado por dados objetivos de produtividade; QUE só concordou 
com a substituição porque o novo SR, CARLOS HENRIQUE foi uma escolha da PF e 
isso garantia a continuidade regular dos serviços da SR/RJ e a própria Policia Federal 
informou na nota acima que ele seria o substituto: QUE o Presidente, contrariado, deu 
nova declaração pública afirmando que era ele quem mandava e que o novo 
Superintendente seria ALEXANDRE SARAIVA; QUE o Diretor da Polícia Federal 
ameaçou se demitir e que o Declarante conseguiu demover o presidente; QUE tem

15 de agosto de 2019

Nessa data, conforme seu depoimento, o Delegado Ricardo Andrade Saadi 

recebeu a notícia através de Maurício Valeixo, então Diretor Geral da Polícia Federal, 

que houve “adiantamento dos planos de troca no comando da Polícia Federal no Rio de 

Janeiro”, conforme trecho abaixo:

QUE no dia 15 de agosto de 2019, logo pela manhã, o depoente recebeu uma 
ligação do delegado MAURÍCIO VALEIXO, então Diretor Geral da Policia 
Federal, afirmando que havia resolvido adiantar os planos de troca da 
Superintendência do Rio de Janeiro, e que iria remover o depoente para Brasília, 
não revelando eventuais razões para tanto: QUE momentos após, o depoente

Ao deixar o Palácio da Alvorada, na quinta-feira, após ser questionado por 

jornalistas sobre o motivo da troca de cargos na Administração Federal, Bolsonaro 

resumiu: “Todos os ministérios são passíveis de mudança. Vou mudar, por exemplo, o 

superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Motivos? Gestão e produtividade”.

(fonte: “Bolsonaro anuncia durante entrevista que irá trocar superintendente da PF no Rio”. 

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-anuncia-durante-entrevista-que-ira- 

trocar-superintendente-da-pf-no-rio-23879087> Acessado em 26/05/2020).
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Acerca da alegação de “produtividade”, a Comunicação Social da Polícia Federal 

divulgou nota à imprensa, conforme abaixo:

NOTICIAS

Nota à Imprensa
Troca no comando da Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro

por
Publicado 15I08«019 16h48 
Ultima modificação 1^08/2019 1Sh49

A Polida Federal informa, em relação à substituição do Superintendente Regional no 
Estado do Rio de Janeiro, que a troca da autoridade máxima do órgão no estado já 
estava sendo planejada riã alguns meses e o motivo da providência é o desejo 
manifestado pelo próprio policial de vír trabalhar em Brasília nâo guardando 
qualquer relação com o desempenho do atual ocupante do cargo

A substituição de superintendentes regionais é normal em um cenário de novo
governo. De janeiro para cá. a PF já promoveu a troca de 11 superintendentes

O nome do substituto, escolhido pela Direção Geral da Policia Federal, é o do delegado de policia federal Canos Henrique 
Oliveira Sousa, atual Superintendente Regional em Pernambuco.

Fonte: http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2019/08/nota-a-imprensa

Em 13 de maio de 2020, o Delegado de Polícia Federal Alexandre Silva Saraiva 

comentou acerca do tema “produtividade” na Superintendência Regional da Polícia 

Federal no Rio de Janeiro, conforme trecho abaixo

tem amizade com os filhos do Presidente da República; QUH indagado se nas conversas com o 

Dr. RAMAGEM foi relatada ao depoente alguma preocupação em relação à produtividade da 
Superintendência do RJ. o depoente esclarece que não, embora Iodos que conheçam a SR/RJ 

saibam que a produtividade daquela unidade, na realidade, "não é lá essas coisas", e que o 

índice de produtividade operacional daquela Superintendência, que saltou da 24’ para a 4" 

posição, não traduz, de fato. a realidade operacional da unidade; QUE na realidade os índices de 

produtividade operacionais parciais não relletem a realidade operacional verdadeira de nenhuma 

das unidades da Federação; QUE a realidade ora descrita pelo depoente não elide o bom trabalho 

desempenhado pelo Dr. SAADl à frente da SR/RJ; QUE o depxrente atualmente nâo conhece

Ainda acerca de produtividade, fontes abertas noticiaram alguns índices de 

produção da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, conforme 

reportagens abaixo;
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Desempenho da Polícia Federal do Rio é o 

segundo pior de todo o país
ProdutiViOado só não foi pior quo a da PF do Espírito Santo, a ultima colocada no ranking quo tom Roraima om pnmciro 
lugar

Antônio WeniecK
Ati.qi -3(1') ar- ; ' (y';r r-' ; 1

“O IPO, divulgado anualmente, é resultado de uma equação que leva 
em conta o desempenho da PF em suas principais atribuições 
constitucionais. São três índices, somados e divididos: atividades 
operacionais (que incluem, entre outras, ações contra o tráfico e 
prisões de criminosos); fatores geográficos (o número de municípios, o 
tamanho do território e a quantidade de zonas eleitorais do estado onde 
atua a superintendência); e atividades administrativas (fiscalização de 
navios e quantidade de passaportes emitidos). A nota média do Rio foi 
1,654. Já a PF de Roraima, a primeira colocada, obteve 4,077, e a do 
Espírito Santo, a última na classificação geral, ficou com 1,527”.

(Fonte: Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/desempenho-da-policia-federai-do-rio-o- 
segundo-pior-de-todo-pais-11670414>. Acessado em 26/05/2020).
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“Em 2017, antes da chegada de Saadi, a Superintendência da PF no 
Rio ocupava a 24^ posição no IPO. Em abril de 2018, o policial assumiu 
a unidade, que fechou o ano na 17^ posição. Em agosto de 2019, 
Bolsonaro disse que ele iria trocar Saadi por "motivo" de "gestão e 
produtividade"— ao fim do ano, a unidade para o 22° lugar no índice”.

Fonte: Disponível em <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/28/pf-rio-de- 
janeiro-intervencao-jair-bolsonaro-ipo-produtividade-2019.htm>. Acessado em 26/05/2020.

O ex-Ministro Sérgio Moro, em sua coletiva de imprensa na qual pediu 

exoneração do cargo, em 24 de abril de 2020, trata do assunto da troca do 

Superintendente no Rio de Janeiro, conforme trecho abaixo:

Em todo esse período tive apoio o presidente em vários desses 

projetos, outros nem tanto, mas a partir do segundo semestre do 
ano passado passou a haver uma insistência do presidente da 

troca do comando da Poiícia Federal. Isso inclusive foi declarado 
publicamente. Houve primeiro o desejo de trocar o superintendente 
do Rio. Sinceramente não havia nenhum motivo para essa 
mudança. Mas conversando com o superintendente, e/e queria 
sair do cargo por questões pessoais. Então nesse cenário 
concordamos eu e o diretor geral em promover essa troca com 

uma substituição técnica, de um indicado da polícia. E preciso 
fazer uma referência, eu não indico superintendentes. A única pessoa 
que indiquei foi o diretor Maurício Valeixo. Não é meu papel fazer a 
minha indicação de superintendentes. Sempre tenho dado autonomia 
a minha equipe para que eles façam as melhores escolhas, assim se 
valoriza a equipe e as escolhas técnicas. Eu tinha notícia quando 

assumi de que pelo menos havia rumores de que a PRF tinha algumas 
superintendências por indicações políticas. Escolhi o diretor geral, ele 
pode testemunhar o que eu disse pra ele. Foi ‘escolha tecnicamente, o 
que não é aceitável são essas indicações políticas’. Claro que existem 

indicações positivas, mas quando se começam a preencher esses 
cargos técnicos principalmente de polícia, com questões político- 
partidárias, realmente o resultado não é bom para a corporação 
inclusive. O presidente, no entanto, também passou a insistir na troca 
do diretor geral. Eu sempre disse, ‘presidente não tem nenhum 
problema em trocar o diretor-geral, mas preciso de uma causa’ e uma
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causa normalmente relacionada a insuficiência de desempenho, um 
erro grave. No entanto o que eu vi durante esse período e até pelo 
histórico do diretor que é um trabalho bem feito. Várias operações 
importantes, combate ao crime organizado e corrupção [...]. Não é uma 
questão do nome. Tem outros bons nomes para assumir o cargo de 
diretor da PF. Há outros delegados igualmente competentes. O grande 
problema de realizar essa troca é que havería uma violação de uma 
promessa que me foi feita, de que eu teria carta branca. Em segundo 
lugar não havería causa para essa substituição e estaria claro que 
estaria havendo ali uma interferência política na polícia federal, o que 
gera um abalo da credibilidade não minha, mas minha também, mas 
do governo e do compromisso maior que temos que ter com a lei. E 
tem um impacto também na própria efetividade da polícia federal, ia 
gerar uma desorganização. Não aconteceu durante a Lava Jato, a 
despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. 
Houve até um episódio que foi nomeado um diretor no passado, com 
intuito de interferência política e não deu certo ficou pouco mais de três 
meses a própria instituição rejeitou essa possibilidade. O problema é 
que nas conversas com o presidente e isso ele me disse 
expressamente, que o problema não é só a troca do diretor-geral. 
Havería intenção de trocar superintendentes, novamente o do Rio, 
outros provavelmente viríam em seguida como o de Pernambuco, 
sem que fosse me apresentado uma razão para realizar esses 
tipos de substituições que fossem aceitáveis. Dialoguei muito 

tempo, busquei postergar essa decisão, ás vezes até sinalizando que 
poderia concordar no futuro. Até num primeiro momento pensando que 
podería ser feito, mas cada vez mais me veio a sinalização de que seria 
um grande equívoco realizar essa substituição. Ontem conversei com 
o presidente houve essa insistência. Falei que seria uma interferência 
política. Ele disse que seria mesmo, [grifo nosso]

Cabe um aparte neste ponto acerca da Superintendência da Polícia Federal em 

Pernambuco, conforme citado por Sérgio Moro. Em seu depoimento à Polícia Federal 

em 12 de maio de 2020, o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira ressaltou o motivo 

do interesse da presidência em realizar troca de superintendente em Pernambuco:

PF, 0 depoente disse que não se recorda; QUE perguntado sobre a preocupação 
acerca da produtividade em outros estados além do Rio de Janeiro, o depoente 
respondeu que percebeu a preocupação do Presidente com a SR/PE, com uma 
suposta ligação entre a Superintendente e o Governo do Estado: QUE
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16 de agosto de 2019m
Em coletiva na manhã do dia 16 de agosto, os jornalistas indagaram o Presidente 

acerca do Delegado Carlos Henrique para o cargo de Superintendente da Polícia 

Federal no Rio de Janeiro, eis que o Presidente responde: “Carlos Henrique Sousa, não, 

pelo 0 que fiquei sabendo é um que tá em Manaus" Quando informado que na Nota à 

Imprensa da Polícia Federal Já indicava o substituto, o Presidente continua: “o que fiquei 

sabendo... se ele resolver mudar, tem que falar comigo, quem manda sou eu, deixar 

bem claro... Dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Pelo o 

que está pré-acertado, seria o lá de Manaus”.

(Fonte: “Bolsonaro sobre troca na PF: 'Quem manda sou eu”. Disponível em 
<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/08/16/bolsonaro-sobre-nome- 
para-pf-no-rio-quem-manda-sou-eu.htm> Acessado em 26/05/2020)

21 de agosto de 2019m
Quando do discurso no Congresso Aço Brasil, que ocorreu nesta data em 

Brasília, o Presidente Jair Bolsonaro mencionou ações da imprensa que indicariam 

interferência na Polícia Federal. Em uma de suas falas, ele ressalta “Fui eleito para 

interferir mesmo”, conforme transcrição abaixo:

(...) então, o Brasil tem jeito, tem jeito, e eu não interfiro. Alguns me 
criticando, tô interferindo na Polícia Federal, na Receita. Olha a Polícia 
Federal, eu indiquei o Moro, o Moro indicou o Diretor Geral e dali, no 
quarto escalão, tem as Superintendências. Onze Superintendências já 
foram mudadas no Brasil. Quando apareceu a do Rio de Janeiro agora, 
fiz uma sugestão: pegar o Superintendente de Manaus. “Ah, é melhor 
o que tá em Recife”. Sem problema nenhum! Mas é uma explosão junto 
à mídia do Brasil, explosão. “Tá interferindo!”. Olha, eu fui presidente 
pra interferir mesmo, se é isso que eles querem. Se é pra ser um 
banana, um poste dentro da presidência, tô fora! A Receita Federal a 
mesma coisa. Tem problemas, faz um bom trabalho, mas tem 
problemas...

Fonte: Congresso Aço Brasil 2019
<https://www.youtube.com/watch?v=Z9eS8aycrPk> Acessado em 26/05/2020 
destacado a partir de 10:45 min)

TV BrasilGov. Disponível em
(trecho
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22 de agosto de 2019m
o presidente Jair Bolsonaro, em coletiva na saída do Palácio da Alvorada, 

comentou sobre a repercussão da troca do comando da Superintedência da Polícia 

Federal no Rio de Janeiro, anunciada por ele durante entrevista coletiva anterior nos 

dias 15 e 16 de agosto. Abaixo o trecho relevante;

“Se eu trocar hoje, qual o problema? [repórter faz pergunta] Se eu 
trocar hoje, qual o problema, tá na lei! Eu que indico e não o Sérgio 
Moro, ponto final, [repórter: E o senhor tá considerando essa 
possibilidade] Qual o problema se eu trocar hoje ele, me respondam? 
[repórter: a gente só tá querendo saber...] Vai ficar querendo saber! 
Questão minha, na hora que eu achar correto. Se é para não 
interferência, o Diretor anterior, que tava lá com o Temer, tinha que ser 
mantido! Qu a PF agora é algo independente. A PF orgulha a todos 
nós. E a renovação é salutar, é saudável. Agora uma onda terrível 
sobre Superintendência. Qnze foram trocadas, ninguém falou nada. 
Quando sugiro o cara de um Estado para ir pra iá, “tá interferindo"! 
Peraí. Se eu não posso trocar o Superintendente, eu vou trocar o 
Diretor Geral, aí é, não se discute isso aí. Se eu for trocar Diretor Geral, 
Ministro, o que for, a gente faz na hora certa. Não pretendo trocar 
ninguém, por enquanto tá indo bem o governo. Agora quando há uma 
coisa errada, chamo, converso e tento botar na linha”.

Fonte; Bolsonaro sobre diretor da PF: "Se eu trocar hoje, qual o problema?" - Band 
Jornalismo. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=tNIQW705FHE. Acessado em 
26/05/2020.

26 de agosto de 2019m
No final do mês de agosto, o então Ministro Sérgio Moro e o Diretor Geral da 

Polícia Federal Maurício Valeixo realizaram uma visita oficial na Superintendência no
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Rio de Janeiro/RJ. Valeixo, em seu depoimento à Polícia Federal, cita aproximação com 

0 Presidente da República nessa época, conforme abaixo:

“QUE não havia relação pessoal entre o depoente e o atual Presidente; 

que desconhece qualquer tipo de resistência apresentada pelo Exmo. 
Presidente República quando da sua indicação à Direção Geral da 
Polícia Federal; QUE não havia uma relação direta entre o depoente e 
0 presidente da República; QUE nesse primeiro momento não foi 
buscado pelo presidente da República qualquer tipo de relação mais 
próxima com o depoente;

QUE essa aproximação iniciou-se posteriormente à primeira crise 
envolvendo a substituição do Superintendente do Rio de Janeiro, a 
partir do final de agosto de 2019, adentrando o mês de setembro; QUE 
a pedido do ex-ministro, a partir do final do mês de outubro, início do 
mês de novembro, passou a acompanhá-lo nos despachos semanais 
com o presidente da República;

QUE eram tratados nesses despachos assuntos genéricos do 
Ministério da Justiça, assuntos que envolviam ameaças por redes 
sociais aos Exmo. presidente da República e outros temas 
relacionados ao Ministério da Justiça, sem, contudo, abranger 
investigações; QUE nesses despachos não eram tratados assuntos 
referentes a investigações em curso no âmbito da Polícia Federal;’’

Acerca da visita do ex-Ministro Sérgio Moro e do então Diretor Geral Valeixo, a 

imprensa noticiou: "a agenda ocorre após a troca do Superintendente da PF no Estado, 

a pedido do presidente Jair Bolsonaro, e atrito com a cúpula da PF pelo nome indicado" 

(Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/breves/moro-superintendencia- pf-rio-troca- 
no-comando/).

Contudo a exoneração do Superintendente da Polícia Federal no Rio de 

Janeiro/RJ não ocorreu, conforme divulgado.

Também nesta data, a imprensa divulgou a paralização do inquérito de suposta 

lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro e ligação deste procedimento com a nominada 

“rachadinha” e crime eleitoral. Abaixo a notícia:
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Justiça trava 

nquéhto de suposta 

avagem de dinheiro 

de Flávio Bolsonaro
Eduardo Milltão 
Do UOL. em Brasília

O senador Flâvio Boisonaro: inquérito sobre 
transações suspeitas estâ parado na Justiça

“Um inquérito sigiioso sobre as transações imobiliárias suspeitas do 
senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) está parado há cerca de seis 
meses na Justiça. A investigação foi aberta pela Policia Federal no 
primeiro semestre de 2018, antes das eleições, para apurar a suspeita 
de que o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), 
cometeu crime eleitoral e lavagem de dinheiro. Na época, Flávio era 
deputado estadual. O caso saiu da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro 

por volta de fevereiro deste ano para ser analisado nos tribunais de 
Brasília - com a vaga conquistada no Senado, o filho do presidente 
ganhou foro privilegiado. Uma fonte ouvida pelo UOL contou que os 
documentos fora.

(...)

Os policiais estão impedidos de continuar a investigação sobre os 
imóveis de Flávio Bolsonaro enquanto os documentos não voltam da 
Justiça. Reservadamente, integrantes da PF contaram ao UOL que 
uma das hipóteses é a de que a "rachadinha” de salários de 
funcionários na Alerj envolvendo Fabrício Queiroz seria a fonte do 
dinheiro usado para comprar imóveis de Flávio Bolsonaro.

(...)

O UOL procurou a assessorla de tribunais solicitando informações 
sobre inquéritos eleitorais de Flávio Bolsonaro. O Supremo Tribunal 
Federal informou que só poderíam ser localizados processos públicos 
disponíveis no site do órgão. Inquéritos sigilosos -como é o caso da 
apuração sobre os imóveis de Flávio Bolsonaro- não poderíam ser
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verificados. 0 Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não localizou inquéritos 
sobre o senador^.

Fonte: Disponível em <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/08/26ypf- 
inquerito-patrimonio-incompativel-flavio-bolsonaro-lavagem-dinheiro.htm> Acessado em 
26/05/2020.

28 de agosto de 2019m
Dia em que foi efetivada a exoneração do Delegado de Polícia Federal Ricardo 

Saadi do cargo de Superintendente no Rio de Janeiro/RJ, conforme publicação no Diário 

Oficial da União em 30 de agosto. Interinamente assumiu a Superintendência no Riode 

Janeiro/RJ o Delegado de Polícia Federal Tácio Mussi.

f

DIARTO OFICIAI. DA ITMAO
Pablicaclo eni 30/08/2015 Eciçtic iôí, Oecã.T 2 , Tagina 30

Òrgào Ministério da Justiça e Segurança Putalica/Secretaria Executiva

PORTARIAS DE 28 DE AGOSTO DE 2019

O SECRETARIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da 
competência que lhe foi subdelegada pelo inciso IV do art. 2“ da Portaria n° 442 de 24 de abril de 2019 do 
Ministério da Justiça e Segurança Publica, resolve

N° 1.449 - Exonerar o Delegado de Polícia Federal RICARDO ANDRADE SAADI do cargo de 
Superintendente Regional de Polícia Federal no Rio de Janeiro, código DAS 101.4.

i2jb!j 19 de setembro de 2019m
A Polícia Federal, através da Coordenação de Assuntos Internos 

(COAIN), instaurou inquérito para apuração da inserção de forma indevida do nome do 

Deputado “Hélio Negão” em procedimento investigatório na Superintendência da Polícia

RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 60/2020 -SERVIÇO DE INQUÉRITOS Página 30 de 57

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/08/26ypf-inquerito-patrimonio-incompativel-flavio-bolsonaro-lavagem-dinheiro.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/08/26ypf-inquerito-patrimonio-incompativel-flavio-bolsonaro-lavagem-dinheiro.htm


Federal no Rio de Janeiro. Em apanhado sintético, os elementos relevantes do Relatório 

são:

INQUÉRITO POLICIAL: 2019.0004999-COAIN/COGER/PF

Data do fato: 29/07/2019

Data do protocolo: 13/09/2019

Data da instauração: 19/09/2019

Data do término da investigação: 12/12/2019

Relatório:

(...)

Trata-se de Inquérito Policial instaurado mediante Portaria (fis. 01102), em razão de 
requisição do Exmo. Sr. Ministro da Justiça e Segurança Pública, formalizada pelo Oficio 
n° 1841I201IGM (03104) que requisitou apuração de suposta inclusão fraudulenta do 
nome do Deputado Federal Hélio Fernando Barbosa Lopes (Héiio Negão) em Inquérito 
Policiai que tramita na Superintendência da Poiicia Federai no Rio de Janeiro.

Conforme consta nos autos (fis. 25/26), o site https://painel.blogfotha.uol.com.br 
veiculou noticia afirmando que “Héiio Negão que é alvo de investigação da 
Superintendência do órgão no Rio é, na verdade, um homem que já morreu, e não o 
deputado homônimo, amigo de Bolsonaro”. 1 A inserção do nome do Deputado Federal 
Hélio Fernando Barbosa Lopes na citada investigação, gerou desconfiança de que essa 
inclusão tivesse o aparente intuito de desgastar o Delegado de Policia Federal Ricardo 
Saadi, Superintendente Regionai no Rio de Janeiro à época. Isso porque, a autoridade 
policial responsável pela investigação teria inserido o nome do Deputado, que é ligado 
ao Presidente da Repúbiica, mesmo tendo conhecimento de que não se tratava da 
pessoa investigada.

(...)

“Em sintese, conciui-se da análise realizada que a primeira referência a HÉLIO 
FERNANDO BARBOSA LOPES, Deputado Federal, foi no Despacho datado de 
2910712019, proferido nos autos do IPL n° 529/2017-5. De todos os inquéritos 
anaiisados, o nome de HÉLIO FERNANDO BARBOSA LOPES apareceu apenas 
APENSO 01 - IPL 2019.0004999 COAIN/COGER, que contém cópia do IPL n° 
52912017-5 SR/PF/RJ;"

no

(...)

“Analisando de forma sistemática o conjunto de elementos probatórios trazidos aos 
autos, não há como conciuir que a inserção do nome do Deputado Federal Hélio 
Fernando Barbosa Lopes tenha ocorrido de forma indevida, pois, conforme ficou 
demonstrado, somente no decorrer da investigação, conduzida pelo DPF LEONARDO 
DE SOUSA GOMES TAVARES, nos autos do IPL n° 052912017-5 - SR/PF/RJ, 
constatou-se que “Hélio Negão”, citado em diversos Inquéritos Policiais que tramita na 
DELEPREV/RJ, não se tratava do citado Deputado Federai que tem a mesma alcunha. 
De igual forma, também não há como concluir que esse fato (existência do nome de um
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Deputado ligado ao Presidente da República nos autos), tenha ou não sido utilizado 
para gerar algum desgaste ao Delegado de Polícia Federal RICARDO SAADI, ex 
Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro".

29 de outubro de 2019m
Foi divulgado que o suspeito do homicídio em desfavor de Marielle Franco não 

esteve na residência informada pelo porteiro do condomínio do Presidente Jair 

Bolsonaro, conforme notícia abaixo:

Suspeito da morte de Marielle se 

reuniu com outro acusado no 

condomínio de Bolsonaro antes do 

crime; ao entrar, alegou que ía 

para a casa do presidente, 

segundo porteiro
Regisrrns apnnwm qtp [“:cio ne Queii o? seguiu direto para a casa de Ronnie Lessa, suspeito de 
atirar na vereadora. Naquele dia, a lista de presença da Câmara dos Deputados mostra que Jair 
Bolsonaro estava em Brasília, e nâo no Rio. Citação do nome do presidente torna obrigatório que 
STF analise o caso.

