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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais, 

vem perante Vossa Excelência manifestar-se nos seguintes termos. 

1.1. SÍNTESE DOS FATOS 

Trata-se de inquérito instaurado com base no acordo de colaboração premiada de 

NELSON JOSÉ DE MELLO, ex-diretor de relações institucionais da I-IYPERMARCAS, o 

qual apontou pagamento de vantagens indevidas a parlamentares federais para edição de me-

didas legislativas de interesse deste grupo econômico. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília/DF 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Em síntese, o colaborador afirma que as empresas do grupo HYPERMAR-

CAS, representadas por ele, celebraram contratos ideologicamente falsos para pagarem 

vantagem indevida indiretamente a EUNÍCIO OLIVEIRA. Os contratos foram falsos ideo-

logicamente porque nunca houve a intenção de contrapartida de prestação de serviços à 

HYPERMARCAS. 

As contratadas da HYPERMARCAS foram sugeridas por RICARDO LOPES 

AUGUSTO. Nesse caso, os contratos foram os seguintes: HYPERMARCAS e CONFEDE-

RAL PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES 

LTDA, no valor de R$ 1.650.000,00, datado de 17/10/2014 (fls. 46/52); HYPERMARCAS e 

CONFIRMA COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA no valor de R$ 1.350.000,00, da-

tado de 3/7/2014 (fls. 55/61); e HYPERMARCAS e CAMPUS CENTRO DE ESTUDOS E 

PESQUISA DE OPINIÃO LTDA, no valor de R$ 2.000.000,00, também datado de 3/7/2014 

(fls. 65/71). 

Portanto, quando celebrados para dissimular a natureza, origem, disposição e mo-

vimentação de valores provenientes diretamente de crime de corrupção passiva, os contratos 

da HYPERMARCAS tiveram por supostas contratadas a CONFEDERAL, a CONFIRMA e a 

CAMPUS. 

Resumindo, as investigações efetivadas até o momento dão conta de que MIL-

TON DE OLIVEIRA LYRA FILHO e RICARDO LOPES AUGUSTO, com vontade livre e 

consciente, comunhão de desígnios e divisão de tarefas, solicitaram a NELSON JOSÉ DE 

MELLO, então diretor institucional da HYPERMARCAS, o pagamento indireto de vantagem 

indevida para EUNÍCIO OLIVEIRA, em razão da função de Senador por este último exer-

cida. A vantagem indevida foi inicialmente paga a empresas relacionadas, de distintos modos, 

a EUNÍCIO OLIVEIRA: a CONFEDERAL, a CONFIRMA e a CAMPUS. 

Além disso, RICARDO LOPES AUGUSTO, na qualidade de administrador de 

fato e de direito da CONFEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 

TRANSPORTE DE VALORES LTDA, com vontade livre e consciente, repassou parte da 

vantagem indevida recebida da HYPERMARCAS à REMMO PARTICIPAÇÕES para o só-

cio EUNÍCIO OLIVEIRA, e sacou a outra parte. 
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Em contrapartida, segundo o colaborador EUNICIO OLIVEIRA teria atuado em 

favor da HYPERMARCAS no Senado ao menos em um projeto de lei. 

A fim de detalhar todo o trabalho investigativo realizado até então, bem como 

apresentar os elementos probatórios já coligidos, primeiro se traz o contexto da atuação de 

NELSON MELLO e MILTON LYRA perante parlamentares federais (item 1.2). Após, passa-

se a descrever especificamente os fatos objetos desta investigação. 

1.2. CONTEXTO DA ATUAÇÃO DE NELSON MELLO E MILTON LYRA 

NELSON JOSÉ DE MELLO, em depoimento prestado no bojo de acordo de colabo-

ração premiada, narrou como, na qualidade de diretor de relações institucionais da HYPER-

MARCAS, aproximou-se de lobistas, especificamente LÚCIO BOLONHA FUNARO e o ora 

investigado MILTON LYRA. 

Embora a investigação não abranja condutas praticadas por LÚCIO BOLONHA FU-

NARO, é importante narrá-las para contextualizar os fatos, sobretudo porque o modo de ope-

ração dos dois lobistas na relação com NELSON MELLO se assemelha.' 

1 	Em seu Termo de Depoimento n. 1, NELSON MELLO afirmou: "que é economista, tem 57 anos, e começou 
no grupo econômico HYPERMARCAS desde a sua criação e trabalhou na ARISCO desde 1980; que a 
ARISCO adquiriu então a empresa na qual o depoente trabalhava e, portanto, trabalha no grupo econômico 
há 38 anos; que foi presidente da ASSOLAN de 2002 até 2007, quando esta se tornou sociedade anônima e 
passou a se chamar HYPERMARCAS; que de 2007 a 2012 foi responsável pela área comercial e marketing 
do grupo HYPERMARCAS; que desde então é diretor de relações institucionais, representando a 
companhia em entidades representativas do setor e interface nas áreas regulatórias, como agências, de modo 
que lhe incumbe o relacionamento com entes públicos; que na estrutura da empresa está subordinado 
presidência executiva como diretor de relações institucionais; que nos últimos 6 ou 7 meses se deu conta que 
ultrapassou limites morais e éticos nos relacionamentos institucionais, pois foi responsável por pagamento 
em contratos por serviços não prestados por questões políticas, o que incomodou o depoente e o fez 
procurar o Ministério Público; que tais fatos que incomodaram o depoente se deram desde o final de 2013, 
envolvendo pessoas que conheceu em 2012; que conheceu LÚCIO BOLONHA FUNARO, o qual trouxe 
Eduardo Cunha já no primeiro encontro como deputado do RJ (...) que após aquela primeira visita 
encontrou LÚCIO FUNARO no escritórios deste último, visando a estreitar relações; que, com a abertura na 
conversa, mesmo sendo o depoente sempre cuidadoso, mencionou que tinha um assunto parado no 
Congresso, envolvendo autorização para o comércio varejista trabalhar com medicamentos isentos de 
prescrição; que depois LÚCIO FUNARO disse ao depoente que ficasse atento sobre esse assunto da 
autorização; que a primeira reunião com EDUARDO CUNHA foi entre fevereiro e março de 2012 porque 
em meados de abril foi a conversa com LÚCIO FUNARO na qual ele disse que ficasse atento sobre a 
autorização; que o escritório de FUNARO fica na rua Jerônimo da Veiga, no Itaim, no 8° andar; que o 
depoente também representava diversas entidades de medicamentos isentos de prescrição e de cosméticos 
(...) que houve uma emenda a uma medida provisória autorizando a venda, aprovada na Câmara e no 
Senado, vetada por DILMA ROUSSEF; que dias depois FUNARO chamou o depoente a fim de dizer que 
foi vetado o projeto, mas enfatizando a força do "amigo", o Deputado EDUARDO CUNHA; que a emenda 
foi um "jabuti" em uma medida provisória sobre produtos médicos para deficientes, matéria relacionada 
distantemente com o tema dos medicamentos isentos de prescrição; que o jabuti', a emenda, não foi de 
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NELSON JOSÉ DE MELLO explicou que começou na HYPERMARCAS desde a 

sua criação, em outras empresas do grupo econômico. Participou que foi presidente da ASSO-

LAN de 2002 até 2007, quando esta se tornou sociedade anônima e passou a se chamar HY-

PERMARCAS. De 2007 a 2012, ele foi responsável pela área comercial e marketing do 

grupo HYPERMARCAS. A partir de 2012, passou a diretor de relações institucionais, repre-

sentando a companhia em entidades representativas do setor e interface nas áreas regulatórias, 

como agências, de modo que lhe incumbia o relacionamento com entes públicos. 

Já nessa condição, ainda em 2012, NELSON MELLO conheceu LÚCIO BOLONHA 

FUNARO, o qual trouxe, já no primeiro encontro, EDUARDO CUNHA como Deputado do 

autoria do EDUARDO CUNHA; que a emenda, salvo engano, foi do Deputado SANDRO MABEL; que não 
teve contato com SANDRO MABEL; que FUNARO nunca falava por telefone, chamava o depoente para 
"um café"; que não sabia então que a emenda era de SANDRO MABEL, apenas ficou implícito que, pela 
força do EDUARDO CUNHA, ele estava por trás da emenda; que FUNARO quis demonstrar que a amizade 
entre eles poderia ser proveitosa; que em 2014 o depoente estava acompanhando a MP 627, de matéria 
tributária, para taxar lucros de empresas com subsidiárias fora do Brasil; que foi introduzida uma emenda, 
salvo engano 338, que tratava de arrolamento de bens; que isso despertou interesse porque a 
HYPERMARCAS vinha sofrendo autuações, inclusive com arrolamento de bens de diretores; que, por isso, 
os maiores grupos empresariais do Brasil acompanhavam a MP 627 como um todo, sendo a emenda 338 de 
maior interesse da HYPERMARCAS; que a MP deve ter tido em tomo de 500 emendas; que uma dessas 
emendas tinha um texto que enquadrava empresas como a do depoente; que esse texto dizia que não se 
poderia avançar nos bens dos sócios se a autuação envolvesse valores inferiores a 30% dos bens da 
companhia; que em uma das visitas ao FUNARO perguntou sobre a chance de a MP andar; que FUNARO 
perguntou se o depoente estava disposto a pagar pelo apoio político, sem entrar em detalhes, mas o 
quantificando em R$ 3.000.000,00; que o depoente queria a aprovação dessa emenda, cuja autoria ele 
desconhece; que deve ter havido em tomo de 20 emendas sobre o tema do arrolamento; que os R$ 
3.000.000,00 não foram ditos claramente se destinar a EDUARDO CUNHA, mas foi dito que era para apoio 
nos gastos de campanha e toda a máquina; que ambos, o depoente e FUNARO, apenas tratavam a respeito 
de EDUARDO CUNHA, único que lhe foi apresentado; que o depoente concordou; que posteriormente 
começou a haver muitas críticas ao texto da MP, inclusive na imprensa, ao da emenda sobre arrolamento, 
que geraria muitas dúvidas; que FUNARO chamou o depoente para "um café" e disse que o texto tinha sido 
publicado conforme o acordado; que o depoente informou que o texto aprovado era diferente do que tinha 
sido acordado e interessava à empresa (...); que posteriormente viu na imprensa que CUNHA seria o 
provável presidente da Câmara dos Deputados; que então repensou o assunto e marcou um encontro com 
FUNARO; que disse a FUNARO que tinha repensado tudo; que então combinaram um contrato com uma 
empresa chamada ARAGUAIA, mediante dois contratos fictícios com duas subsidiárias da 
HYPERMARCAS, os braços industriais, de nome COMSMED S/A e BRAINFARMA S/A, no total de R$ 
2.940.000,00; que os contratos foram fictícios porque não houve a prestação de serviços (...) que os 
pagamentos foram por crédito em conta, tendo havido emissão de notas fiscais; que a partir daí a relação 
voltou a ser educada; que os contratos foram assinados antes de EDUARDO CUNHA se tomar presidente 
da Câmara; que o retomo da tratativa com FUNARO foi entre 10 e 15 de janeiro de 2015; que os 
pagamentos têm um intervalo de tempo para processar, após a entrega da nota fiscal; que os pagamentos 
foram feitos na conta indicada pela ARAGUAIA (...) que na ocasião entrega alguns documentos ao 
Ministério Público: a) contratos entre BRAINFARMA e ARAGUAIA, com as notas fiscais e relatório da 
consultoria supostamente objeto; b) contrato da COSMED e ARAGUAIA e respectivas notas fiscais e 
relatório da suposta prestação de serviços; c) cópia de e-maus passados pelas secretárias da 
HYPERMARCAS relatando tentativas de contato de FUNARO e repassados pelo depoente ao advogado; d) 
bilhete deixado na portaria da casa do depoente no dia 13/2/2016 com o pedido de contato por FUNARO." 
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Rio de Janeiro. Após essa primeira visita, NELSON MELLO encontrou LÚCIO FUNARO 

no escritório deste, visando a estreitar relações. 

Posteriormente, em abril de 2012, com o estreitamento no relacionamento com LÚCIO 

FUNARO, NELSON MELLO o informou que tinha um assunto parado no Congresso, en-

volvendo autorização para o comércio varejista trabalhar com medicamentos isentos de pres-

crição. 

Sobre esse assunto, NELSON MELLO tratou pessoalmente com EDUARDO CU-

NHA, no apartamento funcional deste, em encontro intermediado por LÚCIO FUNARO. 

EDUARDO CUNHA, meses depois, inseriu a autorização para o comércio varejista em lei de 

conversão de medida provisória a respeito de tema diverso. Apesar de esse artigo inserido por 

EDUARDO CUNHA ter sido vetado pela então Presidente DILMA ROUSSEFF, LÚCIO FU-

NARO esteve com NELSON MELLO para ressaltar a força política de CUNHA na inserção 

do dispositivo. 

NELSON MELLO também narrou a atuação de EDUARDO CUNHA na aprovação da 

Medida Provisória n. 627. Nesse caso, NELSON MELLO relatou ter concordado com o pe-

dido de pagamento de LÚCIO BOLONHA FUNARO de R$ 3.000.000,00 para a aprovação 

de emendas específicas. Disse inclusive ter comparecido a uma reunião com EDUARDO CU-

NHA em seu escritório político para tratar do assunto. 

Para operacionalizar o pagamento, NELSON MELLO celebrou contratos ideologica-

mente falsos entre uma empresa chamada ARAGUAIA e duas subsidiárias da HYPERMAR-

CAS, os braços industriais, de nome COSMED S/A e BRA1NFARMA S/A, no total de R$ 

2.940.000,00. Os contratos foram fictícios porque, desde o início, sabia-se que não haveria a 

prestação de serviços. NELSON MELLO assinou os contratos pela HYPERMARCAS e or-

denou os pagamentos na conta da ARAGUAIA indicada por FUNARO. 

A maneira de atuação de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO foi similar â de 

LÚCIO FUNARO, tendo inicialmente se aproximado de NELSON MELLO para ganhar 

confiança e depois celebrado contratos fictícios com ele para pagamento de vantagens indevi-

das a políticos. 
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Antes de narrar as condutas de MILTON LYRA em concurso com NELSON 

MELLO, vale contextualizar a atuação do primeiro como lobista, sobretudo relacionado a 

parlamentares do Movimento Democrático Brasileiro - MDB. 

No âmbito da Operação Lava Jato, colheram-se diversos elementos de prova da atuação 

de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, diretamente ou por meio de pessoas jurídicas, 

como intermediário do pagamento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro para Senado-

res do PMDB. 

De fato, o ex-Senador DELCIDIO DO AMARAL confirmou que MILTON LYRA tem 

desenvoltura no Congresso e é um dos poucos interlocutores do Senador RENAN CALHEI-

ROS, o qual compõe o chamado núcleo duro do PMDB, ao lado de ROMERO JUCÁ, VAL-

DIR RAUPP, EDISON LOBÃO e EUNÍCIO OLIVEIRA 

2 Termo de Depoimento n. 15 de DELCIDIO DO AMARAL: "Indagado em relação aos fatos tratados no 
Mexo 28 — BANCADA DO PMDB NO SENADO - afirmou o seguinte: a bancada do PMDB no Senado 
tem um núcleo duro composto por Renan, Romero Jucá, Eunício Oliveira, Raupp e Lobão; QUE, esse 
núcleo sofre influência do ex-presidente Samey; QUE, esse núcleo monopoliza as nomeações no Governo 
Federal, não apenas nas empresas de energia, mas também nas agências reguladoras e Ministérios; QUE, 
esse núcleo possui uma ação muito efetiva e articulada visando ter agentes em áreas estratégicas do governo 
que alimentem interesses não apenas políticos, mas também próprios; QUE, por exemplo, no setor de 
energia, eles tem uma ação muito consistente; QUE, o presidente da ELETRONORTE atual é indicação de 
Jader; QUE, a ELETRONORTE atende Raupp, Jader e Romero Jucá; QUE, indagado se tem conhecimento 
de algum fato específico, afirma que não sabe de valores ou outros detalhes de operações específicas, mas 
sem dúvida nenhuma essas pessoas tem um protagonismo muito forte nos projetos da ELETRONORTE, 
como por exemplo, Belo Monte e Jirau; QUE, o Senador Valdir Raupp tem uma influência muito forte nos 
projetos de Jirau e Santo Antônio; QUE, o governo tem o controle de quem indicou quem; QUE, o Governo 
tem registro de quem apadrinha quem em tal ou qual órgão; QUE, o PMDB é muito competente em mapear 
a estrutura de governo; QUE, no caso da Transpetro, Sérgio Machado nos quase dez anos que dirigiu essa 
empresa construiu quase um monopólio e verticalizou a sua gestão de modo a ter um amplo controle sobre 
aquilo que era realizado na empresa; QUE, Sérgio Machado é pessoa indicada por Renan e chegava a 
despachar na casa deste; QUE, não pode provar que Sérgio Machado recebeu propina, mas por sua 
proximidade com Renan, o tempo de permanência e os níveis das contratações realizadas pela Transpetro, 
considera que valores relacionados a contratos dessa empresa foram repassados a políticos a título de 
propina; QUE, quem comandou durante muito tempo a Postalis foi Lobão, controlando as nomeações; QUE, 
no caso da nomeação do genro de Eunício Oliveira, cujo sobrenome ao que se recorda é Fenelon, para a 
Anac, ficou muito claro que essa pessoa não possuía a competência técnica necessária para ocupar cargo 
nessa agência reguladora; QUE, nesse caso, houve orientação do Governo para aprovar tal nome no âmbito 
do Senado; QUE, indagado sobre Jorge Luz, Silas Rondeau e Milton Lira esclareceu que Silas é o grande 
articulador desse grupo até por sua relação com Erenice Guerra; QUE, Silas atua principalmente na área de 
energia e possui uma grande trajetória nessa área; QUE, Silas não apenas tem conhecimento dos principais 
projetos do Governo na área de energia como trabalha na iniciativa privada; QUE, ao ter conhecimento de 
projetos, Silas costura, dentro do Ministério de Minas Energia e com as empresas, a execução desses 
projetos; QUE, Silas era a pessoa que mapeava os negócios; QUE, Silas ia até as empresas interessadas, se 
apresentava como intermediário de um ou mais integrantes desse núcleo duro e oferecia negócios com 
eventuais contrapartidas financeiras ilícitas para os integrantes desse núcleo; QUE, Silas não era o operador 
financeiro desses negócios; QUE, a título de exemplo desses negócios cita Belo Monte; QUE, Silas atuava 
em muitas frentes; QUE, nos projetos de Jirau, Silas teve protagonismo grande; QUE, em relação a Angra 
não tem certeza, mas pela forma sistêmica como o núcleo duro atua, provavelmente Silas atuou; QUE, Jorge 
Luz é uma pessoa muito ligada ao PMDB paraense e alguém que atua com muita desenvoltura; QUE, 
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Não bastasse isso, o próprio MILTON LYRA trabalhou no gabinete do então Deputado 

JOÃO LYRA e foi filiado a dois partidos políticos, o que corrobora sua proximidade com a 

política.' 

VICTOR COLAVITTI, em depoimento, afirmou ter sido sócio de MILTON LYRA nas 

empresas SUPER CANGURU, INTERNET POOL e CRÉDITO WEB. Pela proximidade 

com MILTON LYRA, frequentou encontros sociais em sua casa, nos quais demonstrava 

boas relações com empreiteiros e políticos, a exemplo de GERSON ALMADA (da ENGE-

V1X), RENAN CALHEIROS e o ex-Senador LUIZ OTÁVIO CAMPOS.°  O depoente tam-

bém participou a enorme mudança de patrimônio de MILTON LYRA. A respeito da relação 

deste com JOÃO LYRA, afirmou que MILTON LYRA foi coordenador da campanha para 

Governador. 

No caso da atuação com a HYPERMARCAS, NELSON MELLO narrou que, no final 

de 2012, em visita institucional ao então Senador GIM ARGELLO, líder de uma bancada de 

Senadores, conheceu MILTON LYRA na antessala do gabinete do parlamentar. 

Após, em 2013, encontrou MILTON LYRA nos corredores do Senado. NELSON 

MELLO narrou ter-lhe chamado a atenção a abertura de relacionamentos de MILTON 

LYRA no Senado. 

No final desse mesmo ano de 2013, após estreitar o relacionamento, MILTON LYRA 

procurou NELSON MELLO solicitando o pagamento de R$ 2.000.000,00 para ajudar "ami-

gos" que teriam despesas de atividades políticas. Para efetivar os pagamentos, NELSON 

MELLO e MILTON LYRA ou pessoas por ele indicadas celebrariam novamente contratos 

Milton Lira é uma pessoa que tem por negócios fundos de pensão e sistema financeiro; QUE, Milton 
Lira atua também com emendas; QUE, Milton Lira tem intimidade com o Postalis, mas não tem como 
apontar um fato concreto; QUE, num encontro com Gim Argello, por exemplo, Milton Lira 
demonstrou essa desenvoltura; QUE, foi convidado a ir até a casa de Milton Lira para, salvo engano, 
tratarem de um assunto relacionado com bolsa de valores; QUE, no decorrer do almoço, outros 
assuntos foram tocados, dentre estes assuntos fundo de pensão e temas ligados à Bolsa de Valores; 
QUE, o declarante sentiu que Romero Jucá mudou o seu foco e com o passar do tempo se tornou um 
homem do sistema financeiro, tanto que é uma espécie de porta-voz desse assunto no Congresso 
Nacional; QUE, não tem intimidade com Milton Lira mas sabe pelas conversas que participou que ele 
tem uma atuação muito forte com fundos de pensão e sistema financeiro; (...) QUE, o Renan é uma 
pessoa que conversa diretamente apenas com pessoas com as quais tenha muita proximidade; QUE, 
normalmente Renan se serve de terceiros; QUE, além de Anibal Gomes, Milton Lira é uma dessas poucas 
pessoas com quem Renan conversa diretamente; QUE, o Senador Renan é muito cuidadoso e discreto nas 
suas articulações; (...)" (fls. 144-150) 

3 	Vide Relatório de Pesquisa n. 770/2015 (fls. 152-164). 
4 	Termo de depoimento complementar n. 1 de VICTOR COLAVITTI. 
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ideologicamente falsos. Os "amigos" de MILTON LYRA a serem ajudados eram senadores 

do MDB. 

NELSON MELLO, inclusive, relatou nesse interregno encontros intermediados por 

MILTON LYRA com os também Senadores do MDB ROMERO JUCÁ e RENAN CALHEI-

ROS. Também disse ter ido à casa da Presidência do Senado quando era presidente RENAN 

CALHEIROS, em recepções nas quais conheceu, entre outros, EDUARDO BRAGA e EU-

NICIO OLIVEIRA. 

Sendo assim, NELSON MELLO notou o respeito dos parlamentares por MILTON 

LYRA, de modo que, em sua visão, fazia sentido pagar o que este solicitava em nome daque-

les. Tanto esses pagamentos eram em nome dos Senadores que MILTON LYRA dizia que os 

Senadores ajudavam as bases e tinham despesas de campanha. 

Posteriormente, MILTON LYRA e NELSON MELLO celebraram os contratos ideo-

logicamente falsos anteriormente ajustados. O primeiro deles, no valor bruto de R$ 

2.000.000,00, entre a CREDPAG Consultoria e Serviços Financeiros Ltda e a HYPERMAR-

CAS, data de 12 de dezembro de 2013. A CREDPAG, que, consoante NELSON MELLO, ti-

nha o nome na porta do escritório de MILTON LYRA, foi utilizada para acertos financeiros 

em nome deste com VICTOR COLAVITTP e está formalmente em seu nome.' 

