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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

N.° 1835/2018 — LJ/PGR 
Sistema Único n °352541/2018 

PETIÇÃO N.° 7.782 (PETIÇÕES N.° 7.785 e N.° 7.787) 
REQUERENTE: Ministério Público Federal 
RELATOR: 	Ministro Edson Fachin 

Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

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

vem perante Vossa Excelência expor e requerer o que se segue. 

1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS 

Trata-se de petição instaurada a partir da cisão do acordo de colaboração premiada 

firmada pela Procuradoria-Geral da República com JOESLEY MENDONÇA BATISTA, WESLEY 

MENDONÇA BATISTA, RICARDO SAUD, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, FLORISVALDO CAETANO 

DE OLIVEIRA, VALDIR APARECIDO BONI E DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO, autuado na PET 

n°7003, homologado no Supremo Tribunal Federal em 11.05.2017. 

Os primeiros anexos e termos de depoimento foram apresentados ao STF e a cisão 

foi deferida nos termos da decisão de 18.05.2017, publicada no DJe n° 106, de 20/05/2017. 

Naquele primeiro momento, o Ministro Relator determinou declínios de competência às 

Seções Judiciárias do Paraná, do Distrito Federal, do Ceará, do Mato Grosso do Sul, do Rio 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília/DF 
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de Janeiro, de Rondônia, além de declínio ao Tribunal de Justiça do DF e Territórios e ao 

Superior Tribunal de Justiça. 

O Ministro Edson Fachin ainda autorizou o compartilhamento com investigações 

em andamento perante essa Suprema Corte. Ademais, determinou a autuação de dez petições 

autônomas parar tratar dos temas enumerados nos itens "iii.a" a "iiij" 

Ocorre que a mencionada decisão tratou apenas da primeira fase da colaboração 

premiada dos executivos do Grupo J&F, pois, com base na cláusula 3a, § 2°, do acordo, os 

colaboradores deveriam apresentar anexos complementares e novos depoimentos dentro do 

prazo de 120 (cento e vinte) dias concedido. 

A Procuradoria-Geral da República, em manifestação de 09 de maio de 2018 (fls. 

2.657/2.668 da PET 7003), requereu providências com base nas declarações complementares 

prestadas, dos colaboradores JOESLEY MENDONÇA BATISTA, WESLEY MENDONÇA BATISTA, 

RICARDO SAUD, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, 

VALDIR APARECIDO BONI E DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO, com esteio no mencionado § 2° 

da cláusula V dos acordos de colaboração premiada celebrados com o Ministério Público 

Federal e homologados pelo Supremo Tribunal Federal. 

Nos autos da PET 7003, em decisão de 27.06.2018, publicada em DJe n° 153, de 

01.08.2018, o Ministro Relator deferiu os pedidos de cisão dos anexos complementares 

entregues pelos colaboradores, ordenando o envio dessas peças de informação aos 

respectivos foros processantes, além de autorizar a autuação de novos procedimentos 

autônomos, nos termos dos itens i.p, i.q, i.r, i.s, iij, ii.k, iv.e, vi.i, vii.b, vii.c. 

Esta Petição n° 7.782, bem como as Petições n° 7.785 e 7.787, se referem aos 

itens i.q, ii.k e vii.b da decisão, que tratam do anexo complementar n° 14 de JOESLEY 

BATISTA, dos anexos complementares n° 3 e 7 de RICARDO SAUD, bem como do anexo 

complementar n° 1 de DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO. 

A providência em relação a tais anexos complementares deferida pelo Ministro 

Edson Fachin foi no seguinte sentido: 

"(i.q) deferir a autuação, como petição autônoma, do anexo complementar 14 (conexo ao 
TC 13 de Ricardo Saud), em conjunto com os anexos complementares 3 e 7 do cola-
borador Ricardo Saud e com o anexo complementar 1 do colaborador Demilton 
Castro (autuação em conjunto com o TC 1, TC 2, TC 3 e TC 13 de Ricardo Saud), 
dando-se vista à Procuradora-Geral da República para renovação das providências, inclu-
sive acerca da possibilidade de livre distribuição desses novos autos." 
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Portanto, segundo a decisão, os anexos complementares deveriam ser autuados 

em conjunto, numa só PET; contudo, foi autuada uma Petição para cada um dos 

colaboradores, nos seguintes termos, conforme certidão de fl. 77: PET n° 7782 para o anexo 

complementar de JOESLEY BATISTA; PET 7785 para o anexo complementar de RICARDO 

SAup; PET n° 7787 para o anexo complementar de Demilto Antônio de Castro. 

Visando a sanear a autuação destes anexos complementares, a Procuradoria-Geral 

da República apresenta agora manifestação apenas nesta PET n° 7782, requerendo, ao final, o 

apensamento das PETs n° 7785 e 7787 aos presentes autos. 

II 

2. Do CASO CONCRETO 

Feitas as observações sobre a autuação, necessário esclarecer que os anexos com-

plementares acima referidos cuidam todos do mesmo tema "Caixa 2 Geral", ou seja, tratam, 

de forma concentrada, de todos os casos de repasses de valores a agentes políticos relatados 

pelo Grupo J&F, os quais não tenham sido descritos em anexos individuais. 

Passamos a descrever os fatos narrados pelos colaboradores tomando como base 

o anexo complementar n° 14 de JOESLEY BATISTA, uma vez que todos os relatos sobre "caixa 

dois" apresentados pelos demais colaboradores são semelhantes, havendo esclarecimentos de 

alguns detalhes que cabiam ou a DEMILTON ou a RICARDO SAUD. 

2.1. ANEXO COMPLEMENTAR 14 DE JOESLEY BATISTA: CAIXA DOIS (GERAL E 
PLANILHAS) 

O Colaborador narrou que, sobre as doações eleitorais não contabilizadas, foram 

apresentadas planilhas formatadas e organizadas por DEMILTON DE CASTRO, que indicam os 

pagamentos, sua forma e beneficiários. Importa destacar que todos os pagamentos por caixa 

dois foram feitos a pedido expresso dos beneficiários e tinham por objetivo, em relação a al-

guns, evitar retaliações ou dificuldades para as empresas e, em relação a outros, garantir a 

boa vontade e facilidade de contatos para futuros pleitos empresariais. Nas planilhas apresen- 
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tadas, os pagamentos efetuados como "caixa dois" foram destacados com grifos amarelos pe-

los próprios colaboradores. 

Planilha 2006 

A primeira tabela trata das doações de 2006. Os pagamentos cuja rubrica menci-

ona "Eleições 2006" são formais e contabilizados. As rubricas que indicam nomes de empre-

sas revelam doações não contabilizadas mascaradas por meio de pagamentos às pessoas 

jurídicas mencionadas, por serviços não prestados ou prestados apenas parcialmente, sendo 

que não há detalhes sobre a forma de pagamento. Já as rubricas indicadas como "eventuais" e 

"diversos" representam pagamentos em espécie. 

Planilha 2008 

A tabela de 2008 elenca doações oficiais realizadas naquele ano, com exceção 

dos registros destacados na tabela abaixo, que revelam pagamentos em espécie para os se-

guintes candidatos: 

Richard Nixon de Menezes/PRTB Candidato a vereador eleito em Goiânia/GO 

Ridoval Chiareloto/PSDB Candidato 	a 	Prefeito 	não 	eleito 	em 
Anápolis/GO 

Jardel Sebba/PSDB Candidato 	a 	Prefeito 	não 	eleito 	em 
Catalão/GO 

Zé Neto/PSDB Candidato a Prefeito não eleito em Simolân-

dia/GO 

Planilha 2010 

A planilha 2010 traz dados sobre diversos repasses a partidos e agentes políticos. 

Em regra, as linhas nas quais consta a expressão "Eleição 2010" ou nome do partido político, 

acompanhado do CNPJ da campanha beneficiada, indicam pagamentos oficiais e contabiliza-

dos. As linhas com nomes de candidatos acompanhadas da expressão "remessa" indicam pa-

gamentos em espécie, não declarados, indicando sempre o responsável pela operação na 

última coluna. Nesse conjunto se encontram doações para os seguintes candidatos: 
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Paulo Teixeira (PT) Deputado Federal/SP desde 2007 

Marta Suplicy' (PT) Senador/SP desde 2011 

Zeca do PT (PT) Deputado Federal/MS desde 2015 

André Puccinelli (PMDB) Ex-Governador de Mato Grosso do Sul 

Paulinho da Força (PDT)2  Deputado Federal/SP desde 2007 

As linhas com nomes de empresas sem indicação de CNPJ ou, se apontado CNPJ, 

com referência a nota fiscal, representam pagamentos por serviços não prestados - ou presta-

dos parcialmente, apenas para fins comprobatórios da nota - e repassados a políticos. Nesse 

conjunto se encontram os seguintes candidatos: 

Candidatos diversos do PTB, conforme soli- 
citado por Antônio Palocci (indicação de 
"Brane" 	— 	Telefone 	7268.5637 	e 	061- 
9994.9814) 

Não há indicação do beneficiário, apenas de 
se destinava ao PTB e foram pagos por meio 
de notas fiscais da empresa Hedge Asses. e 
Consultoria 	Empresarial 	LTDA, 	com 	a 
coluna "Local" preenchida como "DF" 

José Serra (PSDB)3  Senador/SP desde 2015 

Michel Temer (PMDB) Presidente da República 

Cid Gomes (PSB/CE) Ex-Governador do Ceará 

Marconi Perfilo' (PSDB/GO) Ex-Governador de Goiás 

Julio Semeghinis  (PSDB/SP) Ex-Deputado Federal/SP 

Cristóvão Voz Tormid (PTB/GO) Prefeito de Luziánia/G0 

Jardel Sebba2  (PSDB/GO) Ex-Deputado Estadual/GO 

Em relação à Senador Marta Suplicy, os fatos relacionados a esses repasses são apurados nos autos da PET 
n°7037. 

