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RELATOR: 	Ministro Marco Aurélio 

SIGILOSO 

Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio, 

A Procuradora-Geral da República, no exercício de suas atribuições constituci-

onais e legais, requer 

MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO e PRISÕES TEM- 

PORÁRIAS 

contra AÉCIO NEVES DA CUNHA e outros, pelos fatos e fundamentos abai- 

xo expostos. 

1 — Breve resumo dos fatos 

Trata-se de representação policial por medidas cautelares de prisões temporárias, 

buscas domiciliares, intimações simultâneas para oitivas, imposição de medidas substitutivas 

da prisão preventiva, além de medidas assecuratórias de sequestro de bens para reparação do 

crime — tudo no interesse do Inquérito n° 45191. 

I O inquérito foi instaurado em face de AÉCIO NEVES DA CUNHA a partir de elementos colhidos em acordos de 
colaboração premiada com executivos do Grupo J&F, para apurar suposto cometimento de crimes de corrupção e 
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A representação é fisicamente extensa (315 laudas) porque resultou de um longo e 

cuidadoso trabalho policial de cotejo das afirmações dos investigados do Grupo J&F com do-

cumentos apresentados por eles, pesquisas em fontes abertas, como Tribunal Superior Eleito-

ral, e outros elementos de prova colhidos nesta e em outras investigações, como os resultantes 

da Operação Patmos2, do Relatório de Análise n° 147/2017, da PF, e de relatórios de inteli-

gência do COAR 

Na visão dos investigadores, AÉCIO NEVES, no exercício do atual mandato de 

senador da República e em razão dele, teria solicitado a JOSLEY BATISTA e ao Grupo J&F 

vantagens indevidas entre 2014 e 2017, em pelo menos 04 (quatro) oportunidades, sob a 

promessa de favorecimento ao grupo no eventual governo presidencial a que concorreu (man-

dato de 2015 a 2018), além da comprovada influência junto ao Governo do Estado de Minas 

Gerais para viabilizar a restituição de créditos fiscais de ICMS de empresas do Grupo J & F. 

Ao final, segundo a representação, o senador teria recebido, para si e para outrem, 

R$ 128.049.063,00. 

A Polícia Federal identificou cinco grupos de contextos fáticos supostamente deli-

tivos — nominando-os de "A" a "E". Quatro deles foram, na hipótese criminal dos investigado-

res, solicitações de vantagens indevidas (A, C, D e E) e o outro (B) descreve as contrapartidas 

efetivas pela suposta venda da função pública (ato de oficio). 

Reapresento-os sumariamente. 

Evento A: AÉCIO NEVES, em tese, solicitou, no início de 2014, na residência de 

JOESLEY BATISTA em São Paulo/SP, R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) para a 

n° 4.506, no qual a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra o Senador AÉCIO NEVES DA 
CUNHA e outros investigados e solicitou a instauração deste inquérito, visando à continuidade das investigações 
em relação aos fatos enquadráveis no delito de corrupção, diversos do contido na denúncia, além do crime de la-
vagem de dinheiro. A perspectiva inicial era a de que os pagamentos teriam sido realizados no ano de 2014, em 
valor superior a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), com o objetivo de "comprar" o apoio de partidos 
e políticos para a campanha do Senador AÉCIO NEVES à Presidência da República. 

São diversos os pontos a serem esclarecidos neste inquérito, no entanto, todos os fatos apresentam uma base em 
comum: tratam de supostas relações ilícitas entre o Senador AECIO NEVES DA CUNHA e o Grupo J&F. 
Apura-se se, durante o período de 2014 a 2016, o parlamentar, em situações distintas e em razão de relação ilícita 
mantida com o Grupo J&F, solicitou e recebeu vantagem indevida em favor do grupo. Também se apura lavagem 
de dinheiro decorrente do crime de corrupção passiva no ano de 2017, que restou confirmada no Inquérito n° 
4.506. 

2  A Operação Patmos foi deflagrada por ordem do Ministro Edson Fachin, em 18 de maio de 2017, a partir de 
informações constantes dos acordos de colaboração premiada de executivos do grupo J&F. Seus principais alvos 
incluem o presidente da República Michel Temer e o senador da República AÉCIO NEVES DA CUNHA. 
3  Como será detalhado adiante, há indícios de que recebeu R$ 109.344.238,00 nas eleições de 2014; R$ 
17.354.824,75 na compra de prédio do JORNAL HOJE EM DIA, em 2015 e 2016; R$ 1.350.000,00, entre 2015 
e 2017, como mesada de R$ 54.000,00 pagas por meio da RÁDIO ARCO IRIS. 
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campanha presidencial da coligação apoiadora do PSDB. Recebeu R$ 109.344.238,00, parte em 

espécie, parte por depósitos bancários a pessoas fisicas, parte em pagamentos de serviços si-

mulados e lavados em notas fiscais ideologicamente falsas4; parte em doações oficiais a dire-

tórios e candidatos do PSDB, no valor de R$ 64.633.000,00; do PTB, R$ 20.000.000,00; do 

SOLIDARIEDADE, R$ 15.000.000,00, além de outros candidatos/partidos do DEM, PTN, 

PSL, PTC, PSC, PSDC, PT do B, PEN e PMN, no valor de R$ 10.380.000,00, para "comprar" 

apoio político deles para a campanha presidencial nas eleições de 2014. 

Evento B: o que a PF chama de evento B é, na verdade, e, em tese, a contrapartidas 

do senador pela promessa e recebimento de vantagens indevidas. Além da promessa de favo-

recimento aos corruptores na Presidência da República, se vencesse as eleições, AÉCIO prati-

cou, na visão da PF, ato de oficio concreto em favor do grupo ao fazer gestões junto ao então 

governador do Estado de Minas Gerais, ANTÔNIO JUNHO AUGUSTO ANASTASIA, ao se-

cretário da Casa Civil, DANILO DE CASTRO, e ao subsecretário de Fazenda, PEDRO ME-

NEGUETTI, para restituição de créditos fiscais de ICMS ao grupo, no valor total de R$ 

24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), sendo R$ 12.600.000,00 (doze milhões e 

seiscentos mil reais) da JBS AS (COUROS) e R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos 

mil reais) da DAGRANJA (SEARA) — empresas do Grupo J & F, no decorrer do ano de 2014. 

Ao final, a PF apurou que a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais confirmou a 

transferência parcial de créditos de ICMS no valor R$ 5.629.451,54 do Grupo J & F para ter-

ceiro em agosto de 2014. 

Evento C: é a segunda solicitação de vantagem indevida em razão do cargo de se-

nador. Em novo encontro na residência de JOESLEY BATISTA, em São Paulo/SP, no primei-

ro trimestre de 2015, AÉCIO NEVES, em tese, solicitou R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões 

de reais) para a quitação de despesas eleitorais pendentes da campanha presidencial de 2014. 

Recebeu R$ 17.354.824,75 (dezessete milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos 

e vinte e quatro reais com dezessete centavos) por meio da compra de prédio do jornal "HOJE 

4 	As empresas identificadas usadas nos ciclos de lavagem de dinheiro foram PVR PROPAGANDA E 
MARKETING LTDA, DATA WORLD PESQUISA E CONSULTORIA LTDA (INSTITUTO SENSUS) e BEL 
EDITORA E EDITORAÇÃO, PUBLICIDADE E CONSULTORIA LTDA (JORNAL HOJE EM DIA). 

5  Ouvido pela PGR a esse respeito, Ricardo Saud confirmou que os pagamentos decorreram da promessa de atos 
públicos futuros. 

RICA DO SAUD: A4 abriu um crédito pra ele, abriu um crédito pra ele, que acabou 
chegando em quase 100 milhões. 
MINISTÉRIO PÚBLICO: Crédito de propina? 
RICADO SAUD: Crédito de propina, se ele ganhasse o governo, ele ia pagar a gente em 
forma de benefícios. 
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EM DIA", de FLÁVIO JACQUES CARNEIRO, em Belo Horizonte/MG, durante 2015 e iní-

cio de 2016. 