Os valores referentes a esse contrato foram pagos parceladamente apesar de não ter ha-

vido contrapartida de MILTON LYRA. De fato, os dados obtidos a partir da quebra de sigilo 

bancário autorizada na Ação Cautelar n. 4.275 mostram que a HYPERMARCAS transferiu o 

total líquido de R$ 1.777.000,00 para a CREDPAG, conforme tabela a seguir: 

Origem Destinatário Valor (RS) 

888.500,00 

Data 

26/12/2013 HYPERMARCAS CREDPAG 
CONSULTO- 
RIA E SERVI- 
COS FINAN- 

CEIROS 
LTDA 

HYPERMARCAS CREDPAG 
CONSULTO- 
RIA E SERVI- 

444.250,00 31/1/2014 

5 	Termo de depoimento complementar n. 4 de V CTOR COLAVITTI. 
6 	Vide Relatório de Pesquisa n. 770/2015 (fls. 152-164). 
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COS FINAN- 
CEIROS 

LTDA 

HYPERMARCAS CREDPAG 
CONSULTO- 
RIA E SERVI- 
COS FINAN- 

CEIROS 
LTDA 

444.250,00 5/3/2014 

Essas datas são compatíveis com as previstas no contrato para pagamento da HYPER-

MARCAS, quais sejam, até 30/12/2013, até 31/1/2014 e até 28/2/2014. 

Após esses primeiros pagamentos, NELSON MELLO continuou a ter contatos com 

Senadores intermediados por MILTON LYRA e noticias sobre votações e jantares envol-

vendo esses parlamentares. NELSON MELLO igualmente narrou a clara percepção de me-

lhora no seu atendimento nos assuntos do Senado quando havia a intermediação de MILTON 

LYRA. 

Ainda em 2014, MILTON LYRA solicitou novamente o pagamento de vantagem inde-

vida a NELSON MELLO, agindo este na qualidade de diretor institucional da então HY-

PERMARCAS. MILTON LYRA informou que administraria os valores, mas os "amigos" 

saberiam de onde partiram os pagamentos. NELSON MELLO esclareceu que os amigos 

eram os Senadores apresentados por MILTON LYRA. 

Dessa segunda vez, os contratos ideologicamente falsos foram entre. 

BRAINFARMA e CREDPAG, no valor de R$ 1.095.000,00, datado de 30/4/2014; 

BRAINFARMA e CALAZANS DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, no 

valor de R$ 855.000,00, datado também de 30/04/2014; 

BRAINFARMA e ARC E ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES, no va-

lor de R$ 1.050.000,00, datado novamente de 30/04/2014; 

HYPERMARCAS S/A e CREDPAG, no valor de R$ 1.230.000,00, datado de 

8/8/2014 e com reconhecimento de firma de MILTON LYRA; 

HYPERMARCAS e CALAZANS DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, no 

valor de R$ 1.235.000,00, datado novamente de 8/8/2014; e 
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O HYPERMARCAS S/A e MEDICANDO INTERNET E COMUNICAÇÃO, no valor 

de R$ 1.235.000,00, datado de 8/8/2014. 

Todos esses contratos foram ideologicamente falsos, porquanto serviam apenas para dar 

cobertura formal aos pagamentos, ocorridos ao longo de 2014, sem nenhuma intenção de efe-

tiva contrapartida para a HYPERMARCAS. 

A BRAINFARMA é uma pessoa jurídica do grupo HYPERMARCAS. A CREDPAG e a 

MEDICANDO são formalmente de MILTON LYRA.7  

Os valores referentes a esse contrato foram pagos parceladamente apesar de não ter ha-

vido contrapartida de MILTON LYRA. 

De fato, os dados obtidos a partir da quebra de sigilo bancário autorizada na Ação Cau-

telar n. 4.275 mostram que a HYPERMARCAS e a BRAINFARMA transferiram os seguintes 

valores para a CREDPAG e a SISTEMA M DE COMUNICAÇÃO (MEDICANDO), con-

forme tabela a seguir: 

I
Origem Destinatário Valor (R$) 

486.453,75 

Data 

BRAINFARMA CREDPAG 
LTDA 

16/5/2014 

BRAINFARMA CREDPAG 
LTDA 

486.453,75 11/6/2014 

HYPERMARCAS SISTEMA M 
DE COMUNI- 

CAÇÃO 

548.648,75 19/8/2014 

HYPERMARCAS CREDPAG 
LTDA 

546.427,50 19/8/2014 

HYPERMARCAS SISTEMA M 
DE COMUNI- 

CAÇÃO 

548.648,75 8/9/2014 

HYPERMARCAS CREDPAG 
LTDA 

546.427,50 8/9/2014 

As empresas CREDPAG e SISTEMA M DE COMUNICAÇÃO (MEDICANDO) são 

formalmente de MILTON LYRA.8  

7 	Vide Relatório de Pesquisa n. 770/2015 (fls. 152-164). 
8 	Vide Relatório de Pesquisa n. 770/2015 (fls. 152-164). 
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A própria coincidência de datas de assinatura e pagamentos dos dois contratos com a 

CREDPAG e com a MEDICANDO já evidencia se tratar de uma mesma situação fática para 

repasse de dinheiro, não de efetivo negócio jurídico bilateral. 

Em quebra de sigilo telemático e bancário (Ação Cautelar n. 4.313), a Comissão de Va-

lores Mobiliários (CVM) enviou relatório de auditoria externa na HYPERMARCAS. No re-

latório, consta e-mail de 6/8/2014, data compatível com a assinatura dos contratos acima 

mencionados, de NELSON MELLO a CARLOS SCORSI, também da HYPERMARCAS, 

indagando se este poderia receber MILTON LYRA para assinar os contratos da CREDPAG, 

MEDICANDO e CALAZANS: 

Nelson Mello 

N06/002014, Nelson amorno° ao koOl Se ele pode receber o Sr Milton pare assinares tomates dasemprams Cred1Pap,Mmic1ndo 'Calmam. Cate ressaltar nue Palco Ltm 

do for pane aio quadro socretirlotla empresa Cabuim 

knol pediu que este e-mall chulé reiterei entre eles e soldou que Informasse os dores rpm deveriam laxo para cada empresa. Inflarmos ressaltar que for Identikado era 

planelsa rekrtnte a evIdendels" °valor de Ft5 L650.000.°0 para a Projeto Parlaras fla. 

—4101,0  
DÉ.: Minn INL 

, talem: put.feiVde ir te 111‘149 
PrÉ-Maktetskoe 
krealitastah Nanaram' 
aansasortkIkaombsteso 

cul M/101415:14 

Cot! Roberto Scork 

RFS:Agenda Se f kiga Ipits elmoía 

1, Pai, M110/1140, 

roEtarnfulflúroOzrcxJCmflMudnn 

Elo 
Mnnlisú 

I1 Ai amos. 
! 	10 61010sirs 

1 	101e 1111101,4 

! 

1 
	

0111401113 LM,' 

1I: *ppm* na 

L11 1112Sre 
No Rata 
rasa dseeLn 

oM 114AILIAR 
LUZ 4,1111M I hOliWil 

II M10 PM X1110 II VII) 	 e 	usasul 
c  Dei  erm 1 Real I &min I 1ns. I 	Nen m 	 ~ I al ! j Role Is11 	I 	1~ 
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- 	ÉS 	- ÉS 	- 14 	j, .9_,,..,‘,....F ;mas 	asissapros • doo 04mM  roissanrele: 
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&ORM 11 	014/1. 
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O 201.61CTSProMi-CONFiDENCIAL 25 
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No mesmo relatório, há e-mail datado de 8/8/2014 de SÍLVIO TADEU AGOSTINHO a 

NELSON MELLO e CARLOS SCORSI, todos da HYPERMARCAS, indagando sobre a 

possibilidade de alteração dos valores dos contratos para que não ficasse 1/3 do montante to-

tal para cada contratada: 
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Nelson Mello 

Em crajosinu, srmo quenionou Nebon e Sm rsi se há a possibilidade de alterar os valores dos contratos céns prestadoes Credpag, [atuam e kledndo pira que não fique 1/3 

para oda Tagader. Nelson lgormou que ris contratos0SM assinado, e No permitem alteranki 

e 	li 

lo 
Maneei. Credps ~Se e Ganis 

Pare Nblacleu AgostiniuryCirloalabirto konT 

SCOrlijá tern Xntrates 	quesallo engano, 	p errnUm mãs rradinsas racralorm... 

De Sbiondeu Aparto 
Crida& ent malen, 'de nato& 2014 1&48 
PIM IMCM Melle‘ Carlos Poberb Scorml 
Acarta: Eric amante Crio1pag, Mit/cudo e eduzam 

Pichar e Scort 

Filemos peqUenas otite repjcs ao *Neto desse, dois contratos. 

Pergvnto:há porittladv de itoraralYika5 enfie eles pon que cl, foque 1/3 pua cede prestador? 

Grato. 

Sitio Toem Agodrdie 
HYP<Mlart13- Unidade adule Ja retini 
~mia de Planejamento Financeiro 
Tektone» 55 11 3627-4341 
sivii.noStkt,,hyrermanicSoatr 

02016 iCTSProcMit- cONRDOON. 	 27 

Obviamente, se os contratos fossem verdadeiros, os valores pagos não seriam aleatoria-

mente alterados apenas para não demonstrar divisão igualitária de um montante global, mas 

corresponderiam ao montante da contrapartida. Também isso evidencia o caráter fictício dos 

documentos. 

Adicionalmente, o outro suposto contratante com a HYPERMARCAS, o advogado 

FLÁVIO CALAZANS, do CALAZANS DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, cele-

brou acordo de colaboração. Em depoimento prestado no seu bojo, confirmou não ter havido 

contrapartida de serviços pelo escritório à HYPERMARCAS? 

Nas contas apresentadas por FLÁVIO CALAZANS, observam-se 2 pagamentos da 

BRAINFARMA, pessoa jurídica do grupo HYPERMARCAS: 

Origem Destinatário Valor (R$) 
1 

Data 

BRAINFARMA CALAZANS 
DE FREITAS 
ADVOGA- 

DOS ASSOCI- 

401.208,75 22/5/2014 

9 	Vide Relatório de Pesquisa n. 770/2015 (fls. 152-164). 
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ADOS 

BRAINFARMA CALAZANS 
DE FREITAS 
ADVOGA- 

DOS ASSOCI- 
ADOS 

401.208,75 18/6/2014 

Há também, em datas posteriores a esses recebimentos, transferências da CALAZANS 

para a IDTV, formalmente de MILTON LYRA. Essas transferências são indicadas abaixo: 

I i 	Origem Destinatário Valor Data 

CALAZANS DE FREI- IDTV R$ 71.000,00 31/7/2014 
TAS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS 

CALAZANS DE FREI- IDTV R$ 70.000,00 7/8/2014 
TAS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS 

CALAZANS DE FREI- IDTV R$ 60.000,00 14/8/2014 
TAS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS 

CALAZANS DE FREI- IDTV R$ 40.000,00 18/8/2014 
TAS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS 

CALAZANS DE FREI- IDTV R$ 70.000,00 3/9/2014 
TAS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS 

Logo, também por esse meio se evidencia a atuação de MILTON LYRA nesses contra-

tos ideologicamente falsos com a HYPERMARCAS. 

A última das seis contratantes com a BRAINFARMA foi a ARC E ASSOCIADOS AU-

DITORES INDEPENDENTES. 

Nesse caso, constam duas notas fiscais datadas de 9/5/2014, as duas com os valores de 

R$ 492.712,50. 

A quebra de sigilo bancário autorizada na Ação Cautelas n. 4.275 mostra a intensa mo-

vimentação bancária entre a ARC E ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES e em-

presas de MILTON LYRA, inclusive em datas contemporâneas aos fatos em tela. 
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De 23/5/2014 a 30/12/2015, em 43 transações, a ARC transferiu para as empresas 

CREDPAG e ML GROUP o expressivo valor de R$ 3.003.912,00. 

E, na Ação Cautelar n. 4.195, apreendeu-se caderno do ML GROUP (item 36) com di-

versas anotações do nome RICARDO CUNHA, sócio da ARC E ASSOCIADOS AUDITO-

RES INDEPENDENTES, além dos nomes CALAZANS DE FREITAS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS e NELSON MELLO. Em um papel dentro desse caderno, há anotação de 

"Encontro com os Srs. Corrales e Ricardo Cunha — Hotel Emiliano", nos dias 30/9/13 e 

1/10/13 "das 13:-13:30". 

Na agenda telefônica (item 31), também constam números de telefone de RICARDO 

CUNHA e da ARC Recife (cidade da sede da pessoa jurídica), além de dois do "SR. NEL-

SON MELLO HYPERMARCAS". 

O item 35 da apreensão, uma lista de contatos, contém os e-maus de NELSON 

MELLO e de RICARDO CUNHA. 

O item 28, com diversos cartões de apresentação, também traz os de RICARDO CU-

NHA e de NELSON MELLO. 

Por outras palavras, o dinheiro da HYPERMARCAS sempre chegou às empresas admi-

nistradas de fato e direito por — ou, ao menos, bastante relacionadas a - MILTON LYRA. 

Uma vez mais, agora em abril de 2015, MILTON LYRA solicitou a NELSON 

MELLO o pagamento de vantagem indevida aos "amigos", referindo-se a parlamentares. 

Desta feita, os contratos ideologicamente falsos foram entre: 

HYPERMARCAS e CREDPAG, no valor de R$ 1.250.000,00, datado de 1/5/2015; 

HYPERMARCAS e MEDICANDO, no valor de R$ 1.500.000,00, também datado 

de 1/5/2015; 

HYPERMARCAS e CALAZANS DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, no 

valor de R$ 2.750.000,00, igualmente datado de 1/5/2015; e 

COSMED e ARC ASSOCIADOS, no valor de R$ 1.500.000,00, novamente datado 

de 1/5/2015. 

4. 
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Atenta-se para o fato de que novamente os contratos foram todos assinados no mesmo 

dia. 

Os valores referentes a esses contratos foram pagos apesar de não ter havido contrapar-

tida de MILTON LYRA. De fato, os dados obtidos a partir da quebra de sigilo bancário auto-

rizada na Ação Cautelar n. 4.275 mostram que a HYPERMARCAS transferiu os seguintes 

valores para a CREDPAG e a SISTEMA M DE COMUNICAÇÃO (MEDICANDO), con-

forme tabela a seguir: 

Origem Destinatário Valor (R$) Data _ .... 

HYPERMARCAS SISTEMA M 444.250,00 15/5/2015 
DE COMUNI- 

CAÇÃO 

HYPERMARCAS CREDPAG 370.208,33 15/5/2015 
CONSULTO- 
RIA E SERVI- 
COS FINAN- 

CEIROS 
LTDA 

HYPERMARCAS SISTEMA M 444.250,00 9/6/2015 
DE COMUNI- 

CAÇÃO 

HYPERMARCAS CREDPAG 370208,33 9/6/2015 
CONSULTO- 
RIA E SERVI- 
COS FINAN- 

CEIROS 
LTDA 

HYPERMARCAS SISTEMA M 444.250,00 10/7/2015 
DE COMUNI- 

CAÇÃO 

HYPERMARCAS CREDPAG 370.208,33 10/7/2015 
CONSULTO- 
RIA E SERVI- 
COS FINAN- 

CEIROS 
LTDA 

A HYPERMARCAS e a COSMED são do mesmo grupo. 

INQUÉRITO 4487 
	

15 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

A CREDPAG e a MEDICANDO, já se viu acima, são formalmente de MILTON 

LYRA. Por outras palavras, o dinheiro da HYPERMARCAS novamente chegou às empresas 

administradas de direito e de fato por MILTON LYRA. A própria coincidência de datas de 

assinatura e pagamentos dos dois contratos com a CREDPAG e com a MEDICANDO já evi-

denciam se tratar de uma mesma situação fática para repasse de dinheiro, não de efetivo ne-

gócio jurídico bilateral. 

A CALAZANS DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS e a ARC ASSOCIADOS 

celebraram contratos fictícios e são relacionadas a MILTON LYRA, como dito acima. 

O Relatório de Inteligência Financeira n. 20044 do COAF confirma os relacionamentos 

entre as empresas mencionadas e a CREDPAG, tendo reportado como suspeitos, entre outros, 

os seguintes créditos em seu favor, no período de 1/1/2014 e 31/12/2015 (fls. 77-100): 

de R$ 3.091.979,99, a débito da HYPERMARCAS; 

de R$ 2.982.000,00, a débito da MEDICANDO; 

de R$ 972.907,50, a débito da BRAINFARMA; e 

de R$ 1.743.000,00, a débito da ARC E ASSOCIADOS, uma das empresas celebran-

tes de contratos ideologicamente falsos com a HYPERMARCAS. 

As movimentações financeiras foram consideradas suspeitas em razão de uso de procu-

ração ou outro tipo de mandato, representação de diversas empresas pelos mesmos procura-

dores, incompatibilidade das atividades e faturamentos com o perfil econômico e 

movimentação incompatível com patrimônio, atividades ou capacidade financeira. 

A busca e apreensão (Ação Cautelar n. 4.195) em endereços das pessoas jurídicas e no 

endereço residencial de MILTON LYRA encontrou contratos de mútuo fictícios entre empre-

sas dele em datas posteriores e próximas aos contratos com a HYPERMARCAS, tal como 

descrito no relatório de análise da medida cautelar. Também se encontraram extratos bancá-

rios com o trânsito dos valores da HYPERMARCAS para a MEDICANDO e a posterior 

transferência dos valores para a conta pessoal de MILTON LYRA.1°  Isso mostra o recebi-

mento e a circulação do dinheiro recebido da HYPERMARCAS entre as empresas de MIL-

TON LYRA mediante ocultação por contratos ideologicamente falsos. 

10 Vide Relatório de Analise n. 119/2016 (fls. 102-142). 
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Também se arrecadaram jornais com reportagens sobre a HYPERMARCAS (item 3 do 

Auto), a primeira datada de poucos meses após o primeiro pedido de vantagem indevida, a 

corroborar o interesse de MILTON LYRA pela pessoa jurídica em decorrência dos contratos 

ideologicamente falsos. 

Igualmente chama a atenção o fato de que as empresas MEDICANDO, CREDPAG e 

INTERNETPOOL funcionam no mesmo endereço — fato esse demonstrado também na exe-

cução da medida cautelar de busca e apreensão, corroborando o depoimento de NELSON 

MELLO. Este também afirmou que elas funcionam com os mesmos letreiros, o que é deve-

ras estranho, sobretudo por se tratar de empresas de ramos de atividade bastante distintos. 

Com  efeito, para as atividades licitas o comum é que se tente chamar a atenção para o estabe-

lecimento, o que inclui placas com o nome comercial, no intuito de captação de clientela. 

Embora o pagamento de vantagem indevida mediante esses contratos não seja objeto da 

investigação, sua narrativa serve para reforçar a atuação de MILTON LYRA e NELSON 

MELLO no mesmo contexto. 

Há outras evidências da atuação de MILTON LYRA com NELSON MELLO pela 

HYPERMARCAS. NELSON MELLO informou que em 2015 MILTON LYRA lhe pediu 

para apresentar as empresas das quais era sócio para a área de negócios da HYPERMAR-

CAS. Consoante NELSON MELLO, houve a apresentação de aplicativo cujo projeto era tão 

embrionário, mesmo apresentado em duas reuniões com intervalo de sete meses, que nunca se 

tornou um produto. 

Em quebra de sigilo telemático de MILTON LYRA, devidamente autorizada pelo Su-

premo Tribunal Federal (AC 4276), surpreende-se mensagem eletrônica datada de 31/5/2016 

de Saulo Carneiro, da MEDICANDO, para MILTON LYRA, dando conta da apresentação 

que ambos fizeram na HYPERMARCAS. Eis o teor dessa mensagem: 

Milton, 

essas foram as apresentações que fizemos à Hypermarcas. Na primeira abordagem, cuja 
reunião estavam presentes o diretor Diego Luz e o VP Luiz Violland, apresentamos o ar-
quivo iniciado por 'I'. Depois dos feedbacks, refinamos o projeto e apresentamos aos di-
retores Diego Luz e Alexandre Igor os arquivos iniciados pelo número '2', que avaliaram 
bem a proposta. 

INQUÉRITO 4487 	 17 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Por volta de julho de 2015, aproximadamente, os contatos se esfriaram e não tivemos 
mais retomo sobre o projeto apresentado. 

Ate, 

4\) 
\ J MEDICANDO 

Ululo Carneiro 
Pintaria de Mercado 

(61)3532-0825 
(61)8132-4978 

Portanto, a palavra de NELSON MELLO foi corroborada inclusive no tocante à apre-

sentação de MILTON LYRA de um produto da MEDICANDO na HYPERMARCAS. 

NELSON MELLO informou que, depois, MILTON LYRA apresentou a companhia 

BABY YOU como gestora de e-commerce. Todavia, novamente, o projeto não tinha consis-

tência, era pequeno, de modo que não houve evolução nas tratativas. 

Além disso, a administradora do condomínio onde se situa o escritório da HYPER-

MARCAS informou um total de 20 entradas de MILTON LYRA no prédio de 6/3/2014 a 

27/10/2015, isto é, em datas compatíveis com os fatos investigados. Dessas entradas, 17 tive-

ram a finalidade de visitar NELSON MELLO (fls. 441-445). Importante frisar que essas 

mesmas entradas foram negadas pela HYPERMARCAS, em resposta a oficio anterior do Mi-

nistério Público (fl. 446). 

Na Ação Cautelar n. 4.276 encontraram-se três e-maus de MILTON LYRA com os ter-

mos NELSON MELLO e HYPERMARCAS. 

O relacionamento entre MILTON LYRA e NELSON MELLO também é corroborado 

pelos vários contatos telefônicos realizados entre os dois (obtidos na Ação Cautelar n. 4.274), 

por mensagens de textos ou por mensagens de voz, conforme ficou demonstrado no diagrama 

a seguir: 
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Diagrama 1: Relacionamento entre Milton Lyra e Nelson Mello por meio de ligações telefônicas e mensagens de texto 

(

37 	 143 

5511999743033 	 5511971276189 
Terminal Abibuido a Nelson Mello 

57 >if  14 

Vinculo 

Nelson José de Mello 
CPF: 13011022100 

5561992816189 

\\C 

Além do mais, os contatos entre MILTON LYRA e NELSON MELLO não se limita-

ram a essas ligações. Há, adicionalmente, diversos contatos feitos com a HYPERMARCAS, 

conforme ficou demonstrado a seguir: 
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Diagrama 2: Relaaonamento entre Milton Lyra e Nelson Meto por meio de INaçaes telefônicas e mensagens de texto para terminal da HYPERMARCAS 

  

IffM3IMARCAS 

vold.  

551198=33 5511971376199 

  

  

Visado 

5561992916 1,9 

NITRI DE OLIVEIRA L'IRA FILHO 
CW.91171.150704 

Portanto, resta bem demonstrada a atuação de MILTON LYRA, inclusive em concurso 

com NELSON MELLO, este na qualidade de representante da HYPERMARCAS, perante 

parlamentares federais, mediante pagamento de vantagem indevida. 

1.3. INVESTIGAÇÃO SOBRE O PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A EUNICIO OLIVEIRA 

Retrocedendo-se um pouco temporalmente, chega-se ao fato relatado: recebimento de 

vantagem indevida acobertada pelos contratos ideologicamente falsos que integram a presente 

investigação. 

Nesse caso, ainda em 2014, MILTON LYRA já tinha informado a NELSON MELLO 

que EUNÍCIO OLIVEIRA era um Senador promissor, indicando que, por isso, pagasse van-

tagem indevida a ele, no mesmo modelo de utilização de contratos ideologicamente falsos 

(Vide termo de depoimento complementar às fls. 572-578)." 

11 Em termo de depoimento complementar, NELSON MELLO afirmou: "que deseja prestar depoimento; que 
confirma o segundo termo de depoimento prestado em março de 2016; que os telefones utilizados na época 
de diretor de relações institucionais da Hypennarcas eram di (11) 9974-3033 e o da companhia (11) 98281-
3033; que o e-mail utilizado era nmello@hypermarcas.com.br  e o particular enemello@uol.com.br; que na 

INQUÉRITO 4487 	 20 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Posteriormente, RICARDO LOPES AUGUSTO confessadamente procurou o presi-

dente da HYPERMARCAS, JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO, solicitando doações. 

JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO, a seu turno, indicou NELSON MELLO para tratar do 

assunto.' 