2 Em relação ao Deputado Paulinho da Força, os fatos foram relatados no anexo complementar n° 15 de 
Joesley Batista, dando ensejo a autuação de Petição independente desta, conforme item i.r da decisão de fls. 
2/63. 

3 	Em relação ao Senador José Serra, os fatos relacionados a esses repasses são apurados nos autos da PET n° 
7038 (INQ 4597). 

4 	Em relação a Marconi Perillo, os fatos foram relatados no anexo complementar n.° 19 de Joesley Batista, 
tendo sido deferido o declínio de competência, conforme item i.g da decisão de fls. 2/63. 

5 	Em relação a Julio Semeghini, os fatos foram relatados no anexo complementar n.° 20 de Joesley Batista, 
tendo sido deferido o declínio de competência, conforme item i.h da decisão de fls. 2/63. 

6 Em relação a Cristóvão Vaz Tormin, os fatos foram relatados no anexo complementar n." 16 de Joesley 
Batista, tendo sido deferido o declínio de competência, conforme item i.d da decisão de fls. 2/63. 

7 Em relação a Jardel Sebba, os fatos foram relatados no anexo complementar n.° 17 de Joesley Batista, 
tendo sido deferido o declínio de competência, conforme item i.e da decisão de fls. 2/63. 
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lris Rezende' (PMDB/GO) Prefeito de Goiânia/GO 

Baleia Rossi' (PMDB/SP) Deputado Federal/SP desde 2015 

Planilha 2012 

A planilha de 2012 tem organização similar ao que relatado acima. Os pagamen-

tos feitos em espécie estão identificados como "saques" ou "depósitos", além de alguns ape-

nas identificados pelo nome do candidato. Estão nesse grupo os seguintes candidatos: 

Candidatos diversos do PSB, conforme sou- 
citação 	de 	Arialdo 	Pinho: 
Antônio Balhmann Cardoso Nunes Filho 
(Deputado Federal desde 2015); Maria Nilce 
Siqueira Nogueira; Diana Castro Holanda 
Souza; José Alencar Alves 

Arialdo Pinho foi Secretário de Estado no 
Ceara; 	Antônio 	Balhmann 	se 	elegeu 
Deputado Federal/CE após os fatos 

Alfredo Bernardo (PT, Prefeitura de Parana- 
iba/MS) 

Candidato 	derrotado 	à 	Prefeitura 
Paranaiba/MS em 2012 

de 

Luiz Carlos Anastácio / Paçoca (PDT, Prefei- 
tara de Barretos/SP) 

Candidato 	derrotado 	à 	Prefeitura 
Barretos/SP em 2012 

de 

Paulinho da Forçam  (PDT) Deputado Federal/SP desde 2007 

Aelton Freitas (PR/MG) Deputado Federal/MG desde 2007 

Sen. Vicentinho Alves (PR/TO) Senador/TO desde 2011 

Eduardo Sciarra (PSD/PR) Ex-Deputado Federal/PR 

Gilmar Machado (PT/MG) Ex-Deputado Federal/MG 

Heuler Cruvinel (PSD/GO) Deputado Federal/GO desde 2011 

Homero Pereira (PSDB/MT — o partido na 
realidade é o PSD) 

Ex-Deputado 	Federal/MT, 	falecido 
20/10/2013 

em 

8 	Em relação a kis Rezende, os fatos foram relatados no anexo complementar n.° 18 de Joesley Batista, 
tendo sido deferido o declínio de competência, conforme item i.f da decisão de fls. 2/63. 

9 	Em relação ao Deputado Baleia Rossi, os fatos foram relatados no anexo complementar n° 21 de Joesley 
Batista, dando ensejo a autuação de Petição independente desta, conforme item i.s da decisão de fls. 2/63 

10 Em relação ao Deputado Paulinho da Força, os fatos foram relatados no anexo complementar ri° 15 de 
Joesley Batista, dando ensejo a autuação de Petição independente desta, conforme item i.r da decisão de fls. 
2/63. 
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João Leão (PP/BA) Vice-Governador da Bahia desde 2015 

Lupion (DEM/PR) — Não está claro se Abe- 
lardo Lupion ou Pedro Lupion 

Pedro Lupion — Deputado Estadual/PR desde 
2011; 
Abelardo Lupion — Ex-Deputado Federal/PR 

Manuela D'Avila (PCdoB/RS) Deputada Estadual/RS desde 2005 

Marcos Montes (PSD/MG) Deputado Federal/MG desde 2007 

Moreira Mendes (PSD/RO) Ex-Deputado Federal/RO, falecido em 2018 

Onyx Lorenzoni (DEM/RS) Deputado Federal/RS desde 2003 

Paulo Bornhausen (PSD/SC) Ex-Deputado Federal/SC 

Paulo Piau (PMDB/MG) Prefeito de Uberaba desde 2013 

Raimundo G. Matos (PSDB/CE) Deputado Federal/CE desde 1997 

Sérgio de Souza (PMDB/PR) Deputado Federal/PR desde 2015 

Jandir Bellini (PP/SC) Ex-Prefeito de Itajai/SC 

Brizola Neto (PDT/RJ) — Carlos Daudt Bri- 
zola 

Ex-Deputado Federal/RJ 

Jorge Mendes Ribeiro Filho (PMDB/RS) Ex-Deputado Federal/RS, falecido em 2015 

As linhas que indicam nomes de empresas sem CNPJ ou com referência a nota 

fiscal indicam pagamentos por serviços não prestados ou parcialmente prestados, com a mera 

finalidade de justificar e dissimular o repasse do dinheiro. Nesse conjunto se encontram: 

Gabriel Chalita (PMDB/SP) Ex-Deputado Federal/SP 

Candidatos diversos do PSB, indicados por 
Arialdo Pinho 

Arialdo Pinho é Ex-Secretário de Estado do 
Ceará 

Paulinho da Força" (PDT) — Nota Fiscal de 
Vilela e Silva Gomes Advogados 

Deputado Federal/SP desde 2007 

II Em relação ao Deputado Paulinho da Força, os fatos foram relatados no anexo complementar n° 15 de 
Joesley Batista, dando ensejo a autuação de Petição independente desta, conforme item i.r da decisão de fls. 
2/63. 
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Planilha 2014 

A planilha de 2014 também se organizou nesse sentido. Os pagamentos feitos 

com dinheiro em espécie estão indicados na planilha, via de regra, com expressões "remessa" 

ou "espécie", além de não apresentarem dados de contas bancárias. Fazem parte desse con-

junto os seguintes pagamentos: 

Antônio Carlos (PR) Ex-Senador/SP 

Gilberto Kassab (PSD) Ministro de Estado — à época não exercia 
cargo de Ministro 

Ciro Nogueira (PP) Senador/PI desde 2011 

Vital do Rêgo (PMDB) Ministro do TCU desde dezembro de 2014 

Renan Calheiros (PMDB) Senador/AL desde 1995 

Eunício Oliveira (PMDB) Senador/CE desde 2011 

Paulo Bornhausen (PMDB) Ex-Deputado Federal/SC 

Dano Berger (PMDB) Senador/SC desde 2015 

Michel Temer (PMDB) Presidente da República 

PSD Nacional e Fábio Faria' Deputado Federal/RN desde 2007 

Eduardo Cunha' (PMDB) Ex-Deputado Federal/RJ 

Aécio Neves' (PSDB) Senador/MG desde 2011 

PTB (apoio do partido para a campanha de 
Aécio Neves) — Luiz Rondon, tesoureiro do 
PTB; Sérgio Magno Gomes Lowada, Tesou- 
reiro do PTB; Eduardo Seabra da Costa (Ex- 
Deputado Federal/AP); Khrisnna Magalhães 
Wanderley de Melo, advogada do PTB em 
Mato Grosso do Sul) 

Fatos já relatados no anexo 32 (Termo de 
Colaboração n° 9 de Ricardo Saud), dando 
ensejo a autuação do 1NQ 4519 em relação a 
Aécio Neves; 
N-0  . n  , a Não 	apuração sobre os beneficiários dos 
valores, bem como não há indicação de 
detentores de foro 

12 Os fatos relacionado ao Deputado Fábio Faria foram relatados no termo de colaboração n° 12 (anexo 
35) de Ricardo Saud, bem como anexo complementar n°4 de Ricardo Saud, gerando o inquérito n°4618, 
de relatoria da Ministra Rosa Weber. 