Evento D: é a terceira solicitação de vantagem indevida em razão do cargo de se-

nador. Em 2015, AÉCIO NEVES teria solicitado a JOESLEY BATISTA pagamentos mensais 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), durante encontro na residência do senador no Rio de 

Janeiro. Recebeu pelo menos R$ 1.350.000.00 em pagamentos de R$ 54.000,00 entre julho de 

2015 e junho de 2017, por meio da RÁDIO ARCO IRIS LTDA., sediada em Belo 

Horizonte/MG, lastreados em notas fiscais ideologicamente falsas. A rádio pertence à irmã e à 

mãe de AÉCIO NEVES, respectivamente ANDREIA NEVES e INÊS NEVES. O senador AÉ-

CIO NEVES foi sócio da rádio até meados de 2016. 

Evento E: é a quarta solicitação de vantagem indevida em razão do cargo de sena-

dor. No primeiro semestre de 2016, novamente em sua casa no Rio de Janeiro/RJ, Aécio Ne-

ves, em tese, solicitou a JOESLEY BATISTA R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para 

supostamente pagar advogados. O pagamento desta vez foi recusado pelo corruptor. 

1.1 Evento A: recebimento de R$ 109.344.238,00 para a campanha de 2014. 

RICARDO SAUD e JOESLEY BATISTA narraram esse contexto nos Anexos 32 

e 10, respectivamente. 

Desse total de mais de 110 milhões de reais, R$ 11.000.000,00 teriam sido pagos a 

pessoas jurídicas indicadas pelo senador, mediante emissão de notas fiscais fraudulentas: R$ 

2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) à BEL EDITORA EDITORAÇÃO PUBLICIDA-

DE6  e CONSULTORIA (Jornal Hoje em Dia); R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) à 

DATA WORLD PESQUISA e CONSULTORIA; e R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio) à 

PVR PROPAGANDA e MARKETING Ltda. Segue trecho do Mexo 32: 

6  FLÁVIO CARNEIRO, amigo de AÉCIO NEVES, é responsável pela empresa BEL EDITORA E 
EDITORAÇÃO, PUBLICIDADE E CONSULTORIA LTDA. (JORNAL HOJE EM DIA). Nos anos de 2015 e 
2016, o Grupo J & F adquiriu por R$ 17.354.824,75 o prédio do JORNAL HOJE EM DIA, segundo consta da 
delação de Ricardo Saud, a pedido do Senador AÉCIO NEVES, como forma de beneficiar FLÁVIO 
CARNEIRO. O JORNAL HOJE EM DIA foi adquirido por ele em 2013, por 15.000.000,00, a pedido do 
Senador AÉCIO NEVES, para utilizá-lo em seu beneficio no decorrer das eleições de 2014 e durante o futuro 
governo federal. Foram identificados indícios da utilização do jornal para veiculação de matérias de interesse do 
Senador AÉCIO NEVES durante as eleições. Com  a derrota nas eleições, o projeto de utilização do JORNAL 
HOJE EM DIA ficou prejudicado e FLÁVIO CARNEIRO ficou com um jornal deficitário. A aquisição do 
prédio foi uma forma de o Senador AÉCIO NEVES remunerar FLÁVIO CARNEIRO pelo apoio recebido. 
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2) A propina 

Aecio Neves orientou que a propina fosse distribuída nos seguintes moldes 

pagamento de 11 milhões pagos: R$ 2.500.000,00 a UI Editora Editoração 
Publicidade e Consultoria; tR$ 6.000000,00.a Data World Pesquisa e Consultoria 

Ltda; R$ 2.500.000,00 a Pin Propaganda e Marketing Ltda feito diretamente, em 

notas emitidas contra al&F; 

compra de partidos políticos para que integrassem a coligação da candidatura, 

de Aecio Neves à Presidência da 

Para corroborar o pagamento desses onze milhões, RICARDO SAUD apresentou 

a seguinte planilha: 

~MON DEI. EDITORA GIITORAGA0 PUBLICIDADE E CONSULTORIA E- (2COS094) 	 ttFI" melada 
€03 COM 

21/12/2011 ROT EMIGRA EDGORACACI PUBLIGOADE E CONSULTORIA E N(TC0509.) 	 LIGA  513.000,00  
FIEL EDITORA EDITORACAO PL/OUCIDAOE E CONSULTORIA  E -(2005094)  Total 	• 2.500.000P0  

o 20~44 

TEVOTRONI DG EDITORA EIRIVRACAO PUBLCIDADE E CONSULTORIA G42E05091) 

XV0L2014 DATA WORLD PESQUISA E CONSULTORIA SC LIDA (196059G 

20R16/21114 DATA WORLD PESQUISA GONSUTTORIA SC CTINI • (1960550) e 

 

05/05200. DATA WORLD PESQUISA E CONSULIORN 5 CUIDA.  
MATA WORLD PESQUISA E CONSULTORIA 5 C LIDA -(1000558) Total 

12/05/2014 PM PROPAGANDA E MARKETING LIDA (1957998) 

09/04/2014 INIR PROPAGANDA E IAARKEITNG LEDA -(10571111) 

31/03/20/4 PIAR PROPAGANDA 1 IMAGING LIDA- (1957990) 	 o 
01~7014 PIA PROPAGANDA 	RETINO LOTA 0957990 	 63 

PER PROP 	 mARKETNG LTDA (1957998) Total 

2.000.1200.00 

202040049 

000000.04  
404X0 

~MOO  
iOnwom 

' 00000009 
50000000 

19001.0901)13 

Os dois milhões e meio pagos à BEL EDITORA EDITORAÇÃO PUBLICIDADE 

E CONSULTORIA (JORNAL HOJE EM DIA), à época administrada por FLÁVIO JAQUES 

CARNEIRO, foram objeto de lavagem de dinheiro, segundo a narrativa do então colaborador, 

por formalização de carta de crédito de compra antecipada de mídia, com prazo de um ano 

para utilização a partir de 28 de março de 2014. O documento foi apresentado por RICARDO 

SAUD e corrobora a versão da colaboração. 
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Belo Horizonte, 28 de Março de 2014 

A Grupo J&F INVESTIMENTOS CNPJ 00.350.763/0001-67. 

Rei: Carta de Crédito — Cornpra antecipada de publicidade 

Prezados Senhores. 

A BEL EDITORA — EditoraçãoPublIcidade e ConsultoriaLtda, CNPJ: 06,238.768/0001-84, 

localidade na Rua Padre Rolirn, 652 — Santa Efigênia — Cep.: 30130-090 BE/MG vem por meio 

desta conceder a publicaçãolveiculaçãono Jornal Hoje em Dia de 365 páginas ou 82.125 

cmdeaminclos insjihicionais ou de varejo para as empresas do Grupo J&FCNPJ 

00.350.763/0001-67, mediante a compra e pagamento antecipado pela Grupo J&F 

INVESTIMENTOS CNPJ 00.350.763/0001-67, no valor de RS 2300.000.00 (dois milhões e 

quinhentos mil de reais) liquidos em (3) três parcelas. O primeiro pagamento lerá o vator de RS 

834.000,00 (oitocentos e trinta e quatro mil reais) e os demais o valor de RS 033.000,00 

(oitocentos e trinta e três mil reais)com os respectivas vencimentos: 01104/2014, 02/0512014 e 

0713612014. Esse crédito poderá ser utilizado no prazo de até 1 (ano)a partir da data de envio 

dessa correspondência e através da compensação dos varonis da publicidade contra o valor 

antecipado, sempre precedido de uma autorização de publicidade pela Grupo J&F 

INVESTIMENTOS. 

Leand 	mo:Godo 
O 	or Comercial 

BEL EDITORA —EdItoraçãoPublicIdado e ConsultorlaLtda 

De acordo: 

Grupo J&F INVESTIMENTOS CNPJ 00.360.763/090147 
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Belo iiar14  unte, 07 de AND de 2015 

Ao Grupo .18F INVESTIMENTOS CNPJ 00.350.763(0001-67. 

Re?: Carta de Crédito - Compra antecipada de publicidade 

Prezados Senhores. 

A BEL EDITORA - Editoração Publicidade. Consultoria Ltda Momo; Role em Dia). CNPJ: 

08.238.76818001.84, localidade na Rua Padre Rotim, 852 - Santa Efigénia - Cep.: 30136490 

61-11MG vem por melo desta prorrogar por mais 12 meses, a cala de crédito referente a 

compra antecipada de publicidade no valor de 2.5MM representando a pubticaçãolvelcidação 

no Jornal Hoje em Dia de 365 páginas ou 82.125 CM de anúncios Institucionais ou de varejo 

para as empresas do Grupo J&F INVESTIMENTOS CIVPJ 00.350.783/0001-67. 