Hypermarcas sabiam da contratação mencionada no segundo termo as pessoas da área de contas a pagar; 
que algumas dessas pessoas eram Carlos Scorsi, Sílvio e Erisberto Valladão; que essas pessoas eram 
operacionais; que apenas o depoente na época da contratação sabia que aos contratos não correspondia 
contrapartida; que o depoente foi presidente da companhia e algumas dessas pessoas foram por ele 
contratadas, de modo que não houve questionamento nem suspeita sobre os contratos à época; que não sabe 
a que se referem os contratos com a Prade e Prade Advogados Associados, mencionados ao depoente; que a 
Prade e Prade Advogados Associados não foi indicada por Milton Lyra; que também não se recorda dos 
contratos com a Ycatu; que também não se recorda dos contratos com o Instituto Paraná; que a Ycatu e o 
Instituto Paraná não foram indicados por Milton Lyra; que tratou com outras pessoas das empresas de 
Milton Lyra na Hypermarcas; que em outra ocasião tratou com essas pessoas da área de atendimento médico 
também na empresa; que de outra vez também tratou sobre inconsistência de documentos dos contratos; que 
Ricardo Lopes Augusto telefonou ao depoente; que este não foi apresentado por Milton Lyra; que Milton 
Lyra perguntou se tinha sido procurado por algum emissário do Eunício, no Senado; que Ricardo Lopes 
Augusto telefonou ao depoente; que Ricardo foi à casa do depoente alugada em Brasília pela Hypermarcas e 
tratou sobre doação; que o depoente fez uma triagem e entendeu que Eunício Oliveira ascenderia dentro do 
PMDB do Senado, porque isso já era voz corrente; que Ricardo Augusto pediu o valor de 5 milhões de 
reais; que Ricardo provocou encontro com uma pessoa de marketing da campanha de Eunício; que essa 
pessoa era de Salvador; que houve contrato com emissão de notas falsas até o valor de 5 milhões de reais; 
que Ricardo procurou novamente o depoente porque a empresa prestadora de serviços não conseguiu emitir 
notas no montante total; que por isso Ricardo indicou outra empresa do próprio grupo que ele era executivo; 
que essa empresa era a Confederal; que Ricardo pediu mais de 5 milhões de reais e o depoente chegou a 
esse valor; que Milton Lyra dizia que quem se sobressaia na CAE era o Senador Jucá e que outro se 
sobressairia, como se fosse em um "turfe", aposta neste aqui; que Milton Lyra disse que apostasse em 
Eunício e por consequência disso decidiu investir esses valores; que não houve doação formal da 
Hypermarcas para a campanha de Eunício Oliveira; que em nenhuma entidade da qual participou tinha 
poder de doar valores a campanhas políticas; que nas iniciativas mencionadas no depoimentos anterior não 
agia em nome das entidades; que Ricardo se identificou como arrecadador de campanha de Eunício 
Oliveira; que o depoente avaliou o potencial de Eunício Oliveira; que depois disso Milton Lyra perguntou se 
o assunto com Ricardo andou; que Ricardo fez uma apresentação formal de candidato de Eunício Oliveira 
nessa oportunidade; que o próprio depoente fez uma série de análises sobre o potencial de Eunício Oliveira; 
que a área de marketing era uma boa alternativa para os contratos fictícios; que as empresas de marketing 
não tinham capacidade financeira para os 5 milhões de reais; que era normal Milton Lyra falar sobre os 
políticos, quem tinha potencial, quem não, etc.; que todos os valores pedidos por Milton Lyra foram pagos; 
que Milton Lyra mencionava bases e outros motivos para pagamentos mesmo fora da eleição de Senador; 
que um dos motivos que fez o depoente ponderar sobre Eunício Oliveira e decidir pela doação foi Milton 
Lyra ter mencionado a respeito do potencial desse parlamentar; que Milton Lyra também mencionou 
Eduardo Braga sobre um grande interlocutor do governo; que se seguisse os conselhos do Milton Lyra teria 
prestado auxílio financeiro a mais pessoas; que este sempre dizia que pensasse no futuro, em um projeto 
maior; que não soube nem quis saber se Milton Lyra prestava serviços a outras pessoas; que o depoente teve 
contato com Paulo Roberto Alves dos Santos e Maurenizia, sabendo que ambos eram das empresas da Bahia 
Campus e Confirma; que as empresas foram apresentadas como prestadoras de serviço à campanha de 
Eunício Oliveira; que portanto sabia que a quantia se destinaria à campanha; que os 5 milhões só não foram 
para essas empresas por causa da necessidade de pagamento de impostos no Estado de São Paulo; que não 
pagou quantias em espécie a Milton Lyra; que nunca auferiu vantagem com esses contratos; que tratou de 
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RICARDO LOPES AUGUSTO, sobrinho de EUNÍCIO OLIVEIRA, afirmou em in-

terrogatório que era arrecadador de verbas da campanha deste último a Governador do Estado 

do Ceará, em 2014. 

Conquanto EUNICIO OLIVEIRA negue qualquer envolvimento de RICARDO LO-

PES AUGUSTO em sua atividade política (fl. 652), vários depoimentos e provas, deste e de 

outros casos, são lineares em apontar RICARDO LOPES como um dos principais interme- 

projeto legislativo de impostos representando entidades para tecnicamente demonstrar problemas; que tem a 
formação de economista; que isso foi formalmente discutido por exemplo com áreas técnicas do Senado; 
que isso está em atas registradas; que trocou e-maus explicando porque não fazia bem por exemplo colocar 
IPI em medicamentos; que também tratou sobre ICMS para incentivar áreas de desenvolvimento; que 
lembra de ter trocados teses, pareceres, etc; que mandou e-mail para pessoas da CAE, do gabinete de 
Romero Jucá, de Paulo Bauer, de um Deputado do PT que é de seguridade e saúde; que é possível que 
Milton Lyra tenha sido copiado em alguns e-mails sobre projetos legislativos; que Milton Lyra precisava 
entender os assuntos tratados pela Hypermarcas para ajudar na explicação dos posicionamentos aos 
parlamentares; que não sabe para quem se destinavam os montantes repassados a Milton Lyra; que não tinha 
acesso ao e-mail da companhia quando estava em Brasília; que não se recorda de projetos de lei ou 
resolução, etc., nos quais Milton Lyra atuou; que sobre o M1P isso foi assunto da Câmara, nunca foi do 
Senado; que sobre esse já mencionou; que sobre o PLS 130/2015, informado que Milton Lyra depôs no 
sentido de ter atuado em favor da Hypermarcas; que Milton Lyra sabia de todas as frentes que o depoente 
atuava; que essas frentes são projetos de lei, de resolução, etc.; que o depoente nunca orientou nem pediu 
para Milton Lyra atuar em frentes legislativas; que se ele o fez não foi orientado nem pedido; que Milton 
Lyra sabia o que o depoente estava fazendo; que por várias vezes Milton Lyra pediu e o depoente foi 
recebido; que esse tipo de ato era o de "abrir portar" a que o depoente se referiu; que a primeira reunião que 
o Milton Lyra conseguiu foi com Romero Jucá; que apresentou as vantagens e desvantagens de um projeto 
de incentivo fiscal; que o depoente e outras entidades também mandaram sugestões para Romero Jucá; que 
salvo engano o Estado de São Paulo, na gestão de Guido Mantega, fazia um movimento para extinção dos 
incentivos fiscais e o depoente ofereceu material que explicava a insegurança jurídica até dessa discussão; 
que todos os meios de imprensa mencionaram essa discussão; que fez visitas em caravanas e Senadores 
como Romero Jucá e Renan Calheiros demonstrando isso; que muitas vezes representava mais de uma 
entidade e por isso era figurinha carimbada; que o presidente da CAE era Deicídio do Amaral e defendia a 
posição de evitar a guerra fiscal; que isso é se esse for o projeto de lei que o depoente está pensando; que 
estava presente na CAE nas discussões formais quase toda quarta-feira de manhã, dia em que ocorriam os 
debates; que nunca tratou com Eunício Oliveira sobre esse assunto; que nunca viu Eunício Oliveira na CAE; 
que tratou com Eunício Oliveira sobre vantagens e desvantagens do incentivo fiscal; que esteve formalmente 
em seu gabinete; que nessa ocasião, em 2014, estava com um grupo; que outra vez Eunício Oliveira estava 
presente na sala do então Presidente do Senado, Renan Calheiros; que nessa reunião estava em "caravana", 
com o governador do Estado de Goiás e mais cerca de 15 pessoas; que tratou também de possível extinção 
de incentivo fiscal; que defendia que deveria haver a disciplina e não a extinção dos incentivos fiscais; que 
pendia um debate súmula vinculante no STF; que essa súmula acabaria o incentivo fiscal sem anuência por 
unanimidade do CONFAZ; que o incentivo fiscal da Hypermarcas na época era concedido por diversos 
estados e hoje só tem fábrica em Goiás; que o pleito do depoente e de outras entidades era ocorrer uma 
transição dos incentivos; que a empresa optou por vender algumas outras áreas de atuação para focar em 
medicamentos; que não vinculava os contratos fictícios a senadores específicos; que tinha mais ou menos 
quem eram os "amigos" referidos por Milton Lyra; que percebia quem poderiam ser as pessoas em razão de 
frequentar jantares e eventos diversos nos quais eles estavam presentes; o entendimento do depoente é de 
que os valores iam para despesas dos "amigos", não sabendo a efetiva destinação, nem se ia para campanhas 
ou outro fim; que os nomes das empresas inicialmente mencionadas, Ycatu, Prade e Prade Advogados e 
Instituto Paraná, tem quase absoluta certeza que não foram com o Milton Lyra; que apenas Funaro e Milton 
Lyra pediram a celebração de contratos fictícios ao depoente; que uma vez Milton Lyra estava na sala de 
espera do Funaro; que só sabe dessa vez de ambos estarem juntos; que isso foi em 2013; que falava em 
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diários de EUNíCIO OLIVEIRA, atuando especialmente na arrecadação de quantias em 

prol do Senador. 

De fato, além de ser sobrinho de EUNíCIO OLIVEIRA, RICARDO LOPES já foi 

Secretário Parlamentar do então Deputado Federal EUNICIO OLIVEIRA' e sócio-adminis-

trador da CONFEDERAL, empresa sobre o qual EUNíCIO OLIVEIRA detinha 98,30% das 

cotas até 2013, o que demonstra a total confiança deste em RICARDO LOPES para repre- 

patrocínio cultural envolvendo alguns dos contratos fictícios; que não podia colocar valores na área de 
informática, entre outros, pelos montantes elevados; que falava internamente com esse linguajar autorizando 
pagar; que, lida a planilha, imagina que estava pedindo internamente pagamentos; que as contribuições 
foram feitas e em algum momento essas planilhas podem ter circulado internamente; que vinculou 
mentalmente, achando, por um comentário de Milton Lyra, os contratos aos pagamentos de contratos 
fictícios; que não haveria outra fonte para esses comentários; que não sabe a que se refere o projeto 
jerônimo; que essa planilha pode ter passado pelo depoente; que pode preventivamente ter anotado essa 
vincula*, sem saber; que nada mais disse nem foi perguntado." 

12 RICARDO LOPES AUGUSTO afirmou: "que, tem interesse em responder às perguntas; que tem noção dos 
fatos investigados; que é sócio-gerente da Confederai, sócio-gerente da Confere e apenas sócio da Táxi 
Aéreo Confiança, Corpus, Bluce, e Rede Elo de Comunicação; que é sócio da Confederai desde 2003, 
quando veio a Brasília, que já entrou como sócio-gerente na Confederai; que não sabe a data em 2003; que 
em 2003 era sócio o Eunicio Oliveira ou a Mônica; que entrou com o capital social de 1,9% ou 2,0%; que 
Mônica era a antiga sócia; que esse capital social à época era em tomo de R$ 400.000,00 reais; que adquiriu 
as cotas ao Eunício Oliveira; que Eunício Oliveira tinha os outros 98%, o restante; que trabalhou em outra 
empresa de Eunício, no Ceará, chamada Corpus; que a Corpus tinha o mesmo objeto social da Confederai; 
que a Corpus atuava em Fortaleza, Pernambuco e São Paulo; que cresceu na Corpus, galgando espaço, tendo 
começado como estagiário; que Eunício convidou o depoente para ser sócio da Confederai; que Eunício 
também convidou para gerenciar a empresa; que antes desse convite era a Mônica que administrava a 
empresa; que Mônica é esposa de Eunício; que tem poderes exclusivos de administração na empresa; que 
quando entrou a Mônica deixou de administrar a empresa; que veio para Brasília para administrar a empresa 
Confederai; que depois passou também a administrar outra empresa de alimentação e alarme, mas na época 
não tinha alarme; que está em Brasília desde 2003; que pagou parceladamente a dívida para entrar na 
empresa com os próprios lucros auferidos; que não sabe até quando pagou essa dívida; que Eunício Oliveira 
saiu da empresa em 2008 ou 2012, não sabendo precisar; que uma outra pessoa, jurídica, entrou no lugar de 
Eunício, a Remmo; que são sócios da Remmo Eunício Oliveira e Hemane; que Hemane não tem relação de 
parentesco com Eunício Oliveira; que a Remmo é uma empresa de participações; que Eunício Oliveira já 
não ia na empresa desde 1998; que, quando muito, ia a uma confraternização de natal ou algo do gênero; 
que a Confederai não deve a Eunício Oliveira; que não sabe se Eunicio Oliveira transferiu ou vendeu as 
cotas para a Remmo; que a Remmo é empresa de participações, não sabendo o motivo de Eunicio Oliveira 
ter optado por ela adquirir as cotas sociais; que recebe pro-labore da Confederai; que há distribuição de 
lucro aos sócios da Confederai, a Remmo e ao depoente; que a Confederai não distribui lucro para os sócios 
da Remmo; que conheceu Nelson Mello, o qual procurou para pedir ajuda financeira à campanha de Eunício 
Oliveira em 2014; que fez uma lista dos doadores eleitorais e uni deles era a Hypermarcas; que tirou a lista 
de doadores da intemet; que disse a Eunício Oliveira e este autorizou a procurar a Hypermarcas; que 
participou da campanha de Eunício Oliveira, geralmente indo aos finais-de-semana ao Ceará; que 
panfletava, falava com amigos, etc; que aqui em Brasília teve interlocução com Nelson Mello e outras 
pessoas, inclusive concorrentes, para doações; que procurou a Via, uma construtora no Park Way cujo nome 
não se recorda; que Nelson Mello era Diretor de Relações Institucionais da Hypermarcas; que procurou o 
"Júnior" da Hypermarcas e disse que era sobrinho do candidato e ocorreria eleição; que marcou de 
encontrar o Nelson Mello; que Nelson Mello disse que ajudaria; que depois de um tempo Nelson Mello 
doou oficialmente ao próprio candidato; que encontrou Nelson Mello na casa deste; que eram dois 
empresários, cada um querendo "vender seu serviço"; que nessa conversa viram que poderiam prestar 
serviços para Nelson Mello nas indústrias da Hypermarcas em Goiás; que também fizeram contrato de 
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sentá-lo em questões políticas e financeiras, relação que ultrapassa em muito a de simples 

convivência familiar. 

Nesse ponto, JOSÉ DE CARVALHO FILHO, que ocupava o cargo de Diretor de Rela-

ções Institucionais da ODEBRECHT, em seu depoimento de n. 23, declarou pagamentos em 

espécie no valor de R$ 2.100.000,00, entre o final de 2013 e o início de 2014, ao Senador 

EUNíCIO OLIVEIRA. Na ocasião, apontou RICARDO LOPES AUGUSTO como inter-

mediário de EUNICIO OLIVEIRA na arrecadação das quantias.' 

Os pagamentos se deram pelo chamado Setor de Operações Estruturadas da 

ODEBRECHT, o qual tinha a função de operacionalizar o pagamento de vantagem indevida a 

agentes públicos no Brasil e no exterior.' 

prestação de serviços, também em 2014; que só teve um contrato com a Hypermarcas; que, apresentado o 
contrato com a Hypermarcas, reconhece a assinatura como sendo sua; que aparentemente é esse apresentado 
o contrato com a Hypermarcas referido; que a Confederai recebeu por esse contrato; que a Confederai não 
prestou esse serviço porque Nelson Mello disse que procuraria uma pessoa para cuidar da implantação; que 
essa pessoa da Hypermarcas era Valladão, não sabe se Erisberto ou Felisberto; que essa pessoa era da 
auditoria da Hypermarcas; que isso foi em 2014 ou 2015; que Valladão chegou a ir à Confederal por pelo 
menos duas vezes para tratar do início do serviço; que Valladão deveria passar o nome dos contatos da 
Hypermarcas para o início da prestação dos serviços; que a empresa em 2014 tinha mais ou menos 3.300 
empregados, somados administrativo e de vigilantes; que na parte administrativa havia em torno de 60 
pessoas; que dependendo do caso não fecha diretamente o contrato nem o assina, podendo ser o gerente ou 
outra pessoa que participou do negócio; que nesse caso com a Hypermarcas, como ele teve contato, foi 
quem assinou; que, sobre a cláusula das notificações, perguntado se era comum ser ele o que receberia as 
notificações, disse que há cláusulas básicas e essa não era uma delas; que a Confederai e o depoente doaram 
a Eunício Oliveira em 2014 e em todas as campanhas; que os pagamentos foram antecipados em razão de 
desconto que o depoente ofereceu; que isso se deveu ao porte do cliente, pelo contrato grande e pela 
possibilidade de novos contratos; que Nelson Mello nunca pediu nada em troca nem do pagamento do 
contrato nem das doações, mas se via que ele queria se inserir em Brasília; que Nelson Mello comentou que 
a casa tinha sido mobiliada há pouco tempo, razão pelo qual o depoente crê que aquele estivesse em Brasília 
há pouco tempo; que Nelson Mello não comentou sobre a necessidade de conversar com outras pessoas da 
Hypermarcas para a doação ou a celebração do contrato; que acha que a Hypermarcas pagou duas parcelas 
para a Confederai, na época prevista no contrato; que não sabe dizer a data exata, mas foram no segundo 
semestre de 2014; que não era tesoureiro nem formal nem informal da campanha de Eunício Oliveira, 
apenas um sobrinho querendo ver o sucesso do tio; que nunca tratou de despesas de campanha de Eunício 
Oliveira; que nunca indicou empresas para prestar serviços à campanha; que Nelson Mello também não 
pediu para ser apresentado a ninguém; que a relação do depoente com Eunício Oliveira é mais próxima que 
a geralmente existente com os tios, já que ele pagou seus estudos e é "pai e mãe" do depoente; que não sabe 
se trocou e-mails com Nelson Mello; que tem os números de contato do Nelson Mello e do Valladão no 
aparelho celular apreendido em sua casa." (fls. 428-433). 

13 Vide Relatório de Pesquisa n. 885/2016 (fls. 174-215) e Relatório de Pesquisa n. 280/2017 (fls. 218-253). 
14 Vide, sobre esses fatos, cópia do Inq. n. 4.437. 
15 A área de operações estruturadas foi criada durante a Presidência de Marcelo Odebrecht com a finalidade de 

administração e pagamento de recursos não contabilizados - vantagens indevidas a agentes públicos - 
aprovados por Marcelo e, a partir de 2009, também pelos Lideres Empresariais do Grupo Odebrecht desde 
que relacionados a obras da empresa. Com  o intuito de resguardar a identidade do beneficiário final, os 
Lideres da Empresa que solicitavam os valores eram instruidos a criar um codinome ou apelido para o 
destinatário final do pagamento, sendo a entrega feita em uma determinada conta no exterior ou em 
determinado endereço em território nacional. 
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Para organizar e gerenciar o pagamento de vantagem indevida, a empresa utilizava um 

software denominado Drousys.' A fim de garantir a segurança desse sistema, o servidor de 

informática que armazenava os dados ficava hospedado no exterior, inicialmente na Suíça e 

posteriormente na Suécia. 

Pois bem, além do detalhado depoimento prestado, JOSÉ DE CARVALHO FILHO 

forneceu dados extraídos do sistema Drousys nos quais constam dois pagamentos para o 

Senador EUNÍCIO DE OLIVEIRA, totalizando R$ 2.100.000,00. 

O documento ainda traz a indicação de que o codinome do Senador era "índio": 

Nome Data Valor Codinome 

Eunício Oliveira 24/10/13 1.000.000,00 índio 

Eunício Oliveira 27/01/14 1.100.000,00 índio 

Em seu relato, JOSÉ DE CARVALHO FILHO indicou que o intermediário do Senador 

se chamava RICARDO AUGUSTO e reconheceu a fotografia apresentada do sobrinho de 

EUNÍCIO OLIVEIRA. 

Esse colaborador informou ter telefonado a RICARDO AUGUSTO, ligado a EUNI-

CIO OLIVEIRA, que foi a seu escritório e indicou o endereço para a entrega dos valores. 

JOSÉ DE CARVALHO FILHO informou o telefone indicado como sendo de RI-

CARDO AUGUSTO e trouxe registros de chamadas dos dias das entregas da vantagem in-

devida. 

Note-se que as ligações datam de um dia antes (23/10/13) da data do pagamento 

(24/10/13), contida no sistema Drousys como a data do pagamento da primeira parcela de R$ 

1.000.000,00: 

, 	Ação 

I 

Número que 
ligou 

Data Hora Duração 
_Quanti 

dade 
(Min) 

Número que 
recebeu 
ligação 

Pessoa 

Efetuadas 6192771708 23/10/13 18:03:12 1,20 6199764070 Ricardo 
Augusto 

16 O Drousys foi um sistema de informática paralelo ao sistema de informática oficial da Odebrecht, de acesso 
restrito, para pagamento e controle de operações financeiras da área de operações estruturadas, tendo sido 
instituído por volta de 2007. 
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Efetuadas 6192771708 23/10/13 21:15:44 1,10 6199764070 Ricardo 
Augusto 

Serviço 6192771708 23/10/13 12:46:58 1 6199764070 Ricardo 
Augusto 

Serviço 6192771708 23/10/13 12:47:08 lf 6199764070 Ricardo 
Augusto 

Efetuadas 6192771708 23/10/13 15:35:50 0,70 6199764070 Ricardo 
Augusto 

Esse número recebedor está cadastrado em nome da CONFEDERAL, administrada de 

fato e de direito por RICARDO LOPES AUGUSTO. 

Esta relação entre RICARDO LOPES e EUNÍCIO OLIVEIRA também foi reportada 

por PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS, sócio da empresa CONFIRMA, 

responsável pelo marketing político da campanha de 2014 de EUNíCIO OLIVEIRA ao 

governo do estado do Ceará. 

Como será esmiuçado, PAULO ROBERTO afirmou ter enfrentado problemas de 

atraso nos pagamentos devidos pela prestação do serviço. Ao tratar diretamente com 

EUNíCIO OLIVEIRA sobre esse tema, este lhe indicou RICARDO LOPES AUGUSTO 

para solucionar a questão. 

Nessa condição, também aqui, de intermediário de EUNICIO OLIVEIRA, 

RICARDO LOPES AUGUSTO ajustou com NELSON MELLO visita à residência 

alugada pela HYPERMARCAS em Brasília. Na ocasião, RICARDO LOPES AUGUSTO 

solicitou valores alegando se destinarem à campanha de EUMCIO OLIVEIRA. 

Poucos dias após, NELSON MELLO concordou com o pedido em razão da função de 

Senador influente e de potencial de EUNICIO OLIVEIRA, o que já lhe fora dito por MIL-

TON LYRA. Houve, apenas, contraproposta de NELSON MELLO para fechar o valor total 

em R$ 5.000.000,00 brutos, o que foi aceito por RICARDO LOPES AUGUSTO. 

No presente caso, tal qual anteriormente ajustado com LÚCIO FUNARO e com o pró-

prio MILTON LYRA, as empresas do grupo HYPERMARCAS, representadas por NEL-

SON MELLO, celebraram contratos ideologicamente falsos para pagarem a vantagem 

indevida indiretamente a EUNíCIO OLIVEIRA. Os contratos foram falsos ideologicamente 
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porque nunca houve a intenção de contrapartida de prestação de serviços à HYPERMAR-

CAS. 