13 Os fatos relacionados ao ex-Deputado Eduardo Cunha foram relatados nos termos de colaboração n°3, 
n° 4, n° 5 e n° 6 (anexos 4, 5, 7 e 8) de Joesley Batista, bem como termo de colaboração complementar n° 7 
(anexo complementar n° 7) de Florisvaldo Caetano, anexo complementar n° 10 de Joesley Batista, bem 
como anexo complementar n° 8 de Ricardo Saud, dando ensejo a declínio de competência à Seção 
Judiciária do Distrito Federal, além de autuação de Petição autônoma. 

14 Os fatos relacionado ao Senador Aécio Neves foram relatados em anexos próprios gerando o inquérito n° 
4519. 
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Fernando Bezerra" (PSB) Senador/PE desde 2015 

Raimundo Colombo" (PSD) Ex-Governador de Santa Catarina 

Sérgio Cabral" (PMDB) Ex-Governador do Rio de Janeiro 

Vicentinho Alves (PR) Senador/TO desde 2011 

Brizola Neto (PDT/RJ) — Carlos Daudt Bri- 
zola 

Ex-Deputado Federal/RJ 

Alceu Moreira (PMDB) Deputado Federal/RS desde 2011 

Onyx Lorenzoni (DEM/RS) Deputado Federal/RS desde 2003 

Jeronimo Goergen (PP) Deputado Federal/RS desde 2011 

Marcos Montes (PSD/MG) Deputado Federal/MG desde 2007 

Aelton Freitas (PRIMO) Deputado Federal/MG desde 2007 

Zé Silva (SD) Deputado Federal/MG desde 2011 

João Leão (PP/BA) Vice-Governador da Bahia desde 2015 

Helder Barbalho (PMDB) Ex-Ministro de Estado 

Marcelo Castro (PMDB/PI) Deputado Federal/P1 desde 1999 

Bruno Araújo (PSDB) Deputado Federal/PE desde 2007 

Paulo Câmara (PSB) Governador de Pernambuco desde 2015 

Beto Richa (PSDB) Ex-Governador do Paraná 

Newton Lima (PT) Ex-Deputado Federal/SP 

Welington Fagundes (PR) Senador/MT desde 2015 e Deputado Federal 
de 1991 a2015 

Manoel Júnior (PMDB) Deputado Federal/PB desde 2007 

15 Os fatos relacionados ao Senador Fernando Bezerra foram relatados no anexo complementar n° 6 de 
Joesley Batista, dando ensejo a autuação de Petição independente desta, conforme item i.p da decisão de 
fls. 2/63. 

16 Os fatos relacionados ao ex-Governador Raimundo Colombo foram relatados no termo de colaboração 
n° 6 (anexo 29) de Ricardo Saud, dando ensejo a declínio de competência ao STJ na decisão proferida em 
18.05.2017, pois, à época Raimundo Colombo ainda era Governador. 

17 Os fatos relacionados ao ex-Governador Sérgio Cabral foram relatados no termo de colaboração n° 11 
(anexo 34) de Ricardo Saud, bem como no anexo complementar n° 8 de Ricardo Saud, dando ensejo a 
declínio de competência à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme decisão proferida em 18.05.2017, 
bem como item ii.d da decisão de fls. 2/63 (este último em relação ao anexo complementar). 
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Michel Temer (PMDB) — JECM Escrt. De 
Consultoria' (Duda Mendonça) 

Presidente da República 

Renan Calheiros (PMDB) — GPS Comunica- 
ção e Ibope Inteligência Pesquisa 

Senador/AL desde 1995 

Henrique Alves (PMDB) — Ibope Inteligên- 
cia; Consultoria e Pesquisa Técnica Ltda; Al-
ves Andrade e Oliveira Advogados 

Ex-Deputado Federal/RN 

Alexandre Padilha (PT) — Comunicação Mais 
Consultoria; Rental Locação de Bens Mo- 
veis; Táxi Aéreo Piracicaba; Valdemir Gar-
reta (pagamento após eleição) 

Ex-Ministro de Estado, candidato derrotado 
ao Governo de São Paulo em 2014 

Aécio Neves (PSDB) Senador/MG desde 2011 

Fernando Bezerra' (PSB) — Arcos propa- 
ganda Ltda 

Senador/PE desde 2015 

Eduardo Cunha" (PMDB) — Diversas empre- 
sas com a sigla EC-MG (Eduardo Cunha - 
Minas Gerais) e EC-RJ (Eduardo Cunha - 

Ex-Deputado Federal/RJ 

Rio de Janeiro) 

Candidatos diversos do PROS e PT, con- 
forme indicado por Antônio Balhmann (De- 
putado Federal) e Arialdo Pinho (chefe da 
Casa Civil do governo do CE) — Diversas 
empresas e números de notas fiscais coma in- 
dicação de "Ceará" e a observação do nome 
"Balhmann (Boni)" 

Não 	há indicação 	de 	quem 	foram 	os 
candidatos 	beneficiados 	com 	os 	valores 
pagos por meio de notas fiscais, mas há 
informação de que a intermediação foi feita 
por Antônio Balhmann e Arialdo Pinho e que 
os valores se destinavam a candidatos do 
Ceará. 

Gabriel Guimarães (PT) — Andrade, Antunes 
e Henriques Sociedade. Nota Fiscal 2014/504 

Deputado Federal/MG desde 2011 

Raimundo G. Matos (PSDB/CE) — Sesconti 
Serviços Ltda. 

Deputado Federal/CE desde 1997 

Moreira Mendes (PSD/RO) Ex-Deputado Federal/RO, falecido em 2018 

20 Os fatos relacionado ao Presidente Michel Temer foram relatados no termo de colaboração n° 8 (anexo 
31) de Ricardo Saud, bem como anexo complementar n° 9 de Joesley Batista, gerando petição autônoma, 
conforme item i.p da decisão de fls. 2/63. 

21 Os fatos relacionados ao Senador Fernando Bezerra foram relatados no anexo complementar n° 6 de 
Joesley Batista, dando ensejo a autuação de Petição independente desta, conforme item i.p da decisão de 
fls. 2/63. 

22 Os fatos relacionados ao ex-Deputado Eduardo Cunha foram relatados nos termos de colaboração n° 3, 
n° 4, n° 5 e n° 6 (anexos 4, 5, 7 e 8) de Joesley Batista, bem como termo de colaboração complementar n° 7 
(anexo complementar n° 7) de Florisvaldo Caetano, anexo complementar n° 10 de Joesley Batista, bem 
como anexo complementar n° 8 de Ricardo Saud, dando ensejo a declínio de competência à Seção 
Judiciária do Distrito Federal, além de autuação de Petição autônoma. 
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Eduardo Sciarra (PSD/PR) Ex-Deputado Federal/PR 

  

  

JOESLEY BATISTA esclareceu que detalhes sobre cada planilha e suas informações 

podem ser fornecidos por DEMILTON DE CASTRO, que era responsável por consolidar as infor-

mações. 

Os anexos complementares n° 1 de DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO e n° 3 de 

RICARDO SAUD também relatam os mesmos casos de "caixa dois". Portanto, para evitar 

repetições, transcreveremos apenas as narrativas sem novas exposições sobre os cargos 

ocupados pelos beneficiários. 

2.2. ANEXO COMPLEMENTAR N°  1 DE DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO: PLANILHAS 
SOBRE DOAÇÓES ELEITORAIS 

Em relação às supostas doações eleitorais, DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO 

prestou os seguintes esclarecimentos: 

Em primeiro lugar, trago as seguintes considerações gerais: 

1) A sistemática da elaboração das planilhas nos anos de 2006 a 2014, em geral, fun-
cionava assim: 

Eu recebia — normalmente da Presidência da empresa ou de algum Diretor li-
gado a esta, sem que me recorde da designação especifica — as solicitações para realiza-
ção das doações e as informações necessárias quanto a valores, beneficiários e seus 
contatos. 

Na maioria das vezes, essas informações compreendiam a divisão de valores que 
seriam objeto de doações oficiais e aqueles que seriam doados 'por fora', em sistema do 
chamado 'caixa dois'. 

Eu entrava em contato com a pessoa destinatária ou algum representante desta e 
acertávamos as formas de recebimento dos valores, de acordo com as instruções que eu 
havia recebido. 