Por Arthur Guimarães, Felipe Freire, Leslie Leitão, Marco Antônio Martins e 
Tyndaro Menezes, Jornal Nacional e G1 Rio i] © ra ®

• j ■

Fonte: Disponível em https://g1,globo,com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/10/29/suspeito-da- 
morte-de-marielle-se-reuniu-com-outro-acusado-no-condominio-de-bolsonaro-antes-do-crime- 
ao-entrar-alegou-que-ia-para-a-casa-do-presidente-segundo-porteiro.ghtml>. Acessado em 
26/05/2020.

O Delegado de Polícia Federal Maurício Valeixo, então Diretor Geral, à época da 

reportagem acima, citou o tema em depoimento no dia 11 de maio de 2020. Ressaltou 

que houve requisição do então Ministro Sérgio Moro à Procuradoria da República para 

que esclarecesse a questão do porteiro:
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inquérito: QUE se recorda de outro caso em que houve uma requisição ;io Di Moic 
PGR para que esclarecesse a questão do porteiro, QUE consistia nu pedido ü-j 
esclarecimento sobre uma reportagem veiculada na imprensa, na qual o porteiro do 
Condomínio em que o Presidente da Republica residia teria feito uma hgaçào pam 
residência do então deputado Bolsonaro, e que tena sido nuton/udi' u iii|!es'-.i! d 
dos suspeitos do assassinato de Marielle,, QUE posteriormente toi cs.laiooidu poi 
Policia Civil do Rio de Janeiro que o suspeito do assassinato tena dano u mimoro d 
casa do Presidente, mas tena se dirigido à residencia de outro suspeito, QUE u 
Ministério Público do Rio de Janeiro esclareceu que não havia nenhuma relação com o 
que estava sendo veiculado pela Imprensa, QUE a requiS'Çâo do Minstro da Justiça 
culminou na instauração de um Inquérito Policial na Superintenclenc:a do Rio d- 
Janeiro para apurar os fatos veiculados na imprensa, na qual se colocava ern dúvida 
eventual parlicipação ou não do então deputado federal, Jair Bolsona'o, no caso so’' 
investigação na Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre o assassinato de Marielle QUE

R' l. I

I

t

pppi 20 de novembro de 2019

O Delegado de Polícia Federal Carlos Henrique Oliveira de Sousa foi nomeado 

Superintendente Regional no Rio de Janeiro/RJ, conforme publicação abaixo:

PORTARIA N» 1.891, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no USO da 
competência que lhe foi subdelegada pelo inciso IV do art. 2« da Portaria n® 442, de 24 de abril de 2019, 
do Ministério da justiça e Segurança Pública, resolve;

Nomear o Delegado de Polícia Federal CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA para 
exercer o cargo de Superintendente Regional de Policia Federal no Rio de Janeiro, código DAS 101.4, 
ficando exonerado do que atualmente ocupa.

LUIZ PONTEL DE SOUZA

(Transcrição do DOU n« 225. de 21.11,2019 • Seção 2).

Janeiro de 2020m
o Presidente Jair Bolsonaro queria trocar Diretor Geral por Alexandre Ramagem 

e o então Ministro da Justiça Sérgio Moro não aceitou. Conforme depoimento de Sérgio 

Moro abaixo:
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nome escolhido pela Policia Federal, QUE o Presidente já havia mencionado ao 
Declarante a intenção de indicar ALEXANDRE SARAIVA, mas que da sua parte 
entendia que a escolha deveria ser da Policia Federal; QUE mesmo antes , mas, 
principalmente, a partir dessa época o Presidente passou a insistir na substituição do 
Diretor da PF, MAURÍCIO VALEIXO; QUE essa pressão foi, inclusive, objeto de 
diversas matérias na imprensa; QUE conseguiu demover o Presidente desta 
substituição por algum tempo; QUE o assunto retornou com força em janeiro de 2020, 
quando o Presidente disse ao Declarante que gostaria de nomear ALEXANDRE 
RAMAGEM no cargo de Diretor Geral da Polícia Federal e VALEIXO iria, então, para 
uma Adidância; QUE isso foi dito verbalmente no Palácio do Planalto; QUE,

23 de janeiro de 2020m
Bolsonaro sugeriu divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública após 

reunião com Secretários de Segurança Pública. As notícias acerca do tema foram 

difundidas nos seguintes termos:

“O pedido de recriação do Ministério da Segurança Pública foi 
articulado com o presidente Jair Bolsonaro antes de sua reunião com 
secretários estaduais da área, ocorrida na quarta (22) e que reacendeu 
o processo de fritura do ministro Sérgio Moro.

O colegiado que reúne os secretários, o Conselho Nacional de 
Segurança Pública, tinha reunião marcada para as 9h da quarta, em 
Brasília. A recriação da pasta oriunda do governo Michel Temer (MDB) 
não constava da pauta.

Duas horas antes do encontro, o secretário de Segurança do Distrito 
Federal, Anderson Gustavo Torres, foi recebido por Bolsonaro no 
Planalto.

Por volta das 11 h. Torres Informou o presidente do Conselho, o 
secretário baiano Maurício Teles Barbosa, que havería a possibilidade 

de encontrar Bolsonaro naquela tarde e que o tema da reunião seria a 
recriação da pasta —que foi fundida à da Justiça, criando o 
superministério entregue a Moro pelo presidente”.

Fonte: “Bolsonaro articulou recriação de ministério que esvazia poder de Moro”. Disponível em 
https://www1 ,folha.uol.com,br/poder/2020/01/recriacao-do-ministerio-da-seguranca-foi- 
articulada-com-bolsonaro.shtml. Acessado em 27/05/2020.
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24 de janeiro de 2020

A divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi descartada pelo 

Presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele “o Brasil está indo muito bem. Segurança 

pública, os números demonstram que estamos no caminho certo e a minha máxima é 

'em time que está ganhando não se mexe'. Lógico que está descartado”.

Entre 4 a 7 de março de 2020

No início de março de 2020, o Presidente Jair Bolsonaro enviou mensagem para 

ex-Ministro Sérgio Moro acerca da possível mudança na Superintendência da Polícia 

Federal no Rio de Janeiro. Segundo o ex-Ministro, a mensagem o Presidente possuía o
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conteúdo: “Moro, você tem 27 Superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de 

Janeiro”.

QUE no começo de março de 2020, estava em Washington, em missão oficial com o 
Dr VALEIXO; QUE recebeu mensagem pelo aplicativo de Whatsapp do Presidente da 
República, solicitando, novamente, a substituição do Superintendente do Rio de 
Janeiro.agora CARLOS HENRIQUE, QUE a mensagem tinha, mais ou menos o 
seguinte teor "Moro você tem 27 Superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio 
de Janeiro", QUE esclarece que não nomeou e não era consultado sobre as escolhas 
dos Superintendentes; QUE essa escolha cabia, exclusivamente à Direção Geral da 
Polícia Federal; QUE nem mesmo indicou o Superintendente da Policia Federal do 
Paranà;QUE os motivos para essa solicitação entende que devem ser indagados ao 
Presidente da República; QUE falou sobre a solicitação de troca ao Diretor VALEIXO, 
ainda em Washington;QUE até aventaram a possibilidade de atender ao Presidente 
para evitar uma crise. QUE, no entanto, o Diretor VALEIXO afirmou que não poderia

O Delegado de Polícia Federal Maurício Valeixo, à época Diretor Geral da Polícia 

Federal, citou o fato em seu depoimento:

sobre o não encaminhamento de Relatórios de Inteligência'^, respondeu Cjue nao QUL 
não sabe dizer a razão pela qual. em março de 2020. lhe foi transmitido pelo Ministio 
da Justiça uma nova solicitação da presidênca da republica para a troca aa 
superintendência do Rio de Janeiro; Perguntado: Em seu Termo de Declarações o 
ex-Ministro SÉRGIO MORO disse que recebeu uma mensagem do P-esidente Jau 
Bolsonarc cujo teor era mais ou menos o seguinte Moro vocè tem 27 
superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro O ex-Mimstro Moro the 
mostrou essa mensagem? Vocé discutiu esse assunto com o ex-Ministro Moro numa 
viagem aos Estados Unidos?, respondeu QUE se encontrava na embaixada do Brasil 
em Washington, em março de 2020. quando o ex-Ministro MORO pediu ao dupoor-tc 
para conversarem de forma reservada, momento em que o ex-M!nis('o lhe transmitiu c 
desejo do Presidente da Repúbüca em mudar o supennteridente do Rio de Janeiro, 
novamente: QUE nâo viu a mensagem citada, a qual apenas tomou conhecimento

22 de abril de 2020

De acordo com o ex-ministro Sérgio Moro, o Presidente encaminhou mensagem 

por aplicativo WhatsApp acerca de publicação do site Antagonista sobre possível 

investigação que recairía em “deputados bolsonaristas”. Abaixo, a chamada do texto:
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o antagon sta

PF na cola dc lO a 12 deputados bolsonaristas
Brasil 22.04.202006:59

<7 o?
MsVVBLE^E» TE.EGRAV C0r/PA»Tli.HA5

“Conduzido por Alexandre de Moraes, o inquérito inconstitucional das 
Fake News, que censurou nosso site, vai acabar alimentando o 
inquérito sobre a carreata inconstitucional bolsonarista, que também é 
conduzido por Alexandre de Moraes.

Segundo Merval Pereira, o primeiro inquérito “já tem uma relação de 
10 a 12 deputados bolsonaristas, mais empresários, que tiveram o 

sigilo quebrado, e a Polícia Federal estava a ponto de fazer busca e 
apreensão em seus endereços quando veio a quarentena”.

Fonte: “PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas”. Disponível em 
<https://www.oantagonista.com/brasil/pf-na-cola-de-10-a-12-deputados-bolsonaristas/>.
Acessado em 27/05/2020

Neste mesmo dia, ocorreu uma reunião ministerial juntamente com o Presidente. 

No depoimento à Polícia Federai, em 02 de maio de 2020, Sérgio Moro cita a reunião:

deve ser indagado ao Presidente QUE o próprio Presidente cobrou em reunião do 
Conselho de Ministro, ocorrida em 22 de abril de 2020, quando foi apresentado o 
PRÒ-BRASIL, a substituição do SR/RJ, do Diretor Geral e de relatórios de inteligência 
e informação da Policia Federal; QUE o presidente afirmou que iria interferir em todos 
os Ministérios e quanto ao MJSP, se não pudesse trocar o Superintendente do Rio de 
Janeiro, trocaria o Diretor Geral e o próprio Ministro da Justiça; QUE ressalta que essas 
reuniões eram gravadas, como regra, e o próprio Presidente, na corrente semana, 
ameaçou divulgar um vídeo contra o Declarante de uma dessas reuniões; QUE nessas 
reuniões de conselho de ministros participavam todos os ministros e servidores da 
assessoria do Planalto; QUE a afirmação do Presidente de que não recebia
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23 de abril de 2020iL

De acordo com o depoimento de Sérgio Moro à Poiícia Federal em 02 de maio 

de 2020, Bolsonaro enviou [novamente] a mensagem do dia anterior com “mais um 

motivo para a troca”.

policial; QUE na quinta-feira, dia 23 de abril de 2020, o Presidente enviou ao 
Declarante por mensagem de whatsapp um link de notícia do site "oantagonista" 
informando que a PF estaria no encalço de Deputados Bolsonarístas; QUE antes que o 
Declarante pudesse responder, o Presidente mandou outra mensagem afirmando que 
este seria mais um motivo para a troca na PF; QUE o Declarante ficou apreensivo co[n

07:33 - -ç* ■

< @ Presidente Novissim... a
■fa niilitar impõe ohras; equipe JggS

imprensa não etí fácil
Estarei no Planalto as 0900 para 
conversarrtKJs.

■4^

PF na cola de 1G a 12 deputados 
bDtSK:narista&
'.do PD' AlExmrJre 3C‘ c:

inc-aris(ÍlJC.ori3l das fv-aws.
qt-a cerisuroa nossD çíte, %-âi acabar 
r^ime^ntandc-o riCíJé’'ío sob?e â esr^eata 
rr-::t>;i;íí-|t.uCrnnal hol^nnarista, njelanbsné 
r^r»!fu2u,1o p:.'r AiSxsnrlr-í* de V-i^ríi^s.
•» ív.v. 3«a magnrlslaxro ti
nttPS:.i>A'w.oantaaonistaxom/ 
s'’asil,''Df- na-cola-de-10-a-12-
deputados-bolsonafistas/
Mais um motivo para a troca

Este inquérito eh conduzido pelo 
Ministro Alexandre no STF, 
diligências p>or ele determinadas, 
quebras por ele determinadas, 
buscas por ele determinadas. 
Conversamos em seguida as 0900.

O © 4+

Fonte: “Moro publica mensagens de Bolsonaro e diz que PF precisa de autonomia”. Disponível 
em<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/27/internajDolitica,85870 
5/moro-publica-mensagens-de-bolsonaro-e-diz-que-pf-precisa-de-autonomia.shtml> Acessado 
em 27/05/2020.
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■-lOl

I
No mesmo dia 23 de abril de 2020, o Diretor da Polícia Federal Maurício Valeixo 

foi exonerado do cargo, conforme ato abaixo:

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiçSo que lhe confere o art. 84, caput, 
1996* ^esówe ® ° '''sposto art 2S-C da Lei n» 9.266, de 15 de março de

EXONERAR, a pedido,

MAURÍCIO LEITE VALEIXO do 
Segurança Pública,

cargo de Oiretor-Geral da Polícia Federai do Ministério da Justiça e

Brasília, 23 de abril de 2020; 199» da Independência e 132» da República.

O ex-Ministro Sérgio Moro citou em seu depoimento detalhes da exoneração do 

Delegado de Polícia Federal Maurício Valeixo:

este seria mais um motivo para a troca na PF: QUE o Declarante ficou apreensivo com 
a mensagem; QUE o Declarante reuniu-se com o Presidente às 09h do dia 23 de abril 
de 2020, e trataram da substituição do Diretor Geral da Policia Federal: QUE o 
Presidente lhe disse que VALEIXO seria exonerado, a pedido, ou de oficio, e que 
nomearia o DPF ALEXANDRE RAMAGEM, porque seria uma pessoa de confiança do 
Presidente, com o qual ele poderia interagir: QUE o Declarante informou ao Presidente 
que isso representaria uma Interferência política na PF, com o abalo da credibilidade do 
governo, isso tudo, durante uma pandemia: QUE o Declarante também disse que 
poderia trocar o Diretor VALEIXO desde que houvesse uma causa, como uma 
insuficiência de desempenho ou erro grave, mas nâo havia nada disso: QUE o

(...)
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HELENO e BRAGA NETTO: QUE o Declarante informou os motivos pelos quais nâo 
podia aceitar a substituição e também declarou que sairia do governo e seria obrigado 
a falar a verdade; QUE na ocasião o Declarante falou dos pedidos do Presidente de 
obtenção de Relatórios de Inteligência da PF, que inclusive havia sido objeto de 
cobrança pelo Presidente na reunião de conselho de ministros, oportunidade na qual o 
Ministro HELENO afirmou que o tipo de relatório de inteligência que o Presidente 
queria nâo tinha como ser fornecido; QUE os Ministros se comprometeram a tentar 
demover o Presidente; QUE o Declarante retornou ao MJSP na esperança da questão 
ser solucionada; QUE logo depois vazou na imprensa que o Planalto substituiría 
VALEIXO e que em decorrência o Declarante sairia do governo; QUE o MJSP foi

(...)

solução seria aceitável; QUE antes de dar a resposta definitiva, disse que teria que 
falar com o Diretor VALEIXO; QUE ligou para o Diretor VALEIXO, que concordou com
a substituição sugerindo o nome de UlbNbY KUSStIl; üub o ueciarante iigou em
seguida ao Ministro RAMOS e então manifestou a sua concordância, mas ressalvou 
que seria a única mudança e que nâo concordava com troca pretendida do 
Superintendente da SR/RJ; QUE o Ministro RAMOS ficou de levar a questão ao 
Presidente e de retornar, mas nâo o fez; QUE à noite do dia 23 de abril de 2020, 
recebeu informações nâo oficiais de que o ato de exoneração do Diretor VALEIXO 
havia sido encaminhado para publicação; QUE buscou a confirmação do fato no 
Planalto com os ministros BRAGA NETTO e RAMOS, tendo o primeiro informado que 
nâo sabia e o segundo informado que iria checar e retornar, mas nâo o fez; QUE, 
durante a madrugada do dia 24 de abril de 2020, saiu a publicação, o que tornou 
irreversível a demissão do Declarante; QUE o Declarante nâo assinou o decreto de 
exoneração de MAURÍCIO VALEIXO e nâo passou pelo Declarante qualquer pedido 
escrito ou formal de exoneração do Diretor VALEIXO; QUE, na manhã do dia 24 de 
abril de 2020, encontrou-se com VALEIXO e ele lhe disse que não teria assinado ou 
feito qualquer pedido de exoneração; QUE VALEIXO disse ao Declarante que, na noite 
do dia 23 de abril de 2020, teria recebido uma ligação do Planalto na qual o Presidente 
teria lhe dito que ele, VALEIXO. seria exonerado no dia seguinte e lhe perguntado se 
poderia ser "a pedido": QUE VALEIXO disse ao Declarante que como a decisão já

Uma das questões levantadas pelo ex-ministro Sérgio Moro era acerca do motivo 

para a troca na Direção Geral da Polícia Federai. Abaixo, há um trecho de seu 

depoimento em que ele afirma que o Presidente diz ser uma questão de confiança:

durante a campanha eleitoral; QUE os motivos pelos quais o Presidente queria 
substituir VALEIXO por RAMAGEM devem ser indagados ao Presidente; QUE 
perguntado se o Presidente teria fundamentada a sua decisão de trocar VALEIXO por 
RAMAGEM,pela questão da proximidade, o Declarante afirma que o presidente, 
nessa época, lhe dizia que era uma questão de confiança: QUE o presidente chegou a 
sugerir dois outros nomes para Diretor Geral da Policia Federal, ao invés de 
RAMAGEM, mas que os nomes nâo tinham ^ qualificação necessária, segundo a
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Em 24 de abril, Sérgio Moro convocou imprensa para coletiva e também citou o 

evento da saída do Delegado de Polícia Federal Maurício Valeixo:

“A exoneração fiquei sabendo pelo DOU. Não assinei esse decreto. Em 

nenhum momento isso foi trazido ou o diretor geral apresentou um 
pedido formal de exoneração. Depois me comunicou que ontem à noite 
recebeu uma ligação dizendo que ia sair a exoneração a pedido e se 
ele concordava. Ele disse ‘como é que vou concordar com alguma 
coisa, vou fazer o quê?’. O fato é que não existe nenhum pedido que 
foi feito de maneira formal. Sinceramente fui surpreendido, achei que 
foi ofensivo a via que depois a SECOM informou que houve essa 

exoneração a pedido, mas isso de fato não é verdadeiro”.

24 de abril de 2020m
É publicada a exoneração do ex-ministro Sérgio Moro. Abaixo desta, há a 

republicação, por incorreção, da exoneração do Diretor Geral da Polícia Federai 

Maurício Valeixo. A republicação não traz a assinatura do ex-ministro Sérgio Moro.

jgjlfc ^ tOlÇÀOrXTRA iSS-. n,--,-.1

fii DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
REPUBLIt V rCÍÍCRMIVA DO BRASIL • IMPKtNSA N/V fONAl

SEÇÃO OAnn l XI K' "M A Kr.iAilia Oí sfxl.T leiM. 24 rk- .ihnl rir J02!)

Atos do Poder Executivo

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

DECRETO DE 24 DE ABRJL DE 2020

O PRESIDENTE DA REPÚBUCA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84. 
caput, inciso I, da Constituição, resolve;

EXONERAR, a pedido.

SERCIO FERNANDO MORO do carga de Mimstro de Estado da Justiça e Segurança 
Pública.

Brasília, 24 de abril de 2020; 199« da Independência e 182® da RepúWica.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
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■I
DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 2020 (*)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
caput, inciso XXV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2»-C da Le< n» 9.266, 
de IS de março de 1996, resolve;

EXONERAR, a pedido,

MAURÍCIO LEITE VALEIXO do cargo de Diretor Geral da Policia federal do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.

Brasília, 23 de abril do 2020: 199® da Independência e 132» da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
IVolfer Souia Broga Netto 
Jorge Antonio de Oliveira francisco

(*) Republicado por ter constado incorreção, quanto ao original, na Edição do Diário Oficial 
da União de 24 de abril de 2020, Seção 2.

Em seu depoimento no dia 11 de maio de 2020, o Deiegado de Poiícia Federal 
Maurício Vaieixo citou o fato:

exoneração que se arrastava ha cerca de 9 meses, QUh se lecuiud i 
noite do dia 23 de abril de 2020, recebeu uma ligação do ex-Minisiro üLKulü MuKu 
lhe comunicando sobre a sua exoneração no dia seguinte, sem mencionar de que 
forma ela se dana, se a pedido ou não, ou se o Dr. ROSSETI seria o seu substituto 
QUE no dia seguinte. 24 de abril de 2020, após a puolicação de sua exoneiaçao c 
depoente reporta ao ex-Ministro as circunstâncias em que se deu a coi;vei su teletonH. i 
com 0 Presidente da República, na qual foi indagado se concordava que sua 
exoneração fosse publicada como "a pedido": QUE essa conversa com o ex Ministio 
MORO ocorreu antes do pronunciamento no qual ele expôs as lazões de sua 
exoneração QUE não houve formalização do pedido de exoneração

;. t

Coletiva de Sérgio Moro

O então ministro Sérgio Moro convocou uma coletiva de imprensa no próprio 

Ministério da Justiça para comunicar sua decisão de deixar o cargo. Ele fez um balanço 

da sua gestão e da atuação da Polícia Federai durante o tempo que esteve como 

ministro da pasta, destacando o combate ao crime organizado e à corrupção.

Sérgio Moro destacou não haver motivo para a troca de comando da PF e que 

se trata de uma “interferência política” na corporação. “Fui surpreendido com a decisão”, 

afirmou Moro, ressaltando que a exoneração do Delegado de Polícia Federal Maurício 

Vaieixo não foi “a pedido” e que não foi assinada por eie, conforme divulgado pela 

Secretaria de Comunicação da Presidência.
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Ainda, citou que “O grande problema não é quem entra, mas por que alguém 

entra”. Continuou: “O presidente disse que queria ter uma pessoa do contato pessoal 

dele".

Permeando o tema independência da Polícia Federal, Sérgio Moro ressaltou que 

0 conteúdo das investigações em andamento e a autonomia da Polícia Federal devem 

ser preservados. “Apesar da minha saída, espero que seja feita uma escolha técnica, 

sem interferência política", afirmou.

Segundo Sérgio Moro, o Presidente queria ter acesso a relatórios de inteligência 

de investigações e um canal direto com os policiais federais. “Não entendi apropriado”, 

disse 0 ex-Ministro. Sérgio Moro relatou ainda que Bolsonaro tinha “preocupações” com 

inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) e que, por isso, desejava a 

troca da PF. Sérgio Moro disse que soube pelo Diário Oficial da demissão de Maurício 

Valeixo da Diretoria Geral da Polícia Federal e que o episódio demonstra que “há uma 

sinalização de que o presidente me quer fora do cargo”.

Abaixo, 0 link para a íntegra da coletiva do ex-ministro Sérgio Moro:

httDs://www.voutube.com/watch?v=Yol5UvdlP2Y

RedeTV O
10 mi óe inscritos

Nesta sexta-feira (24), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, convocou entrevista 
coletiva para anunciar sua saída do cargo. Assista a íntegra do pronunciamento

Coletiva do Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro anunciou uma coletiva às 17 horas para ponderar 

as acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro durante pedido de 

demissão. Por meio das redes sociais, Bolsonaro disse que "Hoje às 17h, em coletiva, 

restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do Sr. Valeixo, bem como do Sr. 

Sérgio Moro”, escreveu.

Abaixo algumas passagens do pronunciamento do Presidente

“Hoje pela manhã, por coincidência, tomando café com alguns 
parlamentares, eu lhes disse: "Hoje vocês conhecerão aquela pessoa
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que tem um compromisso consigo próprio, com seu ego, e não com o 
Brasil.