As contratadas da HYPERMARCAS foram indicadas por RICARDO LOPES AU-

GUSTO. Nesse caso, os contratos foram os seguintes: 

HYPERMARCAS e CONFEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGI-

LÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., no valor de R$ 1.650.000,00, datado de 

17/10/2014 (fls. 46-52); 

HYPERMARCAS e CONFIRMA COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA. no 

valor de R$ 1.350.000,00, datado de 3/7/2014 (fls. 55-61); e 

HYPERMARCAS e CAMPUS CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DE OPI-

NIÃO LTDA., no valor de R$ 2.000.000,00, também datado de 3/7/2014 (fls. 65-71). 

Segundo o colaborador, quando celebrados para dissimular a natureza, origem, disposi-

ção e movimentação de valores provenientes diretamente de crime de corrupção passiva, os 

contratos da HYPERMARCAS tiveram por supostas contratadas a CONFEDERAL, a CON-

FIRMA e a CAMPUS. 

Os dois últimos contratos datam de julho e o primeiro de outubro de 2014. Isso se deu 

porque o ajuste inicial era o pagamento dos R$ 5.000.000,00 às duas empresas prestadoras de 

serviços à campanha de EUNICIO OLIVEIRA, a CONFIRMA e a CAMPUS. Todavia, pelo 

capital social relativamente baixo dessas pessoas jurídicas e a necessidade de pagamentos de 

impostos em São Paulo (sede da HYPERMARCAS), RICARDO LOPES AUGUSTO e 

NELSON MELLO ajustaram o pagamento dos valores complementares também por meio 

da CONFEDERAL. 

Juntas, essas pessoas jurídicas receberam da HYPERMARCAS, por meio de contratos 

ideologicamente falsos, R$ 4.436.749,99, líquidos. A tabela a seguir, elaborada a partir do 

afastamento do sigilo bancário dessas pessoas jurídicas, mostra as datas em que houve os res-

pectivos pagamentos: 

VALOR 1  
1 	DATA BENEFICIÁRIO CNPJ (RS) 

7/8/2014 CAMPUS 05357278000134 469.250,00 
7/8/2014 CONFIRMA 07838561000103 316.743,75 
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20/8/2014 CONFIRMA 07838561000103 475.115,62 
21/8/2014 CAMPUS 05357278000134 703.875,00 
15/9/2014 CONFIRMA 07838561000103 475.115,62 
17/9/2014 CAMPUS 05357278000134 703.875,00 

28/10/2014 CONFEDERAL 31546484000100 646.387,50 
5/11/2014 CONFEDERAL 31546484000100 646.387,50 

TOTAL 4.436.749,99 

Essas três empresas se ligam, de distintos modos, a EUNÍCIO OLIVEIRA. Apenas 

para fins de facilitação no entendimento da narrativa, porquanto se cuida de contextos fáticos 

conexos, trazem-se a seguir, em tópicos distintos, os pagamentos via CONFEDERAL e via 

CAMPUS e CONFIRMA. 

1.3.1 O PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA POR MEIO DA CONFEDERAL 

A CONFEDERAL, outra das contratantes fictícias com a HYPERMARCAS, teve como 

um dos sócios até 5 de novembro de 2013 o Senador EUNÍCIO OLIVEIRA." EUNÍCIO 

OLIVEIRA detinha então 98,30% das cotas da empresa. 

Ao deixar formalmente o quadro empresarial, EUNÍCIO OLIVEIRA alienou as suas 

cotas à holding REMMO PARTICIPAÇÕES S/A, a qual, a seu turno, tem como únicos sócios 

EUNÍCIO OLIVEIRA e o seu filho, Rodrigo Antonio Paes de Andrade Lopes de Oliveira. 

Assim, atualmente a CONFEDERAL tem apenas dois sócios, RICARDO LOPES 

AUGUSTO, sobrinho de EUNÍCIO OLIVEIRA, que detém 1,70% das cotas, e a REMMO 

PARTICIPAÇÕES S.A., com 98,30%. As figuras abaixo ilustram o que se vem de dizer: 

II  

17 Vide Relatório de Pesquisa n. 885/2016 (fls. 174-215). 
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Também como visto, RICARDO LOPES AUGUSTO é sobrinho de EUNÍCIO OLI-

VEIRA" e se cuida efetivamente de pessoa de confiança do Senador, tanto que é diretor da 

empresa desde a época em que este era sócio majoritário e foi Secretário Parlamentar do en-

tão Deputado Federal EUNÍCIO OLIVEIFtA." 

Realmente, RICARDO LOPES AUGUSTO é o administrador da CONFEDERAL 

desde 2004 (vide cláusula sexta do contrato social) e tem 1,70% das cotas dessa pessoa jurí-

dica. 

RICARDO LOPES AUGUSTO, em interrogatório, informou que sucedeu a esposa de 

EUNICIO OLIVEIRA na administração da CONFEDERAL. Também participou sua rela-

ção próxima com EUNÍCIO OLIVEIRA, a quem tem como "pai e mãe", de modo que tinha 

a confiança dele para ser sócio-gerente da CONFEDERAL e atuar em seu favor na arrecada-

ção de recursos de terceiros, nas eleições de 2014 e em outras. 

Igualmente se apreenderam na mencionada Ação Cautelar n. 4310 documentos relativos 

à compra de uma aeronave pela CONFEDERAL, com procuração a RODRIGO OLIVEIRA, 

filho de EUNÍCIO OLIVEIRA. Este último também assina, como sócio-cotista, a cédula de 

crédito comercial, datada de 2013, relativa a essa transação, ao lado de RICARDO LOPES 

AUGUSTO, demonstrando-se a atuação de fato de ambos na administração da pessoa 

jurídica nesse período. 

A relação da CONFEDERAL com EUNÍCIO OLIVEIRA não se encerra em RI-

CARDO AUGUSTO e na REMMO PARTICIPAÇÕES. No afastamento do sigilo bancário 

da empresa, que abrangeu o período compreendido entre 03/07/2014 e 30/06/2015, surpreen-

deram-se diversos pagamentos a EUNÍCIO OLIVEIRA e a seus familiares, realizados me-

diante saques com cheques. Esses pagamentos ocorreram após a saída formal de EUNÍCIO 

OLIVEIRA do quadro social. 

Ao total, foram 13 saques em favor de EUNÍCIO OLIVEIRA, realizados entre 

4/7/2014 e 5/6/2015, totalizando o repasse de R$ 553.724,25: 

VALOR 
DATA ORIGEM (R$) DESCRIÇÃO BENEFICIÁRIO 

4/7/2014 CONFEDERAL 44.326,15 SAQUE COM EUNÍCIO OLIVEIRA 

18 Vide Relatório de Pesquisa n. 280/2017 (fls. 218-253). 
19 Vide Relatório de Pesquisa n. 885/2016 (fls. 174-215) e Relatório de Pesquisa n. 280/2017 (fls. 218-253). 
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CHEQUE 

7/8/2014 CONFEDERAL 44.326,15 
SAQUE COM 

CHEQUE EUNÍCIO OLIVEIRA 

4/9/2014 CONFEDERAL 15.000,00 
SAQUE COM 

CHEQUE EUNÍCIO OLIVEIRA 

5/9/2014 CONFEDERAL 44.326,15 
SAQUE COM 

CHEQUE EUNÍCIO OLIVEIRA 

7/10/2014 CONFEDERAL 44.326,15 
SAQUE COM 

CHEQUE EUNÍCIO OLIVEIRA 

6/11/2014 CONFEDERAL 44.326,15 
SAQUE COM 

CHEQUE EUNÍCIO OLIVEIRA 

15/12/2014 CONFEDERAL 44.326,15 
SAQUE COM 

CHEQUE EUNÍCIO OLIVEIRA 

7/1/2015 CONFEDERAL 44.326,15 
SAQUE COM 

CHEQUE EUNÍCIO OLIVEIRA 

11/2/2015 CONFEDERAL 44.326,15 
SAQUE COM 

CHEQUE EUNÍCIO OLIVEIRA 

5/3/2015 CONFEDERAL 44.326,15 
SAQUE COM 

CHEQUE EUNÍCIO OLIVEIRA 

7/4/2015 CONFEDERAL 44.369,36 
SAQUE COM 

CHEQUE EUNÍCIO OLIVEIRA 

8/5/2015 CONFEDERAL 47.709,77 
SAQUE COM 

CHEQUE EUNÍCIO OLIVEIRA 

5/6/2015 CONFEDERAL 47.709,77 
SAQUE COM 

CHEQUE EUNÍCIO OLIVEIRA 
Total 553.724,25 

Além disso, foram surpreendidos 20 pagamentos, totalizando R$ 341.694,70, realizados 

à esposa e às filhas de EUNÍCIO OLIVEIRA. Os saques foram realizados entre janeiro e ju-

lho de 2015. 

As filhas de EUNÍCIO OLIVEIRA, receberam, cada uma, R$ 129.000,0020  da CON-

FEDERAL. As quantias foram pagas de janeiro até meados de 2015 e seguiram um padrão 

bastante semelhante, conforme demonstram tabelas abaixo: 

DATA _ _ORIGEM 
VALOR 

(R$) DESCRIÇÃO _BENEFICIÁRIO 

2/1/2015 CONFEDERAL 18.000,00 
SAQUE COM 

CHEQUE 
Manuela Paes 

8/1/2015 CONFEDERAL 13.526,03 
SAQUE COM 

CHEQUE Manuela Paes 

6/2/2015 CONFEDERAL 13.541,40 
SAQUE COM 

CHEQUE Manuela Paes 

20 Valores arredondados. 
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7/4/2015 CONFEDERAL 13.920,15 
SAQUE COM 

CHEQUE Manuela Paes 

7/4/2015 CONFEDERAL 13.920,15 
SAQUE COM 

CHEQUE Manuela Paes 

7/5/2015 CONFEDERAL 14.526,18 
SAQUE COM 

CHEQUE Manuela Paes 

7/5/2015 CONFEDERAL 14.526,18 
SAQUE COM 

CHEQUE Manuela Paes 

5/6/2015 CONFEDERAL 13.547,43 
SAQUE COM 

CHEQUE Manuela Paes 

5/6/2015 CONFEDERAL 13.547,43 
SAQUE COM 

CHEQUE Manuela Paes 

Total 129.054,95 

DATA ORIGEM 
VALOR 

(R$) DESCRIÇÃO BENEFICIÁRIO 

2/1/2015 CONFEDERAL 18.000,00 
SAQUE COM 

CHEQUE Marcela Paes 

8/1/2015 CONFEDERAL 13.526,03 
SAQUE COM 

CHEQUE Marcela Paes  

6/2/2015 CONFEDERAL 13.541,40 
SAQUE COM 

CHEQUE Marcela Paes  

6/3/2015 21.400,00 
SAQUE COM 

CHEQUE Marcela Paes  CONFEDERAL 

6/3/2015 CONFEDERAL 13.541,40 
SAQUE COM 

CHEQUE Marcela Paes  

6/3/2015 CONFEDERAL 13.541,40 
SAQUE COM 

CHEQUE Marcela Paes  

1/7/2015 CONFEDERAL 17.897,43 
SAQUE COM 

CHEQUE Marcela Paes  

1/7/2015 CONFEDERAL 17.897,43 
SAQUE COM 

CHEQUE Marcela Paes  
Total 129.345,09 

Aproximadamente no mesmo período, Mônica Paes de Andrade Lopes de Oliveira, 

cônjuge de EUNÍCIO OLIVEIRA e ex-administradora da CONFEDERAL, recebeu R$ 

83.294,66, igualmente por meio de saques em espécie. 

DATA ORIGEM 
VALOR 

(R$) DESCRIÇÃO _BENEFICIÁRIO 

5/1/2015 CONFEDERAL 15.290,00 
SAQUE COM 

CHEQUE Monica Paes 

25/2/2015 CONFEDERAL 39.089,98 
SAQUE EM 

ESPÉCIE Monica Paes 
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SAQUE EM 
25/2/2015 CONFEDERAL 28.914,68 ESPÉCIE Monica Paes 

Total 83.294,66 

Como ressaltado, EUNICIO OLIVEIRA foi sócio majoritário da CONFEDERAL até 

5 de novembro de 201321, de modo que, no mínimo, é de se verificar porque ele e seus famili-

ares continuam a receber valores mesmo um ano e meio após ter deixado o quadro societário. 

A saída informal dele da empresa, vale lembrar, segundo RICARDO AUGUSTO, ocorreu 

em 1998. 

Nesse ponto, EUNICIO OLIVEIRA, ao responder seu interrogatório escrito, justifi-

cou os saques realizados sob o argumento de que "O Manifestante tinha e tem o direito de re-

ceber da Confederai lucros e dividendos que foram apurados até setembro de 2013, na 

proporção de sua participação acionária, conforme declarado em seu imposto de renda"» 

Todavia, em interrogatório, RICARDO LOPES AUGUSTO confirmou que EUM-

CIO OLIVEIRA não é credor da CONFEDERAL. Assim, as participações nos lucros dessa 

pessoa jurídica são distribuídos a outra sócia da CONFEDERAL, a REMMO PARTICIPA-

ÇÕES SA, empresa cujas ações pertencem a EUNICIO OLIVEIRA e seu filho, Rodrigo 

Antonio. 

Vê-se, pois, indícios de que EUNICIO OLIVEIRA e a CONFEDERAL estão umbili-

calmente interligados, inclusive sob o prisma financeiro, fato observável sob ângulos diver-

sos. 

Com efeito, RICARDO LOPES AUGUSTO ainda admitiu que a CONFEDERAL efe-

tuou diversas doações para a campanha do próprio EUNICIO OLIVEIRA a Governador do 

Estado do Ceará em 2014.22  

Nessa condição de administrador da CONFEDERAL, RICARDO LOPES AUGUSTO 

assinou o contrato ideologicamente falso com a HYPERMARCAS. Realmente, percebe-se 

nas imagens a seguir que a assinatura aposta por RICARDO LOPES AUGUSTO no con-

trato com a HYPERMARCAS se assemelha à do contrato social registrado na Junta Comer-

cial do Distrito Federal. 

21 Vide Relatório de Pesquisa n. 885/2016 (fls. 174-215). 
22 Vide fl. 651v. 
23 Vide contas à fl. 216. 
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O próprio RICARDO LOPES AUGUSTO, em interrogatório, reconheceu a assinatura 

do contrato com a HYPERMARCAS. 

Em quebra de sigilo telemático e bancário (Ação Cautelar n. 4.313), a Comissão de Va-

lores Mobiliários enviou relatório de auditoria externa na HYPERMARCAS. Nele, consta e-

moli de NELSON MELLO a RICARDO LOPES AUGUSTO sobre esse contrato entre 

HYPERMARCAS e CONFEDERAL: 

INQUÉRITO 4487 	 34 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Em 13/10/2014, NeLson sugeriu para o adelo da Confederai, Rkardo Lopes Augustd um contratavam eles (uma das °Sado.; fabris da Hypermarcas e Confederai). 
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As notas fiscais ideologicamente falsas de prestação dos serviços da CONFEDERAL à 

HYPERMARCAS datam ambas de 22/10/2014 e somam o total de R$ 1.650.000,00 brutos e 

R$ 1.292.775,00 líquidos. Cópias dessas notas foram entregues por NELSON MELLO e 

outras cópias apreendidas na CONFEDERAL (no bojo da Ação Cautelar n. 4310). 

Com base nos dados bancários da CONFEDERAL, obtidos na Ação Cautelar n. 4312, 

verifica-se que os pagamentos ocorreram em 28/10/2014 e 5/11/2014, conforme tabela 

abaixo: 

MIWATA DESTINAcIa0j1 ORIGEleiVAITORTIRS)1 
28/10/2014 CONFEDERAL HYPERMARCAS 646.387,50 
5/11/2014 CONFEDERAL HYPERMARCAS 646.387,50 

Total 1.292.775,00 

No exato dia posterior à segunda transferência da IIYPERMARCAS para a 

CONFEDERAL, ou seja, em 6/11/2014, RICARDO LOPES AUGUSTO, por meio da 

CONFEDERAL, doou R$ 650.000,00 ao Comitê Financeiro do PMDB para Governador do 

Ceará. 
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Nessa mesma data, em 6/11/2014, consta a transação a débito da CONFEDERAL no 

exato valor de R$ 650.000,00. 

Isso quer dizer que o dinheiro do contrato ideologicamente falso entre a 

HYPERMARCAS e a CONFEDERAL terminou parcialmente na campanha de EUNÍCIO 

OLIVEIRA. 

Há igualmente doações oficiais da pessoa fisica de RICARDO AUGUSTO a 

EUNÍCIO OLIVEIRA, o que corrobora o vínculo entre ambos, inclusive no que toca às 

eleições de 2014.' 

Reforçando o liame de RICARDO LOPES AUGUSTO com a CONFEDERAL, vê-se 

saque em seu beneficio no valor de R$ 250.000,00 no dia 30/12/2014, depois do recebimento 

dos valores da HYPERMARCAS. Esse saque foi incomum. O último saque antes desse em 

favor de RICARDO LOPES AUGUSTO datou de 3/7/2014 e foi no valor de R$ 26.856,80, 

isto é, de mais de cinco meses antes e de montante quase dez vezes inferior. Há, pois, relação 

entre o crédito para a CONFEDERAL e o débito em favor de RICARDO LOPES 

AUGUSTO. 

Em 15/1/2015, 15 dias após o saque supracitado, consta outro pagamento atípico, no 

valor de R$ 350.000,00, agora em beneficio da REMMO PARTICIPAÇÕES S.A. Como já 

asseverado, a REMMO possui 98,30% das cotas da CONFEDERAL, e todas as suas ações 

pertencem a EUNÍCIO OLIVEIRA e a seu filho. 

24 Vide Relatório de Pesquisa n. 280/2017 (fls. 218-253). 
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Conquanto os dados bancários da CONFEDERAL, obtidos na Ação Cautelar n. 4312, 

tenham revelado a realização de 120 pagamentos em favor da REMMO, o saque supracitado 

destacou-se não só pelo valor elevado25,como também pelo número "redondo". 

À guisa de ilustração, vide quadro abaixo retratando os 10 pagamentos realizados pela 

CONFEDERAL em favor da REMMO e que antecedem e sucedem o pagamento sob análise: 

lenielTA _ laSORRR$1.1~ USGRalmIWIÓMIellel 
18/12/2014 49.081,86 SAQUE COM CHEQUE 
26/12/2014 39.057,12 SAQUE COM CHEQUE 
26/12/2014 170.910,29 SAQUE COM CHEQUE 
30/12/2014 293.747,17 SAQUE COM CHEQUE 
2/1/2015 89.951,46 SAQUE COM CHEQUE 
8/1/2015 277.216,51 SAQUE COM CHEQUE 
9/1/2015 44.993,40 SAQUE COM CHEQUE 
9/1/2015 11.869,76 SAQUE COM CHEQUE 

12/1/2015 161.121,81 SAQUE COM CHEQUE 
15/1/2015 11.877,27 SAQUE COM CHEQUE 

1.1115/1/20 3~'.03-50:000:001.~SXQUECCOM[GHEQUE" 
23/1/2015 207.414,35 SAQUE COM CHEQUE 
2/2/2015 19.691,49 SAQUE COM CHEQUE 
4/2/2015 153.052,08 SAQUE COM CHEQUE 
4/2/2015 226.578,00 SAQUE COM CHEQUE 
6/2/2015 199.520,90 SAQUE COM CHEQUE 
10/2/2015 224.221,90 SAQUE COM CHEQUE 
13/2/2015 23.644,38 SAQUE COM CHEQUE 
18/2/2015 153.259,99 SAQUE COM CHEQUE 
23/2/2015 19.800,00 SAQUE COM CHEQUE 
24/2/2015 30.883,00 SAQUE COM CHEQUE 

Pois bem, somando-se os R$ 650.000,00 doados a EUNICIO OLIVEIRA em 

6/11/2014, os R$ 250.000,00 sacados por RICARDO LOPES AUGUSTO em 30/12/2014 e 

os R$ 350.000,00 pagos à REMMO PARTICIPAÇÕES em 15/1/2015, chega-se a R$ 

1.250.000,00, montante muito próximo aos R$ 1.292.775,00 transferidos pela 

HYPERMARCAS para a CONFEDERAL em duas parcelas, de 28/10/2014 e 5/11/2014. 

Visto que o dinheiro chegou da HYPERMARCAS direta ou indiretamente, a depender 

do caso, a EUNICIO OLIVEIRA e a RICARDO LOPES AUGUSTO, cumpre trazer 

elementos adicionais do caráter ideologicamente falso dos contratos. 

Inicialmente, tem-se que NELSON MELLO admitiu que a intenção nunca foi de 

25 De todos os pagamentos à REMMO, este foi o segundo mais vultuoso, menor apenas do que um saque de 
R$ 376.904,17 realizado em 14/8/2014. 
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contratação da CONFEDERAL, apenas de encobrir o repasse de dinheiro a EUNíCIO 

OLIVEIRA. Até mesmo RICARDO LOPES AUGUSTO, embora tenha dito que pretendia 

a contratação regular, admitiu em interrogatório que a CONFEDERAL nunca prestou 

serviços à HYPERMARCAS. 

Corroborando a palavra de NELSON MELLO, tem-se que, em quebra de sigilo 

telemático e bancário (Ação Cautelar n. 4.313), a Comissão de Valores Mobiliários enviou 

relatório de auditoria externa na HYPERMARCAS. Nele, consta e-mail, datado de 

13/10/2014, de NELSON MELLO a RICARDO LOPES AUGUSTO sobre esse contrato 

entre HYPERMARCAS e CONFEDERAL: 

Em 13/10/2014, Nelson supriu para o sócio da Confederai, Ricardo Lopes Augusta um contrato entre eles (urna das uottlostes rateis da Hypermanms edn4 
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O seguinte trecho mostra a clara intenção de celebração de contrato fictício: "Para 

finalizar os votos de apoio, sugiro fazermos um contrato entre a Confed e uma de nossas 

empresas unidades fabris". No mesmo e-mail, NELSON MELLO pede a descrição da 

atividade principal da empresa. RICARDO AUGUSTO responde dizendo que mandaria a 

minuta do contrato. O trecho sugere que se o contrato fosse verdadeiro, haveria relação 

comercial, não "votos de apoio". Além disso, a HYPERMARCAS contrataria a 

CONFEDERAL para um serviço concreto, destinado a uma unidade fabril específica, não 

para "uma de nossas empresas unidades fabris". Decerto que um contrato milionário 

verdadeiro não se celebra sem nem se saber para qual unidade serão prestados os serviços. 

E, conquanto seja a praxe o pagamento mensal, nele se previu o pagamento antecipado 

em duas parcelas, nos exatos dois meses das eleições de 2014 (primeiro turno em outubro e 

segundo em novembro) nas quais EUNICIO OLIVEIRA era candidato a Governador do 

Ceará. A contrapartida da CONFEDERAL, a suposta prestação de serviços, não teve nem 

sequer duração expressamente especificada, somente inferindo-se da vigência do contrato que 

seria de 12 meses. 

A carta da CONFEDERAL enviando as vias assinadas do contrato se destinava a 

NELSON MELLO, o que é estranho considerando se tratar do diretor de relações 

institucionais e não do diretor comercial, de segurança ou equivalente. Também essa 

circunstância evidencia o intuito de restringir o número de pessoas sabedoras da existência 

desse contrato. 

Na Ação Cautelar n. 4310, apreenderam-se na sede da CONFEDERAL duas planilhas 

com os contratos privados e os contratos públicos dessa pessoa jurídica do ano de 2014. 

Nelas, não consta o contrato com a HYPERMARCAS, o que reforça a ideia de que se tratava 

de algo fora do regular e usual, mantido a par dos contratos verdadeiros. 

Em outro item da apreensão, constam diversos contratos aparentemente regulares da 

CONFEDERAL, inclusive duas vias originais do que teria por contratada a 

HYPERMARCAS. Nota-se, sem maiores dificuldades, a divergência de layout gráfico entre 
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todos os demais contratos e o ideologicamente falso. 

Além disso, o contrato celebrado com a HYPERMARCAS é o único entre os 

encontrados que foi firmado por RICARDO LOPES AUGUSTO, de modo que restam 

claras a excepcionalidade e a necessidade de ocultação do documento. 