Quando a forma de recebimento era doação oficial, eu tomava as providências 
perante a Justiça Eleitoral, encaminhava documentos ao setor de contas a pagar da em-
presa e, posteriormente, pedia recibo ao beneficiário. 

Quando a forma de doação era caixa dois por notas fiscais, eu recebia do benefi-
ciário ou seu representante as próprias notas de empresas que eles escolhiam (listadas em 
planilha) e que eram emitidas contra a JBS ou outra empresa do Grupo J&F, quando en-
tão eu as encaminhava ao setor de contas a pagar da empresa. 

Quando a forma de doação era caixa dois por entregas de dinheiro em espécie ou 
por depósitos em contas bancárias, eu cuidava da operacionalização junto a doleiros, con-
forme já relatado no anexo 41 (contatos via sistema VPN). Principalmente a partir de 
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2014, o dinheiro em espécie que era entregue também tinha origem em valores obtidos a 
partir de pagamentos legítimos feitos por clientes do Grupo J&F (casas de carnes ou su-
permercados), por meio de entregas em espécie. 

Todas essas movimentações descritas nas planilhas eram organizadas por mim e 
colocadas ali, sendo que as informações eram repassadas internamente aos meus superio-
res que solicitavam essas doações, para controle. 

Com a finalidade de facilitar as apurações, apresento as planilhas agora anexa-
das, que são as mesmas já entregues, com os mesmos dados, mas que agora contém 
grifos amarelos nas linhas que se referem a 'caixa dois' (ou seja: doações feitas por 
entregas de valores em espécie, depósitos em contas bancárias ou pagamento de no-
tas fiscais). 

Por fim, quanto à operacionalização com doleiros, complemento que estive em 
Montevidéu aproximadamente em três oportunidades. Nas primeiras, por volta do 
ano de 2014, viajei para tratar com os doleiros Paco e Raul (já referidos no anexo 
41) sobre transferências bancárias, checagem de depósitos e recebimento de indica-
ções de bancos para operacionalização. Na última, em 2015, tratei do encerramento 
de uma conta no exterior, no banco PKB. 

Em segundo lugar, passo a esclarecer as planilhas por período e beneficiários: 

Planilha ano 2006 

No ano de 2006, as doações oficiais e por 'caixa dois' foram organizadas na planilha de-
nominada `Pastal-E2006', que dispõe de três abas, sendo que a primeira ('Planl ') traz 
todas informações resumidas e as demais possuem os mesmos dados, mas organizados 
de outra forma. Da referida "Planl", que está agora anexada com grifos, do que consigo 
me recordar, as doações não oficiais foram: 

Depósitos de cerca de R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais) 
em conta bancária, em favor da empresa Jupiter Agropecuária Ltda, nos valores, datas e 
demais dados indicados na planilha anexada. Não posso afirmar com exatidão quem indi-
cou tal empresa para recebimento de valores, mas acredito que tenha sido Celio Silveira 
em razão das anotações feitas na planilha, sendo que Celio era pessoa ligada a Marconi 
Perillo e acredito que arrecadava valores para a campanha deste ao Senado em 2006 ou 
de outros candidatos também indicados por Marconi e listados na planilha. 

Depósito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da empresa Agropecuá-
ria Mata Rica Ltda, conforme data e demais dados indicados na planilha anexada. 
Tratam-se de valores para campanha política solicitados pelo então Senador Jonas Pi-
nheiro, hoje já falecido. 

Depósito de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor da empresa 
Soluções Análise de Crédito Ltda., conforme data e demais dados indicados na planilha 
anexada. De acordo com as informações ali colocadas, acredito que se tratem de valores 
destinados à campanha para eleição de algum candidato da região de Cáceres/MT. 

Destinação de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em favor da empresa Aplic Ind. e 
Com. de Etiquetas Ades. e Embalagens. Com  o apurado até o momento, não foi possível 
identificar a forma de pagamento, se foi depósito em conta, pagamento de nota ou en-
trega de valores em espécie. De acordo com a disposição da informação na planilha, 
acredito que tal montante refere-se à campanha de Samuel Guilsimar Almeida a Depu-
tado Estadual em Goiás. 
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(5) 	Outros depósitos e entregas de valores que foram identificados com rubricas 
como 'eventuais' e 'diversos', sobre os quais não tenho mais elementos além do que já 
consta da planilha anexada. 

Planilha ano 2008 

No ano de 2008, as doações oficiais e por 'caixa dois' foram organizadas na planilha de-
nominada 'Pasta 1-E2008', que dispõe de três abas, sendo que a primeira (`Planl') traz 
todas informações resumidas e as demais possuem os mesmos dados, mas organizados 
de outra forma. Da referida "Planl", do que consigo me recordar: 

(1) 	As doações não oficiais foram feitas por meio das entregas dos valores listados 
ao final da planilha. Pelo que me recordo e salvo melhor juízo, tais valores foram entre-
gues em espécie e, de acordo com as anotações da planilha, em favor dos candidatos ali 
relacionados. 

Planilha ano 2010 

No ano de 2010, as doações oficiais e por 'caixa dois' foram organizadas na planilha de-
nominada `Pastal-E2010', que dispõe de várias abas, sendo que a primeira (`Resumo') 
traz todas informações resumidas e as demais possuem os mesmos dados, mas organiza-
dos de outra forma. Da referida 'Resumo', do que consigo me recordar, as doações não 
oficiais foram: 

Entregas de valores em espécie em favor de Zeca do PT, no total de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), para sua campanha à eleição do Governo do Mato 
Grosso do Sul. 

Depósitos em contas bancárias por doleiros e entregas de valores em espécie a 
Ivanildo, no total de cerca de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), para 
campanha de André Puccinelli a Governador do Estado do Mato Grosso do Sul. 

Duas entregas de dinheiro em espécie, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais) cada, em favor da campanha de Marta Suplicy, candidata ao cargo de 
Senadora. Os valores foram entregues ao seu esposo, Márcio Toledo. 

Entrega de dinheiro em espécie, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 
favor da campanha de Luiz Paulo Teixeira, então candidato a Deputado Federal. 

Entrega de dinheiro em espécie, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 
em favor da campanha de Paulinho da Força, então candidato a Deputado Federal. 

Depósitos em contas bancárias de Postos de Combustíveis, sem notas fiscais, por 
doleiros, no valor total de cerca de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 
além do pagamento de notas fiscais emitidas contra a JBS, no valor total de R$ 
2.501.827,17 (dois milhões, quinhentos e um mil, oitocentos e vinte e sete reais e dezes-
sete centavos). Não posso afirmar com exatidão quem indicou as contas de tais postos 
para recebimento dos valores e emitiu as notas, mas acredito que tenha sido Celio Sil-
veira em razão das anotações feitas na planilha, sendo que Celio era pessoa ligada a Mar-
coni Perillo e acredito que arrecadava valores para campanhas do PSDB em Goiás. 

Depósito em conta bancária do Auto Posto Rio Grande, sem nota fiscal, por do-
leiro, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor da campanha de Cristóvão 
Vaz Tonnin a Deputado Estadual em Goiás (PTB). 

Pagamentos de três notas fiscais da empresa Hedge Assessoria e Consultoria Em-
presarial Ltda., totalizando o valor de R$ 612.902,46, além de R$ 1.820.000,00 a uma 
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pessoa de nome Samuel, pagos por meio de conversão em dólar (por volta de USD 
1.000.000,00) e transferência bancária em conta no exterior. Tais valores referem-se a pa-
gamentos feitos conforme indicado por Brane, pessoa que era o contato operacional do 
ex Ministro Palocci. 

Pagamento de nota fiscal da empresa APPM Análises Pesquisa e Planejamento 
de Mercado Ltda, no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais); além de 
pagamentos à empresa LRC Eventos e Promoções Ltda., mediante recibo, no valor total 
de cerca de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Pelo que consta, tais valores foram 
destinados à campanha presidencial de José Serra em 2010 (PSDB). 

Pagamentos de notas fiscais da empresa Publica Comunicação, no valor total de 
cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em favor da campanha de Michel Te-
mer em 2010 (PMDB).Pagamentos de várias notas fiscais no valor total de R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em favor da campanha de Cid Gomes 
ao governo do Ceará e do Diretório do PSB naquele Estado, conforme indicações de Ari-
aldo Pinho. 

Pagamentos de notas fiscais no valor total aproximado de R$ 314.000,00. Neste 
ponto, após apurações internas, foi levantada mais uma nota fiscal da empresa JET Publi-
cidade e Pesquisas, que não estava na planilha e que agora apresento anexada. Acredito 
que essa nota foi uma forma de saldar o valor que aparece na planilha como 'a pagar'. 
Pelo que consta, tais valores foram destinados à campanha de Julio Semeghini a Depu-
tado Federal (PSDB). 