Acertamos, como fiz com todos os ministros: vai ter autonomia no seu 

ministério. Autonomia não é sinai de soberania, Faiei também do meu 
poder de veto: os cargos chaves teriam que passar pelas minhas mãos 
e eu daria sinal verde ou não. Para todos os ministros, foi feito dessa 
maneira. Mais de 90% desses cargos, que passaram pelas minhas 
mãos, eu dei sinal verde. Assim foi também com o senhor Valeixo, até 
ontem diretor-geral da nossa gloriosa e honrada Policia Federal. A 
indicação foi do senhor Sérgio Moro, apesar de a lei de 2014 dizer que 
a indicação para esse cargo e a nomeação é exclusiva do senhor 
presidente da República.

Dizer ao prezado ex-ministro Sérgio Moro, como o senhor disse hoje 
na sua coletiva por três vezes. O senhor disse que tinha uma biografia 
a zelar; eu digo a vossa senhoria que tenho um Brasil a zelar. Não 
apenas fiz um juramento, quando sentei praça nos idos 1973, na 
Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, em dar à vida pela 
minha pátria se preciso fosse. Mais que a vida, para minha pátria, eu 
tenho dado. Eu tenho dado o desconforto da minha família. As 
acusações mais torpes possíveis. Não só contra minha família, bem 
como aqueles que estão ao meu lado. Falava-se em interferência 
minha na Polícia Federal. Oras bolas: se eu posso trocar um ministro, 
por que eu não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia 
Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar 

o diretor ou qualquer um outro que esteja na pirâmide hierárquica do 
poder Executivo.

Será que é interferir na Polícia Federal quase que exigir, implorar a 

Sérgio Moro, que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de 
Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe 
supremo. Cobrei muito deles isso daí. Não interferí. Eu acho que todas 
as pessoas de bem no Brasii querem saber. Entendo, me desculpe 
senhor ex-ministro: entre meu caso e o da Marielle, o meu está muito 
menos difícil de solucionar. Afinal de contas, o autor foi preso em 
flagrante de delito, mais pessoas testemunharam, telefones foram 
apreendidos. Três renomados advogados, em menos de 24 horas, 
estavam lá para defender o assassino.
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Eu sempre disse aos meus ministros: "A confiança tem que ter dupla 
mão". Ministro quer que eu confie nele, quer e tem razão. Mas eu 
também quero que o ministro confie em mim. Sempre falei para ele: 
"Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo 
dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 
horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação". Eu nunca pedi 
para e/e o andamento de qualquer processo, até porque a Inteligência 
com ele perdeu espaço na Justiça. Quase que implorando 
informações.

E conversando ontem com o Moro, entre muitas coisas, até que chegou 
na questão Valeixo. Eu falei: "Está na hora de botar um ponto final 
nisso. Ele está cansado, está fazendo como pode seu trabalho. 
Pessoalmente, não tenho nada contra ele". Conversei poucas vezes 
com ele durante um ano e quatro meses. Sim, poucas vezes, mas 
conversei com ele. Na maioria das vezes, estava o Sérgio Moro do 
lado. Eu falei que amanhã, no dia de hoje, o Diário Oficial da União 
publicaria a exoneração do senhor Valeixo. E pelo que tudo indicava, 
a exoneração a pedido”.

Abaixo, 0 link para a íntegra da coletiva do Presidente Jair Bolsonaro:

httDs://www.voutube.com/watch?v=r5QzxW-D7M0

TV BrasílGov
m I ii-scr tos

24,04.2020 - Acompanhe o pronunciamento do presidente da Republica. Jair Bolsonaro, feito hoje 
à tarde, no Palácio do Planalto.

Ainda no dia 24 de abril, a imprensa cita que o inquérito no Supremo Tribunal 

Federal o qual o Presidente Jair Bolsonaro está preocupado é o da “Fake News”. 

Conforme publicação:

Segundo o agora ex-ministro da Justiça, o presidente “informou que 

tinha problemas com processos em curso no STF e, por isso, seria 
prudente a troca na Policia Federal”. Ao contrário do que informa o 
Diário Oficial da União, Moro disse que não assinou a exoneração do 
diretor-geral da PF Maurício Valeixo e tampouco a saída do policial da
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1^1
chefia da corporação foi “a pedido”, como registra a ata de demissão. 
Conforme reveiou VEJA, o probiema a que Sérgio Moro se referia são 
investigações sigiiosas que mostram que o vereador Carios Boisonaro, 
o fiiho Zero Dois, participa de uma rede de fake news e ataques à 
reputação de autoridades. O tema é tratado em um inquérito 
confidenciai a cargo do ministro Atexandre de Moraes.

Fonte: “Após acusações de Moro, STF recebe notícia-crime contra Boisonaro”. Disponível em 
https://veja.abril.com.br/politica/apos-acusacoes-de-moro-stf-recebe-noticia-crime-contra- 
bolsonaro/. Acessado em 27/05/2020

27 de abril de 2020

O Presidente da República nomeou o Delegado de Polícia Federal Alexandre 

Ramagem para o cargo de Diretor Geral da Polícia Federal.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição que Lhe confere o art. 84.caput inciso 
XXV. da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 2°-C da Lei n'’ 9 266 de 15 de março de 1996 
resolve:

NOMEAR

ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, para exercer o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal 
do Ministério da Justiça e Segurança Pública ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa

Brasília. 27 de abril de 2020 199° da Independência e 132° da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

No mesmo dia, o Delegado de Polícia Federal Carlos Henrique, então 

Superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, foi convidado por Alexandre 

Ramagem para ser Diretor Executivo da Polícia Federal, “número 2” na Direção do 
Órgão. Carlos Henrique reproduziu em seu depoimento à Polícia Federal o que se 

segue:

essa proposta; QUE na realidade o depoente gostaria de esclarecer que foi procurado no dia 27 de abril 

do corrente ano pelo Delegado de Polícia ALEXANDRE RAMAGEM, que perguntou para ele, depoente, se 

aceitaria ser Diretor Executivo da Polícia Federal durante sua gestio; QUE o depoente informou que 

aceitaria ; QUE esclarecendo também a indagação feita pela defesa do Dr. SÉRGIO MORO à fl. 5 daquele 

depoimento, o depoente informa que recebeu tal convite no dia 27 de abril de 2020, e respondeu 

afirmativamente na manhã do dia 28; QUE conheceu o Delegado ALEXANDRE RAMAGEM, salvo engano.
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29 de abril de 2020m
Através do Mandado de Segurança 37.097/DF, impetrado pelo Partido 

Democrático Trabalhista, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes 

suspendeu a nomeação do Diretor Geral da Polícia Federal. Abaixo os principais trechos 

de sua decisão:

“Trata-se de Mandado de Segurança coletivo, com pedido de liminar, 
impetrado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), no qual se 
aponta como autoridade coatora o Presidente da República, o qual, 
segundo se afirma, teria incorrido em iiegalidade ao editar, em 
271412020, o Decreto de nomeação de Aiexandre Ramagem Rodrigues 
para exercer o cargo de Diretor-Geral da Poiícia Federai.

(...)

Assim, para efetivar-se verdadeiramente a denominada “Constituição 
equilibrada” defendida por BLACKSTONE, se por um lado, no exercido 
de suas atribuições, ao Presidente da Repúbiica está assegurado o 
juizo de conveniência e oportunidade para escoiher aqueles que 
entender como as melhores opções para o interesse púbiico no âmbito 
dos Ministérios e, como na presente hipótese, na definição da chefia 
da Policia Federal, por outro lado, o chefe do Poder Executivo deve 
respeito às hipóteses legais e moralmente admissíveis, pois, por óbvio, 
em um sistema republicano não existe poder absoluto ou ilimitado, 
porque seria a negativa do próprio ESTADO DE DIREITO, que vincula 
a todos - inclusive os exercentes dos poderes estatais - à exigência 
de observância às normas constitucionais. A escolha e nomeação do 
Diretor da Polícia Federal pelo Presidente da República (CF, art. 84, 
XXV e Lei Federal 9.26611996, art. 2°-C), mesmo tendo caráter 

discricionário quanto ao mérito, está vinculado ao império 
constitucional e legal, pois, como muito bem ressaltado porJACQUES 
CHEVALLIER, “o objetivo do Estado de Direito é limitar o poder do 
Estado pelo Direito” (LEtat de droit. Paris: Montchrestien, 1992. p. 12).
(...)

Logicamente, não cabe ao Poder Judiciário moldar subjetivamente a 
Administração Pública, porém a constitucionalização das normas 
básicas do Direito Administrativo permite ao Judiciário impedir que o 
Executivo molde a Administração Pública em discordância a seus 
princípios e preceitos constitucionais básicos, pois a finalidade da
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revisão judicial é impedir atos incompatíveis com a ordem 
constitucional, inclusive no tocante as nomeações para cargos 
públicos, que devem observância não somente ao princípio da 
legalidade, mas também aos princípios da impessoalidade, da 
moralidade e do interesse público.

(...)

Nesse contexto, ainda que em sede de cognição inicial, analisando os 
fatos narrados, verifico a probabilidade do direito alegado, pois, em 
tese, apresenta-se viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato 
presidencial de nomeação do Diretor da Polícia Federal, em 
inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da 
moralidade e do interesse público. São fatos notórios, além de 
documentados na inicial, que, em entrevista coletiva na última sexta- 
feira, dia 241412020, o ainda Ministro de Estado da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Fernando Moro, afirmou expressa e textualmente que 
o Presidente da República informou-lhe da futura nomeação do 

delegado federal Alexandre Ramagem para a Diretoria da Polícia 
Federal, para que pudesse ter “interferência política” na Instituição, no 
sentido de “ter uma pessoa do contato pessoal dele”, “que pudesse 
ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência”. Essas 
alegações foram confirmadas, no mesmo dia, pelo próprio Presidente 
da República, também em entrevista coletiva, ao afirmar que, por não 

possuir informações da Polícia Federal, precisaria “todo dia ter um 
relatório do que aconteceu, em especial nas últimas vinte e quatro 
horas”.
(...)

Tais acontecimentos. Juntamente com o fato de a Polícia Federal não 
ser órgão de inteligência da Presidência da República, mas sim 
exercer, nos termos do artigo 144, §1°, VI da Constituição Federal, com 
exclusividade, as funções de polícia judiciária da União, inclusive em 
diversas investigações sigilosas, demonstram, em sede de cognição 
inicial, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão 
da medida liminar pleiteada, uma vez que o fumus boni iuris está 
comprovado pela instauração, no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, de inquérito para apuração de eventuais práticas de crimes 
relacionados, inclusive, à própria nomeação futura do comando da 
Polícia Federal, e o pericuium in mora correspondente à 
irreparabilidade do dano, em virtude de a posse do novo Diretor-Geral 
da Polícia Federal estar agendada para esta quarta-feira, dia
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291412020, às 15h00, quando então passaria a ter plenos poderes para 
comandar a instituição.

No mesmo dia, o Presidente da República tornou sem efeito a nomeação do 

Deiegado Alexandre Ramagem e o mandado de segurança perdeu seu objeto. O 

Supremo Tribunal Federal extinguiu o processo. Abaixo o decreto do Presidente da 

República:

DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 2020

O PRESIDENTE DA REPUBLICA no USO da atribuição que lhe confere o art. 64, caput. inciso 
XXV da Constituição e tendo em vista o disposto no art 2°-C da Lei n° 9.266. de 15 de março de 1996 
resolve:

TORNAR SEM EFEITO

O Decreto de 27 de abril de 2020. publicado no Diário Oficial da União do dia 28 de abril de 
2020 Seçào 2 pagina 1 referente a nomeação de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES para exercer o 
cargo de Diretor-Geral da Policia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública e á exoneração do 
cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência.

Brasília. 29 de abril de 2020 199“ da Independencia e 132“ da Republica.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

20 de maio de 2020m
Imprensa divulgou que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flavio Bolsonaro, obteve 

acesso à relatório de investigação produzido pela Polícia Federal, ainda em fase sigilosa 

de investigação, conforme chamada de matéria abaixo:
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/)

GOVERNO BOLSONARO

Já sob Bolsonaro, Queiroz 

soube de relatório na PF 

ainda em fase sigilosa de 

investigação
Defesa do ex-assessor de Flavio Bolsonaro foi informada de 
inquérito em agosto de 2019, mesmo mès em que presidente 
tentou trocar comando da PF no RJ

20.mai,2020 as23h15 Itulo Nogueira 
Camila Mattoso•i'u5 !zado 21 nai 2~:C a? 13hC1

Fonte: Disponível em <https://w\ww1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/ja-sob-bolsonaro-queiroz- 
soube-de-relatorio-na-pf-ainda-em-fase-sigilosa-de-investigacao.shtml>.
28/05/2020

Acessado em

A reportagem cita que “a defesa do ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi 

informada de inquérito em agosto de 2019, mesmo mês em que presidente tentou trocar 

comando da PF no RJ’. Ressalta-se que o processo de troca do comando da Polícia 

Federal no Rio de Janeiro remonta de meses antes, conforme o próprio Diretor Geral à 

época, Maurício Valeixo, citou em seu depoimento:

denominada crise no Rio de Janeiro: QUE em junho de 2019 foi consultadu pele
sobre a possibilid^e troca do Superintendente^ío Ri

de Janeiro. Dr SAADI pelo Dr SARAIVA, então Superintendente do Amazunas OUf

Ministro SERGIO^OROex-

!m 22 de maio de 2020m
o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril de 2019 tem a sua divulgação 

autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello. A decisão foi
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tomada no Inquérito 4831, em que se apuram declarações feitas pelo ex-ministro Sérgio 

Moro, quando da sua coletiva em que pediu exoneração do cargo, acerca de suposta 

tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente na Policia Federal.

Com a decisão, foi possível ter acesso ao conteúdo do encontro de ministros com 

o Presidente Jair Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal autorizou também o 

acesso à íntegra da degravação do vídeo. A única restrição imposta foi a trechos onde 

há referência a nações com as quais o nosso país possui relações diplomáticas.

A análise do conteúdo e a degravação oficial do vídeo da reunião ministerial foi 

objeto do Laudo 1242/2020 - INC/DITEC/PF.

A repercussão com a divulgação do vídeo foi demasiada em todos os veículos 

de imprensa e redes sociais. Os principais trechos da reunião assim foram divulgados:

“Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando 
no STF”

Em um trechos, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse 
que colocaria na cadeia os ministros do Supremo Tribunal Federal: 
“Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadela, começando 
no STF”, disse.

Sua participação na reunião teve início com uma explicação de porque 
aceitou fazer parte do governo, em que ele afirma que está lá pela “luta 
pela liberdade” e para “acabar com essa porcaria que é Brasília”, lugar 
que ele diz ser “um cancro de corrupção, de privilégio”.

“A gente tá perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo tá 
gritando. Não tá gritando pra ter mais Estado, pra ter mais projetos, pra 
ter mais... o povo tá gritando por liberdade, ponto. Eu acho que é isso 
que a gente tá perdendo, tá perdendo mesmo. Age... o povo tá 
querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses 

vagabundos todos na cadeia. Começando no STF”, disse Weintraub. 
“Eu não vou esperarf*aminha família toda”

Neste trecho, que já havia sido divulgado a transcrição antes mesmo 
da queda do sigilo do vídeo, o presidente Jair Bolsonaro crítica o fato 
de não poder trocar “alguém da segurança na ponta da linha”.

“Eu não vou esperar f*a minha família toda, de sacanagem, ou amigos 
meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da 
linha que pertence a estrutura nossa. Vai trocar! Se não puder trocar, 
troca o chefe dele! Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro! E 
ponto final! Não estamos aqui pra brincadeira”.
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Ele aponta ainda que tem um sistema de informações particular, fora o 

oficial comandado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin). 
“Sistemas de informações: o meu funciona. O meu, particular, funciona. 
Os ofi... que tem oficialmente, desinforma [sic]. Prefiro não ter 
informação do que ser desinformado por sistema de informações que 
eu tenho”, disse.

Confira a fala completa do presidente neste trecho:

“O meu particular funciona. Os ofi... que tem oficialmente, desinforma. E 
voltando ao ... ao tema: prefiro não ter informação do que ser 
desinformado por sistema de informações que eu tenho. Então, 

pessoal, muitos vão poder sair do Brasil, mas não quero sair e ver a 
minha a irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão 
capitão do Exército de ... de ... de ... lá de Miracatu se f*, p! Como é 

perseguido o tempo todo. Aí a bosta da Folha de São Paulo, diz que 

meu irmão foi expulso de um açougue em Registro, que tava 
comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, tava em São 
Paulo esse dia. O dono do... do restaurante do... do pa... de... do açougue 

falou que ele não tava lá. E fica por isso mesmo. “Eu sei que é problema 
dele.né? Mas é a putaria o tempo todo pra me atingir, mexendo com a 

minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de 
Janeiro, oficialmente, e não consegui! E isso acabou. Eu não vou 
esperar f a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meu, porque 

eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que 
pertence a estrutura nossa. Vai trocar! Se não puder trocar, troca o 
chefe dele! Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro! E ponto 
final! Não estamos aqui pra brincadeira”.

Ricardo Salles propõe mudanças nas regras de proteção 
ambiental e agricultura

Em sua participação na reunião, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, propôs aproveitar que a atenção da imprensa está voltada para 
a pandemia do novo coronavírus para fazer uma “baciada” de 
mudanças nas regras de proteção ambiental e na agricultura e evitar 
críticas e processos na Justiça.

“Tudo que a gente faz é pau no Judiciário, no dia seguinte. Então pra 
isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse 
momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, 

porque só fala de covid e ir passando a boiada e mudando todo o 
regramento e simplificando normas. De Iphan, de Ministério da 
Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente, de ministério disso, de
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ministério daquiio. Agora é hora de unir esforços pra dar de baciada a 
simplificação”, disse.

“A oportunidade que nós temos, que a imprensa não tá ...tá nos dando 
um pouco de alivio nos outros temas, é passar as reformas infralegais 
de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo 
inteiro nessas viagens que se referiu o Onyx, certamente cobrou dele, 
cobrou do Paulo, cobrou da Teresa, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo 
mundo, da...da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação, 
essa...grande parte dessa matéria ela se dá em portarias e norma dos 
ministérios que aqui estão, inclusive o de Meio Ambiente”, continua o 
ministro.

Bolsonaro diz que impeachment por causa dos exames de Covid-19 
seria
“babaquice”
Em outro trecho, o presidente Jair Bolsonaro reclamou da pressão que 
estava sofrendo para divulgar os exames que fez para saber se estava 

infectado pelo novo coronavirus. Segundo ele, um pedido de 
impeachment por causa disso seria “babaquice”.

“Tem aí OAB da vida, enchendo o saco do Supremo, pra abrir o 
processo de impeachment porque eu não apresentei meu meu exame 
de vírus, essas frescurada toda, que todo mundo tem que tá ligado”, 
afirmou na reunião.

Em outro momento, após algum tempo, Bolsonaro voltou a tocar no 

assunto: “Se eu cair, cai todo mundo. Se tiver que cair um dia, vamos 
cair lutando, uma bandeira Justa. Não por uma babaquice de exame 
antivírus, põ. Pelo amor de Deus, pô. Tá?”.

"Eu até... deixar bem claro, de uns oito ano pra cá, quando pedia 
farmácia de manipulação um remédio qualquer, eu falava com o 
médico: “Bota um nome de fantasia”. Porque se for o meu nome pra lá, 
como era, sempre fui um cara manjado. Tem três, quatro que vão 
manipular lá o medicamento, podem me envenenar, pô! E assim é a 
mesma coisa a questão do vírus, entre outros. De acordo com 
interesse, o cara dá negativo ou dá positivo. Depois que deu, vai pra 
contraprova mas dá problema”, continua.

“E nós sabemos, tá certo? Que nós temos um compromisso com a 
verdade. Eu jamais mentiría se não tivesse realmente um exame 
negativo. Jamais eu ia mentir a negativa deu positivo, ou vice-versa. 
Jamais”, completa Bolsonaro.

Bolsonaro chama Do ria de “b*” e WitzeI de “estrume”
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o presidente fez duras críticas aos governadores de São Pauio, João 
Doria (PSDB), e Rio de Janeiro, Wiison Witzei (PSC), sobre a forma 
como eies agiram sobe o isoiamento sociai após o estouro da 
pandemia do novo coronavírus.

“Que os caras querem é a nossa hemorroida! É a nossa liberdade! Isso 

é uma verdade. O que esses caras fí zeram com o vírus, esse b* desse 
governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre 
outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um b* de um 
prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um b*. Que 
quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conhecí 
dentro da Câmara, com ele do meu lado! A/é?”, disse Bolsonaro na 
reunião.

O presidente também citou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto 
(PSDB), a quem chamou de “b*” por ter abe/to covas coletivas para o 
enterro de vítimas da Covid-19.

“Nós sabemos o ... o que, a ideologia dele e o que ele prega. E que ele 
sempre foi. 0 que a ...tá aproveitando agora, um clima desse, pra levar 
o terror no Brasil. Né? Então, pessoal, por favor, se preocupe que o de 
há mais importante, mais importante que a vida de cada um de vocês, 
que é a sua liberdade. Que homem preso não vale p* nenhuma”.

Damares diz que vai pedir a prisão de governadores e prefeitos

Em sua participação, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, 

Damares Alves, também criticou governadores e prefeitos que são 
favoráveis ao isolamento social. Ela chega a dizer que a sua pasta já 
estava pedindo a prisão de alguns governadores.

“A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão 
processos e nós vamos pedir inclusive a prisão de governadores e 
prefeitos. E nós tamo subindo o tom e discursos tão chegando. Nosso 
ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos”, 
afirma Damares.

Segundo ela, idosos estariam sendo algemados e Jogados dentro de 
camburões, mulheres estariam sendo Jogadas no chão e padres 
estariam sendo multados em R$ 90 mil por estarem dentro das igrejas 

com fiéis. “A maior violação de direitos humanos da história do Brasil 
nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento, mas nós 
estamos tomando providências”, diz a ministra.

Damares, assim como Weintraub, também criticou os ministros do 
STF, neste caso por terem trazido a questão do aborto de volta. “Neste 
momento de pandemia a gente tá vendo aí a palhaçada do STF trazer
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0 aborto de novo para a pauta”, diz. “Será que vão querer liberar que 
todos que tiveram coronavírus poderão abortar no Brasil? Vão liberar 
geral?”, disse.

Ela também fala sobre o Ministério da Saúde, que na época era 

comandado por Nelson Teich. “0 seu ministério tá lotado de feminista 
que tem uma pauta única que é a liberação de aborto. Quero te lembrar 
ministro, que tá chegando agora, este governo é um governo pró-vida, 
um governo pró-familia. Então, por favor. E aí quando a gente fala de 
valores, ministro, eu quero dizer que nós estávamos, sim, no caminho 
certo”, afirmou.

Paulo Guedes pede a venda do Banco do Brasil

Em outro momento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu a 
privatização do Banco do Brasil, que segundo ele, está pronto para ser 
vendido.

“Ê um caso pronto e a gente não tá dando esse passo. Senhor já notou 

que o BNDES e a Caixa que são nossos, públicos, a gente faz o que a 
gente quer. Banco do Brasil a gente não consegue fazer nada e tem 
um liberal lá. Então tem que vender essa porra logo”, afirmou o 
ministro.

Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro não gostou da ideia, 
pedindo para que só se fale neste assunto após 2023, ou seja, depois 
das próximas eleições presidenciais.

Citações à China

Apesar do ministro do STF Celso de Mello ter decidido manter sigilosas 
citações à nações estrangeiras, alguns trechos da reunião ministerial 
mostram que a China foi citada por alguns participantes.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o país asiático “é 
aquele cara que você sabe que tem que aguentar” e que a nação 
“deveria financiar um Plano Marshal para ajudar todo mundo que foi 
atingido” pela pandemia.

“A China é aquele cara que cê sabe que cê tem que aguentar, porque 
procês terem uma ideia, para cada um dólar que o Brasil exporta pros 
Estados Unidos, exporta três para a China (sic)”, disse ele.