Esta prorrogação Inicia em 29 de março de 2015 eterno seu término previsto para 28 de março 

de 2016. 

Os extratos, notas fiscais e comprovantes de depósitos apresentados confirmam os 

pagamentos. 

Razão do Terceiro 
11~0 Cebtatiadan 2003044- Itt. EM TORA 10110RA0A0 P0411011010 E all.TOPJA 

Pekdo: Oittlita a 211/01/101,  

nona, 

0000020071-FORNICEDOR 04 MOMOS 

bata 	Tanta 'roda 	Ootbetent• 	antp Vita 00 0o &Sim Salde 

10004/20 8021$00000 4010 10, torram nu lia Mn° nato in GIL movas toncsaacao ruet1a0m0a O 00t501.1040t E 24.000.00 .434.000.00 

07/012014 2507E14400i ~O 	001IVRA PaitC ia o704/20:•PA044t14T0 FORNICEOORE5 00104105. - 1000004505441.00 aboatttGOCIO 5 034410.00 0.4.0 

1.11(8/2014 MIO 421014, 40TO ela 10511104 PARC UNI E2/M20i1A/1~4M ICSIECHIORES OrCtS05. • ~CO 0410etal • In O 433.000,00 011.020.00 

.4405/2014 255114/0003 MOO SEI E01100.4 PARC Obal FOTO MC 	00.100174.1011011900 tuet/CIONtE E CONSULIOtia E 111000.00 ate 

30.1441014 25111105003 it020 KL EDITORA PAIIC11M 1170 Rue V). 60.15Mi0aa4b1100.00 INGUCIOWL E CONSuLTinnt E suam -011000.00 

02/06/2014 116790151111 AD•0 OEL E005120A ~C 21FM twortotto•baspitt. rOONE000015 00401505. • 0•71:0 SNITM0111 eévetara 	lb O MIMA° -115.000.00 

21/07/2014 33224224000 0001113 	 014 toti5 0000000013 01.-I0 tintada de 5enace batoeseme ~O) • 014.000.00 459100.00 

2040712014 24011225000 000014 	 014 NI. V .1.300000044 • 04.• E/ trata de asem costurneta mina " 53.1.000.00 4.752.000.00 

24/07/2014 21521121000 100015 	 ia M/10 000500:015 • AL no imante SIM= Metternente ~Ia» • 03.000.00 -1415510.00 

30017/2014 21326124 001 00t013 	 ia 20107/10b0tt2a attIntraratwell A fORNIC. DE It41150415 E SERVK o 034.000.00 

30101/20 t• 26524211005 100014 	 144 30/070201•0411 alnPatTANENTO A ~NEG. 03 .444151115 	5010/10 O 431000.00 -010-000.40 

Molneo 3052122/001 000M5 	 .1114 10/07/101•11144 Miatia0 f Olbtte. 0314•411104151500010 O 13100000 -t15.060.00 

31/0712014 15613105001 LOTO MEDITOU Mit 15.14 OVO4/20bovatie30bn:0410:001155 er.nsos. 04050 lamtardbil OISEPA VÁ- Se• 14 125.041.00 
• 

0.00 

544448•400 101100100 

—r- h)- tf 2.500.0oo,a0  

Segundo JOESLEY (fls. 337/381), o Jornal Hoje em Dia foi comprado por FLÁ-

VIO JAQUES CARNEIRO, amigo de AÉCIO, no mês de setembro de 20137, a pedido do se- 

Disponível em: https://exame.abril.com.brinegocioskede-record-vende-jornal-hoje-em-dia-para-grupo-bel/ 
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nador. O objetivo era usá-lo como mídia em benefício da campanha dele a presidente (fato 

que veio a ocorrers) e nos atos do eventual futuro governo. Com  a derrota nas urnas, o jornal 

tornou-se deficitário. 

No item 76 da representação, chamou a atenção dos investigadores o fato de que 

os três contratos foram firmados em um curto período de 10 dias, entre 19 e 29 de março de 

2014. Um indicativo de simulação com o fim de lavar dinheiro. 

Ainda no âmbito deste Evento A, houve pagamento de seis milhões de reais da 

J&F, a pedido de AÉCIO, para a DATA WORLD PESQUISA E CONSULTORIA LTDA. 

(SENSUS), em três parcelas de dois milhões de reais cada. O valor também teria sido transfe-

rido por meio de atos de lavagem, pela formalização de um contrato de pesquisa e consultoria 

de cenário político-eleitoral regional e de estados brasileiros, bem como o cenário nacional 

global, visando às eleições gerais de 2014. Como elemento de corroboração das afirmações 

de RICARDO SAUD, juntou-se o contrato e comprovantes de pagamento. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pelo presente instrumento particular, de um lede, 

INVESTIMENTOS S/A, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua General Furtado do Nascimento, 66, Alto de Pinheiros, CEP 05465-
070, inscrita no CNPI/MF sob o if 00.350.763/000940 (doravante denominada 
"CONTRATANTE"). 

E, de outro lado, 

DATA WORLD PESQUISA E CONSULTORIA S/C LTDA., estabelecida 
na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Grão Pará, n° 
737, 4° andar, Bairro Santa Efig8nia, CEP: 30150-341, inscrita no CNPI/IvIF sob n" 
86.849.395/0001-17 (doravante denominada "COMUTADA"). 

21. 	A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços ora pactuados, o 
valor de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), da seguinte forma e observado o 
disposta na Cláusula 2.2 infra: 

a) R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) serão pagos em decorrência da 
assinatura do presente Contrato; 
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) serão pagos era 25 de abril de 2014; 
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) serão pagos em 25 de junho de 2014. 

8  A partir do item 57 da representaçào, a PF apresenta publicações nesse sentido. 
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São Paulo, 19 de março de 2014. 

381F INVESTIMENTOS 
CONTRATANTE 

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

DATA WORLD PESQUISA E CONSULTORIA S/C LTDA. 
CONTRATADA 

Razão do Terceiro 
Timm ~~~~, ~SCSI • OCA MYID ~NU! COKINTORIA 1 CODA 

Pc./~: ~01/101~ 	LIMPOU 
Dm TIS. 1~ 	D~ e ~Jr—  .~ 10~~ 	 i 0M~ .i.  ~~  

	

.... . ..... — 	~ ~ 

...?-ekk.."mr• m.fLwit6.°  
torernir~1419 1~~2.71. ~~ ~ ia 9 ...mr . 	1~~~ ~~~...~~~1.~ 
111~010~$~01 ....270 ~a MIO tfr. me 9 ~~.00. e C~~1.~.~~1~~~~~~~ • ~CO ....4~~ 11~~ W.1  un/A10. 

	

.Parit~~~—lart - Jane 	 Ei. nex.~~2.4 ~~~~~ A th~C. e ~~1..25 e 5.~ 	 ,iml Unte 

I 	Lan~1.1~~~5.03 

MIM" / MONO 1,3 	~til.  

	

je;f2;•trIVM rir ....;;11 	.." .."." VI 
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A partir do item 65 da representação, a PF diligenciou e identificou que o INSTI-

TUTO SENSUS, de fato, divulgou pesquisas com vantagens exageradas ao candidato AÉCIO 

NEVES em relação à concorrente Dilma Rousseff. 

Também compondo o Evento A, foram pagos pela J&F, por orientação de AÉCIO 

NEVES, mais R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio) à PVR PROPAGANDA e MARKE-

TING Ltda. A aparência de legalidade desse pagamento (lavagem) foi materializada pela cele-

bração de contrato de prestação de serviços, datado de 19/03/2014, para análise do cenário 

político eleitoral regional de todos os estados brasileiros, bem como o cenário nacional glo-

bal, visando as eleições gerais de 2014, com vigência até 19/06/2014. 

E provas materiais foram acostadas pelo então colaborador: 
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RICARDO SAUD e PAULO VASCONCELOS assinaram-no. 

PET 7854 (VINCULADA AO INQUÉRITO N. 4.519) 10 
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Os pagamentos ocorreram e PAULO VASCONCELOS assumiu a campanha de 

AÉCIO em 2014. 