Pagamento de nota fiscal no valor de R$ 28.860,00 (vinte e oito mil, oitocentos e 
sessenta reais), em favor da campanha de Jardel Sebba a Deputado Estadual em Goiás. 

Pagamentos de notas fiscais no valor total aproximado de R$ 500.000,00 (qui-
nhentos mil reais), em favor da campanha de Iris Resende para governador do Estado de 
Goiás (PMDB). 

Pagamentos de notas fiscais no valor total aproximado de R$ 240.000,00 (duzen-
tos e quarenta mil reais), em favor da campanha de Baleia Rossi a Deputado Federal 
(PMDB). 

Planilha ano 2012 

No ano de 2012, as doações oficiais e por 'caixa dois' foram organizadas na planilha de-
nominada 'DOAÇÕES-2012', que contém várias abas, sendo que a intitulada 'RE- 
SUMO' traz todas as informações sintetizadas. Desta, do que consigo me recordar, as 
doações não oficiais foram: 

Entregas de dinheiro em espécie no valor total aproximado de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), em favor da campanha de Alfredo Bernardo à Prefeitura de Para-
nalba/MS (PT). 

Entregas de dinheiro em espécie no valor total aproximado de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), em favor da campanha de Luiz Carlos Anastácio / Paçoca à Prefei-
tura de Barretos/SP (PDT). 

Entregas de dinheiro em espécie no valor total aproximado de R$ 750.000,00 (se-
tecentos e cinquenta mil reais), além do pagamento de uma nota fiscal no valor de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em favor da campanha de Paulinho da Força 
à Prefeitura de São Paulo (PDT). 

Entregas de valores em espécie a candidatos diversos, conforme me foi instruido 
por Ricardo Saud, quais sejam: Aelton Freitas (PR/MG); Sen. Vicentino (PR/T0); Edu- 

PETIÇÃO N.° 7.782 (PETIÇÕES N.° 7.785 E N.° 7.787) 	 15 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

ardo Sciarra (PSD/PR); Gilmar Machado (PT/MG); Heuler Cruvinel (PSD/G0); Homero 
Pereira (PSDB/MT); João Leão (PP/BA); Lupion (DEM/PR); Manuela D'Avila (PC do 
B/RS); Marcos Montes (PSD/MG); Moreira Mendes (PSD/R0); Onyx Lorenzoni 
(DEM/RS); Paulo Bornhausen (PSD/SC); Paulo Piau (PMDB/MG); Raimundo G Mattos 
(PSDB/CE); Sérgio de Souza (PMDB/PR); Jandir Bellini (PP/SC); Brizola Neto 
(PDT/RJ); Jorge Mendes Ribeiro Filho (PMDB/RS). Os candidatos, seus partidos e valo-
res estão indicados nas últimas linhas da planilha anexada. Ressalto que, em relação a 
Paulo Teixeira e a Paulo Ferreira, ali listados, não foi possível apurar a efetiva realização 
das entregas em espécie. 

Depósitos em contas bancárias de Postos de Combustíveis, sem notas fiscais, por 
doleiros, no valor total aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além de en-
tregas de dinheiro em espécie no valor total aproximado de R$ 7.500.000,00 (sete mi-
lhões e quinhentos mil reais) e pagamentos de notas fiscais no valor total aproximado de 
R$ 1.559.500,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais). Pelo 
que consta, tais valores foram destinados ao PSB ou coligações, conforme indicado pelo 
Sr. Arialdo Pinho. 

Pagamentos de notas fiscais no valor total aproximado de R$ 3.000.000,00, em 
favor da campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo (PMDB) 

No ano de 2013, houve doações apenas para o Partido dos Trabalhadores, no valor de R$ 
8.000.000,00 (oito milhões de reais), conforme planilha anexada. Os valores foram pagos 
por meio de depósitos a conta do Partido e eu recebi recibos. 

Planilha ano 2014 

No ano 2014, as doações oficiais e por 'caixa dois' foram organizadas na planilha deno-
minada 'DOAÇÕES-2014', que contém várias abas, sendo que a intitulada 'GERAL (2)' 
traz todas as informações sintetizadas. Desta, do que consigo me recordar: 

Em primeiro lugar, lembro que as informações dessa planilha me foram passadas, em sua 
maior parte, por Ricardo Saud, que trata dessas doações em vários anexos, assim como 
Joesley (anexos 8, 25, 26, 31, 35 e 36). Em tais anexos, constam os beneficiários, valores 
e forma de pagamento. 

Ademais, a sistemática de operacionalização dessas doações seguiu o que foi acima rela-
tado por mim nas considerações gerais. 

De acordo com o constante da planilha, os pagamentos feitos por meio de 'caixa dois' e 
com dinheiro em espécie eram normalmente lançados com expressões 'remessa' ou 'es-
pécie', além de não apresentarem dados de contas bancárias. Assim, pude verificar que 
houve pagamentos dessa forma em favor de: Antonio Carlos (PR); Gilberto Kassab 
(PSD); Ciro Nogueira (PP); Vital do Rêgo (PMDB); Renan Calheiros (PMDB); Eunicio 
Oliveira (PMDB); Paulo Bornhausen (PMDB); Dano Bergner (PMDB); Michel Temer 
(PMDB); PSD Nacional e Fábio Faria; Eduardo Cunha (PMDB); Aécio Neves (PSDB); 
PTB (apoio do partido); Fernando Bezerra (PSB); Raimundo Colombo (PSD); Sérgio 
Cabral (PMDB); Vicentinho Alves (PR); Brizola Neto (PDT); Alceu Moreira (PMDB); 
Onix Lorenzoni (DEM); Jeronimo Goergen (PP); Marcos Montes (PSD); Aelton Freitas 
(PR); Zé Silva (SD); João Leão (PP); Helder Barbalho (PMDB); Marcelo Castro 
(PMDB); Bruno Araújo (PSDB); Paulo Câmara (PSB); Beto Ritcha (PSDB); Newton 
Lima (PT); Welington Fagundes (PR); Manoel Junior (PMDB). 

Além disso, como consta da mesma planilha, na compra de apoio do PTB, há referências 
a nomes de beneficiários de depósitos em contas, que representam pagamentos feitos por 
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meio de depósitos em conta a partir de transações feitas por doleiros, na sistemática que 
já relatei no anexo 41. 

Também constam de tal planilha linhas que indicam nomes de empresas sem CNPJ ou 
com referência a nota fiscal, quais sejam: Antonio Carlos (PR); PSD Nacional e Robison 
e Fábio Faria, no contexto da ligação PT/PSD; PC do B; PTB; PSB/CE; Eunicio Oliveira 
(PMDB); Vital do Rego (PMDB); Eduardo Braga (PMDB); Helder Barbalho (PMDB); 
Michel Temer (PMDB); Renan Calheiros (PMDB); Henrique Alves (PMDB); Alexandre 
Padilha (PT); Aécio Neves (PSDB); Fernando Bezerra (PSB); Eduardo Cunha (PMDB); 
candidatos diversos do PROS e PT, conforme indicado por Antonio Balhman (Deputado 
Federal) e Arialdo Pinho (chefe da Casa Civil do governo do CE); Gabriel Guimarães 
(PT); Raimundo Matos (PSDB); Moreira Mendes (PSD); Eduardo Selara (PSD)." 

2.3. TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13 DE RICARDO SAUD (ANEXO 36): PARTIDOS E 
POLÍTICOS QUE RECEBERAM PAGAMENTOS CONTABILIZADOS OU NÃO SEM AJUSTE DE 
ATO DE OFÍCIO 

Ainda na primeira fase da colaboração, RICARDO SAUD tratou do tema "caixa 

dois", conforme seu anexo 36, tendo sido realizada sua oitiva no qual esclareceu os fatos em 

questão no termo de colaboração n° 13 (termo de depoimento em vídeo). Naquela ocasião o 

colaborador relatou também doações eleitorais contabilizadas, as quais não possuem relevân-

cia penal neste momento. Segue o relato constante do anexo 36: 

"Como controlador do maior grupo empresarial privado não-bancário do País, JB procu-
rava obter do conjunto da classe política boa vontade para com sua empresa. Mesmo 
quando não havia contrapartida real ou projetada em ato de oficio, JB esforçava-se por 
atender - e em variadas ocasiões atendeu - a pedidos de dinheiro de partidos e políticos, 
quer no curso de campanha eleitoral (a maioria), quer fora desses períodos. 

Esses pedidos eram apresentados, em regra, a Ricardo Saud, diretor de relações instituci-
onais e governo do grupo, que os levava a JB. 

O motivo que levava JB a autorizar esses pagamentos apresentava duas faces comple-
mentares. A primeira era obter facilidade para, em caso de necessidade ou conveniência, 
pedir ao político a prática ou a obtenção de ato de oficio que estivesse ao seu alcance. A 
segunda era evitar atrair a antipatia do político, que pode ser muito danosa quando se 
trata de grupo empresarial tão capilarizado como o JF. 