Em outro momento, apesar de não citar diretamente a China, o ministro 
das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, indica estar falando do país 
asiático, dizendo que ele “não ê democrático” e “não respeita os 
direitos humanos”.
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“Que que aconteceu nesses 30 anos? Foi uma globalização cega para 
o tema dos valores, para o tema da democracia, da liberdade. Foi uma 
globalização que, a gente tá vendo agora, criou um modelo onde no 
centro da economia internacional está um pais que não é democrático, 
que não respeita direitos humanos, né? Essa nova globalização acho 
que não pode ser cega”, afirmou.

Fonte: “Troca o ministro! E ponto final”: confira os principais trechos da reunião ministerial de 
Bolsonaro”. Disponível em <https://www.infomoney.com.br/politica/celso-de-mello-libera-video- 
de-bolsonaro-em-reuniao-ministeriai/>. Acessado em 28/05/2020.

l!j 23 de maio de 2020

No dia seguinte à divulgação da reunião ministerial, houve repercussão de 

coletiva do Presidente na noite anterior, quando da chegada na residência oficial. 

Conforme abaixo:

“O video da reunião ministerial realizada em 22 de abril realmente não 
trouxe a prova final de interferência do presidente Jair Bolsonaro na 
Policia Federal, mas serviu para derrubar o álibi de que ele reclamava 
do aparato de segurança do Gabinete de Segurança Institucional. A 
confirmação da acusação de Sérgio Moro acabou aparecendo em 
outro video. À noite, no cercadinho do Alvorada, Bolsonaro admitiu com
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todas as letras que fez o pedido de interferência na PF ao então 
ministro da Justiça. Com expressão tensa, o presidente deixou escapar 
aos jornaiistas que estava preocupado com as investigações contra 
seus filhos, não com a segurança deles: "O tempo todo vivendo sob 
tensão, com a possibilidade de busca e apreensão na casa de fiiho 
meu onde provas seriam piantadas. Levantei... Graças a Deus tenho 
amigos poiiciais civis, policiais miiitares do Rio de Janeiro... Que estava 
sendo armado pra cima de mim".

Fonte: Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2020/05/23/um-video- 
mais-comprometedor-para-bolsonaro-que-o-da-reuniao-ministerial.htm>
28/05/2020

Acessado em

O ex-ministro Sérgio Moro também realizou publicação acerca desta coletiva à 

frente da residência oficial:

Ç Sergio Moro 9

Não cabe também ao Ministro da Justiça obstruir Investigações 
da Justiça Estadual, ainda que envolvam supostos crimes dos 
filhos do Presidente. As únicas buscas da Justiça Estadual que 
conheço deram-se sobre um filho e um amigo em dezembro de

É 0 Relatório.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MESP - POLÍCIA FEDERAL

niTFC - INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA 
DPER - SERVIÇO DE PERÍCIAS EM AUDIOVISUAL E ELETRÔNICOS

SPO - Lote 7 - Setores Complementares - Brasilia/DF - CEP 70^610 
Tel.; (61) 2024-9363 -0200 E-mail: sepael.inc@dpf.gov.br

OFÍCIO NS 40/2020/SEPAEL/DPER/INC/DITEC/PF

Brasília, 24 de junho de 2020.

Ao Delegado de Polícia Federal 
Bernardo Guidali Amaral 
SINQ/DICOR/PF

. Laudo de Pericia Criminal n. 1532/2020-INC/DITEC/PF (ENCAMINHA).

eferências: Ofício 512/2020-PF/MJSP-SINQ
Inquérito n° 4831 STF - IPL n° 004/2020-1

Assunto:

ê
Senhor Delegado,

referência, encaminho o Laudo de Perícia Criminal 1532/2020-INC/DITEC/PF, de 
no Sistema de Criminalística sob o número 0779/2020-INC/DITEC/PF.

mídia ótica do tipo CD-R, contendo 
termos da Medida

2 Em atenção ao Ofício e ao Inquérito em
24/06/2020, SEI n. 15137089 e devolvo o Material registrado

Laudo é enviado em jurídica, nosEsclareço que o 
assinatura digital de seus signatários, o que garante sua 
Provisória ns 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

2.

Atenciosamente,

RAFAEL OLIVEIRA RIBEIRO
Perito Criminal Federal

Chefe do Serviço de Perícias em Audiovisual e Eletrônicos

24/06/2020, às 15:43, conforme horárioRAFAEL OLIVEIRA RIBEIRO, Chefe de Serviço,
Hp Hp outuhrn de. 2015.

em: ^ei! d
I SiSía

Documento assinado eletronicamente por 
oficial de Brasília, com fundamento art. 6-, § 1®, do rípcreto nS 8.539no

Edifício INC SAIS Quadra 07 Lote 23 , Brasília/DF 
CEP 70610-200, Telefone: /I

SEI n” 15137130
Referência: Processo n® 08201.001083/2020-51
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DITEC - INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

LAUDO N“ 1532/2020 - INC/DITEC/PF

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL 

(REGISTROS DE ÁUDIO E IMAGENS)

Em 24 de junho de 2020, no INSTITUTO NACIONAL DE 

CRIMINALÍSTICA, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal LUIZ SPRICIGO 

JUNIOR, os Peritos Criminais Federais PAULO MAX GIL INNOCENCIO REIS e BRUNO 

GOMES DE ANDRADE elaboraram o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito 

n®4831-STF - Inquérito Policial n“ 0004/2020-1, a fim de atender a decisão judicial do 

Ministro CELSO DE MELLO, proferida em 11/05/2020, e a solicitação do Delegado de Polícia 

Federal BERNARDO GUIDALI AMARAL, contida no Ofício n® 0512/2020 - IPL 

0004/2020-1 - PF/MJSP - SINQ, de 12/05/2020, protocolado no Sistema de Criminalística sob 

o n® 608/2020-DITEC/DPF, em 12/05/2020, descrevendo com verdade e com todas as 

circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, 

abaixo transcritos:

A fim de instruir os autos do Inquérito n° 4831, tombado na Polícia Federal 
como Inquérito Policial n° 0004/2020-1 - SINQ, para dar cumprimento à 
decisão judicial do Ministro CELSO DE MELLO proferida em 11.05.2020, 
em que determinou “a degravação integral do HD externo (número de 
série NA88DDP3, patrimônio da Presidência da República n“ 
195.1992)”, bem como “a realização de perícia sobre referida mídia 
digiíar\ solicito que designe peritos criminais para que respondam ao 
seguintes quesitos:

1 - Realizar a análise de conteúdo dos arquivos contidos na pasta 
“REUNIÃO MINISTERIAL” da mídia referida acima;

2 - Realizar, para os mesmos arquivos, exame de verificação de edições com 
a finalidade de constatar-se a sua autenticidade e integridade, nos termos da 
decisão referida;

3 - Outros dados julgados úteis;

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua 
autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória 

^ n” 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Laudo 1532/20-INC
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LAUDO N“ 1532/2020 - INC/DITEC/PF

I-HISTÓRICO
2. Dando continuidade ao atendimento da solicitação de perícia encaminhada a 

este Instituto por meio do Ofício n° 0512/2020 - IPL 0004/2020-1 - PF/MJSP - SINQ, de 

12/05/2020, e em atendimento à decisão judicial proferida em 11/05/2020, os Peritos se 

deslocaram ao Palácio do Planalto, no dia 25/05/2020, com o objetivo de realizar ensaios com 

o equipamento de gravação que deu origem aos registros de vídeo questionados, no ambiente 

em que tais gravações ocorreram.
Em decorrência dos ensaios realizados, foi apreendida a câmera digital de 

vídeo que alegadamente deu origem aos registros de vídeo, para que fossem realizados 

exames adicionais no equipamento.
Complementarmente, em resposta a Informação Técnica n° 059/2020 - 

INC/DITEC/PF, foi encaminhado, por meio do Ofício 553/2020-IPL 0004/2020-1 - PF/MJSP 

- SINQ, 0 Ofício N° 9/2020/GAB/SG/SG/PR e seus anexos. Dentre outros esclarecimentos, 
os documentos informam que a mídia original (cartão de memória), após ter sido utilizada 

pelo cinegrafista no momento da produção dos registros questionados, foi formatada e 

reutilizada em outras gravações, sendo em seguida acondicionada junto de outros cartões de 

memória semelhantes, tomando inviável a sua identificação posterior. Esclarece também que 

os arquivos questionados não foram submetidos a nenhum tipo de conversão de formato, 
compressão, ou quaisquer outros processamentos que possam ter alterado o conteúdo 

originalmente registrado.

3.

4.

II-MATERIAL
5. Aos Peritos Criminais foi encaminhado, referente à solicitação de exame em 

pauta, um HD externo com conectividade USB, doravante denominado HD, em envelope de 

segurança padrão da Polícia Federal, lacre número 03001054751, registrado no Sistema de 

Criminalística como Material N" 779/2020 - INC/DITEC/PF, da marca SEAGATE, 
modelo EXPANSION, número de série NA88DDP3, patrimônio da Presidência da República 

n° 195.1992. O material é apresentado nas Figuras 1 e 2.
Foi apreendida em diligência realizada no dia 22/05/2020 uma câmera digital de 

vídeo, da marca SONY, modelo PXW-Z150, número de série 2011621, registrada no Sistema 

de Criminalística como Material N" 994/2020 - INC/DITEC/PF. A Figura 3 ilustra a câmera 

em dois ângulos distintos.

6.
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Figura 1: Material questionado acondicionado em envelope de segurança padrão PF n° 
03001054751. Frente (esquerda) e verso(direita).
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Figura 2: HD externo com conectividade USB, registrado como Material N" 779/2020 - 
INC/DITEC/PF, marca SEAGATE, modelo EXPANSION, número de série NA88DDP3, 
patrimônio da Presidência da República n° 195.1992.
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Figura 3: Câmera SONY, modelo PXW-Z150, número de série 2011621

A Figura 4 ilustra a parte inferior da referida câmera, onde é possível observar 
a inscrição referente ao seu número de série (2001621), e ao seu modelo (PXW-Z150)
7.

MADE INJAPAITII te 
CAM ICES-3 A/IWffl-3 A í ^

Cumalns FCC rD:VPnjWN572 ? à 
Contaira/Coatteiit IC:772C-LBWW5?21 ^

NYCORP. PXW-Z150
aKCC-Cmi-m-LBWN572 
"•£18: PXW'Z1S0 
3A|£8fl: 2017-08
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■<a4r593-437-02y
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Figura 4: Câmera SONY, modelo PXW-Z150, número de 
série 2011621, detalhe inferior.

III-OBJETIVO
Os exames têm por objetivo verificar se há edições e/ou adulterações no 

material encaminhado a exame, respondendo aos quesitos formulados.
8.

IV-EXAME

Para a realização dos exames, os Peritos Criminais se valeram de estação 

computacional HP Z820 e HP Z620, equipamentos e programas capazes de analisar áudio e

9.

4
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vídeo em formato digital, destacando-se a utilização dos softwares Adobe Audibion 

Versão 3.0.1, Perltus versão 1.3.0, FFn^eg 7: 4.2.2-lvibuntul, 

Elecard Video Format Analyzer 1.2.35244 (build 120723),

Mediainfo 20.03, wxHexEditor 0.23 e MATLAB 7.0. Nas seções a seguir os 

Peritos descrevem os fundamentos dos exames e para cada uma das técnicas efetivamente 

empregadas apontam os achados relevantes. Ao longo dos exames, as referências aos 

instantes de tempo dos registros de eventos acústicos nos arquivos analisados se dará sob o 

formato mm: ss . sss (xxxx) '.

IV.l - Fundamentos do exame de Verificação de Edição

O exame de Verificação de Edição em imagens, de vídeo ou estáticas, com 

ou sem a presença de áudio, visa a procurar elementos indicativos de alterações tais como 

composições, supressões, apagamentos, mascaramentos, inserções, remanejamentos, 

alterações de cor, textura, adulterações da trilha de áudio, bem como demais ações que 

possam, de algum modo, modificar o conteúdo registrado, resultando na apresentação dos 

eventos de interesse de maneira distinta daquela em que foram originalmente capturados, 

ou seja, adulterados.

10.

Para tal são analisados o maior número possível de elementos, de acordo com o 

atual estado da técnica, a fim de se obter uma conclusão robusta. Portanto, a natureza do 

exame é tal que, valendo-se do devido método científico, busca-se acumular o maior número 

possível de evidências capazes de sustentar a hipótese de que o material analisado está 

adulterado.

11.

Dessa forma, as conclusões de qualquer exame de Verificação de Edição 

devem ser lidas tendo em mente a sua natureza e características intrínsecas.

Os resultados que sustentem a existência de edição/adulteração, tais como “há 

edição” ou “os registros foram adulterados”, quando fundamentados em evidências 

corretamente interpretadas, são, via de regra, apresentados de forma categórica.

No entanto, os resultados a favor da autenticidade da imagem, ou seja, aqueles 

que contrariam a existência de adulterações, não são apresentados de forma categórica por 

uma impossibilidade lógica inerente à natureza do problema prático. De fato, a negação da

12.

13.

14.

Onde mm refere-se a minutos, ss, sss refere-se a segundos (com precisão em milissegundos) e xxxx 
refere-se ao número do quadro apresentado ao lado da respectiva transcrição, contados a partir do início da 
reprodução de cada um dos arquivos.

1
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hipótese de adulteração não é condição decorrente e diretamente determinada pela não 

observação de evidências que sustentem tal hipótese. Em vez dessa implicação direta, a 

medida em que mais e mais elementos são analisados sem que se observem evidências de 

adulteração tais como incompatibilidades, inconsistências ou anomalias, obtém-se 

gradativamente um maior grau de plausibilidade da hipótese de que a gravação questionada 

não fora adulterada, tomando esta hipótese cada vez mais verossímil. Em outras palavras, 
aumenta-se a razão de verossimilhança da hipótese de autenticidade.

Nessa circunstância, o exame possui impeditivos de ordem prática para que se 

possa apresentar os resultados em termos quantitativos. Uma forma de se vencer esses 

impeditivos é utilizar escalas qualitativas, tais como as propostas por (ERIKSSON, 2012)^ e 

pelo Netherlands Forensic Institute (NFI), como descrito em (ALl, VELDHUIS, 
ESPREEUWERS, 2010)1 Assim, de forma semelhante, será utilizada uma escala que 

descreve seis níveis distintos para o grau de corroboração ou contradição a hipótese 

considerada.

15.

No exame em questão será considerada a seguinte hipótese, a ser valorada: 
inexistem adulterações nos registros questionados, em contraposição à hipótese de 

existência de adulterações. As análises realizadas ao longo do exame pericial são utilizadas 

para testar esta hipótese, no sentido de suportá-la ou contrapô-la em maior ou menor grau, ou 

mesmo encontrar uma evidência material que permita categoricamente concluir pela 

edição/adulteração. A escala verbal de verossimilhança utilizada neste laudo fica, portanto, 
definida da seguinte forma:

• +4: a evidência suporta muito fortemente a hipótese (de inexistência de adulterações nos 

registros questionados em contrapxisição à hipótese de existência de adulterações);
• -1-3: a evidência suporta fortemente a hipótese;
• +2: a evidência suporta moderadamente a hipótese;
• -1-1: a evidência suporta levemente a hipótese;
• 0: a evidência não suporta nem se contrapões a hipótese;
• Categórico: Os resultados permitem concluir que as imagens foram editadas/adulteradas.

16.

^ ERIKSSON, Anders. Aural/Acoustic vs. Automatic Methods in Forensics Phonetic Case Work. In: 
NEUSTEIN, A. & PATIL, H. A. (Org.). Forensic Speaker Recognition: Law Enforcement and Counter- 
terrorism. New York, NY, Springer-Verlag, 41-69. ISBN: 978-1-4614-0262-6.

' ALI, T. and VELDHUIS, R.N.J. and SPREEUWERS, L.J. (2010) Forensic Face Recognition: A Survey. 
Technical Report TR-CTIT-10-40, Centre for Telematics and Information Technology University of 
Twente, Enschede. ISSN 1381-3625. Disponível em: <http://eprints.eemcs.utwente.nl/19145/>. Acesso em 
05.abr.2013.
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Com relação aos apontamentos categóricos, embora o exame permita 

apontar edições realizadas que explicitem a adulteração de conteúdo'*, muitas vezes só é 

possível constatar que um determinado registro não é original'^ e sim uma versão 

processada. Nesses casos, a depender de tal evidência, ela pode demonstrar apenas que o 

registro foi submetido a uma mera alteração de formato ou recompressão, por exemplo, ou 

qualquer processamento que não modifique o seu conteúdo original^ não se configurando 

assim evidência de edição/adulteração. Sendo assim, caso a caso, e de acordo com o 

histórico de custódia e alegações de origem, tais evidências são sopesadas no 

enquadramento da conclusão dentro da referida escala verbal.
Para a realização do exame são efetuadas as seguintes análises:
a) análise perceptual e contextual;
b) análise da estrutura de arquivo e metadados;
c) análises quantitativas;
d) análise do equipamento gravador/câmera.

17.

18.

A análise perceptual e contextual diz respeito a observação direta, por meio da 

percepção visual e auditiva, de inconsistências entre a imagem e o áudio perquiridos e o 

processo natural de geração do sinal imagem e de áudio. A análise busca, com base no 

contexto da cena representada, evidenciar inconsistências físicas e lógicas presentes no 

registo. Para isso, são avaliadas as condições de iluminação, reflexos, transparências, 
perspectivas e geometria das imagens, entre outros fatores. Estuda ainda a compatibilidade 

entre os ruídos e as falas gravadas no áudio com a cena filmada, considerando a posição 

relativa entre a câmera e as fontes de som, bem como a simultane idade da ocorrência de 

eventos nas gravações de áudio e de vídeo.
A análise da estrutura de arquivo e metadados busca evidenciar traços de não 

originalidade por meio de indicações diretas e inconsistências na estrutura do arquivo e nos 

seus metadados.

19.

20.

* Entendido como os elementos indicativos de alterações e edições em uma gravação que deem interpretação 
aos acontecimentos (ou à informação retratada) distinta daquela que resultou de sua captura original.

’ Por definição, registro original é aquele captado pelo equipamento de gravação/câmera, sem passar, após a 
captação, por qualquer tipo de conversão, alteração ou processamento.

^ Processamentos como ajustes suaves de brilho e contraste ou a simples recompactação da imagem ou vídeo 
(com um fator de qualidade JPEG/MPEG distinto) resultam em processamentos que não alteram 
significativamente o conteúdo visual da imagem.
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As análises quantitativas buscam por meio de algoritmos computacionais 

evidenciar traços de edição que possam ser extraídos diretamente da informação numérica que 

compõe o registro de áudio ou imagem digital. Assim, busca-se traços de dupla compressão, 

reamostragem, apagamentos/mascaramentos’, suavização/aguçamento, dentre outros.

A análise do equipamento de gravação ou câmera, quando encaminhado, 

permite atestar a compatibilidade entre o equipamento de gravação e o registro perquirido. As 

comparações também podem ser realizadas entre as imagens e vídeos perquiridos e outros que 

se saiba serem provenientes do gravador ou sistema de gravação alegados. Uma vez que se 

tenha conhecimento sobre qual câmera ou sistema de gravação a imagem alegadamente é 

proveniente, pode-se comprovar a sua edição/processamento ao se verificar inconsistências 

entre alguns dos atributos do registro e/ou da câmera. Alguns desses atributos, como por 

exemplo o padrão de ruído de não uniformidade de fotoresposta da câmera, permitem associar 

o registro à câmera, bem como identificar inconsistências que, em certas situações, permitam 

evidenciar o conteúdo editado.

Para robustecer a prova material oriunda do exame de verificação de edição, 

recomenda-se que todos os esforços sejam realizados no sentido de examinar a imagem cujo 

conteúdo seja o mais “próximo”* possível do original que se tenha 

conhecimento/disponibilidade.

Além disso, sabe-se que, via de regra, este é um exame demorado, sendo 

recomendado que se indique qual a edição alegada ou a qual se tenha suspeita a fim de melhor 

direcionar as técnicas empregadas, o que reduz sobremaneira o tempo de análise.

21.

22.

23.

24.

IV.2 - Conteúdo do HD

25. O conteúdo do HD encaminhado a exame foi analisado e descrito no LAUDO 

N® 1242/2020-INC/DITEC/DPF. Todo procedimento de acesso e proteção da mídia está 

descrito no referido laudo, bem como a caracterização do material analisado. Todos os 

acessos e análises foram realizados na cópia denominada por HD de Trabalho. Na Tabela 1 

são reproduzidos os resumos criptográficos SHA-256 para cada um dos arquivos questionados 

presentes na mídia, para permitir a verificação de sua integridade em momento futuro.

Tabela 1: Conteúdo da pasta “REUNIÃO MINISTERIAL”

’ Realizados por meio de cópia e colagem de texturas.
* No sentido que se expõe, uma imagem é mais “próxima” da original do que outra, quando aquela foi 

submetida a uma menor quantidade de reprocessamentos a partir de um registro equivalente ao original, do 
que esta.
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Arquivo Hash SHA-256

00003.MTS 4DDA9F40990C3717D8F79EBE2D590FAB3FE9C433091B1E279233091455E05F90

00004.MTS E4D82C2EE0B32B4076A3CCFDB88D32A861F27E4ACEC739017B6AD7C7FF6EFB0B

00005.MTS 00E8C3A78947ABF39B0F02046E2F0EF56CA00259D3074C335D4FDF6975DD1B44

00006.MTS 09C4E44406F80F68839BE0265BF679FD21129CA68639A362EB76FEE300199182

00007.MTS 2E188B5024976E15E0C637FCCC3E33C8993B08BAA79F1547CF25D6E17CA4983C

00008.MTS 930251DB6E978288E3987AE1BA80B703057F1FF1D87F00D0453C980444D8129E

00009.MTS 6E8601D2828B602784C6F377D6BBE60F416E85D174D3847805ACA1381B213AA0

00000.MTS 9CBE0CEB173B6BFD9FC683DD940FD91848052627D664622E8861262D26C8930F

00001.MTS 7B4B55F061D61190AFEAC9EBCEF4A7BA5ABD08B16337612CCC308FAD5628AE16

00002.MTS 3BFC89E00C76FAFDF31091FF4DAEC3C0AEDB967909CED303D17F422F053D46B4

. 00000.MTS 8C5A71E525505B9F437426495DEF578DCBA45F7DDC8756C28E2D2BC21AB3F760

. 00001.MTS DB78E78F1496081B29320E0B8AC7F6D8B9296187F2558CE6B570DB6A52DAB79A

. 00002.MTS 8F178639BFFA07E199308BA807A22F5A2CA2204ECA7FC12FD4FBB88732933607

. 00003.MTS D33B652A4966D315C823694B1094751911954C51220864091B2D7C4BBDE3E68B

. 00004.MTS 574D5DB5C7440E9384DEBDC9E3231D0E2F28B3B70CFCE89B6C2D1FD2D4B7A3F1

. 00005.MTS F66CB5D6E9DB34BD261389752D2E964AC98139BF0BBF734B6F1F153O4112894B

. 00006.MTS 4523901A423E882B398212560D3423709D74EBA83354E472CD83F92796FB0157

00002.MTS.sfk 9688226B4129498102FC1CX)60BF4011FE62F68C852FCCEEBEA744FA86C14FE6E

00003.MTS.Sfk 9DCE113B46A9C416E961CE74827A364A8A86A34C01234C8458C242CC71A296BD

00004.MTS.sfk B169EE6ED2C130E2E3739CF38E110DF272047909EAB041A02CD9ACE9DCD72CD6

00007.MTS.sfk FD79468386CDB600A9508D8556E860333CC8C1A8ED31024A44AA2606F208921D

00008.MTS.sfk 43A97597E1F120460039B9AC7361C17F90FE6A3F7F4C8450BBB9278C72C4D954

00009.MTS.sfk DE77E56333A0368BC92846634DE1E569E2108958883D230A9F7166D5790C1FB3

IV.3 - Verificação de Fonte

Como parte integrante do exame de Verificação de Edição, as características 

do material questionado são confrontadas com o seu processo de geração, visando a 

identificar características diversas utilizadas na busca por traços de alteração, edição ou 

adulteração. Inerente ao confronto com o processo de geração, o exame pericial requer, na 

medida do tecnicamente viável, a verificação da alegação de origem, ou fonte do material 

audiovisual. Para a realização do procedimento de verificação de fonte foi utilizada a 

técnica de confronto de ruído de padrão fixo decorrente da não uniformidade de resposta

26.
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fotônica do sensor (PRNU - do inglês, Photo-Response Non-Uniformity) (HOLST; 

LOMHEIM, 2011). Essa análise é indicada como “padrão ouro” para este tipo de exame, 

sempre que disponível a câmera ou um conjunto significativo de imagens padrão 

provenientes da câmera que suposta ou alegadamente originou as imagens questionadas.