Em busca e apreensão determinada na Ação Cautelar n. 4380, que teve entre os alvos a 

HYPERMARCAS e pessoas físicas a elas relacionadas, também se corroborou a falsidade 

desses contratos. 

Com efeito, na residência — e não na sede da empresa, o que já levanta suspeitas - de 

ERISBERTO VALADÃO DE SOUZA, empregado do setor financeiro da HYPERMARCAS, 

apreenderam-se dois cadernos com anotações manuscritas de pagamentos. Esses pagamentos 

se referem às empresas celebrantes de contratos fictícios com a HYPERMARCAS, inclusive 

a CONFEDERAL, a CAMPUS e a CONFIRMA. Veja-se o que constou no Relatório de 

Diligência n. 4/2018, juntado aos autos da Ação Cautelar: 

"Foram encontrados dois cadernos de anotações, observando-se no interior de um deles 
uma planilha solta com registros de valores referentes a pagamentos às empresas 
mencionadas no escopo da diligência, ou seja, as empresas PRADE E PRADE, YCATU, 
INSTITUTO PARANÁ, CREDPAG, CALAZANS, ARC, MEDICANDO, CONFIRMA, 
CAMPUS e CONFEDERAL, sendo encontrados em algumas folhas dos cadernos os 
registros feitos de próprio punho por ERISBERTO com os nomes e valores referentes a 
pagamentos que deveriam ser feitos às empresas mencionadas no escopo das buscas, 
observando-se a coincidência nos valores. Também em um dos cadernos analisados no 
próprio local havia um outro registro do pagamento da importância de R$16.000.000,00 
(dezesseis milhões de reais) a favor da empresa CEPALGO EMBALAGENS em datas 
próximas aos pagamentos efetuados às demais empresas, chamando a atenção da 
autoridade policial o fato de que foram observadas tão somente as duas anotações, o que 
motivou a colheita das declarações de ERISBERTO VALADÃO DE SOUSA, o qual 
esclareceu que tais registros foram lançados por ele em suas anotações em razão da 
preocupação em informar NELSON MELLO, então dirigente da empresa 
HYPERMARCAS, porque este 'ficou em cima' para saber dos pagamentos. No tocante à 
empresa CEPALGO EMBALAGENS, ERISBERTO VALADÃO disse inicialmente 
desconhecer se era empresa fornecedora, habitual da HYPERMARCAS, talvez pelo 
temor em prejudicar a empresa onde trabalha, isso após se cientificar melhor do espectro 
da investigação, no entanto, confrontado com o que já havia afirmado, admitiu que não 
se tratava de empresa habitual e que o pagamento do valor de R$16.000.000,00 lhe foi 
'passado' como valor devido como multa pelo "rompimento de contrato", não tendo 
conhecimento de que qualquer produto foi fornecido pela empresa CEPALGO. Nas 
declarações que prestou e que seguem em anexo, ERISBERTO esclareceu de forma mais 
detalhada tais fatos." 

Não bastassem a palavra dos contratantes e o que se trouxe, o próprio instrumento 

contratual prevê contratação de segurança armada e desarmada sem nenhuma especificação 
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de quantos postos de segurança são necessários ou o horário de serviço. 

Pela cláusula 10.11 do contrato entre a CONFEDERAL e a HYPERMARCAS, as 

notificações previstas no contrato podem se realizar para o endereço de correio eletrônico 

"RAUGUSTO@CONFEDERAL.COM.BR", ou seja, para RICARDO LOPES AUGUSTO. 

Não é usual que em um contrato relativamente pequeno e temporário o próprio sócio-

administrador seja o destinatário das comunicações sobre a execução cotidiana do contrato. É 

indício do intuito de ocultar a relação. 

Há, portanto, fortes elementos probatórios que indicam a prática de crimes consistentes 

no pagamento de vantagem indevida indiretamente a EUMCIO OLIVEIRA e ao próprio 

RICARDO LOPES AUGUSTO por meio de contrato ideologicamente falso entre a 

HYPERMARCAS e a CONFEDERAL. 

1.3.2 O PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA POR MEIO DA CONFIRMA E DA CAMPUS 

Relativamente à CONFIRMA, busca na prestação de contas disponível no sítio eletrô-

nico do Tribunal Superior Eleitoral mostra que prestou serviços de produção de programas de 

rádio e TV à campanha de EUMCIO OLIVEIRA a Governador do Estado do Ceará em 

2014. De fato, o comitê de campanha declarou pagamentos a essa empresa por serviços elei-

torais." " 

Além disso, apreenderam-se, em medida cautelar de busca e apreensão, contratos da 

CONFIRMA de prestação de serviços eleitorais (Ação Cautelar n. 4.310, item 14 do auto), 

afastando quaisquer dúvidas de que a pessoa jurídica atue nesse ramo. 

Mais especificamente, apreenderam-se nessa mesma cautelar duas vias do contrato en-

tre a CONFIRMA e o Comitê de Campanha do PMDB à campanha de Governador do Ceará 

em 2014 (Ação Cautelar n. 4.310, item 8 do auto). 

Sendo assim, tal qual afirmou NELSON MELLO, as transferências, instigadas por 

MILTON LYRA, ajustadas com RICARDO LOPES AUGUSTO e encobertas pelo contrato 

26 Vide contas à fl. 216. 
27 Ressalte-se que, além das despesas de campanha declaradas na prestação de contas de Eunício Oliveira, no 

sistema do Tribunal Superior Eleitoral a Confirma também consta como prestadora de serviço em favor do 
Comitê Financeiro Estadual para Governador, tendo recebido por esses serviços um total de R$ 
4.800.000,00. Por óbvio, tais valores foram utilizados em favor da campanha de Eunício Oliveira, o único 
candidato do PMDB para governador do Ceará em 2014. 
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com a HYPERMARCAS, serviram para adimplemento por serviços prestados pela CON-

FIRMA à campanha de EUNÍCIO OLIVEIRA. 

Para a CONFIRMA, o total liquido transferido por NELSON MELLO representando a 

HYPERMARCAS foi de R$ 1.266.974,99. Na tabela a seguir, detalham-se, com base nos ex-

tratos bancários, os pagamentos realizados. 

DATA BENEFICIA:W6 VALOR 
7/8/2014 316.743,75 CONFIRMA 

20/8/2014 475.115,62 CONFIRMA 
15/9/2014 CONFIRMA 475.115,62 

Total 1.266.974,99 
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Ao ser ouvido', PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS admitiu ser sócio da 

CONFIRMA e, nessa condição, ter conhecido RICARDO LOPES AUGUSTO quando pres-

tava serviços à campanha de 2014 de EUNÍCIO OLIVEIRA. Igualmente afirmou conhecer 

MILTON LYRA como assessor do Deputado JOÃO LYRA, um de seus clientes (fls. 435-

440). 

28 PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS afirmou: "QUE ê formado em comunicação social com 
habilitação em jornalismo, pela UFBA; QUE já foi sócio de algumas empresas, entre elas: LOOP 
COMUNICAÇÃO (no início década de 80, que funcionou durante pouco tempo); LINK BAGO 
COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA (criada na década de 90 e existente até hoje, da qual foi sócio durante 
dois períodos: até 94 e entre 2002/2003 ao início de 2005, salvo engano); SUPERNOVA COMUNICAÇÃO 
(1997 a 1999, sediada em Recife); CONFIRMA COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA (2006 a 2015); e 
atualmente consta como sócio, desde 2016, do INSTITUTO CAMPUS, de propriedade de sua mulher, 
MAURENiZIA DIAS ANDRADE ALVES; (...) QUE a SUPERNOVA COMUNICAÇÃO era, na prática, 
uma empresa individual mas, para constar como limitada, foi inserida como sócia também a sua esposa; 
QUE a CONFIRMA COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA, em sua criação, teve como sócios o declarante e 
sua esposa, que deu lugar na sociedade, em 2007, a ANTONIO RAIMUNDO LUEDY; QUE houve ainda 
uma alteração societária em 2009 ou 2010, que acrescentou o colaborador DANIEL ARRUDA, alteração 
essa que apenas durou poucos meses; QUE em 2016, após o encerramento da CONFIRMA, ingressou 
formalmente como sócio do INSTITUTO CAMPUS (criado em 2002, salvo engano), já que avaliou ser 
bom ter uma personalidade jurídica para dar continuidade ao seu trabalho de consultor, contudo não chegou 
a atuar efetivamente na empresa; QUE figurou como administrador da LINK (gestão compartilhada), 
SUPERNOVA e CONFIRMA (gestão compartilhada com RAIMUNDO LUEDY); QUE conheceu MILTON 
LYRA no ano de 2006, quando era assessor do deputado JOÃO LYRA, que foi seu cliente no final de 2005 
e 2006, prestando serviços em Alagoas; QUE não chegou a revê-lo nem ter outro tipo de contato depois 
dessa ocasião; QUE conheceu RICARDO LOPES AUGUSTO quando prestava serviços a EUNICIO 
OLIVEIRA, no ano de 2014, no Estado do Ceará; QUE seu contato se restringia pelo fato de ser sobrinho e 
colaborador do senador, dirigindo empresas do senador em Brasília, tendo encontrado com ele em poucas 
situações em Fortaleza; QUE identifica o nome de NELSON MELLO pelo noticiário recente, recordando-se 
já ter falado com ele por telefone, em junho de 2014, durante a campanha de EUNICIO ao governo do 
Estado; QUE foi orientado por assessores da campanha de EUNICIO OLIVEIRA, possivelmente pelo 
próprio RICARDO, a ligar para NELSON e tratou com ele sobre a possibilidade de prestação de serviços 
pela sua empresa CONFIRMA à empresa dele, HYPERMARCAS; QUE ligou por saber que NELSON teria 
interesse em contratar a CONFIRMA; QUE NELSON demonstrou que deveriam ser adotados alguns 
cuidados na contratação; QUE essa contratação configurava uma forma da empresa HYPERMARCAS 
contribuir com a campanha de EUNICIO; QUE essa foi a solução colocada como a única possível a atender 
aos pagamentos devidos à sua empresa, que estavam muito atrasados; QUE a coordenação da campanha 
esclareceu que a única forma possível de resolver com brevidade o problema dos atrasos seria a contratação 
da CONFIRMA pela HYPERMARCAS, já que o declarante havia realizado diversos gastos e assumido 
compromissos em virtude dos serviços de preparação e estruturação da campanha de EUNICIO, em valores 
muito além de suas possibilidades de honrá-los; QUE no primeiro contato com NELSON MELLO, não se 
firmou nenhum contrato, mas apenas iniciou-se a negociação, tendo NELSON MELLO orientado a 
encaminhar documentos da empresa; QUE em virtude de estar envolvido na campanha, solicitou a sua 
esposa MAURENIZIA que lhe ajudasse a encaminhar a documentação solicitada, a partir de quando ela 
passou a ter contato com NELSON; QUE em um segundo momento, NELSON sinalizou a MAURENIZIA 
que o escopo da empresa CONFIRMA não suportava o valor que ele estava disposto a aportar, razão pela 
qual ele questionou se havia outra empresa com área de atuação afim (estudos de mercado e marketing) que 
pudesse ser envolvida complementarmente nessa contratação; QUE sem ter outra alternativa, o declarante 
pediu à sua esposa que apresentasse a NELSON os documentos relativos à empresa dela, INSTITUTO 
CAMPUS; QUE houve um novo pedido de informações e análise deles e, por fim, a HYPERMARCAS 
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PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS afirmou ter enfrentado problema de 

atraso nos pagamentos. Disse, adicionalmente, que tratou sobre esse tema diretamente com 

EUNíCIO OLIVEIRA, o qual lhe indicou RICARDO LOPES AUGUSTO para solucionar 

problema. 

RICARDO LOPES AUGUSTO, poucos dias após, contactou PAULO ROBERTO 

ALVES DOS SANTOS e o orientou a procurar NELSON MELLO para que a HYPER- 

enviou minutas de contratos com a CONFIRMA e o INSTITUTO CAMPUS; QUE em virtude do porte das 
empresas, foram firmados os dois contratos; QUE a minuta do contrato já vinha com o limite dos valores a 
serem repassados e os moldes do parcelamento; QUE confirma ter assinado o contrato pela CONFIRMA e 
sua esposa assinou pelo INSTITUTO CAMPUS, mas nunca lhes foi entregue uma via assinada pelo 
contratante; QUE não teve nenhuma ingerência nem fez qualquer alteração às minutas de contrato enviadas; 
QUE NELSON lhe esclareceu que oportunamente lhe solicitaria a produção de algum estudo de mercado ou 
relatório de pesquisa para que pudesse justificar a contratação para auditorias internas, contudo jamais 
chegou a efetivamente solicitá-las; QUE de fato, apesar de os objetos do contrato refletirem necessidades 
aparentes da empresa HYPERMARCAS, que pretendia expandir-se para o nordeste, os serviços nunca 
foram solicitados ou prestados; QUE as datas de pagamento sinalizadas no contrato não foram cumpridas, o 
que intensificou sua tensão quanto ao cumprimento do cronograma financeiro; QUE perguntado sobre o 
motivo da expedição de três e não quatro notas fiscais no tocante ao contrato da CONFIRMA, respondeu 
não se recordar, mas que acredita que pode ter ocorrido como forma de compensação do atraso no início das 
parcelas; QUE no tocante ao contrato com o INSTITUTO CAMPUS, tem segurança que não houve 
pagamento a maior, apesar de constarem notas fiscais com valor total de R$ 2.250.000,00; QUE acredita 
que alguma nota fiscal pode ter sido cancelada, possivelmente de modo a corrigir o valor a maior de R$ 
250.000,00, já que não houve pagamento superior ao estabelecido em contrato; QUE não pode afirmar que 

senador EUNICIO sabia da contratação do declarante pela HYPERMARCAS, mas supõe que sim, pois 
apresentou pessoalmente ao senador a reclamação quanto ao atraso dos pagamentos e poucos dias depois foi 
procurado pelo assessor RICARDO com as instruções para ligar para NELSON MELLO, para receber os 
pagamentos em atraso pelos serviços prestados na pré-campanha e para a campanha de EUNICIO; QUE os 
serviços prestados a EUNÍCIO eram lastreados em contrato; QUE havia sido sondado para prestar serviços 
de comunicação e marketing, em março de 2014, pela assessoria do senador, após ter sido indicado por um 
jornalista em Brasília LULA COSTA PINTO; QUE foi convidado a apresentar proposta de trabalho, 
atendendo especificações indicadas pelo candidato, com alto nível de exigências, e foi informado de que 
participaria de uma espécie de concorrência, com outros dois proponentes; QUE até então não conhecia o sr. 
EUNÍCIO; QUE após um processo de negociação e ajuste da proposta, foi contratado; (...) QUE o valor do 
contrato do núcleo básico foi de R$ 6 milhões de reais; QUE os valores desse contrato só foram recebidos 
no período final da campanha, tendo 75% sido recebidos apenas após a data da eleição em 1° turno; QUE a 
demora se deve à necessidade de formalização dos comitês e de ingresso de doações formais à campanha, 
conforme lhe explicaram os responsáveis pela coordenação da campanha; QUE ainda foi contratado para 
executar a maioria dos chamados serviços complementares, em acréscimos que foram se conformando com 

curso do processo, mas acredita devam ter totalizado mais de R$ 5 milhões; QUE no caso de uma empresa 
de seu porte, se o projeto dependesse apenas dos ingressos decorrentes dos pagamentos pelo comitê de 
campanha, que só ocorreram no final do processo eleitoral, não teria como continuar a prestação de serviços 
até a eleição, o que resultaria desastroso profissional e financeiramente; QUE em 2014, a empresa 
CONFIRMA dedicou-se quase que exclusivamente à campanha eleitoral; QUE tem um contrato assinado 
com o comitê pelo módulo básico mas não foi firmado contrato em relação aos serviços complementares; 
QUE não sabe dizer se os valores de todos os serviços foram declarados à Justiça Eleitoral corretamente, 
por não ter tido acesso à prestação de contas do candidato; QUE lhe foi dito pelo coordenador da campanha, 
GAUDENCIO LUCENA, que a HYPERMARCAS tinha admiração pela forma de atuação do senador e que 
já havia sido escolhido em pesquisa feita por universidades e revista veja como o senador que mais tinha 
trabalhado pela economia de livre mercado e que via como grande avanço a possibilidade de tê-lo como 
governador do Ceará e que por tudo isso queria muito contribuir, mas que, como era candidato de oposição 

INQUÉRITO 4487 	 44 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

MARCAS contratasse a CONFIRMA, alegando ser essa a única forma de pagamento pelos 

serviços à campanha de EUNICIO OLIVEIRA. Na ocasião, RICARDO LOPES AU-

GUSTO, NELSON MELLO e EUNICIO OLIVEIRA já sabiam que o contrato seria ideo-

logicamente falso, servindo para o pagamento de vantagem indevida ao senador. 

MAURENIZIA DIAS ANDRADE ALVES, a pedido de PAULO ROBERTO AL-

VES DOS SANTOS, seu marido, enviou a NELSON MELLO a documentação solicitada. 

Em um segundo momento, NELSON MELLO questionou a MAURENIZIA ALVES 

se não poderiam simular a contratação de outra pessoa jurídica pela HYPERMARCAS em ra-

zão do capital social da CONFIRMA, baixo relativamente ao montante do contrato. 

MAURENIZIA DIAS ANDRADE ALVES, uma vez mais a pedido de PAULO RO-

BERTO ALVES DOS SANTOS, enviou os dados da sua pessoa jurídica, a CAMPUS, a 

NELSON MELLO. 

Em quebra de sigilo telemático e bancário /(Ação Cautelar n. 4313), a Comissão de Va-

lores Mobiliários enviou relatório de auditoria externa na HYPERMARCAS. No relatório, 

consta e-mail de 31/7/2014, de MAURENIZIA DIAS ANDRADE ALVES a NELSON 

MELLO, a respeito do cadastro em São Paulo (sede da HYPERMARCAS) da CAMPUS e 

da CONFIRMA: 

ao governo local, a contribuição não deveria ser explícita, preferencialmente; QUE isso foi dito em contexto 
em que assessores de EUNICIO lhe convenciam a aceitar a solução de contratação pela HYPERMARCAS, 
justificando que seria complicado e demorado aguardar as contribuições oficiais; QUE conforme alegaram, 
por tratar-se de contrato entre duas empresas privadas, não seria passível de questionamento; QUE não sabe 
qual contrapartida pode ter recebido, de fato, a HYPERMARCAS, acreditando na explicação que lhe foi 
apresentada; QUE naquele contexto, a contribuição de empresas era legalmente aceita, tendo o expediente 
adotado se apresentado como um atalho; QUE no contexto da campanha de EUNICIO, houve ainda outros 
contratos fictícios, em momento posterior, em razão do acúmulo de outras demandas que não estavam 
cobertas pelo contrato do núcleo básico; QUE assim, para saldar trabalhos e despesas já realizados, foi 
complementarmente proposto por um outro assessor de EUNICIO, cujo nome não se recorda, a emissão de 
uma nota no valor de R$ 2.000.000,00 com a JBS, que, de preferência, não fosse emitida pela CONFIRMA, 
em razão da empresa já figurar como contratada pela campanha; QUE por essa razão, mais uma vez 
recorreu à MAURENIZIA para que fizesse a emissão da nota pelo INSTITUTO CAMPUS; QUE nesse 
caso, também houve contrato, assinado por MAURENIZIA, mas não teve tramitação demorada; QUE o 
assessor lhe deu o número de um telefone e o declarante pediu a MAURENIZIA que ligasse; QUE sua 
esposa ligou e rapidamente houve a autorização para a emissão da nota, seguida do pagamento, em parcela 
única; (...) " 
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Pouco depois, a HYPERMARCAS enviou as minutas dos contratos. PAULO RO-

BERTO ALVES DOS SANTOS assinou o contrato fictício pela CONFIRMA e MAURENI-

ZIA DIAS ANDRADE ALVES o outro pela CAMPUS. 

NELSON MELLO ainda afirmou que pediria algum estudo a essas pessoas jurídicas 

para dar aparência de licitude aos contratos, mas não o fez e nem mesmo enviou as minutas 

assinadas aos contratados. 

Adicionalmente, reforçando o vínculo de PAULO ROBERTO ALVES DOS SAN-

TOS e MAURENIZIA DIAS ANDRADE ALVES entre si, com empresas de publicidade e 

com os fatos, tem-se que aquele também foi sócio da SUPERNOVA COMUNICAÇÃO 

LTDA., que tinha como outro sócio MAURENIZIA DIAS ANDRADE ALVES.' PAULO 

ROBERTO ALVES DOS SANTOS também consta como sócio da CAMPUS CENTRO DE 

29 Vide Relatório de Pesquisa n. 301/2017 (fls. 255-264). 
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ESTUDOS E PESQUISAS DE OPINIÃO LTDA., a outra empresa que celebrou os contratos 

fictícios com a HYPERMARCAS. 

Por sua vez, MAURENIZIA DIAS ANDRADES ALVES, sócia da CONFIRMA por 

meio da SUPERNOVA COMUNICAÇÃO LTDA., é formalmente sócia e administradora da 

CAMPUS CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE OPINIÃO LTDA.' Além disso, 

apreenderam-se cópias de cheques da CONFIRMA e da CAMPUS assinados por MAURE-

NIZIA DIAS ANDRADE ALVES e PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS em 

2014, mostrando que realmente praticavam atos de gestão das duas pessoas jurídicas (Ação 

Cautelar n. 4310, itens 5, 10, 15, 16 e 17 do Auto). 

MAURENIZIA DIAS ANDRADE ALVES, em interrogatório, confirmou sua atuação, 

a de seu marido PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS e a de NELSON MELLO na 

falsificação ideológica dos contratos da CONFIRMA e da CAMPUS a fim de receber di-

nheiro da HYPERMARCAS pelos serviços prestados a EUNICIO OLIVEIRA (fls. 425-

427).31  

30 Vide Relatório de Pesquisa n. 300/2017 (fls. 266-273). 
31 MAURENIZIA DIAS ANDRADE ALVES afirmou: "QUE a depoente foi sócia das seguintes empresas: 

Supemova Comunicação (aproximadamente em 1998 e 1999), Confirma Comunicação (aproximadamente 
em 2005 e 2006) e Instituto Campus (desde 2002 até o presente); que, na Confirma e na Supernova, a 
depoente era sócia de seu esposo, Paulo Alves, porém sua função era preponderantemente compor a 
sociedade, e não tinha atuação efetiva nos negócios; que, durante os períodos em que a depoente era sécia, 
essas empresas eram efetivamente geridas por seu esposo, Paulo Alves; que no Instituto Campus a depoente 
efetivamente atua; que essa firma é um instituto de pesquisa de mercado e de opinião; que Paulo Alves 
ingressou na sociedade aproximadamente em 2016, porque a empresa anterior dele havia fechado, e ele 
necessitava estar em alguma pessoa jurídica para poder formalizar contratações; que a depoente não se 
recorda se em algum momento já foi apresentada a Eunício Oliveira, mas não o conhece efetivamente e nem 
manteve contato com ele; que a depoente nunca prestou serviço a flunício Oliveira ou à campanha dele; que 
quem prestou serviços à campanha de Eunício Oliveira para Governador do Ceará em 2014 foi o esposo da 
depoente, Paulo Alves; que esses serviços foram prestados mediante a empresa Confirma, porém nessa 
época a depoente não era mais sócia da referida empresa; que não sabe dizer o valor desses serviços 
prestados peja Confirma; que, em 2014, Paulo Alves pediu à depoente o favor de emitir notas fiscais pelo 
Instituto Campus, pois essa seria a forma viável de que Paulo Alves recebesse naquele momento pelo 
trabalho que ele vinha executando para a campanha de Eunício Oliveira; que essas notas fiscais foram 
emitidas em favor da empresa Hypermarcas; que, nesse mesmo contexto, também foi celebrado um contrato 
de prestação de serviços com a Hypermarcas, referente a essas notas fiscais; que, em algum momento, a 
Hypermarcas falou a Paulo Alves que solicitaria algum serviço ao Instituto Campus no âmbito desse 
contrato, mas esse serviço até agora nunca foi solicitado; que a própria empresa Hypermarcas, mediante 
uma pessoa chamada Nelson Mello, encaminhou o modelo do contrato a ser celebrado e as marcas ou 
produtos do grupo que deveriam constar no contrato como objetos de pesquisas de mercado; que, entretanto, 
como dito, essas pesquisas até agora nunca foram solicitadas; que a depoente não conhece Milton Lyra; que 
não se recorda se em algum momento já foi apresentada a Ricardo Lopes Augusto, mas nunca teve contato 
efetivo com ele e apenas sabe que ele é sobrinho de Eunício Oliveira, pois Paulo Alves lhe contou; que a 
depoente esclarece que, durante o período em que Paulo Alves prestou serviços para a campanha de Eunício 
Oliveira, a depoente permanecia em seu domicílio, em Salvador, motivo pelo qual não tinha contato com 
ninguém relacionado a essa campanha e nem conhecimento sobre os detalhes, sabendo apenas o que o seu 
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É importante lembrar que NELSON MELLO narrou tratativas com "a esposa de uma 

pessoa que cuidava da campanha de marketing do Governador, de Salvador, que são sócias 

de direito de 2 empresas". 