O método de pagamento era sempre determinado pelo político, podendo consistir em do-
ação oficial, pagamento de notas fiscais avulsas ou entrega de dinheiro em espécie. 

Os partidos e agentes políticos que foram incluídos nesse 'reservatório de boa vontade' e 
receberam por meio de pagamento de notas fiscais avulsas ou entrega de dinheiro em es-
pécie seguem relacionados. Há situações em que a um mesmo partido foram feitos al-
guns pagamentos vinculados à negociação de atos de oficio e outros pagamentos 
desvinculados desse tipo de negociação; nesses casos os pagamentos vinculados estão re-
lacionados em capítulos anteriores, e os desvinculados aparecem aqui. As doações ofici-
ais estão relacionadas apenas pelo valor agregado, pois, sem contrapartida ao menos 
projetada em ato de oficio, a doação é regular. 

PARTIDOS POLÍTICOS 
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PSB 

Eduardo Campos convidou JB, no início da campanha presidencial, para uma reunião, 
explicou seu projeto para o Brasil e pediu doações. JB disse que estudaria o pedido e que 
Eduardo Campos procurasse Ricardo Saud. Eduardo Campos indicou, por sua vez, pes-
soa de nome Henrique como interlocutor de Saud. 

JB passou, então, a partir do início de junho de 2014, a fazer pagamentos, conforme as 
tratativas entre Ricardo Saud e Henrique. 

Com a morte de Eduardo Campos, em agosto de 2014, Henrique pediu que os pagamen-
tos não fossem interrompidos. Saud explicou que os pagamentos não faziam mais sen-
tido. No entanto, pouco tempo depois, Geraldo Julio, ao tempo prefeito de Recife, e o 
então candidato a governador Paulo Câmara, afinal eleito, fizeram reunião com Ricardo 
Saud e JB, na sede da J&F, na qual pediram que os pagamentos não fossem interrompi-
dos e que JB ajudasse a eleger Paulo Câmara, como forma de homenagear Eduardo Cam-
pos. 

Não houve negociação nem promessa de ato de oficio. 

As doações oficiais para o PSB, tanto para o partido quanto para seus candidatos, totali-
zaram 14,650 milhões. 

Pagamento por meio de notas fiscais avulsas: 210 mil em 27.06.2014 para HMJ Consul-
toria (NF 003), apresentada por Henrique; 1 milhão em 02.09.2014 para Arcos Propa-
ganda Ltda (NF 930), apresentada por Fernando Bezerra. 

Pagamentos em espécie: 2 milhões entregues por André Gustavo Vieira da Silva em Re-
cife/PE para Fernando Bezerra; 1 milhão entregues por André Gustavo Vieira da Silva 
em Recife/PE para Paulo Câmara. 

PSDB 

Doações oficiais: 4,320 milhões. 

Pagamento em espécie: 200 mil entregues por André Gustavo Vieira da Silva em 
Recife/PE para Bruno Araújo; 1 milhão entregues por Ricardo Saud para Pepe Richa, 
emissário de Beto Richa. 

Os demais partidos se beneficiaram apenas de doações oficiais, ressalvados os capítulos 
anteriores: 

PMDB 5,724 milhões; PT: 700 mil; PDT: 150 mil; PP: 80 mil; PRTB: 100 mil; PTB: 
100 mil; PR:10 mil; PSD: 10.000.000,00; 

POLÍTICOS 

Deputado Federal Alceu Moreira (PMDB/RS) -200 mil reais em espécie em 27.08.2014, 
entregues no Rio Grande do Sul por Camardelli"; 

Deputado Federal Onyx Lorenzoni (DEM/RS) - 200 mil em espécie em 12.09.2014, en-
tregues no Rio Grande do Sul por Camardelli; 

Deputado Federal Jerônimo Goergen (PP/RS) - 100 mil em 12.09.2014, entregues no Rio 
Grande do Sul por Camardelli; 

23 Antônio Jorge Camardelli, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne 
(Abiec), segundo informações de Ricardo Saud (depoimento de 05 de maio). Ricardo afirmou que 
Camardelli já foi do Ministério da Agricultura, e "é um cara do bem, muito ligado a eles e sempre ajudava". 
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Deputado Federal Gabriel Guimarães (PT/MG) - 200 mil em 03.09.2014, por meio do 
pagamento de nota fiscal avulsa emitida por Andrade Antunes e Henriques Sociedade de 
Advogados (NF 504); 

Deputado Federal Marcos Montes Cordeiro (PSD/MG) - 200 mil em espécie em 
23.09.2014, entregues por Ricardo Saud à secretária parlamentar Mara na antiga sede da 
J&F, em São Paulo/SP 

Deputado Federal Aelton Freitas (PR/MG) - 200 mil em espécie em 22.09.2014, entre-
gues por Ricardo Saud a Pio, sócio e amigo do deputado, na antiga sede da J&F, em São 
Paulo/SP 

Deputado Federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE) - 100 mil em 01.10.2014, por 
meio do pagamento de nota fiscal avulsa emitida pela empresa Sesconti Serviços Ltda 
(NF 133) 

Deputado Federal Eduardo Sciara (PSD/PR) - 200 mil em 01.10.2014, por meio do paga-
mento de nota fiscal avulsa emitida por CRE Participações e Empreendimentos Ltda (NF 
015) 

Deputado Federal Zé Silva (SD/MG) -200 mil em espécie em 19.09.2014, entregues por 
Ricardo Saud na antiga sede da J&F, em São Paulo/SP 

Deputado Federal Paulo Ferreira (PT/RS) - 200 mil em 02.10.2014, por meio do paga-
mento de nota avulsa emitida pela empresa Gráfica e Editora Comunicação Impressa 
(NF 6883) 

Brizola Neto (PDT/RJ) - 200 mil em espécie em 11.09.2014, entregues por Ricardo Saud 
a Luis Fernando Emediato 

Newton Lima (PT/SP) -200 mil em espécie em 03.10.2014, entregues por Ricardo Saud 
a seu Assessor 

Geddel Vieira Lima: 2 milhões 

Doação oficial: 500 mil em 27.06.2014 para o PMDB da Bahia, carimbados para Geddel; 
500 mil em 10.07.2014 para o PMDB da Bahia, carimbados para Geddel; 500 mil em 
11.08.2014 para o PMDB da Bahia, carimbador para Geddel; 500 mil em 10.09.2014 
para o PMDB da Bahia, carimbados para Geddel. Tal doação não fora objeto de ato de 
oficio." 

ANEXO COMPLEMENTAR N° 3 DE RICARDO SAUD: COMPLEMENTAÇÃO DO ANEXO 36 

Como dito, o colaborador RICARDO SAUD tratou do tema "caixa dois" em seu 

anexo 36, tendo posteriormente relatado tais fatos no termo de colaboração n° 13. Entretanto, 

durante a fase complementar, o colaborador constatou a necessidade de retificar algumas das 

informações apresentadas na primeira fase, conforme segue: 

"Segundo restou exposto, foram feitos vários pagamentos a partidos e parlamentares sem 
contrapartida especifica em ato de oficio. Todavia, isso não significa que esses pagamen-
tos foram motivados por afinidade com ideologias ou programas. 

O que se queria com esses pagamentos era que os beneficiários se tornassem ou continu-
assem benevolentes ou simpáticos à J&F e que, se surgisse o interesse desta empresa em 
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obter de algum deles um ato de oficio certo e determinado, fosse possível no mínimo ten-
tar um pleito sem negociação específica. 

Negociações específicas de propina em troca de atos de oficio certos e determinados cos-
tumam envolver somas de dinheiro bastante elevadas. Por isso, fazer um pagamento ge-
nérico a título de doação de campanha pode ser uma forma menos custosa de obter o 
mesmo resultado (embora sempre exista o risco de ser necessária uma nova negociação, 
pelo menos cabe argumentar com o parlamentar que já houve um pagamento, que deve, 
no mínimo, ser levado em conta). 

Ademais, a simpatia de um parlamentar sempre é um bom investimento em acesso: au-
diências, reuniões e apresentações a pessoas importantes ou em posições importantes 
provêm de tal simpatia. Como se isso não bastasse, a antipatia de um parlamentar pode 
ser muito prejudicial — a empresa que dá dinheiro para um e não dá para outro fica em 
maus lençóis com o que não recebeu. 

Quanto ao detalhamento dos pagamentos, eis os dados: 

PSDB — R$ 5.320.000,00 (tinha havido erro de grafia no anexo original) 

R$ 3 milhões — doação oficial ao PSDB direcionada para Geraldo Alckmin (1 milhão em 
26.08.14, 1 milhão em 09.09.14 e 1 milhão em 01.10.14). 