$ 	Razão do Terceiro 
Ten-SOCentneStailer: 1.957998 • KM PROpAGANDA E OIARKETISDA 

Per1000: 0l/01/2010 O A0/03/2017  

esti 	Moio 	Panou 	ticarnenio 

000e0000714011000000/1112 GEGVIÇOS 

eme 'dl 	 eleztérk. DO 04011* Colait• $ala 

31/03/1014 341174710 COO 00000/ 1/A 6067. 00000000 07 . AL • Ni enteada Seio ~A 020(vme109 404.730/20.  420.1511.00 

00412014 

0;04/2014 

141174730101 

25004170000 

000007 

009013 

03/04/201/ PAramEm0 FORAMODORAS Olor/MOS. • 0171C001530441. DO AGPMEGWO S. 
1 

NOA. 0000007013 .11.• 	Areia de Se okOS (Doonsa MANJO 

O 154.150.00 

S43.100,00 463.100,0,3 

11/04/104 25004170001 000033 21/04/2010P80011E00TO FOROMOORES DIVERSOS. • 0200 *1170040001 IsarESPA S/A SN O 117.103.00 0.40 

12/05/2004 1540415S000 men .01 ANS 31000000 22 AS. Mi *11014140 35' meu (DetuneM014anuAll SAL100,00 .503.100.30 

'M01/2014 23466806001. 00007.2 277 12/0S/ZOIOAGANANTO 70001(000015 00558500. • ARKOSAMTANDO, 004.010* 5/4 • SAA 0 .043.100,00 0,00 

09/042014 20070130000 000/125 EP PPS. 000000Ria - 	Ealutta Os Ser vson (000u004'0e l44's000 763.300.00 4f.7.100.00 

104000014 23470130 001 000025 RS 20/004201/M000E7030 FORNECELIORES DIVERSOS.. CACO SANTANDAR SAPI3615/A SOO 0 562.300.00 0.00 

2.348a00.00 1041.170.01 

134.4.001ee 1.141.110,00 

Os indicadores de simulação dos contratos entre J&F e PVR; e J&F e DATA 

WORLD (Sensus) não passaram despercebidos pelos investigadores: foram firmados com 

empresas e sócios diferentes, assinados no mesmo dia e com cláusulas praticamente idênticas. 

As evidências das simulações desses contratos vão além. 

Com o avanço de investigações contra o Grupo J&F9, JOESLEY BATISTA pediu 

que RICARDO SAUD (fls. 198-202) providenciasse com FREDERICO PACHECO, PAULO 

VASCONCELOS e FLÁVIO JACQUES CARNEIRO notas fiscais falsas para "esquentar" os 

pagamentos às empresas BEL EDITORA, PVR PROPAGANDA e DATA WORLD (SEN-

SUS). 

Reinquirido pela Policia Federal, (fls. 377-381), JOESLEY apresentou cópia das 

gravações de áudio dessas conversas com FREDERICO PACHECO, PAULO VASCONCE-

LOS e FLÁVIO JACQUES CARNEIRO. 

Na visão dos investigadores, tudo restou aparentemente confirmado pelas transcri-

ções apresentadas nos itens 83 a 94 da representação. A objetividade dos vários diálogos 

aponta a participação criminosa de FREDERICO PACHECO, PAULO VASCONCELOS e 

FLÁVIO JACQUES CARNEIRO. 

9 operações  Sépsis e Greenfield. Ambas foram conduzidas perante o Juízo da 10a Vara Federal da Seção 
Judiciária do Distrito Federal. A primeira operação teve como base delações do ex-vice-presidente de Fundos de 
Governo e Loterias da CEF Fábio Cleto. Foi desdobramento da Operação Lava Jato e teve como alvo Lúcio 
Bolonha Funaro. A segunda tramita também naquele Juizo e investiga fundos de pensão e bancos. 
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Portanto, mais uma vez emergem indícios de que pagamentos a AÉCIO foram es-

camoteados pela simulação da contratação de prestação de serviços pelo Grupo J&F, mediante 

emissão de notas fiscais fraudulentas. 

No Anexo 10, JOESLEY narrou que parte dos quase cento e dez milhões de reais 

foi paga pela aquisição de imóvel da empresa EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA IN-

DUSTRIAL DE MINAS GERAIS, a pedido de AÉCIO NEVES. 

ANEXO 10 

IOESLEY EATISTA 

FATOS DIRETAMENTE CORROBORADOS POR ELEMENTOS ESPECIAIS DE 
PROVA-AECID NEVES 

is foi o maior e mais fiel financlador da campanha eleitoral de Aedo Neves, 
Mesmo depois da campanha, atendeu a pedido de propina a Aedo Neves ao 
adquirir prédio em Belo Horizonte. sem necessidade de uso, da Empresa EDMINAS 
S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS, representada por Flávio 
Jacques Carneiro, conforme escritura pública lavrada no Cartório Menezes, de 
Santana do Parnalba - SP, registrada nas matriculas 19.611S e 27.839 do a Registro 
de imóveis da Comarca de Belo Horizonte — MG, pelo valor de R$ 111.000.000,00. 
pago a vista. 

Instado a detalhar os repasses deste primeiro contexto, JOESLEY BATISTA (fls. 

198-202) informou quatro formas de dissimulação do repasse do dinheiro: doações oficiais ao 

PSDB ("caixa 1"); emissão de notas fiscais ideologicamente falsas sem prestação de serviços 

ao grupo J & F; em espécie; e contribuições a outros partidos e políticos apoiadores do PSDB. 

Como pretenso elemento corroborador do que disse, JOESLEY BATISTA apre-

sentou à Polícia Federal, em 25 de abril de 2018 (fls. 425-436), o documento "ANEXO 1 PA-

GAMENTOS A PARTIDOS POLÍTICOS"1°, contendo o que seriam todas as doações realiza-

das pelo Grupo J& F aos partidos e candidatos. Chamou-a de "PLANILHÃO DAS DOA-

ÇÕES DE 2014" (fls. 425-436). 

10 
	

Item 36 da representação da PF. 
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A Policia Federal ouviu os executivos da J&F a respeito dos pagamentos descritos 

nessa planilha. Os relatos estão sintetizados nos itens 38 e seguintes da representação. A cor 

azul indica pagamentos embasados em notas fiscais ideologicamente falsas; a amarela, paga-

mentos em espécie; a verde, depósitos em contas-correntes; os de fundo branco apresentam 

contribuições de caixa 1. 

DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO, executivo do grupo, afirmou que foi o 

responsável pela elaboração da planilha e seu encaminhamento ao setor responsável pelos pa-

gamentos. 

RICARDO SAUD apresentou à PF manuscritos que, segundo ele, fez sobre os pa-

gamentos aos partidos de apoio à candidatura. 
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PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Paralelamente aos pagamentos escamoteados em contratos fictícios com BEL 

EDITORAÇÃO, DATA WORLD e PVR, o pagamento de parte da propina para a campanha 

de 2014 ocorreu também pela via do caixa I, ou seja, por lavagem de dinheiro na doação ofi-

cial para campanha. Ao Diretório Estadual do PSDB em Minas Gerais, ao Diretório Nacional 

do PSDB e ao Comitê Financeiro Nacional da Campanha para Presidente do PSDB foram pa-

gos R$ 44.730.000,00 (quarenta e quatro milhões, setecentos e trinta mil reais). 

NENEFICIÁRA noa 
44 

"SM P.1100 DM Ei0e6240,412064113 j 240% 61000141 104 13935 11927 3103204 50023300 501000,00 LIG 
4095/A ~9e Clottria Necbná do P5130 03653472000140 001 19454 45.0 31022014 1000000,00 1 0030:020 ~COAL 
as SIA Dkeledo ~mel de PSDB 240506109300929 001 20150 490 15012011 1 300 000,03 0 50310000 NACIONAL 
4905/A Penda 013006314•202 do 301313 j 2401 61030Di-29 NI 	., 24154 454 15052314 100300400 1.50100000 NACIONAL 
AS &A 22002014 EIN353 2014 Con2F04-4030314423094 Or.*4nl 20550 1610001.02 237 0904 0020220 291072014 300000003 100002104 NACKYIAL 
395 5/1 0000014 ENNIO 2014 0210. ~o OF 	1 2055&061800I,02 237 0504 0320220 231002014 2200030 20000000 NACIONAL 
4089/À 03643201A 031213 2014 ConallAlnenceiro DiNadonal 605008420050.160.023702 237 0501 0024420 1211107014 503320303 503001000 NACIONAL 
.1 OS 5JA 31401.3 2014 310;313 2014 C3211.000nceie00412211/1126 20 554.161000102 231 0504 00246220 0141012014 1020020100 1003001000 NACIONAL 
.1 BS SIA BOM 2014 312230 2014 Com25 Aninaire CF NIIClieg 2 20.558 161020100 237 0504 102462241 17/122014 4 73020100 4730000,00 NACIONAL 
J 	SIA OS 00214201 24053 2014 03214120000 221420021 	Pres 20555 161000122 0501 02124622-0 24102014'  1300 030110 3E0321090 NACIONAL 
4615/A 020537914 0314421314 Comia Fincepeo CF Nadantl44Preidoni 20 330.10/003102 237 0501 0024290 11022014 1212000.05 12030210.00 NACIONAL 