Para tal, foi realizada a estimativa da parcela de ruído fixo correspondente à 

PRNU da câmera alegada, utilizando a abordagem descrita por (FRIDRICH, 2009). Para 

tal utilizou-se quadros tomados por amostragem periódica, tomados a taxa de 0,085 

quadros por segundo, a partir dos vídeos gravados nos ensaios realizados. Cada um dos 

quadros foi submetido a extração de resíduo de ruído utilizando-se filtro de remoção 

baseado em transformadas wavelets'^, e a partir dos resíduos de ruído foi empregado um 

estimador de máxima verossimilhança para o cálculo da componente de ruído PRNU 

produzida pela câmera. Para evitar a polarização indesejada das estimativas, os pixels 

pertencentes a regiões com saturação não foram considerados na extração. Por último, as 

estimativas foram submetidas a um pós-processamento para a remoção de artefatos 

periódicos (FRIDRICH, 2009).

Com isso, obteve-se o padrão correspondente ao ruído de não uniformidade 

de resposta fotônica do sensor da câmera SONY PXW-Z150, número de série 2011621, 

doravante chamado de PRNU 2011621.

Para cada um dos arquivos de vídeo questionados foram utilizados quadros 

tomados por amostragem periódica uniforme, à taxa de 0,085 quadros por segundo, 

visando a estimação do padrão PRNU da câmera que o capturou'®, utilizando-se a mesma 

estratégia empregada na extração do padrão PRNU 2011621 (FRIDRICH, 2009). Com 

isso, calculou-se a estimativa de ruído PRNU da câmera que gerou cada um dos arquivos 

de vídeo questionados, doravante denominado de PRNU Questionado.

Essa é a mesma abordagem utilizada em Chen et al. (2007), onde se calcula 

a superfície de correlação cruzada normalizada (NCC), bem como a energia de correlação 

de pico (PCE) entre as estimativas PRNU extraídas a partir dos arquivos questionados 

(PRNU Questionado) e a estimativa PRNU extraída de cada câmera alegada (PRNU 

2011621)".

'' Tal qual em Chen et al (2007) foi utilizado parâmetro o=l ,5 para o filtro wavelets.
Aqui, dadas as circunstâncias de gravação e características do material encaminhado a exame, parte-se de 
pressuposto razoável de que todos as 10 arquivos questionados foram capturados no mesmo evento, num 
mesmo momento e a partir da mesma câmera e sistema de gravação.

" Essa abordagem leva em conta a informação decorrente de conhecimento a priori de que os quadros do

27.

28.

29.

30.
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A evidência de atribuição é fortalecida para uma conclusão verossímil a partir 

de valores de energia de correlação de pico elevados, em uma ou mais ordens de grandeza 

acima dos valores de correlação obtidos ao acaso, o que se manifesta por picos impulsivos 

proeminentes na superfície NCC.

Em Chen et al. (2007), os autores verificaram que em situações de atribuição 

negativa, os valores de energia de correlação de pico mantêm-se significativamente mais 

baixos, com mediana na casa das 50 unidades ou menos e valores máximos que não 

ultrapassam uma centena de unidades.

No caso em questão, as superfícies NCC, o valor de PCE, considerando-se os 

quadros tomados a 0,085 quadros por segundo, apresenta valor significativamente elevado. 

De fato, a superfície NCC permite, por inspeção visual, a imediata e elevada evidência de 

atribuição entre o ruído PRNU estimado a partir de todos os arquivos questionados, ou seja, 

PRNU Questionado, e o padrão de ruído PRNU estimado a partir da câmera alegada, 

PRNU 20011621. O valor de PCE resume a mesma informação visual, apontando para a 

mesma conclusão. Tal evidência está ilustrada na Figura 5.

31.

32.

33.

>
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Figura 5 - Superfície NCC, e energia de correlação de pico.

vídeo são imagens geradas a partir de um mesmo dispositivo.
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De forma semelhante à conclusão acerca da existência de edições ou adulterações 

em imagens, será utilizada uma escala que descreve nove níveis distintos para o grau de suporte 

ou contraposição à hipótese de que os registros vieram da câmera alegada. Será considerada, 
portanto, a seguinte hipótese, a ser valorada: os registros de vídeo questionados foram 

produzidos pela câmera alegada modelo SONY PXW-150 número de série 2011621. 
A escala verbal de verossimilhança utilizada para este fim fica, portanto, definida da seguinte 

forma:

34.

+4: a evidência suporta muito fortemente a hipótese (de que os registros de 

vídeo questionados foram produzidos pela câmera alegada);
+3: a evidência suporta fortemente a hipótese;
+2: a evidência suporta moderadamente a hipótese;
+1: a evidência suporta levemente a hipótese;

0: a evidência não suporta nem se contrapõem a hipótese;
-1: a evidência se contrapõe levemente a hipótese 

-2: a evidência se contrapõe moderadamente a hipótese;
-3: a evidência se contrapõe fortemente a hipótese;
-4: a evidência se contrapõe muito fortemente a hipótese,

Dos resultados dessa análise verifica-se que a evidência suporta muito 

fortemente, ou seja, com elevado grau de plausibilidade (verossimilhança), a hipótese de 

que os registros de vídeo questionados foram produzidos pela câmera alegada, 
modelo SONY PXW-150 número de série 2011621.

35.

IV.4 - Análise perceptual e contextual dos registros de vídeo
Os Peritos analisaram perceptual e contextualmente os registros de vídeo 

questionados, observando a sua continuidade ao longo de todos os instantes de tempo de 

reprodução. Foi realizada a observação e oitiva crítica do sinal de vídeo, verificando se os 

sons e imagens registradas correspondem ao esperado modo de produção. No que diz 

respeito às locuções capturadas, foi observado se as mesmas obedecem aos modos 

normais de articulação, tais como a coarticulação e o ajuste temporal da fala. Foram 

avaliados também os elementos prosódicos, tais como a evolução da entonação, ritmo e 

intensidade da fala.

36.
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Com relação as imagens buscou-se traços que indicassem a aplicação de 

técnicas de processamento e edição, tais como efeitos de borrão, recortes e recomposições, 
efeitos de cópia e colagem, de alteração de cores, dentre outros que, visualmente, 
permitissem caracterizar inconsistências entre as imagens perquiridas e o processo natural 
de geração de registros visuais. Foram verificadas ainda a coerência entre sombras, fontes 

de iluminação e gradientes de luminância; a coerência entre objetos e seus reflexos; e a 

coerência geométrica da cena.

Verificou-se também a compatibilidade e o sincronismo entre os ruídos e as 

falas gravadas com a cena filmada, levando-se em consideração a posição relativa entre a 

câmera e as fontes de som, bem como a simultaneidade da ocorrência de eventos nas 

gravações de áudio e de vídeo.

Após todas as análises de cunho perceptual e contextual, não foram 

reveladas quaisquer anomalias, inconsistências ou incoerências nos registros de áudio e 

nas imagens. Algumas diferenças e particularidades perceptíveis à oitiva crítica em 

relação aos canais esquerdo e direito do stream de áudio foram observadas, sem que 

fossem associadas a qualquer tipo de alteração no arquivo de áudio. Tais diferenças serão 

melhor discutidas na Seção IV.6.

37.

38.

39.

IV.5 - Análise de estrutura de arquivo e metadados
Os arquivos questionados apresentam estrutura de dados consistente com o que 

estabelece o formato de Container do tipo MPEG-TS (MPEG Transposrt Stream). Os 

arquivos estão estruturados contendo 3 (três) fluxos de dados multimídia intercalados ao 

longo de seu conteúdo: vídeo, áudio e subtítulos. O fluxo de vídeo consiste de pacotes de 

dados codificados em H.264, com 1920 x 1080 pixels de dimensão, razão de aspecto de 16:9 e 

taxa de quadros por segundo de 29,97. O fluxo de áudio consiste de amostras codificadas em 

PCM (pulse code modulation) linear, com taxa de amostragem de 48.000 amostras por 
segundo e 16 bits por amostra. Não há informação nos pacotes de subtítulo que compõe o 

Container MTS.

40.

41. Os 10 (dez) arquivos questionados apresentam, no cabeçalho do Container 

MTS, a mesma estrutura nos 6 (seis) primeiros pacotes. Tais pacotes contém informações 

gerais de codificação, como a quantidade de streams, a codificação utilizada, metadados, e 

bytes de preenchimento.
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42. A Figura 6 ilustra os 6 (seis) primeiros pacotes dos arquivos OOOOO.MTS e 

00001.MTS, ambos com a mesma estrutura. Excetuando-se as diferenças relativas ao 

contador de pacotes, aos timecodes, e às informações de metadados relativas à data e hora, o 

conteúdo dos 6 (seis) primeiros pacotes é praticamente idêntico em todos os 10 (dez) arquivos 

questionados.
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Figura 6-6 (seis) primeiros pacotes dos arquivos OOOOO.MTS e 00001.MTS.

Os arquivos OOOOO.MTS à 00008.MTS apresentam tamanhos similares, com 

cerca de 1,97 GiB e 11 minutos e 47 segundos de tempo de reprodução. Somente o arquivo

43.
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00009.MTS apresenta tamanho inferior, com cerca de 1,48 GiB e 8 minutos e 47 segundos de 

tempo de reprodução.
Os arquivos OOOOO.MTS à 00009.MTS apresentam estrutura de arquivo 

correspondente a um fluxo contínuo de 1 hora, 55 minutos e 58 segundos de gravação de 

vídeo que foram divididos, sequencialmente, em 10 (dez) arquivos distintos. Como os 

containers MTS dos arquivos em questão são formados por pacotes cujos 4 (quatro) primeiros 

bytes correspondem a um contador do tipo timecode (TC) com incremento de 1692 unidades 

entre pacotes, em aritmética modular'^ o caráter sequencial dos vídeos se manifesta por meio 

da continuidade entre o último pacote de cada arquivo e o primeiro pacote do arquivo 

subsequente. A Tabela 2 lista os últimos valores dos 4 (quatro) bytes contadores, inicial e 

final, para cada arquivo questionado, e na coluna “Diferenças” observa-se a diferença entre o 

contador do primeiro pacote de cada arquivo e do último pacote do arquivo anterior, 
evidenciando a continuidade dos registros por meio do resultado 1692, conforme esperado 

para contadores consecutivos.

44.;

Tabela 2 - Contadores TC dos pacotes inicial e final de cada arquivo.
c Arquivo. TC-inicial XC-fini :erenças..^.,.„..:,

00000.MTS 000000 881519860 X
0001.MTS 881521552 662601520 1692
00002.MTS 662603212 443018224 1692
00003.MTS 443019916 237341476 1692
00004.MTS 237343168 17993368 1692
00005.MTS 17995060 872466608 1692
00006.MTS 872468300 653538116 1692
00007.MTS 653539808 447490820 1692
00008.MTS 447492512 228653696 1692
00009.MTS 228655388 514507912 1692

Os arquivos apresentam ainda stream contendo metadados da gravação ao 

longo de todo o fluxo de vídeo. A Figura 7 ilustra na porção em hachurado um exemplar 
de pacote contendo informações de metadados da gravação.

Cada um dos pacotes do referido fluxo de metadados é inserido nos 

arquivos de forma sequencial a cada 500 milissegundos, e encontra-se intercalado aos 

fluxos multimídia. Entre as informações de interesse constantes dos pacotes de metadados

45.

46.

Aritmética módulo 1073741824.

15
A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e 
validade juridica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



LAUDO N“ 1532/2020 - INC/DITEC/DPF

estão: data e hora da gravaçãoconfiguração de abertura, ganho, exposição, balanço de 

branco, foco, configuração de estabilização, tempo de exposição, número “F”, marca, 
modelo e número de série da câmera.
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Figura 7 - Pacote de metadados.

47. Todos os arquivos de vídeo apresentam informação de modelo de câmera 

SONY PXW-Z150 e número de série 2011621, o que correspondem ao modelo e número 

de série associados à câmera que alegadamente registrou os arquivos de vídeo. A título de 

ilustração, as informações de modelo (em ASCII, azul) e número de série (hexadecimal, 
big-endian, vermelho) encontram-se destacadas na imagem da Figura 8.

Em todos os arquivos questionados foi verificada a continuidade da 

informação de data e hora de gravação nos metadados inseridos a cada 500 milissegundos, 
a fim de se verificar a existência de interrupções por acionamento do mecanismo de 

parada, bem como eventuais supressões no vídeo, realizadas sem supressão ou 

recodificação do fluxo de metadados. Verificou-se a continuidade sequencial, a cada 500 

milissegundos, da informação de data e hora nos metadados, desde o início das gravações, 
com o arquivo 00000.MTS, até o seu término com o arquivo 00009.MTS, não sendo 

evidenciadas quaisquer anormalidades ou indicativos de pausas ou supressões.

48.

Conforme configuração de base horária inserida pelo usuário no equipamento.
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Figura 8 - Informações de modelo e número de série nos 
metadados.

A estrutura dos arquivos questionados foi confrontada com a estrutura dos 

arquivos obtidos no ensaio com o gravador alegado. Foi observada, nos arquivos gerados 

a partir dos ensaios, a mesma estrutura de arquivo baseada no Container MTS, com o 

mesmo número de fluxos de dados multimídia e as mesmas características de codificação.

Nos arquivos gerados nos ensaios também foi verificada a divisão dos 

conteúdos multimídia em mais de um arquivo, com no máximo 1,97 GiB e 11 minutos e 

47 segundos de duração, de forma sequencial. Os containers MTS dos arquivos gerados 

nos ensaios, tal qual os arquivos questionados, apresentava continuidade manifestada pelo 

incremento, em aritmética modular'^ de 1692 unidades entre o último pacote de cada 

arquivo, e o primeiro pacote do arquivo subsequente.

Da mesma forma, todos os arquivos gerados nos ensaios com a referida 

câmera possuíam stream contendo metadados da gravação ao longo de todo o fluxo de 

vídeo, com as mesmas informações dos arquivos questionados. Em especial verificou-se 

que nos arquivos gerados nos ensaios também foram obtidas as informações de modelo de

49.

50.

51.

Aritmética módulo 1073741824
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câmera SONY PXW-Z150 e número de série 2011621, correspondendo ao modelo e 

número de série associados à câmera utilizada nos ensaios.

Não foi verificada nos arquivos questionados qualquer alteração na estrutura 

dos arquivos em relação à estrutura obtida a partir de arquivos gerados originalmente pela 

câmera alegada. E importante observar que tais alterações são um resultado esperado 

quando da recodificação dos fluxos multimídia por softwares de edição e demais 

codificadores.

52.

Não foi observada ainda qualquer indicativo de perda de conteúdo, edição, 

alteração ou adulteração a partir da análise de estrutura dos arquivos.

53.

IV.6 - Análises Quantitativas

O conteúdo presente no stream de áudio dos arquivos questionados encontra-se 

codificado em PCM {Pulse Code Modulation), estéreo, linear, sem compressão, com taxa de 

amostragem de 48.000 Hz, com 16 bits por amostra. Na Figura 9 tem-se a ilustração do 

oscilograma do stream de áudio do arquivo 00002.MTS. Observa-se que há diferenças 

significativas entre os canais esquerdo (acima) e direito (abaixo) ilustrados na figura. O canal 

esquerdo apresenta amostras, em média, com menor amplitude, portanto menor potência 

média do sinal de áudio ao longo do tempo. Além disso, à oitiva crítica, conforme já 

mencionado na Seção IV.4, é possível perceber diferenças nas captações dos dois canais. 

Mormente, é possível observar que o canal direito apresenta áudio com características de 

captação omnidirecional ambiental, com significativa reverberação acústica do sinal sonoro 

captado, indicando maior distância entre o microfone de captação e os emissores sonoros. Já o 

canal esquerdo apresenta, em geral, características de captação por microfone direcional, com 

baixa reverberação acústica ambiental, indicando maior proximidade entre os microfones de 

captação e os emissores sonoros. Observa-se ainda momentos de chaveamento e desligamento 

dos microfones de captação, conforme indicado pela seta vermelha na Figura 9.

Tais características foram observadas também nos streams de áudio 

correspondentes aos arquivos gravados nos ensaios realizados com o sistema de gravação, 

conforme ilustrado no oscilograma de um trecho pertencente ao stream de áudio de um dos 

arquivos gerados durante os ensaios, constante da Figura 10.

Considerando a configuração dos equipamentos verificada por ocasião dos 

ensaios, é possível concluir que o canal esquerdo corresponde a sinal de áudio oriundo 

diretamente do misturador que concentra a captação direta dos microfones direcionais

54.

55.

56.
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localizados sobre a mesa, com ligação via cabo com conectores XLR entre o misturador e a 

câmera. O canal direito corresponde a sinal de áudio oriundo de captação ambiental por 

microfone interno, omnidirecional, da própria câmera que gerou os registros de vídeo.

Figura 9 - Exemplar de oscilograma dos canais do fluxo de áudio questionado 
00002.MTS.

Figura 10 - Exemplar de oscilograma dos canais do fluxo de áudio dos arquivos gerados 
em ensaio com sistema de gravação.

Na Figura 11 tem-se, a título de exemplo, a ilustração do espectrograma do 

stream de áudio do arquivo 00002.MTS. O espectrograma foi obtido por meio da 

magnitude Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT), com função de janelamento 

do tipo Blackman-Harris, com 16.384 pontos e escala logarítmica de intensidade, com

57.
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faixa dinâmica de 140 dB. Os tons de cor mais “quentes”, ou seja, deslocado para o 

amarelo, representam maior magnitude do sinal. A escala vertical é a frequência, em hertz, 

indo de 0 a 16.000 Hz. A escala horizontal é o tempo em segundos. O espectrograma de 

forma geral não revela limitação em banda tipica de operações de filtragem ou 

compressão, lacunas espectrais (decorrente de codificação por compressão) ou artefatos de 

aliasing ou sobreamostragem. Situação similar é verificada nos espectrogramas dos 

streamings de áudio dos demais arquivos questionados. Também no espectrograma é 

possível observar as diferenças Já apontadas entre os canais esquerdo e direto.

Figura 11 - Exemplar de espectrograma dos canais do fluxo de áudio do arquivo
questionado 00002.MTS.

Foram calculados os espectros LTA {Long Term Avarage'^) dos streams de áudio 

dos arquivos questionados, utilizando método de Welch com 16.384 pontos, conforme Figura 12, 
letras (a) a (j).

58.

Nas ilustrações da Figura 12, para melhor visualização dos espectros LTA foi 
realizada a compensação das perdas de propagação por espaço livre adicionando-se, em decibéis, 
0 montante correspondente a 6 dB/oitava, de tal sorte que o espectro LTA ilustra as

59.

O espectro LTA, ou espectro de média de longo termo, é uma das técnicas de estimativa em tempo discreto 
da densidade espectral de potência de um sinal não determinístico e estacionário em sentido amplo.
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componentes frequenciais do sinal a menos dessas perdas. Com isso permite-se uma melhor 
visualização das demais contribuições na composição espectral do sinal.
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Figura 12 - Espectros LTA dos streams de áudio dos arquivos questionados.

60.

Observa-se que os fluxos de áudio dos arquivos questionados apresentam um 

perfil de espectro LTA que indica respostas em frequências distintas para os canais esquerdo 

(canal 1, em azul) e direito (canal 2, em vermelho), o que está de acordo com as constatações já 

descritas sobre a origem de captação dos registros de áudio observados em cada um dos canais. 

Ademais, verifica-se que os perfis dos espectros LTA apresentam a mesma resposta em 

frequência, a menos de diferenças marginais, para os streamings de áudio de cada um dos 

arquivos questionados, por canal.

Observa-se que os fluxos de áudio dos arquivos questionados apresentam um 

perfil LTA que indica uma mesma resposta em frequência, correspondendo a alegação de terem 

sido gerados em um momento único pelo mesmo sistema de gravação e nas mesmas condições 

ambientais. Observa-se também que o perfil de espectro LTA de todos os arquivos questionados

61.

62.
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possui a resposta em frequência similar ao perfil de espectro LTA apresentado pelos fluxos de 

áudio dos arquivos gravados durante os ensaios, conforme Figura 13.
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Figura 13 -Espectro LTA apresentado pelos fluxos de áudio 
dos arquivos gravados durante os ensaios

63. Não foram encontrados, na análise da evolução temporal do oscilograma e do 

espectrograma dos sinais de áudio questionados, eventos acústicos anômalos sugestivos de 

manipulação ou adulteração. Também não foram observadas mudanças abruptas e inconsistentes 

perfil de ruído de fundo, tampouco verificou-se a presença de sinais em banda estreita 

(“monotonais” ou “monofrequenciais”) cuja análise de fase fosse viável, utilizável e evidenciasse 

descontinuidades (SWGDE, 2017).

Foi realiza a análise de distribuição dos níveis de quantização. Observa-se 

todos os fluxos de áudio dos arquivos questionados a mesma distribuição de níveis de 

quantização das amostras de áudio, com característica de distribuição laplaciana em ambos os 

canais (esquerdo e direito), com maior variância na distribuição do canal direito, uma vez que há 

maior excursão das amostras (conforme já descrito, o canal direito apresentando maior potência 

de sinal de áudio capturado). A título de exemplo, a Figura 14 ilustra a distribuição das amostras 

de fluxo de áudio do arquivo questionado OOOOO.MTS. Não foram observadas não linearidades 

no processo de captura do áudio. Observa-se que as distribuições dos níveis de quantização das 

amostras de áudio são compatíveis em todos os fluxos de áudio dos arquivos questionados, bem

no

64. em
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como compatíveis com a distribuição de níveis de quantização dos fluxos de áudio dos arquivos 

gerados no decorrer dos ensaios.
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Figura 14 - Distribuição das amostras de fluxo de áudio do arquivo questionado OOOOO.MTS

Foi realizada ainda a análise de nível DC. Foi verificado que os fluxos de áudio 

dos arquivos questionados apresentam todos, a menor de uma margem insignificante, o mesmo 

desvio DC, de aproximadamente -0,498 unidades de quantização em ambos os canais. O mesmo 

nível DC foi observado nos fluxos de áudio dos arquivos gravados durante os ensaios. Foi 
realizada também a análise da evolução temporal do nível DC, verificando sua constância ao 

longo do tempo em todos os arquivos questionados. A título de exemplo, a Figura 15 ilustra a 

constância do nível DC das amostras de áudio, em ambos os canais, para o arquivo 00003.MTS.

65.

Nível DC * Anelíse Local. Todos os canais
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Figura 15 - Nível DC das amostras de áudio, em ambos os 
canais, para o arquivo 00003.MTS
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66. Com relação ao fluxo de imagens, como não houve alegação de edição em 

específico, alguns quadros foram selecionados por amostragem, extraídos para aplicação de 

análises quantitativas aplicáveis como, por exemplo, detecção do tipo cópia/colagem intraquadro 

(COZZOLINO; POGGI; VERDOLIVA, 2015), análises passa-altas e de resíduo de ruídos locais 

(MAHDIAN; SAIC, 2009). Não foram observados na aplicação dos referidos algoritmos 

quantitativos quaisquer evidências de alteração, edição ou adulteração.

V -RESPOSTAS AOS QUESITOS

1 - Realizar a análise de conteúdo dos arquivos contidos na pasta 
“REUNIÃO MINISTERIAL” da midia referida acima;

A análise de conteúdo do material questionado foi realizada no LAUDO DE

PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL N” 1242/2020-INC/DITEC/PF.