R$ 2 milhões — R$ 1 milhão em doação oficial ao PSDB/PR direcionada para Beto Richa 
e R$ I milhão em espécie entregue por Ricardo Saud no Supermercado Angeloni, em 
Curitiba, em setembro de 2014, a Pepe Richa, irmão de Beto Richa. 

R$ 200 mil — entrega de dinheiro em espécie para Bruno Araujo, por meio de André Gus-
tavo, em Recife, em agosto de 2014. 

R$ 160 mil — doações oficiais ao PSDB/PA direcionadas para Francisco Victer, uma de 
R$ 40 mil em 11.08.14 e outra de R$ 120 mil em 25.08.14. 

R$ 160 mil — doações oficiais ao PSDB/PA direcionadas para Mario Aparecido Moreira, 
uma de 40 mil em 11.08.14 e R$ 120 mil em 25.08.14. 

PMDB — R$ 4.960.000,00 (o valor é diferente do anexo original porque R$ 700 mil 
estão sendo vinculados a atos de ofício em outro anexo) 

2 milhões — Geddel Vieira Lima — doação oficial para o PMDB Nacional, em quatro par-
celas de R$ 500 mil, uma em 26.06.14, outra em 10.07.14, outra em 11.08.14 e 10.09.14. 

1 milhão — José Ivo Sartori — doação oficial para o PMDB/RS em 16.10.14 

1 milhão — Romero Jucá — doação oficial para o PMDB/RR em 24.10.14 

250 mil — Daniel Vilela — doação oficial para o PMDB/GO em 02.10.14 

250 mil — Pedro Chaves — doação oficial para o PMDB/GO em 02.10.14 

200 mil — Alceu Moreira — doação em espécie em 27.08.14 entregue em 27.08.14 em 
Porto Alegre por Camardele 

100 mil — Ronaldo Benedete — doação oficial para o PMDB/SC em 09.09.14 

100 mil — Moacir Sopelsa — doação oficial para o PMDB/SC em 09.09.14 

35 mil — Daniel Lima— doação oficial para o PMDB/RS em 25.09.14 

25 mil — Gabriel Spínula — doação oficial para o PMDB/SP em 25.09.14 

PSD — R$ 1 milhão (o valor é diferente do anexo original porque 9 milhões devem 
ser atribuídos diretamente a Gilberto Kassab e Robson Faria) 

1 milhão — Cristino Áureo — doação oficial para PSD Nacional em 29.07.2014 
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Em tempo, RS destaca que, em relação à planilha de doações de 2012 (apresentada em 
pendrive — Apenso 10, fls.3), houve entregas de valores em espécie, nas circunstâncias 
aqui narradas, como finalidade de manutenção de bom relacionamento com políticos. 

Os favorecidos estão listados nas últimas linhas da referida planilha e são: 

Aelton Freitas (PR/MG); Sen. Vicentino (PR/T0); Eduardo Selara (PSD/PR); Gilmar 
Machado (PT/MG); Heuler Cruvinel (PSD/G0); Homero Pereira (PSDB/MT); João 
Leão (PP/BA); Lupion (DEM/PR); Manuela D'Avila (PC do B/RS); Marcos Montes 
(PSD/MG); Moreira Mendes (PSD/R0); Onyx Lorenzoni (DEM/RS); Paulo Bornhausen 
(PSD/SC); Paulo Piau (PMDB/MG); Raimundo G Mattos (PSDB/CE); Sérgio de Souza 
(PMDB/PR); Jandir Bellini (PP/SC); Brizola Neto (PDT/RJ); Jorge Mendes Ribeiro Fi-
lho (PMDB/RS)." 

3. DA CAPITULAÇÃO PENAL PROVISÓRIA 

As condutas noticiadas acima — recebimento de valores a pretexto de campanha 

eleitoral sem declaração em prestação de contas à Justiça Eleitoral — no atual estágio deste 

procedimento, apontam, em tese, para possível crime de falsidade ideológica eleitoral, pre-

visto no art. 350 do Código Eleitoral, assim tipificado: 

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, 
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para 
fins eleitorais: 

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é pú-
blico, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é parti-
cular. 

Além disso, como alguns pagamentos se deram por meio de simulação de paga-

mentos por serviços prestados, como nos casos das notas fiscais "frias" emitidas para paga-

mento pelas empresas do Grupo J&F, temos também caracterizado, em tese, o delito de 

lavagem de capitais, ao menos para as condutas praticadas a partir da Lei n° 12.683, de 

09.07.2012, que revogou o rol de crimes antecedentes previsto na Lei n°9.613/1998, que pas-

sou a ser tipificado da seguinte maneira: 

"Art. l2  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimenta-
ção ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de 
infração penal. (Redação dada pela Lei n° 12.683, de 2012)" 

Registre-se, de plano, que se trata de capitulação provisória, à luz do material 

existente. Em outras palavras, com o avanço das investigações a capitulação poderá ser 

alterada para os diversos casos relatados. 
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4. DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

Em relação aos fatos relatados sobre o crime de "caixa dois" ocorrido no ano de 

2006, forçoso reconhecer que foram alcançados pela extinção da punibilidade em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva, uma vez que os fatos menos antigos que se tem conheci-

mento na planilha intitulada "DOAÇOES 2006" remonta a 24.10.2006. Ademais, segundo o 

calendário eleitoral de 2006, o último dia para prestação de contas pelos comitês financeiros 

e pelos candidatos foi 31.10.200624 . 

O crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) tem pena 

máxima cominada de 5 (cinco) anos de reclusão, de modo que a prescrição se opera em 12 

(doze) anos, conforme art. 109, III, do Código Penal: 

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no 
§ 12  do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade co- 
minada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei n° 12.234, de 2010). 

III — em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; 

Assim, se considerarmos que a data do crime é a data em que foi realizado a doa- 

ção eleitoral via "caixa dois", ou, ainda que se considere a data da prestação de contas, os fa-

tos relativos ao ano de 2006 foram alcançados pela prescrição da pretensão punitiva. 

Além da extinção da punibilidade pela prescrição, verifica-se que em três casos 

faz-se necessária a declaração de extinção da punibilidade pela morte do agente, nos termos 

do art. 107, I, do Código Penal. 

Trata-se de fato notório o caso do ex-Deputado Federal Homero Pereira 

(PSD/MT), falecido em 20.10.201325. Também é notório o falecimento do ex-Deputado e ex-

Senador Moreira Mendes (PSD/RO), falecido em 11.07.201826. O ex-Deputado Federal Jorge 

Mendes Ribeiro Filho (PMDB/RS) faleceu em 10.05.201522. 

Não desconhecendo a redação do art. 62 do CPP, que dispõe que o juiz somente à 

vista da certidão de óbito declarará extinta a punibilidade no caso de morte do acusado, esta 

24 Conforme calendário eleitoral de 2016 estabelecido pela Resolução n° 22.249: 
htto://www.justicaeleitoraLius.br/ arquivos/resolucao-22-249-2006  

25 httn://www2.camara.leu.br/camaranoticias/noticias/POLITIC4&/455065-EX-DEPUTADO-HOMERO-
PEREIRA-SERA-ENTERRADO-HOJE-EM-CUIABA.html  

26 httn://www2.camara leg.bricamaranoticias/noticias/POLITICA/560276-MORRE-EM-RONDONIA-0-EX-
DEPUTADO-FEDERAL-E-EX-SENADOR-MOREIRA-MENDES.html  

27 httn://www2.camara.lee.becamaranoticias/noticias/POLITICA/487653-DEPUTADO-FEDERAL-POR-
CINCO-MANDATOS,-MENDES-RIBEIRO-FILHO-MORREU-NO-DOMINGO.html  
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previsão legal pode ser compatibilizada com o art. 374, I, do Código de Processo Civil (Lei 

n° 13.105/2015), que assevera que os fatos notórios não dependem de prova. 

Assim, ante o fixado no art. 107, I, do Código Penal, necessária a declaração de 

extinção da punibilidade dos fatos relacionados a Homero Alves Pereira, Rubens Moreira 

Mendes Filho e Jorge Alberto Portanova Mendes Ribeiro Filho. 

5. DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA 

Verifica-se de plano que em diversos casos relatados inexiste autoridade deten-

tora de foro por prerrogativa de função a ser investigada nessa Corte Suprema, pelo que se 

faz necessário o reconhecimento da incompetência do Supremo Tribunal Federal para a apu-

ração dos fatos, enviando-se os casos aos Tribunais Regionais Eleitorais respectivos. 

Além dos casos em que não há autoridades detentoras de foro perante o Supremo 

Tribunal Federal, devemos destacar os casos em que, mesmo existindo tais autoridades, os fa-

tos não são da competência desse Tribunal em virtude do novo entendimento sobre o alcance 

do foro por prerrogativa de função, conforme decidido na Questão de Ordem na Ação Penal 

n° 937/STF. 