Fred 	Contato 31.9582.1568 
Fnel 	Corneto 31-96574550 
Fred 	Contato 31.9622.1555 
Fred 	Contato 314682.1568 
rns 	Contato 51-9511.2.1563 111601000 .38989139 
Fiel 	Contato 31-9662.1568 /Temida - 3896.6959 
Fre0 	Conte% 319582.1553 / Temi*. • 3596.0239 
Fred 	Contato 314602.1565 / Tortlaio • 3096.6939 
Fred 	Contato 314652.6556/ Taro/do - 3896.6939 
Fred 	Contito 314602.1559 / larcido • 3096.6919 
FICO 	Contate 31-9552.1560 

O nome "Fred" acima foi identificado pelos investigadores como FREDERICO 

PACHECO DE MEDEIROS, primo do senador e ex-secretário adjunto de Minas Gerais no 

governo dele. Já Tarcísio é TARCÍSIO JOSÉ LEITE DOS SANTOS, usuário, segundo infor-

mação do Tribunal Superior Eleitoral, da conta bancária em nome do COMITÊ FINANCEI-

RO DISTRITO FEDERAL NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 

7311012014 	 Ornto Bradamo S/A 

Extrato Mensal / Por Período 
aracAo 2014 COMITE FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PR 1 CNP]: 020.593.161/0001-02 
Na do usuário: Tareis:O Jose leite dos Santos 
Data da operação: 23/10/2014 - 11h10 Bradesco  

Net Empresa 

Extrato de: Ag: 504 1 CO 0024622-0 J  Entre 15/O8/20140 1510E1/2014 
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A doação oficial ao diretório estadual do PSDB de Minas Gerais, no valor de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), no dia 31 de março de 2014, foi comprovada por 

RICARDO SAUD (doc. N° 32). 

RECEBEMOS da JBS SM, sediada à Avenida Marginal Direita do Tietê - No 500 - Vila .Jaguará 
andar - Bloco 1 - São Paulo - SP - Cep: - CNPJ de na 02.916.265/000'1-60 a importância supra 
mencionada de RS 500.000,00 (quinhentos mil reais), a titulo de doação ao Diretório Estadual do 
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB-TvIG. 

   

." 0 t r• -CD 
• 

    

PARTIDO DA SOCIAL DE.MOCRACIA BRASILE RA - PSDB/MG 
CNN 059.610/0001-29 

TRO6 	 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCP0006#20 TRc 

Tipo Transferencia.: PAGOI08R2 Terceiros-Tranof Entre Contas Di: 
Data Movimento 	- 31/03/2014 PV: 935 SANTO AGOSTINHO. MG  
Data-Hora Transf...: 31/03/2014 - 15:26:28 

~I Origem 	 
NSU TRC 	  201403311526287/04 
NSU Test Finenc.: 
ESTI EACEN/CIP...: 201403316181963 
NSU Devolucao...: 

Sit Lane BACEN/CIP.: 000 
Situacao no 'FRC 	- 00002 Rec-Credito efetuado 
Cod.Retorno Enviado: 00000 FIM NORMAL 

Canal 	  
Valor da Transferencia.: 	500.000,00 

Os pagamentos para o Diretório Nacional do PSDB — R$ 1.000.000,00 em 

31/03/2014, R$ 1.500.000,00 em 15/04/2014, e R$ 1.500.000,00 em 15/05/2014 — também 

foram comprovados documentalmente" por RICARDO SAUD (docs. n° 33, 34 e 35). O site 

do TSE apresenta extratos das contas do Diretório Nacional do PSDB (Prestação de Contas n° 

271-78.2015.6.00.0000). Resultado: os valores e datas de ingressos são idênticos aos 

informados e planilhados pelos colaboradores. 

Em prol do Comitê Financeiro Nacional para a Campanha para Presidente do 

PSDB, o "PLANILHÀO DAS DOAÇÕES DE 2014" registra 07 (sete) contribuições: R$ 

3.000.000,00, no dia 22/07/2014; R$ 2.000.000,00, no dia 25/07/2014; R$ 5.000.000,00, no 

dia 03/10/2014; R$ 10.000.000,00, em 09/10/2014; R$ 4.730.000,00 e R$ 3.500.000,00, no 

dia 24/10/2014; e R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), no dia 19/12/2014. Subtotal: R$ 

II 	Item 124 da representação. 
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40.230.000,00 (quarenta milhões, duzentos e trinta mil reais). 

Da mesma forma, RICARDO SAUD fez prova documental dessas informações da 

planilhau e a Polícia Federal confirmou esses valores na prestação de contas junto ao site do 

TSE, nos termos do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n°72/2018. 

Prosseguindo-se ainda no Evento A, AÉCIO NEVES solicitou, segundo os 

investigadores, contribuição da J&F para a campanha de ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO 

ANASTASIA ao governo de Minas Gerais. O registro de R$ 2.000.000,00 do "PLANILRÃO 

DE DOAÇOES DE 2014" foi confirmado por RICARDO SAUD e pelo TSE (Relatório de 

Análise de Polícia Judiciária n°72/2018): 

SSantander PAGAMENTO A FORNECED01 
Comprovante do emissão DOC/1 

 

Emissão 24  Via 

No. compromisso banco No. compromisso cliente 	Data do Crédito 	Valor 

902753847 	 0295956699QT00000001 	22/07/2014 	 2.000.000,00 _ 	. 	 . 
Dados do Remetente 

Nome 
	

CNPJ/CPP 

113S S/A 	 02.916.265/0001-60 

Convento 	 Data da Solicitação Agenda/Conta Corrente 

0033-2271-004900011011 	 22/07/2014 	 2271 / 13 000366-9 

Dados do Destinatário° 

Nome 	 CNP1/CPF 

ELEICAO 2014 A.AUGUSTO JUN ANA 	 20.572.049/0001-26 

Banco 	 Agenda 	 Conta Corrente 	Valor 

0237 	 2638 	 115878 	 2,000.000,00 

Também como parte da propina de mais de cem milhões de reais a pretexto da 

campanha de 2014, houve pagamentos em espécie de pelo menos R$ 5.333.000,00. Para 

tanto, segundo apresentado pelos então colaboradores, estes se valeram de supermercados que 

comercializavam produtos da J&F e que, assim, deviam ao grupo. O MART MINAS repassou 

R$ 1.000.000,00 e o SUPERMERCADO BH outros R$ 4.333.000,00 a FREDERICO 

PACHECO. Conversa entre ele e RICARDO SAUD (áudio denominado "FRED 14032017") 

sugere os repasses. No áudio, FREDERICO PACHECO reconhece-os e apenas diverge quanto 

ao valorm. 

A partir do item 152, a representação passa a detalhar, também dentro do contexto 

do Evento A, repasses a diversos partidos políticos como "compra" da base de apoio daquelas 

eleições de 2014 — tudo resultado, segundo os colaboradoresm, de pedido expresso de AÉCIO 

12 Item 128 da representação. 

13 A transcrição dos diálogos está no item 148 da representação. 
)4  Item 155 da representação. 
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NEVES. 

Ao PTB, pelo "Planilhão", foram R$ 20.000.000,00. A intermediação entre 

corruptores e PTB deu-se pelos deputados federais CRISTIANE BRASIL FRANCISCO" e 

BENITO DA GAMA SANTOS 16, além de LUIZ RONDON17. Ocorreram por doações oficiais 

a diversos diretórios estaduais (caixa 118), depósitos em conta de pessoas fisicas19  e entregas 

em dinheiro por doleiros20. 

Mais uma vez coincidem valores e as datas dos pagamentos constantes nos recibos 

eleitorais com os registros do "PLANILHÃO DE DOAÇÕES DE 2014", conforme o 

Relatório de Análise de Policia Judiciária n° 72/2018. 