E, realmente, MAUFtENIZIA DIAS ANDRADE ALVES é esposa de PAULO RO-

BERTO ALVES DOS SANTOS. NELSON MELLO explicou que a CONFIRMA não tinha 

capital social suficiente para o pagamento, o que motivou o fracionamento das despesas e o 

pagamento a essa pessoa jurídica e à CAMPUS. 

O afastamento do sigilo bancário da CAMPUS mostra o recebimento, a débito da HY-

PERMARCAS, de R$ 469.250,00 em 7/8/2014, de R$ 703.875,00 em 21/8/2014 e R$ 

703.875,00 em 17/9/2014. 

Tit.I\J 1S3 
7/8/2014 CAMPUS 	 469.250,00 

21/8/2014 CAMPUS 703.875,00 
17/9/2014 CAMPUS 703.875,00 

Total 1.877.000,00 

Todos os contratantes, ou seja, NELSON MELLO, MAURENIZIA DIAS AN-

DRADE ALVES e PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS admitiram a falsidade ide-

ológica dos contratos. 

Além disso, indicaram que EUNíCIO OLIVEIRA e RICARDO LOPES AUGUSTO 

sabiam da contratação fictícia e ajustaram esse meio de pagamento dos serviços prestados ao 

então candidato a Governador do Estado do Ceará. 

esposo comentava ou eventualmente lhe solicitava; que reconhece o contrato celebrado entre a Hypermarcas 
e o Instituto Campus, datado de 03 de julho de 2014 e assinado por ambas as partes, ora apresentado; que a 
assinatura no contrato é da depoente; que o contrato foi elaborado pela Hypermarcas; que a depoente não 
entrou em minúcias quanto ao conteúdo do contrato e nem fez muitos questionamentos sobre isso; que 
apenas questionou a Paulo Alves o motivo geral da contratação, tendo recebido a resposta de que, como 
dito, era o modo viável de receber, naquele momento, pelos serviços que vinha executando para a campanha 
de Eunicio Oliveira, e que, em algum momento Muro, a Hypermarcas solicitaria algum serviço (...) que, 
independentemente dessas questões referentes à Hypermarcas, o Instituto Campus, em 2014, recebeu 
também R$ 250.000,00 da empresa Dias Branco, R$ 250.000,00 da empresa Corpvs Segurança e mais R$ 
2.000.000,00 da empresa JBS; que não houve, até o momento, nenhuma prestação de serviço a qualquer 
dessas três empresas acima mencionadas; que foram feitos apenas os recebimentos, sem os serviços 
correspondentes; que, no caso das empresas Dias Branco e Corpvs, houve os recebimentos e a emissão das 
notas fiscais, mas não a formalização de contratos; que, no caso da JBS, houve formalização de contrato, 
emissão de nota fiscal e recebimento; que todos esses recebimentos e contratos foram feitos também por 
solicitação de Paulo Alves, igualmente por se tratar da maneira viável de que ele recebesse naquele. 
momento pelos serviços que vinha executando para a campanha de Eunício Oliveira (...)" 
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Não bastasse isso, tal qual o contrato com a CONFEDERAL, o contrato com a CON-

FIRMA previa pagamento integral antes mesmo da execução do serviço, em período pré-elei-

toral e eleitoral, a mostrar que não foi celebrado para que seu objeto fosse cumprido pelas 

duas partes. Ao revés, a intenção sempre foi mascarar o pagamento da HYPERMARCAS de 

serviços eleitorais, em troca de contrapartida de EUNICIO OLIVEIRA. 

Note-se que nem mesmo há prazo para o cumprimento das obrigações da CONFIRMA. 

Previu-se, tão somente, a vigência de seis meses, o que de resto contrasta com o pagamento 

em apenas quatro parcelas quinzenais. 

No contrato ideologicamente falso com a CAMPUS também se pactuou o pagamento 

integral dos valores milionários mesmo antes da prestação do serviço. 

Nem mesmo há prazo para o cumprimento das obrigações da CAMPUS. Previu-se, tão 

somente, a vigência de seis meses, o que de resto contrasta com o pagamento em apenas qua-

tro parcelas quinzenais. 

As datas dos contratos e da emissão das notas fiscais (com cópias entregues por NEL-

SON MELLO e apreendidas na Ação Cautelar n. 4310, item 5 do auto) para a HYPERMAR-

CAS, tanto por parte da CAMPUS, quanto por parte da CONFIRMA, são exatamente as 

mesmas e os pagamentos previstos nos contratos da HYPERMARCAS com a CONFIRMA e 

com a CAMPUS são em datas idênticas ou muito próximas: 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador 

Número da Nota: 
00000044 
Date e Hora de Ernissao: 
0410812014 14:24:28 
CédooLle Verificação: 
11.-X14mKP 

PRESTADOR DE SERVIÇOS 

CPRCNPJ: 	 InseriMunicipal: 
0525717810001.34 	 na. 	-16 
Nome/Razeo Societ 
tamari CFN1R0 DE ESTUDOS E PESQUISAS DE OPINIÃO LTDA 
Endereço 
Ave Adhernar de Barros 1156 , SALA 204 - ONDIMA 	• Salvador - CEP: 40110-110 • BA 

condi 
cemousttinstItutooemouteentbr 

Campus 

TOMADOR DE SERVIÇOS 

NomeiRazeo &xote 
HYPERMARCAS SM 
CPMNP1 
0250207410001.01 
Endureço: 
RUA NOVA CIDADE 104 VIU OLIMPIA - Sio Paulo • CEP: 04517-011ISP 
E-I11811 

Insoilçeo Mtddpa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador 

Número da Nota: 
00000005 
Data e Hora de Emissão' 
04108/2014 14:33:48 
ClidWiyerificação: 
ETJ 

PRESTADOR DE SERVIÇOS 

CPF/CNPJ. 	 • 	 Inscriçáo Municipal: 
07.838.68110001-03 	 267.%1100140 
Nome/Rene° Soden. 

enICION ti roem itorACAO E ESIRAIEGIA LIDA - ME  
Endereço - 
Rua Lionõr Calmon 44 , BALAM -CARDEAL 	• Salvador - CEP: 40298410 - BA 

E-meil. 
vttornsflearnalcom  

TOMAPOR DE SERVIÇOS 
Nome/Rano Social 
HWERMARCAS 8/A 
CPF/CNPJ: 	 Inscriçâo Murickel. 
02.932.0741000141 
Endereço. 
RUA NOVA CIDADE 401 VILA CILIMPIA - Elo Paute - CEP: 06.447.071/SP 

Em condições normais, seria praticamente impossível duas empresas distintas emitirem 

notas fiscais para o mesmo contratante, em datas iguais, com uma pequena diferença de hora 

de emissão. 

O mesmo ocorre para as outras notas, pois tanto as de uma quanto as da outra empresa 

foram emitidas em 14/8/2014 e 5/9/2014. 

É indício de que a intenção da HYPERMARCAS nunca foi receber a contraprestação, 

havendo mera cobertura documental para o pagamento fracionado de vantagem indevida. 

O caráter ideologicamente falso de todos os contratos da HYPERMARCAS menciona-

dos na presente manifestação (inclusive, pois, os três que beneficiaram EUNICIO OLI-

VEIRA) foi confirmado por JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO, presidente da 

HYPERMARCAS, em depoimento prestado espontaneamente.' 

32 JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO afirmou: "QUE começou nos anos 1970 do zero, urna empresa de 
nome ARISCO; que começou ela do zero e trabalhou nela por 30 anos como CE0 e envolvido em todas as 
operações da companhia, controlando todas as operações e centralizando nela; que nunca vendeu nem 
comprou de governo; que em 2000, fazendo tudo como CEO, wvendeu a empresa, que era familiar, e 
começou uma nova carreira empresarial; que então queria mudar o modelo de empresa familiar e usou os 
recursos da venda para diversificar; que havia risco de estar em um negócio só; que queria algo mais 
institucional, investindo, não tocando negócios; que acredita que sozinho não conseguiria crescer tanto; que 
em 2002 criou a HYPERMARCAS e, diferentemente da ARISCO, ela foi fazendo aquisições de outras 
companhias para colocar embaixo da HYPERMARCAS; que nunca teve sala da companhia, não dá aval, 
nunca teve e-mail da companhia; que queria uma qualidade de vida diferente e basicamente queria que a 
companhia fosse institucional; que não queria mais ser conhecido como JÚNIOR da ARISCO, construiu a 
companhia para ser conhecida pelos que tocavam; que 60% do capital da companhia está na bolsa; que o 
fioat dela é mais de 60 milhões de reais por dia; que não tem centro de custos nem rubrica da companhia; 
que não assina nada pela companhia, o que cabe aos diretores estatutários; que é presidente do conselho; 
que a HYPERMARCAS também não vende nem compra de governo; que além da HYPERMARCAS tem 
negócios em outras 17 companhias, as quais também não negociam com governo; que não há fundos de 
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Ao ser ouvida, MAURENIZIA DIAS ANDRADE ALVES também mencionou três 

outros contratos fictícios utilizados com a CAMPUS para pagamento dos serviços eleitorais 

prestados a EUNÍCIO OLIVEIRA. 

A CORPVS SEGURANÇA tem por um dos sócios RICARDO LOPES AUGUSTO 

(fi. 219) e teve por sócio EUNíCIO OLIVEIRA. Também doou oficialmente à campanha de 

Governador do Ceará de EUNíCIO OLIVEIRA em 2014. 

pensão entre os acionistas da HYPERMARCAS; que a HYPERMARCAS não tem linhas de créditos com 
governos nem bancos públicos; que quando criou a companhia em 2002 o NELSON MELLO, já executivo 
da ARISCO, iniciou como Presidente, cargo que ele ocupou até 2012, quando virou diretor institucional da 
HYPERMARCAS; que NELSON MELLO veio de uma aquisição de 1980, da CREMALHO, na qual era 
diretor de vendas; que depois NELSON MELLO foi a UNILEVER (a qual comprou a ARISCO) por um 
ano e meio, e voltou quando da criação da HYPERMARCAS; que NELSON MELLO representava a 
HYPERMARCAS em negócios de medicamentos e higiene pessoal; que tinha que representar a companhia 
junto a associações de classe (mais de 10) e a autoridades governamentais; que NELSON MELLO sempre 
foi de confiança da companhia por tudo que ele já tinha feito na empresa; que hoje o grande negócio da 
HYPERMARCAS são os medicamentos sem ou com prescrição e os genéricos e similares; que também tem 
uma área de fraldas (SAPECA, CFtEMER e POMPOM); que venderam no fim do ano passado a área de 
higiene e beleza; que aproximadamente no carnaval ou semana santa de 2011, JOESLEY BATISTA, seu 
amigo, em Saint Barth, telefonou ao declarante pedindo inicialmente dois e depois quatro quartos; que 
JOESLEY chegou com a então namorada, uma sobrinha, e trouxe dois casais: LÚCIO FUNARO com a 
esposa da época e FÁBIO CLETO, com a esposa; que até então não conhecia os casais; que eles passaram 
cerca de dois a três dias em sua residência; que depois desse visita, LÚCIO FUNARO procurou o depoente 
querendo fazer uma visita, no escritório na Avenida Faria Lima, 2277, sala 603, dizendo que ia levar o 
Deputado Eduardo Cunha; que também não conhecia EDUARDO CUNHA; que disse que ia chamar 
NELSON MELLO; que conversaram questões institucionais, sobre o Congresso, o setor do grupo e outros 
assuntos desse tipo; que NELSON MELLO explicou essas questões; que depois encontrou FUNARO em 
casamentos da família do JOESLEY; que depois, por coincidência, a personal trainer do depoente, que era 
a mesma do FUNARO, na academia, de nome RAQUEL, tomou-se namorada de FUNARO; que, depois, 
encontrou FUNARO na casa de NAJI NAHAS em um almoço para EDUARDO CUNHA; que o declarante 
foi a esse almoço com NELSON MELLO; que um outro encontro foi na casa de NAJI NAHAS, que queria 
vender prédios na FARIA LIMA, estando lá o LÚCIO FUNARO, o que o declarante não sabia; que o grupo 
tem incorporadora imobiliária; que esse negócio não foi concretizado; que NAJI NAHAS tirou uma foto, 
sem que o depoente visse, a qual circula na internet; que entendia pelo que FUNARO falava que este era do 
mercado financeiro e queria sempre fazer negócios; que nunca efetivou nenhum negócio com LÚCIO 
FUNARO; que falava de negócios em tomo de rodovias, inclusive do grupo BERTIN; que dizia sempre que 
não gostava de negócios com rodovias porque envolvia governos; que, depois, JOESLEY o convidou para a 
inauguração da ELDORADO no Mato Grosso; que essa inauguração tinha mais de 3000 convidados; que a 
PATRÍCIA do JP MORGAN, na ocasião, solicitou que o declarante desse uma carona para si própria e 
FUNARO; que na ocasião FUNARO brigou com a policia; que FUNARO se mostrou bem destemperado; 
que não é verdade que tenha recebido um peixe embrulhado recentemente, o que significaria ameaça de 
morte; que esse fato do recebimento do peixe saiu na imprensa nesta semana; que a namorada do declarante 
foi convidada pela RAQUEL, esposa do LÚCIO, para conhecer a casa nova, porque não houve festa; que o 
declarante também foi nesta ocasião; que encontrou EDUARDO CUNHA por duas vezes, a primeira no 
escritório e depois na casa de NAJI NAHAS, onde estavam os empresários; que também nunca efetuou 
nenhum negócio com EDUARDO CUNHA; que viu duas vezes o MILTON LYRA; que a família do 
declarante era ligado a IRIS RESENDE, cujas famílias moravam próximas; que uma vez em que foi na 
fazenda do 1RIS RESENDE se encontrava o Senador RENAN CALHEIROS, que estava virando ministro; 
que foi a essa fazenda para assistir ao quarup; que RENAN CALHEIROS chamou o declarante para um 
almoço através de NELSON MELLO, em 2013 ou 2014; que a casa do almoço era de MILTON LYRA; 
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A DIAS BRANCO, por sua vez, é sediada no Ceará, Estado de EUNíCIO OLI-

VEIRA, de modo que aparentemente não tinha mesmo motivo para contratar a CAMPUS no 

Estado da Bahia. Além disso, a pessoa jurídica doou oficialmente R$ 397.700,00 à campanha 

de EUNíCIO OLIVEIRA, ou seja, apoiou financeiramente o Senador. 

Alguns sócios ou empregados do grupo J&F, controlador da JBS, celebraram acordo de 

colaboração. Em depoimento, um deles, RICARDO SAUD, afirmou ter negociado o paga-

mento de R$ 5.000.000,00 a EUNíCIO OLIVEIRA em troca da atuação desse parlamentar 

que pensou que MILTON LYRA era algum assessor de RENAN CALHEIROS; que conversaram sobre o 
quarup; que RENAN CALHEIROS chegou atrasado e saiu mais cedo do almoço; que deu uma carona na 
volta a MILTON LYRA, de avião, até São Paulo; que na ocasião MILTON LYRA explicou os negócios, que 
seriam de pet shop e outros; que depois encontrou o MILTON LYRA em Saint Barth; que MILTON LYRA 
passou na casa do declarante em Saint Barth pedindo dicas de lazer em Saint Barth; que NELSON MELLO 
pediu ao declarante que recebesse MILTON LYRA; que MILTON LYRA nunca propôs negócios ao 
declarante, tendo mais demonstrado que tinha vários negócios, diversas empresas; que MILTON LYRA 
demonstrava ser amigo do Senador RENAN CALHEIROS, mas isso foi dedução do depoente; que nunca 
conheceu EDUARDO BRAGA nem EUNiCIO OLIVEIRA; que se recorda apenas de ter visto uma vez 
ROMERO JUCÁ, mas não lembra onde; que não tem intimidade nem relacionamentos com políticos; que a 
companhia faz doações eleitorais, não o declarante pessoalmente; que o diretor institucional determina as 
doações; que no começo do ano NELSON MELLO procurou o declarante, nervoso, dizendo que tinha feito 
contratos fictícios; que na ocasião também estava o CEO da companhia; que o declarante disse que isso era 
decepcionante e preocupante; que disse que NELSON MELLO deveria ressarcir a companhia, a qual é 
pública e tem sócios minoritários; que chegou a dizer que a companhia processaria NELSON MELLO 
criminalmente; que essa conversa foi longa e nada fácil; que as ações de NELSON MELLO estavam 
bloqueadas no bloco de controle, para não serem vendidas; que decidiram desbloquear essas ações para 
NELSON MELLO as vender; que NELSON MELLO restituiu 100% do valor dos contratos; que depois 
houve uma auditoria forense, já que os auditores se recusaram a assinar os balanços se isso não ocorresse; 
que a auditoria abrangeu e-maus, entre outros documentos; que foi feita uma devassa na companhia, a qual 
provou que NELSON MELLO fez tudo sozinho; que os demais diretores assinaram em conjunto com 
NELSON MELLO em virtude do prestígio deste último; que nenhum diretor participou dessas 
contratações; que tudo foi feito em três anos e meio, em valores picados; que esses 23 milhões 
(aproximadamente), diluídos no tempo, não foram percebidos pela companhia; que NELSON MELLO 
tinha alçada para fazer isso; que os valores iam para quem emitiu a nota; que os valores foram em torno de 3 
milhões para as empresas indicadas por FUNARO e de 20 para as empresas indicadas por MILTON LYRA; 
que as ações já voltaram ao patamar normal porque os investidores viram que a companhia fez toda a 
auditoria; que foi uma falha do compliance; que a auditoria sugeriu uma séria de mudanças de compliance; 
que NELSON MELLO explicou que foi bobo e teve um encantamento por tudo isso; que NELSON 
MELLO teve uma queda para baixo, de presidente a diretor institucional; que a companhia extinguiu o 
cargo de diretor institucional; que NELSON MELLO disse ter comprado apoio no momento que 
precisasse; que no fim das contas NELSON MELLO comprou amigos, já que a companhia não precisava 
de nada; que NELSON MELLO 'se encantou' por essas questões de almoços em Brasília; que NELSON 
MELLO ressarciu o dinheiro total após vender as ações dele; que pessoalmente NELSON MELLO apenas 
perdeu, não ganhou nada com isso; que quando NELSON MELLO saiu da presidência deram uma área 
para ele que não tinha como dar problema, até porque NELSON MELLO enfrentava problemas de saúde 
na família na ocasião; que não tinham noção de que poderia dar problema a sua colocação no cargo de 
diretor institucional; que o resultado da auditoria foi enviado à CVM, mas não tornado público; que a 
auditoria constatou que os contratos não tiveram a contraprestação para a HYPERMARCAS; que, 
apresentada a foto de RAQUEL PITTA, ora juntada, reconhece-a como sendo a RAQUEL citada como 
sendo a namorada de LÚCIO FUNARO." (fls. 166-172). 
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na tramitação de medidas provisórias. Compõem esse montante os R$ 2.000.000,00 transferi-

dos à CAMPUS. 

Na planilha apresentada pelo colaborador, há expressa vinculação da CAMPUS a EU-

NÍCIO OLIVEIRA: 
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1.3.3 A ATUAÇÃO LEGISLATIVA DE EUN1C10 OLIVEIRA EM FAVOR DA HYPERMARCAS 

Neste tópico, trazem-se mais elementos sobre a relação entre atos legislativos e a HY-

PERMARCAS. 

Após, há indícios de que a relação entre NELSON MELLO e MILTON LYRA não se 

limitou aos contratos fictícios para os repasses a parlamentares sem nenhuma espécie de con-

trapartida, mas avançou sobre a atividade legislativa. 

Por fim, há indícios da atuação de EUN1C10 OLIVEIRA em favor da HYPERMAR-

CAS. 

Inicialmente, vê-se que o presidente da HYPERMARCAS, JOÃO ALVES DE QUEI-

ROZ FILHO, em depoimento como testemunha, disse que NELSON MELLO visou a garan-

tir a atuação dos parlamentares para quando precisasse. Por outras palavras, o presidente da 
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HYPERMARCAS afirmou que fez pagamentos de vantagens indevidas em razão da função 

exercida pelos parlamentares. 

A busca e apreensão na Ação Cautelas n. 4380, que teve a HYPERMARCAS entre os 

alvos, logrou trazer elementos desta atuação ilícita. 

Realmente, na sede da empresa apreenderam-se: 

"várias mensagens eletrônicas entre NELSON MELLO (ex-diretor da HIPERMAR-

CAS), ARMANDO LUIS FERREIRA (diretor tributário da HYPERMARCAS) e represen-

tantes do escritório SPINDOLA PALMEIRA, demonstrando, aparentemente, a contratação 

deste último para prestação de serviços 'jurídicos' visando à intermediação para edição de 

normas de interesse da HYPERMARCAS" (item 01 do Auto de Exploração de Material 

Apreendido —Auto de Apreensão - Equipe SP-01); 

"Planilha com pagamentos para escritório ESPINDOLA PALMEIRA e cópias de 3 

NFs de pagamento" (item 02 do Auto de Exploração de Material Apreendido — Auto de 

Apreensão - Equipe SP-01); 

"Folhas de papel com manuscritos mencionando 'MP 627', '651', 'EDUARDO CU-

NHA'. Cópia da MP 651/2014 e documento intitulado 'BREVE HISTÓRICO DO PLEITO' 

(...) encontradas na mesa do Diretor Tributário ARMANDO, da HYPERMARCAS"(itens 

03,04 e 05, do Auto de Exploração de Material Apreendido — Auto de Apreensão - Equipe SP-

01); 

"Bloco de Notas com anotações manuscritas, contendo menções tilma', `Guido', 

'Senado'. Trata-se de anotações encontradas na mesa do Presidente da HYPERMARCAS, 

chamado CLÁUDIO BERGAMO, que, pelas menções descritas e percentuais colocados ao 

lado dos nomes, pode, de acordo com o aprofundamento da análise pela equipe de investiga-

ção, propiciar o aumento do rol de investigados ou demonstrar alguma outra relação" (item 

06, do Auto de Exploração de Material Apreendido —Auto de Apreensão - Equipe SP-01); e 

"Bloco de Notas com anotações manuscritas, contendo menções à 'repatriar 1751', 

'FUNDOS', 'MP', dentre outras encontradas na mesa do Presidente da HYPERMARCAS, 

chamado CLÁUDIO BERGAMO, que, pelas menções descritas, aliadas a outros elementos 

constantes da investigação, podem vir a demonstrar o conhecimento de tal cidadão sobre 

eventuais negociações para edição de MPs em favor da empresa que dirige" (item 07, do Auto 

de Exploração de Material Apreendido — Auto de Apreensão - Equipe SP-01). 

51,  
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Ademais, NELSON MELLO informou que tratou com diversos parlamentares sobre 

projetos de lei, exemplificando assuntos tributários. Disse que chegou a enviar e-maus para 

servidores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e do gabinete de ROMERO JUCÁ. 