O Plenário do STF decidiu, ao julgar a mencionada Questão de Ordem, que o 

foro por prerrogativa de função perante a Suprema Corte conferido a Deputados Federais e 

Senadores da República somente se aplica em caso de crimes ocorridos durante o mandato 

e relacionados ao exercício do cargo. Os demais processos em curso contra tais agentes po-

líticos deverão ser remetidos para a P instância. 

À luz do que definido no mencionado julgamento, tem-se que alguns dos fatos 

relatados neste procedimento devem ser remetido para ao órgão jurisdicional competente de 

la instância, já que nele são imputados fatos a parlamentares federais que não foram 

praticados no exercício dessa função. 

Acontece que, dado o número expressivo de fatos e pessoas apontadas das 

sobreditas planilhas, há que se fazer uma análise minuciosa dos vários elementos de provas 

coligidos pelos colaboradores, a fim de se determinar com exatidão a qual juízo compete 

apreciar cada um dos fatos a serem investigados. 

Somadas, referidas planilhas indicam dezenas de pessoas e partidos que teriam 

recebido valores repassados irregularmente pela MS, em diferentes circunstâncias de tempo, 
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lugar e modo. Daí a necessidade de se evitar que eventual equívoco na fixação do juízo 

aparentemente competente adie, ainda mais, a análise dos casos pelos órgãos de persecução 

competentes. 

Deve-se também levar em consideração a existência de casos em que os agentes 

políticos apontados como destinatários dos valores repassados estão prestes a finalizar o 

respectivo mandato, por não terem sido reeleitos, de sorte que não mais gozarão do foro por 

prerrogativa de função perante este Supremo Tribunal Federal. Faltando pouco mais de dois 

meses para o fim do mandato (31 de janeiro de 2019), seria contraproducente instaurar nesse 

momento uma investigação que inevitavelmente será em breve declinada para outro Juízo. 

Diante dessas peculiaridades e objetivando, de um lado, dar celeridade às 

investigações que tratam de autoridade que manterão prerrogativa de foro perante essa 

Suprema Corte e, de outro, otimizar os trabalhos da secretaria do Tribunal, evitando-se a 

autuação de inúmeras Petições a serem imediatamente declinadas, entende o Ministério 

Público Federal ser conveniente requerer, nessa oportunidade, apenas a autuação de petições 

autônomas para análise dos fatos apontados contra parlamentares que continuarão ocupando, 

na próxima legislatura, cargos que gozam de foro perante o STF, conforme detalhado no 

próximo item. 

6. DA AUTUAÇÃO DE PETIÇÕES AUTÔNOMAS 

Além dos diversos casos de declínio de competência já citados, verificou-se, 

como consta nas planilhas do "item 2" acima, situações em que o recebimento de dinheiro de 

forma dissimulada ocorreu no curso do mandato parlamentar por agentes políticos que ainda 

são detentores de foro no STF, fazendo-se necessária a autuação de petições autônomas para 

adoção de providências em relação a cada autoridade envolvida. 

Na segunda decisão de cisão proferida em 27.07.2018 nos autos da PET n° 7003, 

o Ministro Edson Fachin já havia deferido a autuação de petições autônomas para tratar de 

temas que ainda não estavam sob investigação em procedimentos específicos. Destacamos 

trecho da decisão de fls. 02/63 nesse sentido: 

"A par disso, com relação àqueles que envolvem fatos inéditos ou independentes, detida 
análise evidencia a necessidade de seu encarte nos autos indicados ou a autuação como 
procedimento autônomo, para as necessárias e ulteriores deliberações." 
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A mesma providência deve ser adotada nestes autos, uma vez que os distintos 

relatos de repasse de verbas envolvendo diversas autoridades públicas, em contextos que não 

guardam relação entre si, demandam o desmembramento dos presentes autos, de modo que 

cada procedimento siga o curso próprio. Desta feita, necessária a autuação de Petição 

autônoma para providências em relação aos seguintes casos: 

Autuação de Petição autônoma 

Autoridade/Cargo Caso Providência 

Paulo Teixeira (PT) - Deputado 
Federal/SP desde 2007 

"caixa dois" 2010 Autuação 	de 	Petição 	autô- 
noma 

Onyx Lorenzoni (DEM/RS) - De- 
putado Federal/RS desde 2003 

"caixa dois" 2012 e "caixa 
dois" 2014 

Autuação de uma Petição au-
tônoma envolvendo os dois 
fatos 

Ciro Nogueira (PP) - Senador/PI 
desde 2011 

"caixa dois" 2014 Autuação 	de 	Petição 	autô- 
noma 

Renan Calheiros (PMDB) - Sena- 
dor/AL desde 1995 

"caixa dois" 2014 Autuação 	de 	Petição 	autô- 
noma 

Alceu Moreira (PMDB) - Depu- 
tado Federal/RS desde 2011 

"caixa dois" 2014 Autuação 	de 	Petição 	autô- 
noma 

Jeronimo Goergen (PP) - Depu- 
tado Federal/RS desde 2011 

"caixa dois" 2014 Autuação 	de 	Petição 	autô- 
noma 

Zé Silva (SD) - Deputado Fede- 
ral/MG desde 2011 

"caixa dois" 2014 Autuação 	de 	Petição 	autô- 
noma 

Marcelo Castro (PMDB/PI) - De- 
putado Federal/PI desde 1999 

"caixa dois" 2014 Autuação 	de 	Petição 	autô- 
noma 

Welington Fagundes (PR) - Sena- 
dor/MT desde 2015 e Deputado 
Federal de 1991 a2015 

"caixa dois" 2014 Autuação 	de 	Petição 	autô- 
noma 

Eduardo Braga (PMDB) - Sena- 
dor/AM desde 2011 

"caixa dois" 2014 Autuação 	de 	Petição 	autô- 
noma 

Após detalharmos acima os casos que deverão dar ensejo à autuação de petições 

autônomas, necessário destacar que os casos envolvendo os seguintes agentes públicos já são 

objeto de apuração autônoma, pois foram detalhados em anexos próprios, fazendo-se desne- 
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cessária nova autuação. Assim, por já estarem em apuração, o Ministério Público Federal 

nada tem a requerer em relação aos fatos envolvendo: Marta Suplicy; Paulinho da Força; José 

Sena; Marconi Perillo; Julio Semeghini; Cristóvão Vaz Tormin; Jardel Sebba ("caixa dois" 

2010); lris Rezende; Baleia Rossi; PSD Nacional e Fábio Faria; Eduardo Cunha; Meio Ne-

ves; Fernando Bezerra; Raimundo Colombo; Sérgio Cabral; Robinson Faria; PC do B — Ta-

bela Edinho; e Michel Temer. 

Por fim, as provas de corroboração referentes ao anexo n° 36 de RICARDO SAUD, 

anexo complementar n° 14 de JOESLEY BATISTA, anexo complementar n° 1 de DEMILTON DE 

CASTRO e anexo complementar n°3 de RICARDO SAUD devem ser encaminhadas em sua inte-

gralidade em cada um das petições autônomas, uma vez que o fracionamento poderá acarretar 

perda de elementos de prova que possam, eventualmente, interessar a determinada investiga-

ção. 

Desse modo, desde logo se requer que cada procedimento autônomo seja ins-

truido com cópia da mídia anexa, que contém os arquivos atinentes aos anexos acima des-

critos. 

7. DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO 

Não se vislumbra, neste momento, qualquer hipótese de conexão ou continência 

que fixe a prevenção das petições autônomas a serem instauradas, o que permite a livre distri-

buição entre os Ministros dessa Suprema Corte. 

Como já decidido pelo Ministro Edson Fachin em outras oportunidades "a cola-

boração premiada, por si só, não se constitui em critério de definição de competência, razão 

pela qual não há obrigatoriedade de distribuição por prevenção" (1NQ 4335/STF). Assim 

sendo, as petições autônomas que forem autuadas a partir da delação de executivos do Grupo 

J&F, mas que não têm ligação direta com a Operação Lava Jato, devem ser encaminhadas à 

livre distribuição. 
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III 

8. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, a Procuradora-Geral da República requer: 

o apensamento, nesta Petição n° 7782, das Petições n° 7785 e 7787, visando a 

sanear a autuação dos anexos complementares já mencionados, por tratarem em conjunto dos 

mesmos fatos; 

a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva dos 

fatos relativos ao ano de 2006, conforme art. 107, IV, c/c art. 109, III, todos do Código Pe-

nal; 

a extinção da punibilidade em razão do falecimento de Homero Alves Pereira, 

Rubens Moreira Mendes Filho e Jorge Alberto Portanova Mendes Ribeiro Filho, nos termos 

do art. 107, I, do Código Penal; 

a autuação de petições autônomas, conforme "item 6" acima, determinando-se 

sua livre distribuição, por não haver causa de prevenção. 

após a instauração das petições autônomas acima mencionadas, requer nova 

vista dos autos para análise global dos demais fatos apontados, cuja competência deverá ser 

declinada para outras instâncias. 
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