Sobre os depósitos em contas de pessoas fisicas, somaram R$ 450.000,00 e foram 

operacionalizados, na versão de JOESLEY BATISTA, por doleiros21  e para beneficiar 

indicados de CRISTIANE BRASIL. 

EXIM 731,311181142 001 43G.2 1110.02403 100063,3 
EXTRA Edá$.SSCo.ti rer3I2.2424 341 7144 	4 XADZIO,C6ziGallo 
EXTRA de I42 7 3263 	50-7 154610,00 1500XCO 

18  CRISTIANE BRASIL (PTB-RJ), presidente do partido a partir do final de 2014, recebeu direta e 
indiretamente R$ 20.000.000,00 a partir do crédito indevido de propina aberto pelo Grupo J & F ao Senador 
AÉCIO NEVES. Os valores foram recebidos por meio de doações oficiais aos Diretórios do PTB na Bahia, Rio 
de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, além de entregas em espécies realizadas na 
residência do tesoureiro LUIZ RONDON e depósitos em conta de pessoas ligadas a partido. As contribuições 
realizadas pelo Grupo J & F tiveram o objetivo de "comprar" o apoio político do PTB para a campanha 
presidencial do Senador AÉCIO NEVES. Participou pessoalmente de reunião na sede do Grupo J & F para tratar 
das contribuições negociadas com o Senador AÉCIO NEVES para o PTB. 
16  BENITO GAMA (PTB-BA), presidente do partido em 2014, recebeu direta e indiretamente R$ 20.000.000,00 
a partir do crédito indevido de propina aberto pelo Grupo J & F junto ao Senador AÉCIO NEVES. Os valores 
foram recebidos por meio de doações oficiais aos Diretórios do PTB na Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, 
Mato Grosso e Rio Grande do Sul, além de entregas em espécies realizadas na residência do tesoureiro LUIZ 
RONDON e depósitos em conta de pessoas ligadas ao partido. As contribuições realizadas pelo Grupo J & F 
tiveram o objetivo de "comprar" o apoio político do PTB para a campanha presidencial do Senador AÉCIO 
NEVES. Participou pessoalmente de reunião na sede do Grupo J & F para tratar das contribuições negociadas 
com o Senador AÉCIO NEVES para o PTB. 
12  LUIZ RONDON foi tesoureiro do PTB nas eleições de 2014 e recebeu direta e indiretamente R$ 
20.000.000,00, com os Deputados Federais CRISTIANE BRASIL e BENITO DA GAMA, a partir do credito 
indevido de propina aberto pelo Grupo J & F junto ao Senador AÉCIO NEVES. Os valores foram recebidos por 
meio de doações oficiais aos Diretórios do PTB na Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio 
Grande do Sul, além de entregas em espécies realizadas por doleiros em sua residência e depósitos em conta de 
pessoas ligadas a partido. As contribuições realizadas pelo Grupo J & F tiveram o objetivo de "comprar" o apoio 
político do PTB para a campanha presidencial do Senador AECIO NEVES. Participou pessoalmente de reunião 
na sede do Grupo J & F para tratar das contribuições negociadas com o Senador AÉCIO NEVES para o PTB. 
Foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal, entre 05 de maio e 23 de junho de 2014, tendo sido exonerado 
em virtude do apoio dado pelo PTB ao candidato AÉCIO NEVES. 
18  Documentos acostados no item 165 da representação. 
16  O "PLANILHÃO DAS DOAÇÕES DE 2014" contém o registro de contribuições financeiras realizadas pelo 
Grupo J & F ao PTB por meio de depósitos em contas de pessoas fisicas, cuja soma é de R$ 450.000,00. 
20 Depoimentos transcritos no item 157 da representação. 
21  Os doleiros foram FRANCISCO JOAQUIM EDUARDO APARICIO MUNOZ MELGAR (PACO) e RAUL 
ALBERTO ZOBOLI PEGAZZANO (RAUL), sediados em Montevidéu, no Uruguai. Foram presos na Operação 
"Cambio, desligo", deflagrada no contexto da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. 
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SÉRGIO MAGNO GOMES LOUZADA foi tesoureiro pelo diretório 

regional do PTB em 2012. EDUARDO SEABRA DA COSTA foi deputado federal pelo PTB 

no Estado do AMAPÁ em duas legislaturas, mas não foi reeleito nas eleições de 2014. Já 

KRHISNNA MAGALHÃES WANDERLEY DE MELO é filiada ao PTB/TO desde 

20/09/1999 e já foi tesoureira do PTB/TO. 

As entregas em espécie estão detalhadas nos itens 167 e 168 da representação. 

A partir do item 199, são tratadas as contribuições de R$ 15.000.000,00 ao partido 

SOLIDARIEDADE, pelo Grupo J & F, a pedido de AÉCIO NEVES. Foram intermediadas 

pelo deputado federal PAULO PEREIRA DA SILVA (PAULINHO DA FORÇA) e por 

MARCELO LIMA CAVALCANTI. 

Segundo os colaboradores, foram R$ 11.000.000,00 de doações oficiais ("caixa 

1") e R$ 4.000.000,00 pela simulação da prestação de serviços para o Grupo J & F, divididos 

entre as empresas ELETROBIDU COMERCIAL ELETRICA, JOSÉ AUGUSTO DIAS 

FILHO e NANDO' S TRANSPORTES LTDA-ME. 

De posse da versão dos colaboradores, a Polícia Federal foi a campo e identificou 

elementos de simulação na prestação de serviços e emissão fraudulenta de notas fiscais pelas 

empresas ELETROBIDU COMERCIAL ELETRICA, JSY — JOSÉ AUGUSTO DIAS FILHO 

e NANDO'S TRANSPORTES LTDA-ME, como forma de escamotear (lavar) os R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 

O pagamento para a ELETROBIDU COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. ME, no 

valor de R$ 163.334,00, ocorreu em 02/09/2014. A empresa era administrada à época por 

SILVIA CRISTINA JULIO CARDOSO e um dos sócios era FÁBIO JOSÉ CARDOSO. 

O colaborador fez prova do que afirmou e juntou as notas fiscais22. 

A JSY — JOSÉ AUGUSTO DIAS FILHO recebeu três pagamentos: R$ 

266.642,00, R$ 354.590,00 e R$ 215.435,00. A planilha apresentada por RICARDO SAUD 

com esses valores23  foi confirmada com a apresentação das respectivas notas fiscais24. 

Já a NANDO TRANSPORTES LTDA-ME (BRASTOUR) recebeu R$ 

2.670.000,00, em 01/10/2014, e mais R$ 231.000,00, seis dias depois. Mais uma vez o que 

RICARDO SAUD planilhou25  e afirmou foi confirmado pelas notas fiscais que apresentou26. 

Os recursos foram lavados mediante a celebração de um contrato fictício de 

22 	Item 212 da representação. 
23 	Item 214 da representação. 
24 	Item 215 da representação. 
25 	Item 216 da representação. 
26 	Item 217 da representação. 
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prestações de serviços entre JBS e NANDO'S TRASNPORTE LTDA., representada por 

LEANDRO APARECIDO DA SILVA ANASTÁCIO, no valor de R$ 3.000.000,00. 

T-4 
BRASTO UR VIAÇÃO BRASTOUR 

TRANSP. ROD. COL PAS. SOB. REG. FRET. MUN., INTEIRA., INTEREST. E INTERNACIONAL 

NANDO'S TRANSPORTES LTDA. —ME 
CNPJ: 04.958.407/0001-15 - 1NSC EST/ 204.182.425.1.15 - 1NSC MUNIC:02.03.26.000127 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE 

Pelo presente contrato de prestação de fretamento de transporte de passageiros, de um lado, JB8 

SIA, empresa de direito privado. Inscrita no CNPJ ri. 02.916.265/0027-07 e Inscrição Estadual ri. 110.749.318.118 

com sede na Avenida Marginal Direita do Rio Mete n. 500 —Vila Jaraguara na cidade e comarca de São Patto-SP, 

doravante designada CONTRATANTE o de outto, NANDO'S TRANSPORTE LTDA, empresa de direito privado, 

deAdamonte cadastrada no CNPJ n. 04.938.40710001-15, com sede na Rua Luiz Dungen ri. 1744, bairro América 
nesta cidade e comarca de Baratos, neste ato representada por seu sócio Leandro Aparecido da Silva Anastácio, 

doravante designado CONTRATADO, têm entre si ajustado e quanto segue: 

irar la 

41kigigii  
-~11.11.1 1EV4111111  

—irando% Tran 	Ltda. Contratado 
Leandro Aparecido da ativa Anastácio 

A Polícia Federal identificou a ligação dessa empresa com familiares de 

PAULINHO DA FORÇA. LEANDRO APARECIDO DA SILVA ANASTÁCIO é responsável 

pela empresa LASA E DWI EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES 

IMOBILIARIAS LTDA. e LASA E COSTA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES 

IMPOBILIÁRIAS, que tem como sócias a filha, DANIELE COSTA DA SILVA, e a esposa, 

ELZA DE FÁTIMA COSTA LOPES, respectivamente, do deputado federal PAULO 

PEREIRA DA SILVA (PAULINHO DA FORÇA). 