Informou que MILTON LYRA foi copiado em alguns desses e-maus e que este "precisava 

entender os assuntos tratados pela HYPERMARCAS para ajudar na explicação dos posicio-

namentos aos parlamentares". Também afirmou que MILTON LYRA sabia o que ele fazia 

em todas as frentes legislativas. 

Em quebra de sigilo telemático e bancário (Ação Cautelar n. 4.313), a Comissão de Va-

lores Mobiliários (CVM) enviou relatório com diversos e-mails de NELSON MELLO tra-

tando sobre projetos de lei e de medidas provisórias, inclusive diretamente com 

parlamentares e com MILTON LYRA. 

No e-mail a seguir, o objeto é a Medida Provisória n. 627/2013. Vale lembrar que o pró-

prio NELSON MELLO admitiu a compra de emenda a essa Medida Provisória a EDU-

ARDO CUNHA: 

Fm 05/02/2014, Nelson rolou do seu e-mail pessoal pare e einall corporatIvo o tato que deve constas no relatório sobre a Medida Prcoissáda if 627/2011 

Vale destacar que esta MP fol resporisSvd por uma Me de atterapies à legislapto trlbutbda e posteriormente tal convertida para a lel n' 12.973, de 1014. 
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Sobre o mesmo tema, no e-mail abaixo ele se refere a "LÚCIO", ou seja, LÚCIO FU-

NARO, conhecido operador de EDUARDO CUNHA: 

Nelson Mello 

Em 13/03/2014, Nelson enviou do e-mall colporatNo para seu e-mail pessoal um teso hlanda da redijo da emenda 200 da ME 627 e solicitando a Regina que Imprima e 

encaminhe ao lacro. 

ps. 	rui 13Walt 07:53 

it';  • 	̀Nhon Mdo 

' 	rucro muSTADO EMENDA Iro 627 

ClentECCUI01.311k 

Oi Regina 
; Fent impimir e encaminhar ak do Lúcio 

TEXTO 5lIGE5Td0 

% !Moeríamos substitua' redeole da emenda oxida MV 6Z7pele agaloa: 

" artigo 64 

Is o errolamento somente poderá ser f ortnetedo ccotrepessoe Uca quando essa !marna !igualdadede c:combate e deverá 
identlficer. Inchave, os bens. direitos em nome do canjuge,nie gravados come ditava d Inctenunlesdalldtdef 

1 paregarentiroue o effloalrnl.o pesando, no salvam trata da vNincla (atual 9N,Inc!olmos os Netos retrofflod-4  NOKINPodedeled 

"At 98. Estaiá! éreo em vigor ne dam da sua pubko$o. 

0 MOUS Pratálti -COMFIDENCULL 	 7 

NELSON MELLO também chega a trocar e-mail com o ex-parlamentar JOEL DE 

HOLLANDA com sugestão de nome para relatar um projeto de lei datado de 2015: 
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Pira: balde Holland., 
Anounta itiaz 1, 1.5 727/2015 - Novt Mega do aunada Jose Sena 
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Para: Joel da ~lande 
Asam= MS: eLS 727/2013 - Novo meto de senador José Sana 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

ri- 	 Nelson Mello 

Em 13/11/3015,1m1 de ralando e Nelson OkeVeReani aba quem poderia Sei o relator da lei. Nelson diz quopredsa ser uni cabra macho" para ser cinere, e juntar adestres pare 

Panar acide 

co; 3: e I de Holanda knalltuddahotandainallon-bri 
Enlillida ene séorrfolya, li da ncarernbro de MN 10:41 
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Também há esta troca de e-maus de NELSON MELLO com MARIANGELA FIA-

LEK, servidora de ROMERO JUCÁ, expressamente sobre ICMS interestadual: 

LI 	 Nelson Mello 

Em 15/94/2014, Marlangela Thick, chefe-do gabinete do senabor Romtroad do PM13841111 (acusado recentemente de receber RS 1 illietS0 em propina da empreiteira Andrade 

Gutierrez), enviou, no e-mail pessoal do Nelson, tecto do projeto de101451nterenadual e solicitou que ele messe uma proposta de adapto. 

O tad foi encaminhado por Nelson para o e-mall montarias mas o anexo ralo rol Copiado. 
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NELSON MELLO foi copiado em outro e-mail sobre incentivos fiscais, agora para 

ALEXANDRE BALDY, Deputado Federal: 
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Nelson Mello 

Erra 19/07/2014, lese Alves Filho solicitou ao Merandre Balde, Deputado Federal, que comunique ao Senador Giro Argello que qualquer prazo de Incentivos fiscais inferior p25 anos 

notara o apoio da Adia' Masa e copiou Nelson. 

irjc5nao 19CM701100-2.9 
Alexandre ialdf cat. aldi,Qteiraininr> 
geSENAIXecemellenionneerecy Fui,- Apeientabs miada que determinam datillmilk pra rtenkille de. ahlthn Metades. M.a Mn] 

: 	Uestrldre fiSidy Frui !Misc./1,11w kngnie Curas moomime lactar Lm Eduardo NICia 

Sr Jose Alma 

Coarnictitei ao Sou Gim e Sm ken, emorkimaa mesa 

1 Aleadommenie. 

AleamadmBaldy 

Em 18.9)7,2014. ta 1 O, 	Alves FilhetmOr 	o 	ocatin amover 

BALDY. 

Peço mo ajoder =miam& ao Secador Oiro Ariano que qualquer primo inferiore25 ttom Somo apoio do 
AMAI. BRASIL 

. /m 	es e Alvos 

01016103 Prothltl- CONFIDENCIAL 	 18 

Ressalte-se que, nos autos da Ação Cautelar 4.276, encontrou-se referência a ALEXAN-

DRE BALDY no celular de MILTON LYRA. O aparelho eletrônico contém foto do lobista 

com BALDY, na adega da casa de MILTON LYRA, troca de mensagens sobre jantares e ou-

tros encontros, bem como anotação com o seguinte conteúdo: "Baldy Conta corrente 6x 

450", indicando provável repasse de dinheiro ao Ministro das Cidades. 

Em 15/5/2015, NELSON MELLO envia e-mail para si próprio aludindo ao "projeto 

Jerônimo". Além disso, no e-mail há vinculação entre pagamentos de quantias e um projeto 

(de lei) sobre PIS-COF1NS de medicamentos: 
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li. Fuça derlis xellbs 25% as sattmo,co 
2a. Etapa dei/Is $417 zst AS ~MI 
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l_J 	 Nelson Mello 

Em 15/05/2015, Nelson enviou urna planilha Otrentinatta como pastai para nu ema lb ase= cotcom ame meteteleranImp Na Orai [preta o total de RS 15.0X.000X0 

Ara 0  Prure MT-CoNn de Medicas-nestas. 
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Em dois outros e-maus dos quais NELSON MELLO é destinatário, há menção à ne-

cessidade de apoio de governadores para a aprovação de um projeto de lei complementar: 

Nelson Mello 

Em 27/05/2015. Betem pediu ao Nelson que sopre in off na ouvido do ~Sm eme cotam man O apob dee. 
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E, na Ação Cautelar n. 4.195, apreendeu-se caderno do ML GROUP (item 36) com ano-

tação "reunião com governadores". 

Houve atuação da HYPERMARCAS, inclusive por meio de NELSON MELLO para 

influir na legislação, com atuação de MILTON LYRA nesse âmbito, em favor da pessoa jurí-

dica. 

Afora o que já se trouxe, há diversos e-mails de NELSON MELLO com relação a al-

guns parlamentares, mencionados como os "amigos" de MILTON LYRA, e os contratos fic-

tícios nos quais este último se envolveu. É indício de que sempre se soube a quem se 

destinavam os montantes. 

Embora NELSON MELLO tenha utilizado codinomes — o que demonstra seu dolo e 

consciência de ilicitude, pois do contrário não buscaria escamotear a realidade — não é difícil 

concluir de quem se tratava. A nomenclatura utilizada foi a de "projeto", com alusão a algum 

dado dos Estados de origem dos Parlamentares e a utilização das siglas respectivas: 

1.• 
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Em 21/07/2014, Nelson encaminhou para ele mesmo uma Planilha oxn adrede de fluo de patrocínio cubral. Foi Identificado em algumas colunas nomes das empresas Confirma, 

Campus, Credpag, Arc, Calalans e Instituto Paraná A planilha totalka RE 1055.30000 Já pagos e R$ 11400,073,17 a pagar. 
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No "Projeto PE. CÍCERO I (CE)", obviamente NELSON MELLO se refere a EUNI-

CIO OLIVEIRA. Além de EUNICIO OLIVEIRA ser natural do Ceará, os contratos que 

constam nessa planilha são com a CONFIRMA e a CAMPUS, tratados no tópico acima. 

São indícios de que desde o início NELSON MELLO pagou vantagem indevida, in-

clusive por meio de MILTON LYRA, a fim de obter a atuação de parlamentares específicos 

em distintos processos legislativos. 

Cumpre, agora, trazer os elementos da atuação específica de EUNICIO OLIVEIRA, 

intermediado por MILTON LYRA, em favor da HYPERMARCAS. 

Um dos projetos de maior destaque nos e-maus de NELSON MELLO é o do PLS 

130/2014, depois convertido no PLP 54/2015 e aprovado para se tornar a Lei Complementar 

n. 160/2017, no qual MILTON LYRA expressamente admitiu ter atuado a favor da HYPER-

MARCAS. 
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Na quebra de sigilo telemático de MILTON LYRA, foi localizado e-mail de um advo-

gado encaminhando o andamento do PLP 54/2015, que era o 130/2014 do Senado e relatando 

o seguinte: 

"Segue o material sobre o projeto de lei de consolidação, incluindo os substitutivos aprovados 
no senado, bem como o briefing geral da Patri sobre a reforma do ICMS. Abaixo segue a tra-
mitação, mas para visualizar acho melhor acessar es o site do senado. Fica mais fácil para 
confrontar as datas que te interessam." 

Em outro e-mail, de 2014, consta o PLS 130 no assunto: 

"From: Milton Lyra Filho <mlyra@me.com> 

Subject: PLS 130 

Date: Tue, 06 May 2014 10:06:05 -0300 

PLS 130 

Armando, vai querer reduzir aliquota. 

Isso não é bom." 

É importante lembrar que MILTON LYRA perguntou se NELSON MELLO tinha 

sido procurado por algum emissário de EUNíCIO OLIVEIRA, poucos dias após o contato 

de RICARDO LOPES AUGUSTO, mostrando o concerto entre todos eles. 

Esse assunto dos incentivos fiscais foi objeto de reunião entre NELSON MELLO e 

EUNíCIO OLIVEIRA e era de grande interesse da HYPERMARCAS. 

A Informação n. 43/2017 retrata a tramitação do PLS 130/2014 e seu interesse para a 

HYPERMARCAS: 

"Ao analisar a tramitação do PLS 130/2014, verificou-se que ele convalida os atos normativos 
de concessão de benefícios fiscais e concede remissão e anistia de créditos tributários 
referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS). Especificamente, convalida os atos de concessão de benefícios e incentivos fiscais 
ou financeiros vinculados ao ICMS concedidos pelos Estados ou pelo Distrito Federal até I° 
de maio de 2014 sem a prévia aprovação por unanimidade do CONFAZ (Conselho Nacional 
de Política Fazendária), conforme determinam a Constituição Federal e a Lei Complementar 
n° 24/75, assim como concede remissão e anistia dos créditos tributários referentes. 

O projeto também dispõe sobre o quórum de aprovação de convênio que permita a concessão 
de remissão dos créditos tributários constituídos ou não em decorrência de isenções, 
incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais instituídos em desacordo com a 
deliberação prevista no art. 155, § 2°, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal, e a 
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EMENDA Pr 5 -PLENÁRIO 
(ao Rojem de Lei do Senado- Complementar - n° 130)2014) 

Acrescente-se ao Projeto de Lei do Senado- Complementar - 
a° 130, de 2014, onde couber, 'enumerando os demais se necessário, novo 
artigo dispondo: 

Art. 	A concessão da remissão por lei do Estado de 
origem da mercadoria, bem ou serviço afasta as soantes 
previstas no art. 8° da Lei Complementar n° 24 de 7 de 
janeiro de 1975, retroativamente à data original de 
concessão da isenção, incentivo ou beneficio.(NR) 
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reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro fiscais; e 
dá outras providências. 

Verifica-se, portanto, que o PLS 130/14 tem como objetivo resolver um problema de 
incentivos e isenções fiscais dados pelos estados contrariando a CF/88 e a LC 24/1975. A 
problemática reside no fato de que para os estados concederem essas isenções e incentivos 
precisam da anuência unânime do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Daí 
o primeiro objetivo do PL 130/14 é alterar esse quorum de unânime para 2/3 das Unidades 
Federativas e 1/3 por região. 

Apesar dessa análise ter como foco principal a atuação do Senador Eunício Oliveira, merece 
destaque a atuação do Senador Romero Jucá na Comissão de Assuntos Econômicos. Uma de-
las relacionada ao quórum, ocasião em que ele fez uma correção no texto. 

Por outro lado, o artigo 80  da Lei 24/1975 previa que no caso de remissão ficaria a cargo de 
lei estadual regulamentar, ou seja, mesmo que eles aprovassem uma lei dizendo que os 
incentivos poderiam se manter, mesmo que não tenham observado a lei à época, o Estado 
poderia cobrar das empresas o "passivo", ou seja, aquilo que foi dado de forma indevida. 

Isso foi mantido na CAE, mas no Plenário o Senador Romero Jucá apresentou 2 emendas para 
alterar esse dispositivo que, em síntese, quer dizer o seguinte: 'Se a empresa recebeu 
benefícios fiscais indevidos até a publicação dessa lei (Lei do PLS 130/14), o estado não 
pode cobrar das empresas os créditos concedidos.' Isso sim beneficia as empresas. 

Romero Jucá apresentou 2 emendas em sequência no plenário. Emenda 5 e 6, ambas do dia 
12/11/14. 
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EMENDA N° 6 _ PLENÁRIO 
(ao Projeto de Lei do Senado - Complementar - n° 130/2014) 

Acrescente-se ao Projeto de Lei do Senado - Complementar - 
n° 130, de 2014, onde couber, renumerando os demais se necessário, novo 
artigo dispondo: 

Art. 	Ficam remitidos e anistiadas os créditos 
tributários do ICMS, constituídos ou não, relativos a 
operaçÕes e prestaçdes alcançadas por benefícios ou 
incentivos fiscais ou financeiros vinculados ao ICMS, 
concedidos por legislação estadual ou distrital editada até a 
data de publicação desta Lei Complementar sem 
observância do disposto no art. 155, § 2°, XII, "g", da 
Constituição Federal. (NR) 
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Com relação ao Senador Eunicio Oliveira, foi identificada a publicação da ata de uma das 
sessões em que ele usa da palavra para requerer a inversão de pauta com o objetivo de votar 
primeiro o PLS 130/2014.Conforme pode ser verificado no trecho destacado abaixo, ele mos-
tra bastante empenho para que seja invertida a pauta: 
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Sn Senadoras que não fiz nenhum tipo de acordo em nome da Liderança do PMDB, não há nenhum tipo de 
acordo para adiar matéria ou para não votar matéria. 

Estou apresentando um requerimentode inversão de pauta. Temos três Itens na pauta. O primeiro item 
tem urgênda constitucional. Relativamente aos demais itens, aos outros dois itens, nós apresentamos aqui no 
Plenário, na semana passada, requerimentos de urgência. Portanto, esses dois Itens tambémtem requerimen-
tos de urgênda aprovados pelo Plenário desta Casa. 

Quero deixar bem claro, Sr. Presidente, que o objetivo de apresentar esse requerimento de inversão de 
pauta não é protelar a matéria que está no Item 2, não é protelara matéria que está no Item 1. E quero deixar 
claro aqui, bem daro,que quero a inversão de pauta porque, na semana passada, perdemos, no plenário da a-
marados Deputados, na votação do Congresso Nacional, a questão dos eletrointensivos, o que pode promover 
uma debandada de empresas de alguns Estados do Nordeste brasileiro, indusive do meu querido Ceará. Ago-
ra, Sr. Presidente, temos um processo de convafidaçáo dos incentivos, ou da capacidade de cada governante, 
cada governador, de fazer sua própria política fiscal. 

Quero deixar bem claro mais uma vez: o Estado do Ceará não é governado por um peemedebista, é go-
vernado por um pefista, mas aqui represento os interesses do meu Estado e do meu povo. Portanto, essa can-
vanclaçáo e essendal, necessária e obdgatória para que não haja a fuga das empresas que arr se Instalaram num 
processo de conhecimento e de desejo de que a questão jurldica,a segurança jurídica, seja a elas assegurada. 
Então, estou apresentando o requerimento e quero deixar bem daro que esse requerimento não é protelató-
rio em relação à matéria do Item 2. 

Eu, como Líder do PMDB, quero me comprometer aqui: se houver reciprocidade no que diz respeito a 
esse requerimento, assumo o compromisso público de que encaminharei a matéria do Item 2, que é o Indexa-
dor das dNidas, favoravelmente. Agora, farei isso se houver contrapartida na questão da convalklação. Eu vejo 
ali o Senador Ronaldo Caiado, que está quase afónico, mas que também assinou o requerimento; vejo o Líder 
do PPS, que também assinou o requerimento; o Líder do PA, que também assinou o requerimento; o Líder do 
PT; a Líder do PSB; o Líder Fernando folia, que também é Líder do Bloco União e Força, para que esse requeri-
mento seja apreciado, Sr. Presidente. Portanto, eu queria encaminhará Mesa esse requerimento. Obviamente, 
quero votar a questão da biodiversidade Rã um compromisso, inclusive, de mérito, em relação ao texto do 
Senador JorgeViana, com três emendas, e ele se comprometeu a fazer o referido destaque. 

Quero votar, Sr. Presidente, não há compromisso de não votar. Quero deixar bem claro para o País: não 
ha compromisso do PMDB, assumido aqui no Senado, de não votar o chamado indexador das dívidas. Mas 
preciso que, para Isso, primeiro, votemos o requerimento que vai fazer a Inversão de pauta do Item 3, que é o 
da convalidação, assumindo, repito, o compromisso de que encaminharei favoravelmente se houver recipro- 
cidade na votação do Item 3. Votarei o tem?I 	da mesma forma que votar o Item 3. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

o seguinte o requerimento na íntegra: 

REQUERIMENTO N°259, DE 2015 

Nos termos do art. 175, Indso N, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia,a fim de que 
a matéria constante do item no 3 (Projeto de Lei do Senado no 130, de 2014- Complementar) seja submetido 
ao Plenário em primeiro lugar. 

Saladas Sessões, de março de 2015. 

Em outra sessão ele insiste que a matéria deve ser votada: 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) - Senador Eunicio Oliveira, Senadora 
Vanessa Graniotin e Senador Waldemir Moka. 

O SR. EUNICIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que 
queremos mesmo agora é votar esta matéria pela importância que ela tem para os Estados pobres do Brasil. 
E, também, Sr. Presidente, para garantia jurídica, neste momento de turbulência política, neste momento de 
insegurança do ponto de vista econômico, não podemos deixar as empresas que na boa-fé se estabeleceram 
nessas condições ficarem numa condição de dúvida em relação a isso. 

Portanto, o que estamos votando nesta tarde é uma questão de justiça e uma questão de segurança ju-
ridica, pois este Pais precisa fazer valer essa questão da segurança jurídica. 
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Em relação às emendas, Sr. Presidente,todos nós queconhecemos o Regimento desta Casa sabemos que 
a todo projeto, a todo substitutivo cabe emenda a ser feita, dentro do prazo, pelos Srs. Senadores, e coube à 
Mesa a lisura de publicar as emendas, como sempre faz, para que todos tomassem conhecimento. 

Então, não há nenhuma novidade, nenhuma mudança significativa no texto e nem mudança de última 
hora, Sr. Presidente. Há mudança porque o Relator Romero Jucá resolveu incorporar algumas dessas emendas 
e não dar parecer favorável a outras emendas. Isso é da regra do jogo, é regimental, Sr. Presidente. 

Portanto, não há nenhum tipo de trabalho diferente daquilo que reza a nossa cartilha do Regimento, 
que V. Elia tanto zela por ela. 

Portanto, o encaminhamento do PMDB é favorável ao projeto com a incorporação das duas emendas 
apresentadas e incorporadas ao projeto pela relatoria do Senador Romero Jucá.  

Não foram localizados outros documentos sobre a participação do Senador Eunicio nesse 
caso do PLS 130/2014, que, após a aprovação no Senado, seguiu para a Câmara dos 
Deputados, onde recebeu a denominação de PLP 54/2015. Atualmente, a matéria voltou a 
tramitar no Senado por meio do SCD - Substitutivo da Câmara dos Deputados a Projeto de 
Lei do Senado n°5 de 2017. 

A respeito desse assunto, na quebra de sigilo telemático do empresário Milton Lyra, foi 
localizado um e-mail de um advogado encaminhando o andamento do PLP 54/2015, que era o 
130/2014 do Senado e relatando o seguinte: 

'Segue o material sobre o projeto de lei de consolidação, incluindo os substitutivos aprova-
dos no senado, bem como o briefing geral da Patri sobre a reforma do ICMS. Abaixo segue 
a tramitaç tio, mas para visualizar acho melhor acessar es o site do senado. Fica mais fácil 
para confrontar as datas que te interessam.' 

Há outro e-mail na caixa de Milton Lyra que parece não ter sido enviado, mas está descrito da 
seguinte forma: 

"From: Milton Lyra Filho <ntlyra@me.com> 

Subject: PLS 130 

Date: Tue, 06 May 2014 10:06:05 -0300 

PLS 130 

Armando, vai querer reduzir aliquota. 

Isso não é bom." 
Em relação à Hypermarcas, é inegável que o tema em debate interessa diretamente à 
companhia, pois consta no Relatório da Administração e nas Demonstrações Financeiras da 
Companhia individuais e consolidadas, referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2012, que era beneficiária de programas de incentivo, no que tange ao ICMS, 
por parte do governo de Goiás e Pernambuco, conforme pode ser verificado. 
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24. OUTRAS CONTAS A PAGAR 

	

Controladora 	Consolidado 

	

2012 	2011 	2012 	2011 
Moeda Estrangeira 
Empréstimo Fomentar (I) 	 1.418 	 1.492 
Programa de Recuperação FecafiRefisflii) 	71.372 	80.956 	88.285 	94.449 
Parcelamento de tributoarcontribuicões 	 17.926 	32,223 	20.423 	34.192 

89.298 114.607 108.708  130.123 
Passivo Circulante: 
- Incluso em salários e encargos saiais (INSS) 	 481 	575 	531 

Incluso em impostos a recolber(Refiar lii) 	 7.943 	10.638 	10.601 	12.453 

	

7.943 	11.119 	11.176 	12.984 
Passivo Não Circulante 	81.355 	103.488 	97.532 	117.139 
(I) Os empréstimos 	e Produzir estão /Badanados ao Incentivo fiscal de ICMS, onde 70% a 73% do ICMS apurado mensal- 
mente é financiado pelo Estado de Goiás, com prazo de pagamento de 20 anos, com juros de 2,4% ao ano, adarveis mensalmente. Pe-
riodicainente o Estado realiza lano dos créditos relativos ao Fomentar, com desraigar médio de até 89%, onde a devedora tem também 
o direito de aquisição. Benefícios Rscaq CMS: A companhia goza de beneficias fiscais do Imposto edema Circulação de Mercadorias 
e serviços (ICM,S), sendo que nenhum dos mesmos foram objetos da decisão do Supremo Tribunal Federal. STF, o qual se manifestou 
negativamente acerca de 11 beneficias de daremos Estados ern junho de 2011. Aoompanhia goza de beneficias fiscais do Imposto so-
bre a Circulação de Mercadorias e serviços (ICVS) relativa ao PRODEPE - PE, Fomentar e Produzir - GO. Parte substancial das ope-
rações beneficiadas pelo Fomentas foi migrada para o regime de que trata a Lei 17.442/11(GO). A Compararia acompanha, juntamente 
com seus assessores legais, a evolução juddica dessa questão, bem canoa movimentação de todos os Governadores e do Podar Le-
gislativo quanto a celebração de atos que convalidem todos os beneficias liscaisje concedidos, não visualizando, no momento, futuros 
Impactos desfavoráveis em suas operações e consequentes reflexos nas demonstrações financeiras (i) Programa de Recuperação 
Farpai (REM): Em 27 de maio de 2009, o Governo Federal publicou a tal n°11,941, resultado da conversão da Medida Provisória n' 
449:101, a qual, entre outras alterações na legislação tributaria, trouxe um novo parcelamento de débitos tributários administrados pela 
Regalia Federal do Brasil e pelo INSS, ode débitos para ao a Fugindo:Ia-Gerai da Fazenda Nacional • PGFN, incluindo o sala 
remanescente dos débitos consolidados no REFIS (Lei ri°  9.964/00), no Parcelamento Especial- PAES (Lei n° 10.884/03) e no Par-
celamento Excepcional • PAEX (Medida Provisória 11.303)06), além dos parcelamentos convencionais previstos no artigo 38 da Lei ri' 
8.212191 e no artigo 10 da Lei n°10.522/02. As entidades que optaram pele pagamento ou parcelamento dos débitos nos temia dessa 
Lei poderão liquidar, nos casos agraveis, os valores correspondentes tt multa, de mora ou de oficio, e a juros moratarios, inclusive 
relativos a débitos inscritos em Divida Ativa, com a utilização de creiam fiscal e de base de cálculo negativa da CSII., próprios, e terão 
benefícios da redução de multas, juros e encargos legais, cujos percentuais de redução dependem da opção de prazo de pagamento 
escolhida. As condições gomis desse parcelamento podem ser assim resumidas: Abrangência dos débitos parcelados (consolidados): 

	

Principal 	Encargos 	Muita 	Juros Saldo 31/122012 
Saldo do REAS consolidada  	52.760 	1.743 	7.790 	35,075 	97.374 

	

52.760 	1.743 	7.796 	35.075 	97.374  

Lembrando que não foram analisadas as demonstrações dos anos seguintes da companhia, 
haja vista que demandaria um tempo maior de análise. 