2 - Realizar, para os mesmos arquivos, exame de verificação de edições 
com a finalidade de constatar-se a sua autenticidade e integridade, nos termos da 
decisão referida;

Os signatários receberam o material descrito na Seção II. O material questionado

corresponde a 10 (dez) arquivos de vídeo em Container MTS, com fluxo de vídeo codificado em 

H.264 e fluxo de áudio codificado em PCM linear, bem como uma câmera que alegadamente 

produziu tais registro, apreendida para a realização dos exames conforme relatado na Seção 1.

Como parte integrante do exame de Verificação de Edição, as características do 

material questionado são confrontadas com o seu processo de geração. Inerente ao confronto com 

o processo de geração, o exame pericial requer a verificação da alegação de origem, ou fonte do 

material audiovisual, realizado conforme descrito na Seção IV.3. Das análises efetuadas os peritos 

concluem que a evidência suporta muito fortemente (ou seja, com o mair grau de 

plausibilidade admitido em uma escala verbal de verossimilhança) a hipótese de que os registros 

de vídeo questionados foram produzidos pela câmera alegada, modelo SONY PXW-ISO 

número de série 2011621, correspondendo ao nível +4 da escala apresentada na Seção 

IV.3, cuja faixa varia de 0 a +4.

O exame de Verificação de Edição realizado visa a procurar elementos indicativos 

de interrupção, inserção, supressão, superposição ou substituição de registros de áudio/vídeo 

Conforme relatado nas Seções IV.4, IV.5 e IV.6, foram realizadas as análises perceptual e 

contextual, análise de estrutura de arquivos e metadados e as análises quantitativas 

cabíveis. Considerando o conjunto de achados, as técnicas utilizadas, e todo material
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recebido, não foram encontrados quaisquer indícios de alteração, edição ou 

adulteração nos registros questionados. Dessa forma conclui-se que, a partir dos 

resultados encontras, a evidência suporta muito fortemente a hipótese (de inexistência 

de adulterações nos registros questionados em contraposição à hipótese de existência 

de adulterações), correspondendo ao nível +4 da escala apresentada na Seção IV. 1, cuja 

faixa varia de 0 a +4.

3 - Outros dados julgados úteis; 
Nada a acrescentar.

Em atendimento à decisão judicial do Ministro CELSO DE MELLO, proferida 

em 11/05/2020, a cópia do material questionado realizada por meio da duplicação do HD, 

denominada neste laudo por HD de Trabalho, bem como a cópia gerada no procedimento 

relatado na Informação Técnica 054/2020 - INC/DITEC/PF, Material N" 1952/2019 - INC/ 

DITEC/PF, foram submetidas a procedimento forense de apagamento, de tal forma a 

inviabilizar a posterior recuperação dos dados.

Acompanha este Laudo o Material N" 779/2020 

encaminhado a exame contendo aos registros de vídeo questionados, e no mesmo estado em que 

foi recebido. O material foi acondicionado em envelope de segurança padrão PF 

n°04000755951.

INC/DITEC/PF,

Os signatários consideram o assunto esclarecido. Nada mais havendo a lavrar, 

encerra-se o presente Laudo que, elaborado em vinte e seis páginas e um Apêndice com uma 

página, lidos e achados conformes, assinam digitalmente.

(assinado digitalmente)
PAULO MAX GIL INNOCENCIO REIS 

PERITO CRIMINAL FEDERAL

(assinado digitalmente)
BRUNO GOMES DE ANDRADE 

PERITO CRIMINAL FEDERAL

26
? A forma eletrônica deste doeumento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e 

validade juridica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

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

Ofício n° 0703/2020 - IPL 0004/2020-1 - PF/MJSP - SINQ
Brasília, 03 de julho de 2020.

URGENTE

Ao Senhor Chefe do Depósito 
SINQ/CGRC/DICOR

Assunto: Encaminha material
Referência: Inquérito Policial n° 0004/2020-1 - SINQ (INQ. 4831-SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL)

Senhor Chefe,

Com fins de instrução do INQ. 4831-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tombado 

nesta Polícia Federal como Inquérito Policial n“ 0004/2020-1 - SINQ, encaminho para guarda 

um HD identificado sob o n° 779/2020-INC/DITEC/PF, número de série NA88DDP3, 

patrimônio da Presidência da República n° 195.1992, até o encaminhamento final dos autos ao 

Supremo Tribunal Federal.

Atenciosamente,

U CORRUA MACHADOchrist;
Deleg^a de Polícia Federal 

Chefe do SINQ/DICOR

SAuS Quadra 6, Bloco A - Edifício-Sede da Polícia Federal - 7s andar, sala 702, Brasília/DF 
CEP 70.037-900 - e-mail: sinq@dpf.gov.br; telefones (61) 2024-7932/7931

IPL N° 0004/2020-1 fls. 1 /1

mailto:sinq@dpf.gov.br


26/06/2020 SEI/PF- 15137270-Ofício

Ministério da Justiça e Segurança Pública 
Polícia Federal

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/RJ 

OFÍCIO N5 192/2020/DELECOR/DRCOR/SR/PF/RJ

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2020.

A Sua Excelência 
Christiane Corrêa Machado 
Delegada de Polícia Federal

^ssunto: Colaboração Investigativa.

Senhora Delegada,

Em atenção a demanda contida no SEI 15101290, conforme determinação do SEI 15136252, 
seguem cópias da portaria instaurada com base no RIF mencionado, petição de vista dos autos e de 
renúncia, sendo que a primeira fez-se acompanhar de procuração.

A concessão de vista dos autos, mediante associação dos procuradores, deu-se por ordem
judicial.

Atenciosamente,

♦ . Documento assinado eletronicamente por ACEN AMARAL VATEF, Delegado(a) de Polícia Federal, em 
24/06/2020, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 1^, do 
Decreto nS 8.539. de 8 de outubro de 2015.

Qm A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
externo.oho?

acao=documento conferir&id oreao acesso externo=0. informando o código verificador 15137270 
^ e o código CRC 61489F22.01*

Avenida Rodrigues Alves, 01, Centro, Rio de Janeiro/RJ 
CEP 20081-250, Telefone: (21) 2203-4142

Referência: Processo n° 08200.011249/2020-58 SEln” 15137270

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18925042&infra_siste... 1/1

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18925042&infra_siste


KLEIN
ADVOGA D O S

EXMO. SR. DR. DELEGADO FEDERAL DA DELEGACIA DE COMBATE 

AO CRIME ORGANIZADO E DELEGACIA DE REPRESSIO A CRIMES 

FINANCEIROS

Ref. Pfôc. 'tf 5011763-74.2019.4.02.5101

FABRÍCIO JOSÉ CARLOS QUEIROZ, bmileiro, divorciado, 

poBdai flSiifiíáí, portador da, identidade if 50587, iiiscrito no GFF/ME sob O tf 

844.531.417-34 residente e domiciliado à Rua Frei Ixm Alevato, tf „356, bloco 2,/apto
408, Taquara, Rio de Janeiro/RJ, vem, por seus advogados abaixo assinados (Doc. 1) 
requerer,,::fespeito.samente, 8€jd concedido acesso .aos subscritores deste petitórío'

termos do Enunciado tf 14 da Sumtáall íntegra do ..processo ens epígrafe nos

Vinculante dó Supremo Tribunal Federal

For. fim^, informa-se que quaisquer comunicações poderio, ser enviadas 

para os e-mails dos subscritores^ desta petiçio: paulo(ÍMelnadvogad0S.adlà£ 

hi^wirt@kfetnaf1V(>gadQs.adv.br e isabela@kleifladvogadQ:l.adv..br ou pelos seguintes 

telelbnesrpl) 98Ô21-3154; (21) 98123-0110 ou (21) 99221-8182.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019

PAULO MÁRCIO ENNES KLEIN 
OAB/RJ 100.444

ISABELA^KLEIN 
OAB/RJ 189.039

I0 m :Sa:SBí

':S:



lê

KLEIN.SíCi';;
1

advogados

procuração

FABWCIO JOSÉ CARLOS QUEIROZ, brasileiro, divoroiado.

rí? a>F/ME sob«44.531.417«34, residente e domiciliado à R

ffio de J^iro/RJ „o™,a e constó os advopdos PAULO

RodSgi???' ««^^otto giusto, isabela
RC«™ TEIXEIRA ALVES KI^IN e BIA^CA CARVALHO, .scdros
na UAB/RJ, respectivamente, sob os números 100.444, 
bem como a estagiária TATIANA CONBE P,
OâB/RJ sob o n"2l7.800-E, todos 

IF andar, Centro, Rio de Janeiro,

o a
m Frei Luiz AJevato, n« 356, bloco 2.

107.145, 189.038 e 195.956, 
DA C. NETO, inscrita na 

com escritório situado à Rua do Carmo, n°09,
aos quais outoíga qs mais amplos poderes de

-Pjesenra^^ nos autos do Procediroen» „■> ,3/„. em trâmi« pera„« , PoJicia
era - egacM de Cbmbate ao Crime Otganiaado e Delegacia de Reprassão a

Cjn:mes Financeiros.

•r' :

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2019

FABRÍCíO JOSE CARLOS <|ÍjEIR02

0 m



Si
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

IPL N° 013/2019 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/RJ

PORTARIA
ACEN AMARAL VATEF, Delegado de Polícia 
Federal, lotado e em exercício nesta 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA 
FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, no Rio de 
Janeiro/RJ, no uso de suas atribuições legais e.

CONSIDERANDO
759/2018-PR/RJ/GAB/MCPA e Notícia de Fato - 
NF 1.30.001.005326/2018-66;

O contido no Ofício n°

CONSIDERANDO O contido nos Despachos n° 
9714524 (SEI 08455.002067/2016-61) e 
17/2019-GAB/DELECOR/SR/PF/RJ:

RESOLVE:

Instaurar Inquérito Policial para apurar possível ocorrência do delito 
previsto no Art. 22, parágrafo único da Lei n° 7.492/86 c/c art. 1° da Lei n° 9.613/98, 
tendo em vista a identificação de operações financeiras realizados por FABIANO 
MACHADO DA ROSA, em valores incompatíveis com süa fonte de rendimentos.

Proceda-se a inserção desta Portaria e de todos os documentos acima 
referidos e neles mencionados no e-PROC, devendo, após, serem realizadas as 
seguintes diligências:

1. Arquivar, em Cartório, os documentos digitalizados e incluídos no
e-PROC;

2. Oficiar a Junta Comercial do Rio Grande do Sul solicitando os atos 
constitutivos e eventuais alterações, se possível, em mídia, das empresas de CNPJ's 
03.526.049/0001-70, 07.989.806/0001-01, 08.782.761/0001-54, 22.280.607/0001-05 e 
24.923.282/0001-67;

3. Oficiar a JUCERJA solicitando os atos constitutivos e eventuais 
alterações, se possível, em mídia, da empresa de CNPJ 09.448.315/0001-70;

4. Pesquisar no SISCART para verificar se há algum procedimento 
relativo ao RIF 34670-COAF;

5. Solicitar ao NO/DELECOR/DRCOR/SRPF/RJ informações sobre 
algum procedimento relacionado ao RIF 34670-COAF;

6. Expedir ofício ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
solicitando informar se há algum procedimento investigatório relacionado a pessoa de 
Fabiano Machado da Rosa, CPF n° 961.419.130-91, referente a fatos noticiados no 
RIF 34670-COAF;

7. Oficie-se ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da

fis. 1 / 2



Rub:

CUMPRA-SE

Rio de Janeiro/RJ, 26 de fevereiro de 2019.

AC^N Ajj^AL VATEF 
Dele!gad^><âe^olícia Federal 

Classe Especi^s^trícula n° 10.694

fls.2/2



E KLEIN SGIUSTO
myoQkuos

EXMA. SÈA. ÍMA. JtJÍZA FEDERAt DA 5* VARA- FEDERAI CRMtNAE 
ESTADO RIO DE JANEIRO

Re£ Ffoc. n” im^3-74.2fll^.4.ft2A101

PÂÜLO MÁRCIO ENNES HJSIN, BRUNO GRANZOTTO 

:GIÜSTO c: ISABELÂ RODRIGUES TEIXEIRA ALVES: KLEIN advQgados 

Í|is:critos..naOAB:/Rj,i«speçíÍTametó^ sob.os.nwmetQs, 100.444,107.145,189.038 « 

195.956 todos com escritório sitiado à Rua do Catmo, n® 09,11*" aadar. Centro, RÍg^- 
:de Janekò RJ, ptocuradotes de FAB.RICIO JOSE CARLOS QUEIROZ ,nos: 
autos do procedimento em ep%rafe Tem comunicar RENÚNCIA à procuração e 

aos. respecSTos poderes que Ibes fómm outorgados nos referidos autos.

Rio dejaneto, de dersembro de 2019



Tipo documento; CAPA PROCESSO 
Evento: abertura

■ 'i

f
í

PROCESSO

N° 5002981-78.2019.4.02.5101

j

i'

S:"'
■t;

Capa: Parte 1



Capa do Processo

N» do Processo: 5002981-70.2019.4.02.5101 Data de autuação: 23/01/201917:00:12 Situação: Ül baixado 

Órgão Julgador; ü lutoFefcraldaã-VFCrimlmldoRtodelaiwii-o JuÍZ(a): ®

Competência: ücrimlnalFspedallzad.'» ClaSSe da ação; ÊpROC;a).lNV.P.5'nGAT0R!OlX)Ml>(PF:ÇASIlEraFORMAÇ.tO)

ÍX
ADRIANA ALVES DOSSANTOSCRÜZ

Processos relacionados: ü 130001005326201866 I Originário
5011763-74.2019.4.02.5101 /RI | Relacionado | INQUÉRITO POLICIAL | RJRIOCR05

r Assuntos

Código ............. l)escriç-ão ..................... .............. ......... ..... ......
Crimes contra 0 Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86), Crimes Previstos na Legislação 
Extravagante, DII^ITO PENAL

Silí:
052008 Sim

Partes e Representantes
.... .

iNVESTitano
ÜFABIANO MACHADO DA ROSA (961.419.130-91) -
Pe.ssoa Física

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (03.636.198/0001-92) -
Entidade

Informações Adicionais

Nível de Sigilo do sem siga» (NiVei 
Processo:

Não háValor da Causa: «$0,00 Anexos Eletrônicos:

Ação Coletiva de subst.
processual:

Doença Grave: n&i

Antecipação de Tutela: Não Requerida Criança e Adolescente: nsoNao

Grande devedor: .nso Idoso: Não

Penhora/apreensão de 
bens:

Reconvenção: nbo

Penhora no rosto dos 
autos:

Não
* re(]ueridaJustiça Gratuita: Não Não

Pessoa com deficiência: Não Petição Urgente: nõo 
Vista Ministério Público: NãoRéu Preso: nso



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 1

Evento:
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO (RJRIOCR05F)
Data:
23/01/2019 17:00:12
Usuário:
ANA28986 - RAPHAEL ELY MORAES MACHADO - ANALISTA PROCURADORIA
Processo:
5002981 -78.2019.4.02.5101/RJ
Sequência Evento:



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 2

Evento:
AUTOS COM JUIZ PARA DESPACHO/DECISÃO 
Data:
25/01/2019 17:00:29
Usuário:
JRJ14447 - FABIANO XAVIER FONTINATI CORRÊA - DIRETOR DE SECRETARIA SUBST.
Processo:
5002981-78.2019.4.02.5101/RJ
Sequência Evento:m



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 3

Evento:
DESPACHO/DECISÃO - DE EXPEDIENTE 
Data:
30/01/2019 12:18:05
Usuário:
JRJ14447 - FABIANO XAVIER FONTINATI CORRÊA - DIRETOR DE SECRETARIA SUBST. 
Processo:
5002981-78.2019.4.02.5101/RJ
Sequência Evento:



I Processo 5002981-7e.2019.4.D2.5101/RJ, Evento 3, DESPADEC1, Página 1

Poder Judiciário 

JUSTIÇA FEDERAL 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

5® Vara Federai Criminai do Rio de Janeiro
Avenida Venezuela, 134, Bloco B, 3“ andar - Bairro: Saúde - CEP: 20081-312 - Fone: (21)3218-7954 - Email:

05vfcr@jfrj.jus.br

PROCED.INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO) N® 5002981- 
78.2019.4.02.5101/RJ
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBIJCO FEDERAL 
INVESTIGADO: FABIANO MACHADO DA ROSA

despacho/decisAo

Evento 1: deverá a Secretaria digitalizar apenas a parte do RIF n.® 
34670 inerente ao investigado Fabiano Rosa, disponibilizando-a nos autos; e cadastrar 
o sigilo 4 no documento integral apresentado pelo MPF, uma vez que há informações 
diversas do objeto da presente apuração.

Ato contínuo, intime-se o MPF para continuidade das investigações.

Documento eletrônico assinado por ADRIANA ALVES DOS SANTOS CRUZ, Juíza Federal, na forma do artigo 1°, 
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2® Região n« 17, de 26 de março de 2018. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, 

^^nediante o preenchimento do código verificador 510000423124v8 e do código CRC 7180570b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ADRIANA ALVES DOS SANTOS CRUZ 
Data e Hora: 29/1/2019, às 18:46:31

5002981-78.2019.4.02.5101 510000423124 .V8

mailto:05vfcr@jfrj.jus.br
https://eproc.jfrj.jus.br


PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 4

Evento:
JUNTADA DE CERTIDÃO 
Data:
31/01/2019 16:28:13
Usuário:
JRJ14198 - PEDRO LINS DORNELAS - DIRETOR DE SECRETARIA SUBST. 
Processo:
5002981 -78.2019.4.02.5101 /RJ
Sequência Evento:



I Processo 5002981-78.2019.4.02.5101/RJ, Evento 4, CERT1, Página 1

Poder Judiciário 

JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

5® Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro
Avenida Venezuela, 134, Bloco B, 3° andar - Bairro: Saúde - CEP: 20081-312 - Fone: (21)3218-7954 - Email:

05vfcr@jÍTj.jus.br

PROCED.INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO) N» 5002981- 
78.2019.4.02.5101/RJ
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBIJCO FEDERAI.
INVESTIGADO: FABIANO MACHADO DA ROSA

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento à determinação contida na r. 
decisão do Evento 03, procedi a extração das peças relativas ao indiciado FABIANO 
MACHADO DA ROSA do RIF n® 34670 e as compilei em um arquivo no formato PDF 
cujo teor faço juntada.

Do que para constar lavro a presente certidão.

Documento eletrônico assinado por PEDRO LINS DORNELAS, Técnico Judiciário, na forma do artigo 1°, inciso III, 
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2® Região n° 17, de 26 de março de 2018. A conferência 
d a autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 510000446960v2 e do código CRC 8585eclb.

Jfcnformações adicionais da assinatura: 
^Signatário (a): PEDRO UNS DORNELAS 

Data e Hora: 31 /1/2019, às 16:26:34

5002981-78.2019.4.02.5101 510000446960 .V2

https://eproc.jfrj.jus.br


I Processo 5002981-78.2019.4.02.5101/RJ. Evento 4. EXTR2, Página 1

PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
CRIMINAL 

Data de Autuação: 27/12/2018

Notícia de Fato - NF
1.30.001.005326/2018-66

Reservado
Volume I

Capa:

Desmembramento do expediente PR-RJ-00068203/2018 - RIF (Relatório de Inteligência Financeira) n® 34670 do 
COAF. Visa à apuração da conduta da pessoa constante do item 2 - FABIANO MACHADO DA ROSA e item 2 
das Comunicições.di,QPeraçõe§,e^

Resumo:

Desmembramento do expediente PR-RJ-00068203/2018 - RIF (Relatório de Inteligência Financeira) n® 34670 do 
COAF. Visa à apuração da conduta da pessoa constante do item 2 - FABIANO MACHADO DA ROSA.

Partes:
REPRESENTADO - FABIANO MACHADO DA ROSA

Distribuição:

PR-RJ - 08/01/2019 - PR-RJ - 37® Ofício - MARTA CRISTINA PIRES ANCIAES

Grupo temático principal: 

2- Câmara - Criminal

Tema:

3628 - Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Crimes Previstos na Legislação 
Extravagante/DIREITO PENAL)

Observação:

Município(s):
RIO DE JANEIRO-RJ

Movimentado para:
08/01/2019 - PR-RJ/GABPR49-MCPA - MARTA CRISTINA PIRES ANCIAES MARTINS



mProcesso 5002981-78.2019.4.02.5101/RJ, Evento 4, EXTR2, Página 2

SIGILOSO

o conteúdo deste Relatório de Inteligência Financeira é protegido por sigiio constitucional, inclusive nos termos da Lei 
Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, não estando, portanto, sujeito às classificações da Lei 12.527, de 18 de novembro de 
2011, ficando o destinatário responsável pela sua preservação.

Relatório de Inteligência Financeira n.34670.7.50.6762 Data: 16/07/2018

0)
CO
CO

Difusão: MPF/RJ ; MPF/RJ ; MPE/RJ ; RFB/COPEI ; Q>

Via Destinada a (ao): MPF/RJ u
DPF to

tO
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•H
U

•H

Resumo das Operações Financeiras de que trata a Lei 9.613/98 R$ Milhões d)
.p
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■H < 
P ro 
Cü (Nt
> m
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Pessoa Jurídica 37

Total 84 32,55 fd 00 
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cu <o^Comunicações de Operações em Espécie 

**Comunicações de Operações Suspeitas;
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As comunicações de operações financeiras de que trata a Lei n° 9.613/98 disponíveis neste relatório, bem como 
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SEI-C n° 44354. (N

e DQ
d) CO

00

< 0) 
Q > 
D IO

U

O O 
OS
M C 
U 0) 
X B 
2 P
M U
cu p 
o Õss 
< (0 
ÇJ XJ 
H -H 
OS

O >

i'í:
os Xi
PQ _•

^ bo •
0(4-1

T3

(0

O

fO ^
s: ■ 
C lO 
0) -H 
CO ü

c
0) 0

C (0 
•H o 
cn CO o c
H fOu

P S
T3
ra
c •••H o 
CO 4-» 
CO 4->
< rCj

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso 
de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
COAF »> MPF/RJ »> 34670.7.50.6762 >» 7557 
RIF 34670.7.50.6762 em 16/07/2018 às 10:32:25
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Ocorrências:
I- a) realização de depósitos, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro 
instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade 
econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade econômico-financeira; - Banco Central 
do Brasil - Carta-Circular n- 3.542 - art. 1-
IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros; Banco Central 
do Brasil - Carta-Circular n^ 3.542, art. 1 “
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Créditos R$: 1.717.376,00 Débitos R$: 1.716.691,00
nInformações Adicionais: Consta atuar no ramo de agências de viagens, constituída em 06.01.2015, com 

capital social de R$250.000,00 pertencentes a Carlos Eduardo Caminha Garibe, CPF 864981697-53, e 
com faturamento médio mensal de R$238.476,07. Entre 17.05.2016 e 25.04.2018 os créditos da conta 
25754-0 de nossa agência 0135/Copacanaba-URJ-RJ somaram R$1.717.376,75, sendo R$1.063.126,31 
provenientes de 44 TEDs e transferências entre contas, e R$654.250,44 por meio de 24 depósitos 
realizados nas praças de Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP, dos quais R$525.000,00 constando como 
efetuados em espécie, 15 transações. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR 
R$ DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO/NOSSA AG. - CONTA 676.000,00 Mesma titularidade - 
Caixa econômica Federal 55.100,00 Maria Lucia Trindade 313795167-49 1075-26130-0 49.750,00 
Sistematech Informática 10981677/0001-01 jtaú 40.102,00 Fabiano Machado da Rosa 961419130-91 
Brasil Os débitos, em igual período, totalizaram R$1.716.691,40, dos quais R$1.581.000,00 remetidos 
para Western Union Corretora de Câmbio, CNPJ 13728156/0001-35, no banco Itaú.