Além de repasses dissimulados por meio de pessoas jurídicas, o Grupo J&F 

repassou dinheiro, orientado por AÉCIO NEVES, camuflado por doação eleitoral oficial 

(caixa 1). Foram R$ 11.000,000,00 comprovados pelos colaboradores27. O Relatório de 

Análise de Policia Judiciária n° 72/2018 confirmou no site do TSE as seis doações eleitorais 

que totalizaram os onze milhões de reais. 

Além dos partidos políticos já mencionados, vários outros, a pedido de AÉCIO, 

27 	Item 223. 

Berretos, 01 de março de 2014. 
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também receberam dinheiro do Grupo J&F. Somam R$ 10.380.000,00. 

41.031419111.11152 
0314974211111 

- 03141794941 
0046.344801 

-03143301440,13064411 
03147230.6091 

O 64134970 
54403 /14114449360.63447 
01145104314 

2335.  
Criem Nati 544016310! 33541540 

Perante o site do TSE, a Polícia Federal confirmou R$ 9.080.000,0028. 

A título de exemplo, ao DEM, foram repassados dois milhões de reais para que a 

agremiação apoiasse o PSDB. 

O detalhamento dos repasses para partidos como PP-RS28, PTB-RJ", MDB-R531, 

PSL-MG32, PTN 3, PTC 4, P5C38, PSB38, PSDC37, PT do B38, PEN" e PMN" sugere que 

decorreram de pedido de AÉCIO à J&F e se materializaram pelo chamado "caixa 1" (doação 

oficial). Todos os repasses estão comprovados por recibos e registros no TSE. E todas as 

agremiações vieram, finalmente, a apoiar publicamente a campanha à Presidência de AÉCIO 

NEVES. 

28 	Item 233. 
29 	Item 248. 
30 	Item 245. 
31 	Item 254. 
32 	Item 261. 
33 	Item 263. 
34 	Item 267. 
35 	Item 271. 
36 	Item 277. 
37 
	

Item 280. 
38 
	

Item 283. 
39 	Item 287. 
40 	Item 291. 

PET 7854 (VINCULADA AO INQUÉRITO N. 4.519) 	 20 



PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

1.2 Evento B: as contrapartidas de Aécio Neves pelas vantagens indevidas. Promessas de 

uso do cargo para favorecer aos corruptores. Práticas de atos de oficio em beneficio do 

Grupo J&F. 

Além da promessa de favorecimento aos corruptores, se eleito fosse, AÉCIO fez 

promessas na condição de senador e ainda teria praticado atos de oficio concretos em favor do 

grupo, ao fazer gestões junto ao então governador do Estado de Minas Gerais, ANTÔNIO JU-

NHO AUGUSTO ANASTASIA, ao secretário da Casa Civil, DANILO DE CASTRO, e ao 

subsecretário de Fazenda, PEDRO MENEGUETTI, para restituição de créditos fiscais de 

ICMS ao grupo, no valor total de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), sendo 

R$ 12.600.000,00 (doze milhões e seiscentos mil reais) da JBS AS (COUROS) e R$ 

11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais) da DAGRANJA (SEARA) — empresas 

do Grupo J & F, no decorrer do ano de 2014. 

A primeira promessa de ato concreto de favorecimento, valendo-se da função de 

senador da República, foi o compromisso de atender a indicações políticas de JOESLEY BA-

TISTA a cargos públicos. JOESLEY BATISTA solicitou que ALDEMIR BENDINE fosse pre-

sidente da VALE S.A. Conforme conversa gravada no dia 24 de março de 2017, AÉCIO disse 

que já realizara a indicação de outra pessoa, mas ofereceu qualquer outro cargo na diretoria da 

companhia. 

O primeiro ato concreto foi afirmado — e depois comprovado — por RICARDO 

SAUD. Em contrapartida pelas contribuições para campanha de 2014, o senador prometeu 

"(a) liberar créditos de 12.6 milhões de ICMS da JBS Couros; (b) liberar os créditos de 11,5 

milhões de 1CMS da empresa Da Granja, sediada em Uberaba/MG, adquirida pela JBS na 

compra da empresa SEARA." 

Informou que AÉCIO NEVES indicou DANILO DE CASTRO, secretário do Go-

verno de Minas Gerais, para tratar do assunto e participar de reuniões com VALDIR APARE-

CIDO BONI, do Grupo J & E 

JOESLEY BATISTA declarou (fls. 198-202) que, após se comprometer em pagar 

os mais de cem milhões de reais, pediu a AÉCIO NEVES que fizesse gestões junto ao Gover-

no de Minas Gerais para viabilizar restituição de créditos de ICMS, como forma de "testar a 

boa vontade e comprometimento com as necessidades" do Grupo J & F. Eram créditos fiscais 

de 12,6 milhões de reais da JBS COUROS e 11,5 milhões de reais da DAGRAJA. 
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AÉCIO NEVES comprometeu-se a tanto e indicou DANILO DE CASTRO, se-

cretário do governador ANTONIO ANASTASIA, para tratar do assunto. 

DANILO DE CASTRO teria entrado em contato com JOESLEY, que designou 

RICARDO SAUD e VALDIR APARECIDO BONI como interlocutores. O encontro, segundo 

informam os então colaboradores, ocorreu no Comitê da Campanha presidencial em Minas 

Gerais. DANILO DE CASTRO disse que estudaria o assunto e trataria diretamente com o Se-

cretário de Fazenda. Depois, DANILO DE CASTRO marcou uma reunião para tratar da resti-

tuição dos créditos na Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Disse que também participaram 

da reunião VALDIR BONI por parte da J & F, além do Secretário de Fazenda e de represen-

tante da área tributária do Governo de Minas Gerais. 

VALDIR juntou comprovantes de viagens para Belo Horizonte, como elementos 

de corroboração. 

in_134155A0 ANO_ENTSIA0 ANCHIES_EM155A0 TRECHOLROTAS FORNECIDO* NOME_PAX IIR_IILHETE EMBARQUE DESEMBARQUE TIPCUROTA 
02/05/2014 2014 T014/05 0571/04£ TAM Nacional VALDIR BONI 2381109255 05/95/2014 I' 06105/2014 	., 
02/1/5/2014 2014 2014/05 01F/CGH GOL NADAS VALDIR BONI 200199716206/115/2004 	0E405/2014 
05/05/2014 2014 2014/05 ~CHF TAM Nadmal VALDIR 8C941 2301109267 12/05/21114,  12/05/2014 

05/05/2014 2019 2014/05 CIF/CGH 'GOL Niximul VALDIR BONI 3001987226 12Ï05/2014 	12/05/2014 
28/07/2014 12014 2014/07 CC41/121T _. GOL Nacional VALD11280911 3002099973 31/07/2014/31/07/2014 
28/07/2011 2014 2014/07 CNF/CG4 11  3AM Mamai VAIDIR BONI 2301507453 31/07/2014 	31/07/2014 
2501/2014 _ 2014 2014/11 CCM/CNP/03H 'G0L Nadonol :VALD1880141 3002247334 26/11M14/26/11/2014 

Instadas as companhias aéreas, os voos e passageiros foram confirmado?". 

Além disso, VALDIR APARECIDO BONI e RICARDO SAUD apresentaram do-

cumentos relativos aos pedidos de restituição de créditos de ICMS junto ao Governo do Esta-

do de Minas Gerais. 

Ao final, a PF apurou que a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais con-

firmou a transferência parcial de créditos de ICMS, no valor R$ 5.629.451,54, do Grupo J & 

F para terceiro em agosto de 2014. 