Fato é que reportagem do Jornal Valor Econômico, do dia 29 de junho de 2016, assinada por 
Fernando Torres, Adriana Manos e Cyntia Malta mostram que a empresa teria benefícios fis-
cais mais vantajosos que outras empresas do setor, conforme se verifica nos trechos da repor-
tagem abaixo: 

Tendo suas fábricas e centros de dis-

tribuição instalados em Goiás, terra de 

origem de Junior, a empresa goza de in-

centivos fiscais que somaram R$ 1,43 bi-

lhão entre 2010 e 2015, o que lhe dá 

vantagem competitiva frente a concor-

rentes. Sua "carga tributária" está próxi-

ma de zero nos Últimos anos. 
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Outro ponto marcante da empresa 

são os incentivos fiscais. Numa compa-

ração, os tributos federais, estaduais e 

municipais consumiram 35% do valor 

adicionado total de R$ 8 bilhões conta-

bilizado pela farmacêutica Aché entre 

2010 e 2015. 

Por fim, informamos que o projeto encontra-se novamente na CAE - Comissão de As-
suntos Econômicos, do Senado, agora com a denominação de SCD 5/2017, tendo sido 
designado o senador Ricardo Ferraço para relator da matéria." 

Nesse ponto, destaque-se que o PLS 130/2014 foi aprovado e publicado no Diário Ofi-

cial da União de 8/8/2017 como Lei Complementar n° 160/2017 após sanção com vetos par-

ciais do Presidente da República que excluiu do texto os artigos 9° e 10. Nas razões do veto, 

o chefe do Poder Executivo justificou: 

"Os dispositivos violam o disposto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), incluído pela Emenda Constitucional no 95, de 2016 (Novo 
Regime Fiscal'), por não apresentarem o impacto orçamentário e financeiro decorrente 
da renúncia fiscal. Ademais, no mérito, causam distorções tributárias, ao equiparar as 
subvenções meramente para custeio às para investimento, desfigurando seu intento 
inicial, de elevar o investimento econômico, além de representar significativo impacto 
na arrecadação tributária federal. Por fim, poderia ocorrer resultado inverso ao 
pretendido pelo projeto, agravando e estimulando a chamada 'guerra fiscal' entre os 
Estados, ao invés de mitigá-la." 

Pouco mais de dois meses após a promulgação, o Congresso Nacional derrubou os ve-

tos do Poder Executivo, devolvendo o texto à sua integralidade. O ato foi publicado no DOU 

de 23/11/2017. 

Dito isso, nota-se, outrossim, a insistência de EUNÍCIO OLIVEIRA na aprovação das 

emendas apresentadas por ROMERO JUCÁ, tratadas inclusive no e-mail da HYPERMAR-

CAS para a servidora do gabinete deste último. 

Importante lembrar que ROMERO JUCÁ é também próximo de MILTON LYRA. Na 

Ação Cautelar n. 4.195, apreendeu-se caderno do ML GROUP (item 36) com referência a 
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uma aeronave, com prefixo, indicação do modelo, nome do piloto e itinerário (Brasília a Belo 

Horizonte, ida e volta) e os nomes dos passageiros ROMERO JUCÁ, DANIELA LYRA e 

MILTON LYRA. 

Proximamente aos dias de abril de 2015 em que EUNICIO OLIVEIRA atuou em fa-

vor da HYPERMARCAS, houve diversos encontros de MILTON LYRA com NELSON 

MELLO. Realmente, a última visita registrada de MILTON LYRA na HYPERMARCAS 

era de 15/8/2014. Em 19/3/2015 ele volta a visitar a HYPERMARCAS, o que novamente 

ocorre em 10/4/15, 14/4/15, 27/4/15, duas vezes em 28/4/15, em 4/5/15 e duas vezes em 

5/5/15. 

Também perto desses dias, constam vários telefonemas entre MILTON LYRA e NEL-

SON MELLO, nos dois celulares que este utilizava à época. No dia 1/4/2015, há, pelo me-

nos, cinco contatos entre MILTON LYRA e NELSON MELLO. No dia 7/4/2015, data da 

reunião no Plenário do Senado Federal, quando EUNICIO OLIVEIRA insistiu na votação 

do PLS 130/2014, houve pelo menos dois contatos entre MILTON LYRA e NELSON 

MELLO, sendo que os dois se originaram deste último. No dia 8/4/2015, foram pelo menos 

seis contatos entre MILTON LYRA e NELSON MELLO, sendo que cinco tiveram como 

origem o terminal de MILTON LYRA e um o terminal de NELSON MELLO. 

Conquanto EUNICIO OLIVEIRA negue ter mantido qualquer relacionamento "pro-

fissional, negociai, financeiro ou pessoal" com MILTON LYRA e NELSON MELLO (fls. 

651/652), fato é que, afora o quanto já se trouxe sobre a atuação de EUNICIO OLIVEIRA e 

MILTON LYRA em relação a esse projeto de lei, constam mensagens do aplicativo What-

sApp de MILTON LYRA para EUNICIO OLIVEIRA e vice-versa (Ação Cautelar n. 

4.276), inclusive com convites familiares para jantar, a demonstrar proximidade entre eles. 

Na agenda do telefone celular de MILTON LYRA também consta um número como 

sendo de EUNICIO OLIVEIRA (Ação Cautelar n. 4.276). Esses elementos coadunam-se 

com o já citado depoimento do ex-Senador DELCíDIO DO AMARAL, que narrou com deta-

lhes a atuação de MILTON LYRA como um dos poucos interlocutores do chamado núcleo 

duro do PMDB, composto, entre outros, por EUNICIO OLIVEIRA. 

Quanto a NELSON MELLO, ele próprio enviou e-mail, datado de 9/4/2015, um dia 

após o pronunciamento de EUNICIO OLIVEIRA em favor do projeto de interesse da HY-

PERMARCAS, sugerindo a inclusão dos nomes deste Senador e de MILTON LYRA na lista 

INQUÉRITO 4487 	 69 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

de convidados do casamento da filha de "JÚNIOR", apelido pelo qual é conhecido JOÃO Ah 

VES DE QUEIROZ FILHO, o presidente da pessoa jurídica: 

Nelson Mello 

Fm09/0001S, Rani solicitou a Metlna que emitir:usem quais nomes de pollecoS Fabril na lisla de comMlados pam o casamento, da Mlia do Junior. Nelson respondeu com alguns 

nomes para Incluir como Euniclo,Akio e ClUeStI(Mou se ele ralo iria Incluir Milton e Inicio Funaro. 

--ismarrn 
De: Manos Scorsi 
5wiada gume-leira, e& abra de MO 11110 
tare: mame mercedet 
Ce: Nebon Mello 
mamo: Casamento Grelhe 

Marins 
OrJuSrpSb pira vc rssettnde a reine° dca Facas =richt, pen 
casamento da Filha dele Ova a Sr Nelson Page vetou= de t Menor emb. 

GRIZO 
MUCOS 

  

niarna Tc!rfmr ineI3cnllai art, 
édaretalreask. 

iontiasgen-umatum. rimp,,k 

MiCIPC4/M15511 2123,Nelsco Mello tnmellosalamermarms.tore.bre enresme 

 

knadorEunkle LepeN de Peseta -Senado Feden1 Mas sol Atar • CEM Ai* 
900• erasee-oF Teiertne: (61)33034,1teseamirta ejiu 
MeleroCarke Edsordode suo ern3 ~doa Sado% 814se 14 1  
Ardar CER 700651a0- Brisas-DF - Tadant (51)2032-5914 MEIMI Sinme 
MO, EdIrto SM • SECON• Na dos 11.8 Poder" Migo Web- tal& - 

70150400- Brasb-OF 	(61)3111-1724) 
Senador vades Pedro te Nails SenIdo RS; 1 Ala Atenuarem, Cetineta 13, 
moo 10- 	701651(10- graMmOf - Telefone: (61)1103-2091 
smator Atado rimes da cmhe Siada redenal, Mani,1L Andar • Salas 1 e 

7016S-MD - Brastla-OF - reterem (61)3303-S549 

Penptir ao 9 Now, te CINTAM AL *0 Arwoe leten Lyn. 

 

Degola Metarreermatenstratresta 
Babem tirwren.g Mai F.21151121 
Par MEM Vele 
AMO1212: Fa CreetriaMisto 

Mata o cadah ddr.letralpa2 
OtT44. 

O 2016 ICTS %MN -COMIDENOAL 41 

  

Assim, há indícios robustos demonstrando que NELSON MELLO, RICARDO LO-

PES AUGUSTO e MILTON LYRA agiram para que EUMCIO OLIVEIRA recebesse 

vantagem indevida a fim de atuar em favor da HYPERMARCAS no parlamento, o que efeti-

vamente ocorreu em ao menos um projeto de lei. 

Doutro lado, MAURENIZIA DIAS ANDRADE ALVES e PAULO ROBERTO AL-

VES DOS SANTOS simularam contratações com a HYPERMARCAS para que recebessem 

valores devidos em razão de serviços prestados para a campanha eleitoral de EUMCIO 

OLIVEIRA 
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II 

DÁ. DA CESSAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO 

Restou provado que o dinheiro dos contratos fictícios entre a HYPERMARCAS e 

as empresas CONFIRMA, CONFEDERAL e CAMPUS terminaram sendo repassados a Euní-

cio Oliveira, em contrapartida da atuação do ex-senador em favor da HYPERMARCAS. 

O acervo probatório ora coligido é bastante consistente e aponta para a prática, 

em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva qualificadas e de lavagem de dinheiro. 

Entretanto, consta do site do Tribunal Superior Eleitoral" que o investigado 

EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA - então exercente do mandato eletivo de Senador da República nas 

legislaturas 54' e 5? (2011-2019) -, não foi reeleito para o exercício de mandato eletivo no 

último pleito. 

Com efeito, é assente nesta Suprema Corte o entendimento de que a prerrogativa 

de foro vincula-se às funções exercidas e não às pessoas que o ocupam. Nessas circunstân-

cias, cessado o exercício do mandato eletivo, não mais subsiste a competência dessa Suprema 

Corte prevista no art. 102, I, b, da Constituição Federal". 

A perda superveniente de prerrogativa de foro por pessoa que deixa de exercer 

mandato como parlamentar federal impõe o declínio de competência do Supremo Tribunal 

Federal para o órgão que tenha competência ou atribuição para prosseguimento, conforme rei-

terada jurisprudência desta Corte, com os limites relativos à renúncia e ao encerramento da 

instrução. 

No caso, conforme se mostrará adiante, o juízo competente é a Justiça Federal. 

11.2. Do DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA 

Como visto, os fatos narrados ocorreram em 2014, período em que EUNICIO 

OLIVEIRA ocupava o cargo de Senador da República. 

33 http://divulgacandcontas.tsejus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/eandidatos  
34 Inq 3734, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) 
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Percebe-se, portanto, que estes autos têm como objeto atos supostamente pratica-

dos por EUNíCIO OLIVEIRA em razão do cargo de Senador da República e no exercício 

desta função. 

Nos termos do art. 109,1V, da Constituição, compete aos juizes federais processar 

e julgar as infrações penais praticadas em detrimento bens, serviços ou interesses da União, 

ressalvada apenas a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. 

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que crimes funcionais 

praticados por funcionários públicos federais são de competência da Justiça Federal, 

pois, ao se valerem de sua função, ofendem os serviços e os interesses da União. Nesse 

sentido, a sumula n° 254 da jusrisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos 

assentava que: "Compete à Justiça Federal processar e julgar os delitos praticados por 

funcionário público federal, no exercício de suas funções e com estas relacionados". 

No caso em exame, apura-se se houve a prática de corrupção e lavagem de di-

nheiro praticada por parlamentar federal, no exercício do mandato, de sorte que a competên-

cia da Justiça Federal resta cristalina. 

Quanto à competência territorial, embora os fatos narrados tenham ocorrido em 

diversos locais, verifica-se que as tratativas envolvendo o esquema de corrupção ora 

investigado se deu em torno da atividade parlamentar exercida por Eunício Oliveira enquanto 

membro do Congresso Nacional. 

Diante disso, revela-se conveniente a fixação da Justiça Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal como juízo competente para processar o feito. 

11.3. Do ARQUIVAMENTO DA INVESTIGAÇÃO EM RELAÇÃO À CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 

350 DO CÓDIGO ELEITORAL 

O crime de falsidade ideológica eleitoral, quando relacionado à conduta de "caixa 

dois eleitoral", tem como pressuposto a existência de despesas de campanha não declaradas 

nas prestações de contas dos candidatos e dos respectivos comitês financeiros. 

Neste inquérito, contudo, a análise das informações prestadas pela campanha de 

EUNÍCIO OLIVEIRA, bem como pelo Comitê Financeiro Estadual para Governador, revela 
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que todas as despesas negociadas com a CONFIRMA foram efetivamente declaradas ao 

Tribunal Superior Eleitoral. 

Com efeito, consta no TSE os seguintes registros de despesas vinculadas à Con- 

firma: 

A. Prestação de contas do candidato Eunicio Oliveira: 

Doi 	CPF/CNRI 
Fornecedor 	. CPF/CNR) 	 Data I 

. 	

ldor 	 Doador 

Originário ' 	Originário 	

'1 

 

Valor CNRI do ' 
Tipo Desfrisa 	 Beneficiário/ Contratante 	I 

(RS) 	 Candidato , 

teillORMA CrifflriCnAri E 	-Men% 00001:r 
ÉSTROIGLA tmA 	 03 23/10/2011"03  • 0mgmt  

SnbJo eu rigm 

  

CIO lera DE OUVEM • 	2o.3 
XR.PCB cE 	 25 

1 "A000,00 
- 

 

B. Prestação de contas do Comitê Financeiro Estadual para Governador: 

Fornecedor CRS/CNP] I 
Doador 	CPF/CNP1 Doador , Data 	rim Despesa  

Originário I 	Originário 	 ! 
Valor RS I 	Beneficiário/Contratante 	0(P) Comitê ! 

nal{ muscen DisranuEspaK PARA 
	

10.614A4CODOI» 
MEMADOR - r109 - CE 
	

02 
CO•FiRMA COMJNICAÇAD E 
ESMATEGIA LIDA 
COrigriliA 0014.011CAÇA0 E 
STRATIO1A ina 

CflU 03401,CAÇÁO E 
isrurEcu  UDA 
cceactu OBARIICAÇA0 E 
ESTRMEGLA LIDA 

02118.563(0001- 
03 

07.53346 MOO I- 
03 

07.030.561/0001. ,  
03  

07.038.551/0001
ai  

- 

10/04(14, 9riarig SIgegarin de rile, 
t&agriio 00 Me 

23/iDrit nt~ ge Origririo doti6a, 
rit,1115o. riko 

03/1C/E4E °~0 de ~I do rito, 
téie egTekte* 

nattio  ombpie de Mann doto. 
teWaintnif to 

MURE FINArt030.0 DISTRITAVESTADUAL EMA 	20.614A4VC00i- 
~LICOR ri0D9 a 	 02 
muni ~CEIO DISTRITAVESTADUAL PARA 

urrt ftWEEPA tnsnurwEsrAnuu. ow 

10.614.448/0003-
01 

10.614.440/0401. 
01 

Essas despesas somadas resultam na quantia de R$ 6.000.000,00, devidamente 

declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Por outro lado, os valores repassados pela HYPERMARCAS à CONFIRMA me-

diante os estratagemas citados ao longo desta investigação totalizam R$ 3.350.000,00: 

HYPERMARCAS e CONFIRMA COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA 

no valor de R$ 1.350.000,00, datado de 3/7/2014 (fls. 55/61); e 

HYPERMARCAS e CAMPUS CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DE 

OPINIÃO LTDA, no valor de R$ 2.000.000,00, também datado de 3/7/2014 (fls. 

65/71)". 

Além disso, o próprio PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS, sócio da 

CONFIRMA, ao tratar da negociação para atuar na campanha de Eunício Oliveira, declarou o 

que segue: 

35 Em que pese esta investigação também apurar o repasse de R$ 1.650.000,00 pela HYPERMARCAS à 
CONFEDERAL, datado de 17/10/2014 (fls. 46/52), referida empresa não aparece como fornecedora da 
campanha de Eunício Oliveira, nem há indícios de que tenha prestado qualquer serviço à campanha. 

36 Repise-se que, em termos práticos, as empresas CONFIRMA e CAMPUS se confundem, conforme 
demonstrado no item 1.2.2. 

INQUÉRITO 4487 	 73 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

QUE foi convidado a apresentar proposta de trabalho, atendendo especificações 
indicadas pelo candidato, com alto nível de exigências, e foi informado de que 
participaria de uma espécie de concorrência, com outros dois proponentes; QUE até 
então não conhecia o sr. EUNICIO; QUE após um processo de negociação e ajuste da 
proposta, foi contratado; (...) QUE o valor do contrato do núcleo básico foi de R$ 6 
milhões de reais; (...) QUE lhe foi dito pelo coordenador da campanha, GAUDENCIO 
LUCENA, que a HYPERMARCAS tinha admiração pela forma de atuação do senador e 
que já havia sido escolhido em pesquisa feita por universidades e revista veja como o 
senador que mais tinha trabalhado pela economia de livre mercado e que via como 
grande avanço a possibilidade de tê-lo como governador do Ceará e que por tudo isso 
queria muito contribuir, mas que, como era candidato de oposição ao governo local, a 
contribuição não deveria ser explícita, preferencialmente; QUE isso foi dito em contexto 
em que assessores de EUNICIO lhe convenciam a aceitar a solução de contratação pela 
HYPERMARCAS, justificando que seria complicado e demorado aguardar as 
contribuições oficiais; QUE conforme alegaram, por tratar-se de contrato entre duas 
empresas privadas, não seria passível de questionamento; 

O que se verifica, portanto, é que os valores pagos pela HYPERMARCAS à 

CONFIRMA são compatíveis com os montantes declarados pelo então candidato EUNÍCIO 

OLIVEIRA à Justiça Eleitoral. Por conseguinte, não houve, na respectiva prestação de contas, 

omissão das despesas de campanha tidas com a empresa CONFIRMA. 

A investigação tem por objeto apurar o repasse de verbas da HYPERMARCAS - 

via CONFIRMA - a EUNICIO OLIVEIRA em contrapartida a acordos espúrios feitos com o 

então Senador. Assim, a efetiva declaração, na prestação de contas de campanha, das despe-

sas tidas com a CONFIRMA afasta a materialidade do delito de falsidade ideológica eleitoral. 

Desse modo, mesmo sob uma perspectiva abstrata, as condutas objeto desta mani-

festação não se amoldam ao tipo do art. 350 do Código Eleitoral, configurando, em verdade, 

somente crimes de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de capital. 

Diante disso, a Procuradora-Geral da República, desde já, promove o 

arquivamento dos fatos relacionados à eventual omissão dos investigados em declarar à 

Justiça Eleitoral a utilização, em campanha eleitoral, dos valores identificados ao longo desta 

apuração, dada a ausência de indícios de materialidade quanto a essa figura delitiva. 

11.4. Do DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS AOS REPASSES FEITOS PELAS EMPRESAS 

DIAS BRANCO, .TBS E CORPVS SEGURANÇA 

Is 
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Em seu depoimento, MAURENIZIA DIAS ANDRADE ALVES relata que, para 

pagamento dos serviços eleitorais prestados a EUNICIO OLIVEIRA, além dos valores pagos 

pela HYPERMARCAS, "o Instituto Campus, em 2014, recebeu também R$ 250.000,00 da 

empresa Dias Branco, R$ 250.000,00 da empresa Corpvs Segurança e mais R$ 2.000.000,00 

da empresa JBS". 

Tais valores, somados à quantia recebida da HYPERMARCAS (R$ 

3.350.000,00), alcançam um total de R$ 5.850.000,00, montante muito próximo dos 6 

milhões de reais declarados à Justiça Eleitoral pela campanha de EUNICIO OLIVEIRA e 

pelo Comitê Financeiro Estadual para Governador como despesa com a empresa 

CONFIRMA. 

Desse modo, pelos mesmos argumentos já mencionados no item anterior, não se 

vislumbra omissão nas referidas prestações de contas em relação a tais pagamentos, isto é, as 

despesas de campanha com a CONFIRMA foram efetivamente registradas perante a Justiça 

Eleitoral. Assim, não havendo indícios do cometimento do crime de falsidade ideológica 

eleitoral, impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça Federal para apurar os 

pagamentos feitos pela Dias Branco, JBS e Corpvs Segurança. 

Ressalte-se que, diferentemente dos pagamentos feitos pela HYPERMARCAS — 

os quais foram amplamente apurados neste inquérito -, esses outros repasses configuram fatos 

novos, ainda não investigados, e que portanto devem ser encaminhados à seara competente a 

fim de deflagrar uma nova investigação. 

Quanto à competência territorial, com base nos mesmos motivos elencados no 

item 11.2 desta manifestação, revela-se conveniente a fixação da Justiça Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal como juízo competente para processar o feito. 

III 

Pelo exposto, a Procuradora-Geral da República: 

a) promove o arquivamento da investigação exclusivamente em relação à confi-

guração do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral (item 11.3); 
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b) requer o reconhecimento da incompetência superveniente do Supremo Tribu-

nal Federal para supervisionar a investigação dos fatos apontados nestes autos (HYPER-

MARCAS), com o consequente declínio da investigação, à luz dos elementos até então 

colhidos, à Seção Judiciária do Distrito Federal (item 11.2). Para tanto, os autos originais 

devem ser enviados; e 

c) requer o reconhecimento da incompetência do Supremo Tribunal Federal para 

instaurar e supervisionar eventual investigação dos pagamentos supostamente feitos a EUNI-

CIO OLIVEIRA pelas empresas Dias Branco, JBS e Corpvs Segurança, fatos novos ainda não 

apurados, com o consequente declínio à Seção Judiciária do Distrito Federal (item 11.4). 

Para tanto, cópia integral dos autos deverá ser enviada. 

Brasília, 17 de setembro de 2019. 

,/7t'scd 
RãqieI Elias Ferreira o ge 
Procuradora-Geral da República 
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