(0

(X 43(D •a
o •
CLM-I

G (TJ 
(D -H 
W U

C
0) O

C fO 
•H íi 
C7' to 
O c
M r0

M
£ -M
O •O sso 5

73 \
fO 'V.
C ••

•H a 
to P
CO p 
< 42

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso 
de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atuaiização.
COAF »> MPF/RJ »> 34670.7.50.6762 »> 7557
RIF 34670.7.50.6762 em 16/07/2018 às 10:32:25
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Processo 5002981-78.2019.4.Q2.5101/RJ, Evento 4, EXTR2, Página 4

Ocorrências:
I- a) realização de depósitos, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro 
instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade 
econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade econômico-financeira; - Banco Central 
do Brasil - Carta-Circular n^ 3.542 - art. 1-
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Créditos R$: 322.740,00 Débitos R$:309.821,00

Informações Adicionais: "O cliente FABIAMO MACHADO DA ROSA, é advogado, com renda cadastrada de 
R$ 18.000,00 e patrimônio declarado de R$ 500.000,00. CRÉDITOS: TED de PACHECO PETRI E 
MACHADO DA ROSA ADVOCACIA, totalizando o valor de R$ 91.780,00 - Banco Itaú TED de PAULO 
ROBERTO PETRI DA SILVA no valor de R$ 33.650,00 - Itaú TED de MARCO NORCI SCHROEDER no valor 
de R$ 91.812,50 - Banco do Brasil TED de TIAGO BARD RECENA no valor de R$ 13.500,00 - Banco 
Santander TED''s de forma pulverizada no valor de R$ 30.047,12 Depósito em espécie no valor de R$ 
60.900,00 DÉBITOS: TED para OCTAVIO FERNANDES DA SILVA FILHO, totalizando o valor de R$
89.405,23 - Banco Itaú TED para TARSO FERNANDO HERZ GENRO no valor de R$ 43.000,00 - Banco do 
Brasil TED para LUIZ ALBERTO ROSA no valor de R$ 16.500,00 - Santander TED para PACHECO PETRI E 
MACHADO DA ROSA ADVOCACIA no valor de R$ 40.000,00 - Banco Itaú TED""s de forma pulverizada no 
valor de R$ 37.068,72 Saque em espécie no valor de R$ 19.910,00 de forma pulverizada Cheques 
compesandos de forma puiverizada no valor de R$ 22.884,99 Pagamentos de contas de forma pulverizada 
no valor de R$ 8.008,57 Operações de cambio (moeda USD - dólares americanos), totalizando o valor de
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C GDado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso 

de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
COAF >» MPF/RJ »> 34670.7.50.6762 »> 7557
RIF 34670.7.50.6762 em 16/07/2018 às 10:32:25
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R$ 24.355,75; Cliente justificou que os recursos recebidos de MARCO NORCI SCHROEDER foi referente a 
pagamento de honorários. Cliente recebeu recursos em espécie e no mesmo dia enviou os valores para 
TARSO FERNANDO HERZ GENRO (atual governador do Rio grande do SUL) através de TED, sendo que 
apesar de possuírem ligação profissional em comum entre os dois no ramo advocatício movimentação 
não condiz com sua atividade não sendo possível identificar a origem dos recursos. O cliente possui 
vinculo com as contrapartes: PACHECO PETRI E MACHADO DA ROSA ADVOCACIA e PAULO ROBERTO 
PETRI DA SILVA, por tratar-se de seu escritório de advocacia e de seu sócio na empresa. Movimentação 
do cliente está acima de sua capacidade financeira e movimentou recursos que não possui característica 
para sua atividade profissional."

Ocorrências:
III- a) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de reiacionamento ou para a 
atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa 
verificação: Banco Central do Brasil - Carta-Circular n- 3.542, art. 1-
IV- a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação 
profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil - Carta-Circular n- 3.542, art. 1-
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Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso 
de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
COAF »> MPF/RJ >» 34670.7.50.6762 »> 7557 
RIF 34670.7.50.6762 em 16/07/2018 às 10:32:25
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I Processo 5002981-78.2019.4.02.5101/RJ, Evento 4, EXTR2, Página 6

2 -f ABIANO MACHADO DA ROSA
2.1

Relacionados CPF/CNPJ Ti podo Envolvimento

FABIANO MACHADO DA ROSA 961.419.130-91 Depositante

FABIANO MACHADO DA ROSA 961.419.130-91 Responsável

FABIANO MACHADO DA ROSA 961.419.130-91 Titular

Q)Segmento: Banco Central - Espécie CO
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Ocorrências:
- Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do 
Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-11 -Redação da Circular n^ 3.839/17.
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Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso 
de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
COAF »> MPF/RJ »> 34670.7.50.6762 »> 7557 
RIF 34670.7.50.6762 em 16/07/2018 às 10:32:25
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PR-RJ-00095575/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO 
COORDENADORIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RJ 

DIVISÃO CRIMINAL EXTRAJUDICIAL DA PR/RJ
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> wAo Exmo. Sr. Dr. Paulo Henrique Ferreira Brito

Procurador da República
Coordenador Criminal Substituto da PR/RJ
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ESenhor Procurador,

Cumprimentando-o, remeto-lhe o expediente em epígrafe, Relatório de

Inteligência Financeira - RIF n° 34670, para que aprecie nossa sugestão de desmembramento do

expediente, visando à instauração de mais de uma notícia de fato.
Analisando o expediente, verificamos que ele versa sobre vários fatos distintos, 

sem aparente relação um com o outro.
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fOSugere-se, face ao exposto, seja o expediente em epígrafe desmembrado para 
conversão de várias notícias de fato, conforme o número de investigados.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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Despacho n": 33337/2018 

Referência: PR-RJ-00068203/2018 I

si
Proceda no desmembramento do expediente para conversão em várias Notícias 

de Fato (NF), conforme o número de investigados, nos termos do sugerido no MEMORANDO 

n.° 869/2018/DICRIMEX/PRRJ.
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PR-RJ-00128858/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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PR-RJ-00128860/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO 
DIVISÃO CRIMINAL EXTRAJUDICIAL DA PIURJ

CERTIDÃO DE PRÉ-AUTUAÇÃO
(0
Q)
U
n3

Referência; PR-RJ-00116825/2018 •S
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4JCertifico que, na data de 27/12/2018, foi efetuada pesquisa no Sistema Único, menu Consulta - 

Correlatos - autos adm/judiciais, utilizando como parâmetros:
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Não sendo encontrado nenhum procedimento de natureza penal tendo como objeto os fatos 

investigados na presente comunicação. O referido é verdade e dou fé. ‘ '
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PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE

Av. Nilo Peçanha, 23 A 31, Centro - Cep 20020100 - Rio De I ü
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Tel. (21)39719553 - Fax: - Email:Prrj-sac@mpf.mp.br
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1m4
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
DIVISÃO CRIMINAL EXTRAJUDICIAL DA PR/RJ

Termo de Distribuição e Conclusão
{Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente:

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir;

NF- 1.30.001.005326/2018-66

Titularidade da Distribuição

Ofício Titular:

Grupo de Distribuição: Criminal - Área Criminal da PR/RJ 

Forma de Execução: Automática

PR-RJ - 37° Ofício - MARTA CRISTINA PIRES ANCIAES

Conclusão da Distribuição

Vínculo: Titular

Responsável: MARTA CRISTINA PIRES ANCIAES MARTINS

PR-RJ - 37° Ofício - MARTA CRISTINA PIRES ANCIAESOfício Responsável:

Forma de Execução: Automática

Usuário: BRUNO RICARDO PINHEIRO ARRUDA

Data: 08/01/2019 16:48:59
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4

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO 

DICRIMEX/PRRJ - DICRIMEX/PRRJ - DIVISÃO CRIMINAL EXTRAJUDICIAL DA PR/RJ

iil>Termo de Remessa
{Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

1:

Expediente:

1.30.001.005326/2018-66

Remetente:
DICRIMEX/PRRJ - DICRIMEX/PRRJ - DIVISÃO CRIMINAL EXTRAJUDICIAL DA 
PR/RJ
Destinatário:
GABPR49-MCPA - GABPR49-MCPA - MARTA CRISTINA PIRES ANCIAES MARTINS

Usuário:
BRUNO RICARDO PINHEIRO ARRUDA

Data:
08/01/2019 16:48:59

Observação:
Conclusão automática para o Ofício Titular - PR-RJ/GABPR49-MCPA - Chefia da Unidade: 

MARTA CRISTINA PIRES ANCIAES MARTINS - Ofício da Distribuição: PR-RJ - 37° 
Ofício - MARTA CRISTINA PIRES ANCIAES - GABPR49-MCPA
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 5

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - EXPEDIDA/CERTIFICADA - DESPACHO/DECISÃO
Data:
04/02/2019 17:50:02
Usuário:
JRJ14447 - FABIANO XAVIER FONTINATI CORRÊA - DIRETOR DE SECRETARIA SUBST.
Processo:
5002981-78.2019.4.02.5101/RJ
&|puência Evento:

Autor:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Prazo:
30 Dias 
Status:
FECHADO 
Data Inicial:
06/02/2019 00:00:00
Data Final:
07/03/2019 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
MARTA CRISTINA PIRES ANCIAES MARTINS
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 6

Evento:
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - CONFIRMADA - REFER. AO EVENTO: 5 
Data:
05/02/2019 13:54:50
Usuário:
PI023 - MARTA CRISTINA PIRES ANCIAES MARTINS - PROCURADOR 
Processo:
5002981-78.2019.4.02.5101/RJ 
S^uência Evento:

i
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 7

Evento:
CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - REFER. AO EVENTO; 5 
Data:
05/02/2019 13:54:50
Usuário:
PI 023 - MARTA CRISTINA PIRES ANCIAES MARTINS - PROCURADOR 
Processo:
5002981-78.2019.4.02.5101/RJ

uência Evento:li'



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 8

Evento:
PETIÇÃO
Data:
03/04/2019 15:39:52
Usuário:
PI023 - MARTA CRISTINA PIRES ANCIAES MARTINS - PROCURADOR
Processo:
5002981-78.2019.4.02.5101/RJ 
Sequência Evento:
«



Processo 6002981-r8.2019.4.02.5101/RJ, Evento 8, PET1, Página 1

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 5® VARA CRIMINAL 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO/RJ

Autos n“ 50029817820194025101
(medida cautelar vinculada: autos n° 50032355120194025101)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da 
Procuradora da República signatária, considerando a instauração do 
inquérito policial n“ 50117637420194025101 (IPL n° 013/2019- 
DELECOR) a partir da notícia de fato em epígrafe, vem requerer a 
vinculação da medida cautelar em epígrafe ao referido inquérito e a 
baixa do presente feito.

Rio de Janeiro (RJ), 3 de abril de 2019.

(assinatura eletrônica)
MARTA CRISTINA PIRES ANCIÃES MARTINS

Procuradora da República

• '

Página 1 de 1
Avenida Nilo Peçanha, 31, Centro, Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 9

Evento:
AUTOS COM JUIZ PARA DESPACHO/DECISÃO 
Data:
03/04/2019 16:29:05
Usuário:
JRJ14742 - JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)
Processo:
5002981-78.2019.4.02.5101/RJ 
Sequência Evento:

■ .L



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 10

Evento:
DESPACHO/DECISÃO - DE EXPEDIENTE 
Data:
24/04/2019 16:01:02
Usuário:
JRJ14397 - MARY JULIANE DE LIMA FERREIRA DA SILVA - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)
Processo:
5002981-78.2019.4.02.5101/RJ
Sequência Evento:



I Processo 5002981-78.2019.4.02.5101/RJ, Evento 10, DESPADECI, Página 1 ]

í;

Poder Judiciário 

JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

5® Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro
Avenida Venezuela, 134, Bloco B, 3“ andar - Bairro; Saúde - CEP: 20081 -312 - Fone: (21)3218-7954 - Email:

05vfcr@jfrj.jus.br

PROCED.INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO) N» 5002981- 
78.2019.4.02.5101/RJ
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBUCO EEDERAL 
INVESTIGADO; FABIANO MACHADO DA ROSA

DESPACHO/DECISÃO

Evento 8: defiro.

Deverá a Secretaria promover a vinculação dos autos ao Inquérito Policial 
n.» 5011763-74.2019.4.02.5101 (IPLn° 013/2019- DELECOR).

Ato contínuo, dê-se baixa.

Documento eletrônico assinado por CAROLINE VIEIRA FIGUEIREDO, Juíza Federal Substituta, na forma do 
artigo 1“, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2® Região n° 17, de 26 de março de 
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
https://eproc.jffj.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 51000076889lv2 e do código CRC 
Ie77a730.

Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): CAROUNE VIEIRA FIGUEIREDO 
Data e Hora: 24/4/2019, às 15:54:17

510000768891 .V25002981-78.2019.4.02.5101

mailto:05vfcr@jfrj.jus.br
https://eproc.jffj.jus.br


PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 11

Evento:
JUNTADA DE CERTIDÃO 
Data:
29/04/2019 13:32:46
Usuário:
JRJ13204 - ERIKA DA COSTA AGUIAR DE SOUZA BAYÃO - DIRETOR DE SECRETARIA 
Processo:
5002981 -78.2019.4.02.5101 /RJ
Sequência Evento:



I Processo 5002981-78.2019.4.02.5101/RJ, Evento 11, CERT1, Página 1

Poder Judiciário 

JUSTIÇA FEDERAL 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

5® Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro
Avenida Venezuela, 134, Bloco B, 3° andar - Bairro: Saúde - CEP: 20081-312 - Fone: (21)3218-7954 - Email:

05vfcr@jfrj.jus.br

PROCED.INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO) N“ 5002981- 
78.2019.4.02.5101/RJ
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBIJCO FEDERAL 
INVESTIGADO: FABIANO MACHADO DA ROSA

certidAo

Certifico e dou fé que não foi possível fazer a vinculação a que se refere o 
despacho do Evento n° 8 pois há informação no e-proc que o Processo n® 5011763- 
74.2019.4.02.5101 não está distribuído para esta vara.

Do que, para constar, lavrei este termo.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019.

Documento eletrônico assinado por ERIKA DA COSTA AGUIAR DE SOUZA BAYÃO, Diretora de Secretaria, na 
forma do arügo 1°, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2^ Região n° 17, de 26 de 
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 510000789795v5 e do código CRC

^8d01fc6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ERIKA DA COSTA AGUIAR DE SOUZA BAYÃO 
Data e Hora: 29/4/2019, às 13:32:33

510000789795 .V55002981-78.2019.4.02.5101

.. . . '..k
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mailto:05vfcr@jfrj.jus.br
https://eproc.jfrj.jus.br


PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 12

Evento:
JUNTADA DE CERTIDÃO 
Data:
29/04/2019 13:34:09
Usuário:
JRJ13204 - ERIKA DA COSTA AGUIAR DE SOUZA BAYÃO - DIRETOR DE SECRETARIA 
Processo:
5002981 -78.2019.4.02.5101 /RJ
Sequência Evento:



Processo 5002981-78.2019.4.02.5101/RJ, Evento 12. CERT1, Página 1

Poder Judiciário 

JUSTIÇA FEDERAL 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

5® Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro
Avenida Venezuela, 134, Bloco B, 3“ andar - Bairro: Saúde - CEP: 20081-312 - Fone: (21)3218-7954 - Email:

05vfcr@jfrj.jus.br

PROCED.INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO) N» 5002981- 
78.2019.4.02.5101/RJ
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBIJCO FEDERAL 
INVESTIGADO: FABIANO MACHADO DA ROSA

CERTIDÃO

Certifico que nesta data procedi à BAIXA destes autos. 

Do que, para constar, lavro o presente termo. -

Rio de Janeiro, 29/04/2019.

Documento eletrônico assinado por ERIKA DA COSTA AGUIAR DE SOUZA BAYÃO, Diretora de Secretaria, na 
forma do artigo 1°, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2^ Região n" 17, de 26 de 
março de 2018. A conferência da autenticidade do doaimento está disponível no endereço eletrônico 
https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 510000790291vl e do código CRC 
198b829b.

^Hnformações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ERIKA DA COSTA AGUIAR DE SOUZA BAYÃO 

Data e Hora: 29/4/2019, às 13:34:8

5002981-78.2019.4.02.5101 510000790291 .VI

mailto:05vfcr@jfrj.jus.br
https://eproc.jfrj.jus.br


PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 13

Evento:
BAIXA DEFINITIVA 
Data:
29/04/2019 17:13:17
Usuário:
JRJ13204 - ERIKA DA COSTA AGUIAR DE SOUZA BAYÃO - DIRETOR DE SECRETARIA
Processo:
5002981-78.2019.4.02.5101/RJ
Sequência Evento:



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 14

Evento:
PETIÇÃO
Data:
25/09/2019 17:34:21
Usuário:
RS066781 - ALEXANDRE MAYER CESAR - ADVOGADO
Processo:
5002981 -78.2019.4.02.5101 /RJ
Sequência Evento:



I Processo 5002981-78.2019.4.02.S101/RJ, Evento 14, PET1, Página 1

MAYER CESAR
Advocacia OAB/ RS 7.554

Exma. Sr. ® Dr. ® Juiza de Direito da 5. ® Vara 

Federal Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/ RJ

Proc.: 5011763-74.2019.4.02.5101 (e-proc) 
IPL: 0013/2019-SR/PF/RJ-ll

FABIANO MACHADO DA ROSA, brasileiro, casado, 
advogado, portador do CPF n.° 961.419.130-91 
e inscrito à OAB/RS sob n° 61.271, residente 
e domiciliado em Porto Alegre/ RS, com 
endereço profissional à Rua Manoelito de 
Ornellas, n.° 55/ sala 503, CEP 90110-230, 
Bairro Praia de Belas; vem à presença de 
Vossa Excelência, por meio de seu Procurador 
firmatário (instrumento de mandato ■ em 
anexo),informar e requerer:

V - _

1. Que mantém residência fixa em Porto Alegre/ RS desde 2016, 
não mais residindo no Rio de Janeiro/ RJ desde então;

2. Que tomara conhecimento da existência desta investigação, 
motivo pelo qual requer habilitação nos autos do presente 
Inquérito, onde figura na condição de investigadp;

3.Pede acesso ao.inteiro teor dos autos processo eletrônico da 
apuração em epigrafe; . , .

4.Requer,
Procurador,
1380/Sala 510. CEP 92310-200, Centro - Canoas/ RS.

ainda. que intimações sejam remetidas ao seu 
no endereço sito à Rua Dr. Barcellos, n.°

Pede e espera deferimento.

De Porto Alegre/ RS para o Rio de Janeiro/ RJ, em 25 de setembro de 2019

Alexandre Mayer Cesar

OAB/ RS 66.7811 '

Rua Dr. Barcellos, n.s 1380/ Sala 510. CEP 92310-200, Centro. Canoas/ RS 
Celular: +55 51 99278 3218 - e-mail: alexmayer3@lg.com.br4 . ..

mailto:alexmayer3@lg.com.br


Processo 5002g81-78.2019.4.02.5101/RJ, Evento 14, PROC2, Página 1

MAYER CESÃR

Advocacia OAB/RS 55.554

PROCURÃCÃO

qUTORGANTE: FABIANO MACHADO DA ROSA, brasileiro, casado, advogado, CPF n.9 
961.419.130-9l!nscrito na OAB/RS sob nS 61.271, com endereço 
profissional à Rua Manoelito de Ornellas, n.e 55/ sala 503; CEP 
90110-230, Bairro Praia de Belas, em Porto Alegre/ RS;

OUTORGADOS: ALEXANDRE MAYER CESAR, brasileiro, casado, advogado, inscrito 
OAB/RS sob o ne 66.781, com endereço profissional à Rua Rua Dr. 
Barcellos, n.s 1380/ Sala 510. CEP 92310-200, Centro de Canoas/ RS.

na

i: PODERES: Pelo presente instrumento particular de procuração, o outorgante nomeia e 
constitui o outorgado seu bastante procurador no Estado do Rio de Janeiro ou onde mais 
necessário for para, representá-lo (a), junto à Polícia Federal, Ministério Público Federal e 5A 
Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro - RJ, bem como perante quaisquer outras repartições 
públicas federais, estaduais ou municipais — se necessário - podendo o dito procurador 
conjunta ou separadamente, com vistas ao cabal desempenho deste mandato, tudo 
requerer e praticar, patrocinar a defesa dos interesses do (a) outorgante em quaisquer 
procedimentos administrativos em que o (a) mesmo (a) seja parte como autor (a), 
assistente, oponente, requerente, ou por qualquer outra forma interessado (a), receber 
notificações, argüir, requerer a juntada documentos, em especial para requerer, em seu 
nome, habilitação nos autos e acesso integral aos autos eletrônicos do Inquérito Policial n.? 
5011763-74.2019.4.02.5101 e IPL 0013/2019.

De Porto Alegre/RS para o Rio de Janeiro/ RJ, 25 de setembro de 2019.

2

Riia Dr. Barcellos, n.2 1380/Sala 510. Centro, Canoas/RS 

Celular: +55 51 99278 3218 - e-mail; alexatidre.rnayer@pmradvocada.com.br

mailto:alexatidre.rnayer@pmradvocada.com.br


D
/■

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP-POLÍCIA FEDERAL

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

Ofício n. 0688/2020 - IPL 0004/2020-1 - PF/MJSP

Brasília, Oie de julho de 2020.

A Sua Excelência,

Ministro CELSO DE MELLO

Gabinete do Ministro 
CELSO DE MELLO 

Recebido em;

ü 1 JUL 2020

Supremo Tribunal Federal

Assunto: Dilação de Prazo.

(J
Referência: Inquérito n. e 4831 STF (n. 04/2020 - SINQ/DICOR/PF)

Senhor Ministro,

Como é de conhecimento de Vossa Excelência, aos dias 19 de junho, por meio do ofício 

n. 2 653/2020, a Polícia Federal informou que a investigação já se encontrava em estágio avançado 

e sinalizou, como providência próxima, a oitiva do Senhor JAIR MESSIAS BOLSONARO, Presidente 

da República.

A oitiva ainda não foi agendada, permanecendo a Polícia Federal no aguardo da 

decisão sobre a aplicação ou não do art. 221 do Código de Processo Penal quando da formalização 

dessa oitiva.

Ocorre que se avizinha o término do prazo concedido para encerrar as investigações. E 

a oitiva do Presidente da República se revela essencial para a instrução do inquérito.

Dilação de Prazo
olha 1/2



Dito isso, considerando o marco temporal próximo, requeiro a Vossa Excelência a 

dilação do prazo, encerrando-se somente 10 dias após a decisão quanto à formalização da oitiva 

pretendida, período hábil para realizar a diligência e elaborar o relatório final.

Respeitosamente,

->
ALCÂNTARA DE BARROS LEAL 

Delegado de Polícia Federal 
SINQ/DICOR/PF

Dilação de Prazo
Folha 2/2

L
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANJZADO 

SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/CGRC/DICOR )

DESPACHO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA * ^
n. 367/2020

1. Junte-se Ofício eletrônico n° 9693/2020 oriundo do Supremo Tribunal 
Federal, contendo decisão que concede o prazo de mais 30 dias para conclusão do 
inquérito:

2. Junte-se Ofício 11/2020/GAB/SG/PR, encaminhado pela 
Secretaria-Geral da Presidência da República, contendo um DVD, em atendimento ao 
ofício 0652/2020;

Brasília/DF, 03 de julho de 2020.'

Doí^kè^MACHADO
CHRISTIANE

DelegadoVte Políyií^ederal 
Chefe^^do SINQ/qiCoWF

\

FECIPE ALCANTAPtA DE BARROS LEAL 
Delegado de Polícia Federal 

SINQ/DICOR/PF

(ué(i

MARTINS 
Delegado de Polícia Federal 

SINQ/DICOR/PF

WEDSON CAJE LOPES 
Delegado de Polícia Federal 

SINQ/DICOR/PF

BERNARDO GUIDALI AMARAL 
Delegado de Polícia Federal 

SINQ/DICOR/PF

IPL N“ 0004/2020-1



TERMO DE JUNTADA

Ao(s)03 dia(s) do mês de julho de 2020, faço juntada aos autos dO(s) 
documentO(s)referidO{s)no(s)iten^ns)01 e 02 do despacho retro, de fl(s) 876, quais 
sejam: Ofício eletrônico n° 9693/2020 oriundo do Supremo Tribunal Federal, 
contendo decisão que concede o prazo de mais 30 dias para conclusão do 

inquérito: Ofício n° 11/2020/GAB/SG/PR, encaminhado pela Secretaria-Geral 
da Presidência da Repi^bli^, contendo um DVD, em atendimento ao ofício 

0652/2020. Eu, '
Escrivã(o) de Polícia Fe^l^lJ Matr. 16.527, lotado(a) e/ou em exercício nesta 
Diretoria de Investigação e Cqmbate ao Crime Organizado - DICOR/PF, que o 
___________________________ lavrei. ______________

ITACIRA ALVES CABRAL,

• M • / • J' •••
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URGENTE

Ofício eletrônico n° 9693/2020
Brasília, 2 de julho de 2020.

A Sua Excelência a Senhora 
CHRISTIANE CORRÊA MACHADO
Delegada Chefe do Serviço de Inquéritos da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime 
Organizado da Polícia Federal (SINQ/DICOR)

Inquérito n° 4831

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
JAIR MESSIAS BOLSONARO (PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
SÉRGIO FERNANDO MORO (EX-MINISTRO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA)
RODRIGO SÁNCHEZ RIOS (019392/PR)
LUIZ GUSTAVO PUJOL (0038069/PR)
CARLOS EDUARDO MAYERLE TREGLIA (37525/PR)
VITOR AUGUSTO SPRADA ROSSETIM (70386/PR)
GUILHERME SIQUEIRA VIEIRA (73938/PR)
PRISCILA LAIS TON BUBNIAK (70151/PR)
RENATA AMARAL FARIAS (75538/PR)
ALLIAN DJEYCE RODRIGUES MACHADO (75180/PR)

AUTOR(A/S)(ES)
PROC.(A/S)(ES)
INVEST.(A/S)
ADV.(A/S)
INVEST.(A/S)

ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)

(Processos Originários Criminais)

Senhora Delegada,

Comunico a Vossa Excelência os termos da decisão proferida nos autos em 
epígrafe pelo(a) Senhor(a) Ministro Celso de Mello, Relator(a), cuja cópia segue anexa.

Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Ministro DiAS TOFFOLi
Presidente

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3B26-C6A5-2614-458A e senha 488A-87BB-526D-2737

http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp


Inquérito 4.831 Distrito Federal

Relator
Autor(a/s)(es)
Proc.(a/s)(es)
Invest.(a/s)

: Min. Celso de Mello 
: Ministério Público Federal 

: Procurador-geral da República 

:JAIR Messias Bolsonaro (presidente da 

República)
: Advocacia Geral da Uniao 

: Sérgio Fernando Moro (ex-ministro da 
Justiça e Segurança Pública)

: Rodrigo Sánchez Rios 

:Luiz Gustavo Pujol 

: Carlos Eduardo Mayerle Treglia 
: Vítor Augusto Sprada Rossetim 

: Guilherme Siqueira Vieira 

: Priscila Laís Ton Bubniak 

: Renata Amaral Farias 

:Allian Djeyce Rodrigues Machado

Adv.(a/s)
Invest.(a/s)

Adv.(a/s)
Adv.(a/s)
Adv.(a/s)
Adv.(a/s)
Adv.(a/s)
Adv.(a/s)
Adv.(a/s)
Adv.(a/s)

(Petição 51.072/2020)

DESPACHO: Concedo, ^ mais 30 (trinta) dias, a dilação de prazo 

ora postulada pela ilustre autoridade policial federal, para efeito de 

realização de diligências investigatórias ainda pendentes (ou que se façam 

eventualmente necessárias) quanto ao inquérito policial em referência,
considerada a iminência do encerramento do prazo anteriormente 

deferido.

A prorrogação que venho de conceder terá início a partir do dia em 

que se encerrar o prazo que ora se acha em curso.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp  sob o código 4E17-74D4-D2CB-45B0 e senha AE1B-/W\A-9F02-6B09

http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp


INQ 4831 / DF

Comunique-se à douta Procuradoria-Geral da República e à Polícia
Federal.

Publique-se.

Brasília, 01 de julho de 2020.

Ministro CELSO DE MELLO 

Relator

2

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4E17-74D4-D2CB-45B0 e senha AE1B-AAAA-9F02-6B09

http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Secretaria-Geral

OFÍCIO N9 11/2020/GAB/SG/SG/PR

Brasília, 26 de junho de 2020.

À Senhora
Christiane Corrêa Machado 
Delegada de Polícia Federal

^Serviço de Inquéritos - Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado 
SAUS Quadra 6, Bloco A - Edifício-Sede da Polícia Federal - 72 andar, sala 702 
70.037-900 Brasília/DF

Assunto: Renova pedido sobre processo de exoneração do ex-Diretor Geral da Polícia Federal. 
Referência: Inquérito n. 4831 - STF - IPL 004/2020 SINQ/DICOR

Senhora Delegada,

Cumprimentando-a, em atenção ao Ofício ns 0652/2020-IPL 00004/2020-1-PF/MJSP- 
SINQ, encaminho Nota Informativa n^ 2/2020/SAAP/SAJ com esclarecimentos desta Pasta, tela do 
andamento do processo principal (1962897) e 
(1962805,1962816 e 1962834).

Por oportuno, apresento protesto de distinta consideração e coloco-me à disposição para 
demais esclarecimentos considerados necessários.

cópia dos processos anexos

Atenciosamente,

JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCISCO 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral 

da Presidência da República

Documento assinado eletronicamente por Jorge Antonio de Oliveira Francisco, Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, em 26/06/2020, às 17:42, conforme horário 

f oficial de Brasília, com fundamento no art. 69, § 19, do Decreto n9 8.S3q. de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 1970404 e 0 
código CRC 80D34DE4 no site:

i



ijs htti3Sj//sei;pr,presidencia.gov.br/.sei/contrnl3Hor extemo.php*? 
acao=documentQ conferir&id nrgao acesso externo=n

m
Blcâ.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n^ 00133.000378/2020-50

Palácio do Planalto 4? andar, sala 402 —Telefone: 3411-1634 

CEP 70150-900 Brasília/DF - https://www.gov.br/planalto/pt-br

SEI ns 1970404

https://www.gov.br/planalto/pt-br
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
Subchefia Adjunta para Análise de Atos de Pessoal

Nota Informativa nS 2/2020/SAAP/SAJ

Assunto; Renova pedido sobre processo de exoneração do ex-Diretor-Geral da Polícia Federal

Referência: Inquérito n.° 4831 - STF - IPL 004/2020 SINQ/DICOR

Senhora Delegada de Polícia Federal,

Em atenção ao Ofício n. 0652/2020 - IPL 00004/2020-1 - PF/MJSP - SINQ, endereçado ao 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Antonio de Oliveira 
Francisco, encaminha-se na forma do anexo:

1.

Tela do andamento do processo principal acerca da exoneração de Maurício 
Valeixo (processo SEI! n? 08004.001476/2018-77);

Zip do processo principal (processo SEI! n^ 08004.001476/2018-77); e

Zip dos processos relacionados/apensados ao principal (processo SEI! n^ 
00133.000378/2020-50 e processo SEI! nS 00194.000002/2019-97).

Sobre os documentos descritos nos itens (I) e (III), seguem algumas observações

I-

III-

2.
relevantes:

a) Sobre o item I, observo quanto ao andamento que há um documento (1849981) 
iniciado e posteriormente excluído após a publicação do Decreto sem número em 
referência (exoneração de Maurício Valeixo). Trata-se de expediente que seria produzido 
por esta Subchefia Adjunta a título de nota de esclarecimentos. Salienta-se que, após 
orientação superior, optou-se por fazer nota conjunta com os demais envolvidos no 
trâmite do ato (Coordenação de Documentação - Codoc e Secretaria Especial de 
Administração, não apenas com a Subchefia Adjunta para Análise de Atos de Pessoal). 
Por esta razão, excluiu-se o primeiro documento mencionado, sem prejuízo à 
integridade do feito.

b) Acerca do item III, por diligência, encaminha-se os dois processos que estavam 
apensados ao principal. Um deles, de n^ 00133.000378/2020-50, é referente ao próprio 
inquérito. O outro processo, 00194.000002/2019-97, está vinculado ao principal por 
possível lapso/erro material, uma vez que remete a atos realizados à época da transição 
de Governo e em nada possuem relação com a exoneração do então Diretor-Geral da 
Polícia Federal. Por bem, entende-se que ambos devem ser encaminhados nessa 
oportunidade para sanar quaisquer dúvidas que possam haver acerca do print de tela 
do andamento processual, nos autos principais.

Sendo assim, restitui-se o presente processo, por meio do Despacho SAAP/SAJ (1960251), 
que informa informa o relacionamento dos processos em epígrafe.

A Subchefia para Assuntos Jurídicos está à disposição.

3.

4.

Brasília, 23 de junho de 2020.



#1À consideração superior.

GABRIELLA NASCIMENTO SANTOS 

Subchefe Adjunta para Análise de Atos de Pessoal

De acordo.

HUMBERTO FERNANDES DE MOURA 

Subchefe Adjunto Executivo

Anexos relacionados:

H^lela do andamento do processo principal acerca da exoneração de Maurício Valeixo (1962897)

Zip do processo principal (processo SEI! n“ 080004001476201877) (1962805)

Zip dos processos relacionados/apensados ao principal (processo SEI! n® 00133.000378/2020-50) (1962834) 

Zip dos processos relacionados/apensados ao principal (processo SEI! n° 00194.000002/2019-97) (1962816)

Documento assinado eletronicamente por Gabriella Nascimento Santos, Subchefe Adjunto(a), em 
25/06/2020, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6^, § 19, do 
Decreto ns 8.539. de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Humberto Fernandes de Moura, Subchefe Adjunto 
Executivo, em 25/06/2020, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 
69, § 1°, do Decreto n9 8.539. de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 1962673 e o 
código CRC AEE2122D no site:
' " ■ ■' ■ > ' •' .11 externo.php?

^ acao=documento conferir&id orgao acesso _extemo=0

0^

0
SEI ns 1962673Referência: Processo nS 00133.000378/2020-50



03/07/2020 1“ Parte: POLICIA FEDERAL - Solicita informações SECRETARIA -GERAL PRES. REPÚBLICA

1" Parte: POLICIA FEDERAL - Solicita informações SECRETARIA -GERAL PRES. REPÚBLICA 
Rebeca Pires de Miranda Araújo <rebeca.araujo@presidencia.gov.br>
Sexta, Junho 26, 2020 18:24 -03 
'Serviço de Inquéritos' <sinq@dpf.gov.br>
Lilian Claessen de Miranda Brandao <lilian.brandao@presidencia.gov.br>
Rebeca Pires de Miranda Araújo <rebeca.araujo@presidencia.gov.br>
6 arquivos

Assunto:

í)De:
Data:
Para:
CC:
Responder-Para:

Prezados,

Retransmitindo, P parte.

Favor acusar recebimento.

Respeitosamente,

Rebeca Araújo

^U^tora|Departamento de Gestão Interna 

Secretaria-E.xecutiva

Secretaria-Geral da Presidência da República

Kcid:image002.png@01D5370F.0C386FC0

De: SGPR
Enviada em: sexta-feira, 26 de junho de 2020 18:13 
Para: 'Serviço de Inquéritos' <sinq@dpf.gov.br>
Cc: Lilian Claessen de Miranda Brandao <lilian.brandao@presidencia.gov.br>
Assunto: RES: POLICIA FEDERAL - Solicita informações SECRETARIA -GERAL PRES. REPÚBLICA

^p:ados,

De ordem, encaminho o OFÍCIO N” 11 /2020/GAB/SG/SG/PR e respectivos anexos, que tratam do Inquérito n. 4831 - STF - IPL 
004/2020 SINQ/DICOR.

Favor acusar recebimento.

Respeitosamente, •• O

>
Rebeca Araújo

Diretora|Departametito de Gestão Interna

Secretaria-Executiva

Secretaria-Geral da Presidêneia da República

ád:image002.png@0ID5370F.0C386FC0

https://correio.pf.gov.br/SOGo/so/sinq/Mail/0/folderlNBOX/folderDPF_SP_CHEFE_SP_-_SP_CHRISTIANE_SP_/83/popupview 1/2
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03/07/2020 1= Parte: POLICIA FEDERAL - Solicita informações SECRETARIA-GERAL PRES. REPÚBLICA

De: Serviço de Inquéritos <sina@,dpf.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de junho de 2020 13:15 
Para: SGPR <sgDr@presidencia.i>ov.hr>
Assunto: POLICIA FEDERAL - Solicita informações SECRETARIA GERAL PRES. REPÚBLICA

Seahor Chefe,

No interesse do Inquérito n. 4831 - STF, tombado na Policia Federal como Inquérito Policial n. 0004/2020-1 - SINO 
e de ordem da DPF CHRISTIANE, encaminho OFÍCIO N" 0652/2020 - IPL 0004/2020-1 - PF/MJSP.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Att.;
Itacira Alves Cabral
Escrivã de Polícia Federal
Serviço de Inquéritos - SINQ/DICOR/PF
Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - Polícia Federal 
^iflcio-sede localizado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 6, Bloco A, Brasília, DF 
11)20247932

imageOOl.png (16.7 KiB)

SEI_08004.001476_2018_77_PROCESSO_SEI__PRINCIPAL EXONERACAO_MAURICIO_VALEIXO.pdf (547 KiB)

SEI_08004.001476_2018_77_PROCESSO_SEI_PRINCIPAL ,EXONERACAO_MAURICIO_VALEIXO (2).zip (8.2 MiB)

SEI_00194.000002_2019_97__ PROCESSO_SEI N0MEACA0_AUT0RIDADES_DIVERSA5__ ^APENSADO_AO_PRINCIPAL.zip
(1.6 MiB)

m
OFÍCIO N° 11 GAB-SG.pdf (151 KiB) Nota Informativa n® 2-S/\AP-SAJ.pdf (174 KiB)

https://correio.pf.gov.br/SOGo/so/sinq/Mail/0/folderlNBOX/folderDPF_SP_CHEFE_SP_-_SP_CHRISTIANE_SP_/83/popupview 2/2

https://correio.pf.gov.br/SOGo/so/sinq/Mail/0/folderlNBOX/folderDPF_SP_CHEFE_SP_-_SP_CHRISTIANE_SP_/83/popupview


03/07/2020 2“ Parte: POLICIA FEDERAL - Solicita informações SECRETARIA -GERAL PRES. REPÚBLICA

2“ Parte: POLICIA FEDERAL - Solicita informações SECRETARIA -GERAL PRES. 
REPÚBLICA
SGPR <sgpr@presidencia.gov.br>
Sexta, Junho 26, 2020 18:30 -03 
'Serviço de Inquéritos' <sinq@dpf.gov.br>
Lilian Claessen de Miranda Brandao <lilian.brandao@presidencia.gov.br>
SGPR <sgpr@presidencia.gov.br>
2 arquivos

Assunto:

De:
Data:
Para:
CC:
Responder-Para:

Prezados,

Retransmitindo, 2“ parte.

: .-r..■ t;
Favor acusar recebimento.

Respeitosamente,

ífcbeca Araújo

Diretora|Departamento de Gestão Interna

Secretaria-Executiva

Secretaria-Geral da Presidência da República

Klcid:image002.png@01 D5370F.0C386FC0

De: SGPR
Enviada em: sexta-feira, 26 de junho de 2020 18:13 
Para: 'Serviço de Inquéritos' <sinqfa)dpf.gov.br>
Cc: Lilian Claessen de Miranda Brandao <lilian.brandao@presidencia.gov.br>
^unto: RES: POLICIA FEDERAL - Solicita informações SECRETARIA -GERAL PRES. REPÚBLICA

Prezados,

De ordem, encaminho o OFÍCIO N“ 11/2020/GAB/SG/SG/PR e respectivos anexos, que tratam do Inquérito n. 4831 - 
STF - IPL 004/2020 SINQ/DICOR.

Favor acusar recebimento.

Respeitosamente,

Rebeca Araújo

DiretoraiDeparlamento de Gestão Interna

Secretaria-Executiva

https://correio.pf.gov.br/SOGo/so/sinq/Mail/0/folderlNBOX/folderDPF_SP_CHEFE_SP_-_SP_CHRISTIANE_SP_/82/popupview 1/2

mailto:sgpr@presidencia.gov.br
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03/07/2020 2= Parte: POLICIA FEDERAL - Solicita informações SECRETARIA-GERAL PRES. REPÚBLICA

Secretaria-Geral da Presidência da República

Kcid;image002.png@01D5370F.0C386FC0

De: Serviço de Inquéritos <sinq@,dpf.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de junho de 2020 13:15 
Para: SGPR <sgt>r@presidencia.gov.br>
Assunto: POLICIA FEDERAL - Solicita informações SECRETARIA GERAL PRES. REPÚBLICA

Senhor Chefe,

No interesse do Inquérito n. 4831 - STF, tombado na Policia Federal como Inquérito Policial n. 0004/2020-1
SINQ, e de ordem da DPF CHRISTIANE, encaminho OFÍCIO N“ 0652/2020 - IPL 0004/2020-1 - 

PF/MJSP.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Att.;
Itacira Alves Cabral
Escrivã de Policia Federal
Serviço de Inquéritos - SINQ/DICOR/PF
Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - Polícia Federal 
Edifício-sede localizado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 6, Bloco A, Brasília DF 
(61)20247932

imageOOl.png (16.7 KiB)

SEL00133.000378_2020_50, PROCESSO_SEI_INQUERITO__ APENSADO_AO_PRINCIPAL_.zip (18.5 MiB)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

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

ESTA PÁGINA CONTÉM UM DVD, encaminhado por meio do 
Ofício n®11/2020/GAB/SG/PR, encaminhado pela 

Secretaria-Geral da Presidência da República
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

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

DESPACHO DE POLÍCIA JUDICIÁRI^ N° 458/2020

01. Primeiramente, para a integral cumprimento ao determinado no item 4 
do despacho das fis. 683-684, abra-se apenso sigiloso" para as cópias do inquérito 
policial n° 60/2018-3, bem como para a notícia de fato de instância diversa - PGR - 
NFID - PGR 1.00.000.002377/2019-66, em que se apyra eventuais crimes eleitorais 
por parte de familiar(es) do Presidente da República, as quais foram enviadas Juízo da 
204® Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, por meio do Ofício n° GAB ZE-204 n° 006/2020.

02. Na sequência, apense-se aos autos a PET 8953, aberta a partir de 
representação da Polícia Federal para a obtenção de cópia do inquérito 
5079437-69.2019.4.02.510/RJ. Tendo em vista que foi deferido o pedido pelo Ministro . 
Relator bem como que foram enviadas as cópias do referido inquérito pelo órgão de 
origem, insira-se nos autos da PET 8953 o ofício n° 2234/2020, por meio do qual o 
Supremo Tribunal Federal enviou à Polícia Federal as cópias recebidas da 6® Vara 

Criminal Federal do Rio de Janeiro/RJ. RftgiRtrs-se o graü de sigilo do apenscL.

03. Após, abra-se apenso sigiloso para o pedido de cópias enviado por 
meio do ofício n° 622/2020, bem como para as cópias do Inquérito Policial n° 
2019.0004999, que apura a suposta inclusão do Deputado Federal Hélio Lopes em 
investigação criminal, encaminhadas pela COAIN/COGER em atendimento a 

solicitação.

04. Ademais, insira-se nos autos a petição dos procuradores de SÉRGIO 

FERNANDO MORO solicitando cópia atualizadas do inquérito. Forneçam-se as cópias 

mediante a lavratura da respectiva certidão de vista e cópia.

05. Aguarde-se a decisão do Ministro Relator CELSO DE MELLO quanto ao 
procedimento a ser adotado para a oitiva do Presidente da República JAIR MESSIAS 

BOLSONARO.

V '

IPL N" 0004/2020-1

J.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL 

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

06. Após, considerando que o prazo fixado para a efetivação das diligências 
investigatórias já se esgotou, requer-se ao Excelentíssimo Ministro Relator a 

concessão de prazo de 30 (trinta) dias para a continuidade das investigações, tendo 
em vista a existência de diligências pendentes de realização imprescindíveis ao 
esclarecimento dos fatos, como a análise dos inquéritos e documentos recentemente 
acostados aos autos, a oitiva do Presidente da República JAtR MESSIAS 
BOLSONARO, além de outras julgadas necessárias pelas autoridades de polícia 
judiciária na condução das investigações, nos termos do disposto no art. IsO-C, caput, 

do RISTF.

‘■v

\

Brasília/DF, 21 de agosto de 2020.

CHRIsflANE
Delegado ífle Polícia Federal 
Chefe do SINQ/DIC^PF

;A MACHADO

Míbrò DE L. MARTINS 
Delegado de Polícia Federal 

SINQ/DICOR/PF

^IIPE ALCANTARA DE BARROS LEAL 
Delegado de Polícia Federal 

SINQ/DICOR/PF

í^íOmfck buu/Mj
WEDSON CAJÉ LOPES 

Delegado de Polícia Federal 
SINQ/DICOR/PF

BERNARDO GUI DALI AMARAL 
Delegado de Polícia Federal 

SINQ/DICOR/PF

»

IPL 0004/2020-1



mfRodrigo Sánchez Rios OAB/Pfí 19392 I Luiz Gustavo Pujol OAB/PR 38.069 
Carlos Eduardo MayerleTreglia OAB/PR 37.5251 Priscila LatsTon Bubniak OAB/PR 70,151 

Vitor Augusto Sprada Rossetim OAB/PR 70.3861 Renata Amaral Farias OAB/PR 75.538 
AHian DJeyce Rodrigues Machado OAB/PR 75.1801 Guilherme Siqueira Vieira OAB/PR 73.938

SÁNCHEZ RIOS
advocacia criminal

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

SETOR DE INQUÉRITOS (SINQ)

Ilustríssima Sra. Dra. Delegada da Polícia Federal Christíane Corrêa Machado

Autos de Inquérito Policial n° 4831/STF

SÉRGIO FERNANDO MORO, devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por meio de seus advogados 

adiante assinados, requerer o fornecimento de cópias atualizadas deste Inquérito Policial, 

especificamente a partir das fls 704.

Nestes termos,
E. Deferimento.
De Curitiba-PR p/Brasília-DF, em 22 de julho de 2020.

cS —------ ^ ^
RODRIGO(sÁN 
OAB/PR 19.392

/

u (t
TAVO PUJOLVÍTOR AUGUSTO 

OAB/PR 70.386 >
'RADA ROSSETIM * UIZ

B/Í»R 38.06' C.

^^Si^^EDUA^ÍO TREGLIA 

OAB/PR 37.525

SÁNCHEZ RIOS advocacia criminal
R. Deputado Emílio Carlos, 87 

CEP 80540-080 I Curitiba - PR 
Tel 55 41 3250-2500 
Fax SS41 3250-2510 

advocacia# sanchezrios.com.br 
www.sanchezrios.com.bt

http://www.sanchezrios.com.bt


nW:?RutíCZlT
o

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

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

TFRMn DF APFM.SAMFNTO

Aos 24 dia(s) do mês de agosto de 2020, em cumprimento ao item 01 do 

despacho de fl(s) 889 dos autos, faço o APENSAMENTO aos autos principais 

deste Inquérito Policial n» 0004/2020-1 - SINQ (INQ. n.® 4831 - STF), cópia do 

inquérito policial n° 60/2018-3, bem como a notícia de fato de instância diversa - 

PGR - NFID - PGR 1.00.000.002377/2019-66, em que se apura eventuais crimes 

eleitorais por parte de familiar(es) do Presidente da República, as quais foram 

enviadas pelo Juízo da 204® Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, por meio do Ofício 

n° GAB ZE-204 n° 006/2020, 0(s) qual(is) formoi(feram) o APENSn n ° ni com 290 

folfias e APENSQ 02 com 14 folhas, respectivamente. Foram APENSADOs 

ainda aos autos principais, a PET 8953, 0 qual formou o APENSn n ° 03 mm 

â32 folhas; O-APENSO n.° 04. com 121 folhas formado com o pedido de

cópias enviado por meio do ofício n° 622/2020, bem como as cópias do Inquérito 

Policial n° 2019.0004999, que apura a suposta inclusão do Deputado Federal 
Hélio Lopes em investigaçã^çriminal, encaminhadas pela COAIN/COGER. Do 

que para constar. Eu,

Federal, Matr. n.° 16.527, este termo.
J_ ITACIRA ALVES CABRAL, Escrivã de Polícia
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