1.3 Evento C: segunda solicitação de vantagem indevida em razão do cargo de senador 

da República 

O Evento C descreve a segunda solicitação de vantagem indevida em razão do 

cargo de senador. Em novo encontro na residência de JOESLEY BATISTA, em São Paulo/SP, 

no primeiro trimestre de 2015, AÉCIO NEVES, teria solicitado R$ 18.000.000,00 (dezoito 

milhões de reais) para a quitação de despesas eleitorais pendentes da campanha presidencial 

41  Item 314 da representaçâo. 
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de 2014. Recebeu R$ 17.354.824,75 (dezessete milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, 

oitocentos e vinte e quatro reais com dezessete centavos) por meio da compra de prédio do 

jornal "HOJE EM DIA", de FLÁVIO JACQUES CARNEIRO, em Belo Horizonte/MG, du-

rante 2015 e início de 2016. 

JOESLEY BATISTA relatou (fls. 198-202) que, em encontro com AÉCIO NEVES 

no primeiro trimestre de 2015, o senador pediu R$ 18.000.000,00. A resposta de JOESLEY 

não foi imediata. Por não ter dado retomo ao senador, AÉCIO NEVES procurou-lhe e pediu 

que se encontrasse com FLÁVIO JACQUES CARNEIRO. 

Nesse encontro, FLÁVIO JACQUES CARNEIRO transmitiu a sugestão de AÉ-

CIO para que JOESLEY BATISTA se tornasse sócio do JORNAL HOJE EM DIA, em Belo 

Horizonte/MG, pagando R$ 18.000.000,00. A sugestão foi recusada por ser deficitário o jor-

nal. FLÁVIO JACQUES CARNEIRO era amigo de AÉCIO e, a pedido do senador, havia 

comprado o JORNAL HOJE EM DIA para que o veículo de comunicação divulgasse o bom 

nome do político. 

Então, a alternativa apresentada por FLÁVIO JACQUES CARNEIRO foi a de 

JOESLEY BATISTA comprar o prédio do JORNAL HOJE EM DIA. E assim fez o corruptor. 

As provas estão nos autos42: (1) cópia do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e 

Compra de Imóveis firmado entre a J & F INVESTIMENTOS e EDIMINAS S.A. EDITORA 

GRÁFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS; (2) Termo de Quitação de Saldo Devedor; 

(3) Registro no Cartório do 4° Ofício de Imóveis de Belo Horizonte; (4) Recibos de transfe-

rências n° STR2016021000539407, STR20151222000525349 e STR2015092800048587; e 

(5) comprovantes de pagamento de crédito ao favorecido. 

Em conversa entre RICARDO SAUD e FLÁVIO JACQUES CARNEIRO, grava-

da pelo primeiro, ficou indicado que, de fato, a compra do prédio não foi um investimento es-

pontâneo do Grupo J&F, mas, sim, o atendimento a um pedido do senador (8'55" e 9'30" do 

áudio "FLÁVIO X AECIO 28.03.1 7"43). 

1.4 Evento D: terceira solicitação de vantagem indevida em razão do cargo de senador da 

República 

42  Itens 338 e seguintes. 
43  FLAVIO JACQUES CARNEIRO diz que o Grupo J & F teria feito um "negócio" com a compra do prédio, 
RICARDO SAUD retrucou dizendo que "não", de forma que FLÁVIO reconhece que a compra do prédio do 
Grupo J & F foi um "altruísmo", e RICARDO arremata dizendo que "nunca ia comprar" o prédio se não fosse 
um pedido do Senador AÉCIO NEVES, pois não havia interesse do Grupo J & F. 
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O Evento D é a terceira solicitação de vantagem indevida em razão do cargo de 

senador. Em 2015, AÉCIO NEVES teria solicitado a JOESLEY BATISTA pagamentos men- 

sais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), durante encontro na residência do senador no Rio 

de Janeiro. Recebeu pelo menos R$ 918.000.00 (novecentos e dezoito mil reais), em 17 (de-

zessete) pagamentos de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), entre julho de 2015 e ju-

nho de 2017, por meio da RÁDIO ARCO IRIS LTDA., sediada em Belo Horizonte/MG, las-

treados em notas fiscais ideologicamente falsas. 

A propina teria sido paga a pedido de AÉCIO NEVES, por intermédio da RÁDIO 

ARCO IRIS, em Belo Horizonte/MG, entre meados de 2015 e meados de 2017. 

Para ocultar a origem e a razão dos pagamentos (ciclo de lavagem de dinheiro), fo-

ram emitidas notas fiscais fictícias de "patrocínio Jornal da Manhã" pela RADIO ARCO IRIS, 

para o Grupo J & F (fls. 387-424). 

Desta forma, houve a dissimulação da transferência do valor de R$ 918.000,00 

(lavagem). 

A Polícia Federal aprofundou a investigação. O Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária n° 91/2018, que tratou das informações constantes no Relatório de Inteligência Fi-

nanceira n° 33870 do COAF, registra remessas de valores para a RÁDIO ARCO IRIS LTDA. 

da JBS S/A, no valor de R$ 972.000,00, e da VIGOR ALIMENTOS S/A, em mais R$ 

378.000,00. A soma é R$ 1.350.000,00. 

Segundo o Relatório de Análise de Polícia Judiciária n° 72, a RÁDIO ARCO IRIS 

LTDA. teve como sócio AÉCIO NEVES, entre 06 de janeiro de 2011 e 26 de outubro de 

2016. A sua irmã ANDREA NEVES e sua mãe INÊS MARIA NEVES são sócias da rádio 

desde 06/01/2011 e 29/09/1999, respectivamente, e permanecem nessa condição até hoje. 

1.5 Evento E: quarta solicitação de vantagem indevida em razão do cargo de senador da 

República 

No primeiro semestre de 2016, novamente em sua casa no Rio de Janeiro/RJ, Aé-

cio Neves teria solicitado a JOESLEY BATISTA R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) 

para supostamente pagar advogados. Inicialmente, o pagamento foi recusado pelo corruptor. 

Diante da rejeição, a partir de 2017, JOESLEY BATISTA passou a ser procurado 

por ANDREA, irmã de AÉCIO NEVES, com novo pedido para pagamento de despesas de ad- 
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vogado, fato que deu origem à operação PATMOS44, com o acompanhamento da Polícia Fe-

deral de 03 (três) das 04 (quatro) entregas de dinheiro feitas pelo Grupo J & F aos prepostos 

do Senador AÉCIO NEVES, o primo FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS e MEN-

DERSON SOUZA LIMA, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) cada, totalizando 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

II — Fatos detectados, contornos de organização criminosa e crimes contra a 

Administração Pública 

Inicialmente, com a finalidade de facilitar a análise da pretensão cautelar, bem 

como a execução e o acompanhamento das providências requeridas, formulo pedidos cautela-

res específicos (prisões, buscas e apreensões) nestes autos e requeiro, ao final, a autuação em 

novos autos (nova petição) do pedido de medidas assecuratórias (sequestro). A razão de ser 

desta pretendida repartição é que, se deferidas as medidas assecuratórias, a consequência pro-

vável é que petições e recursos sejam interpostos nos autos. Assim, se cautelares e assecurató-

rias forem cumuladas nesta PET, haverá discussões patrimoniais estranhas à finalidade das 

cautelares, o que poderá acarretar tumulto processual. 

Os elementos probatórios trazidos na representação policial e aqui considerados 

dão respaldo a pedidos cautelares. De fato, o vasto acervo, formado por depoimentos e 

provas documentais, indica a existência de uma associação criminosa voltada a corrupções 

de valores monumentais, da ordem de mais de cem milhões de reais. 

Milhões de reais foram repassados e boa parte deles, ao que apontam os indícios, 

por mecanismo clássico de lavagem de dinheiro. 

A investigação, até o momento, indica com muita seriedade a existência de uma 

relação espúria e duradoura entre AÉCIO NEVES e executivos de um dos maiores grupos 

empresariais brasileiros, que, confessadamente, praticaram múltiplos atos de corrupção em 

todas as escalas do poder. 

11.1 — Buscas e apreensões 

44  Inquérito n° 4506, com denúncia apresentada em 02 junho de 2017 e recebida pelo Supremo Tribunal Federal 
em 17 de abril de 2018. 
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As medidas de busca e apreensão são proporcionais e relevantes no caso 

concreto. Merece crédito a versão da Polícia Federal de que "é indispensável para as 

investigações a realização de novas medidas investigativas, com o objetivo de produzir 

elementos de prova que sejam independentes do material apresentado pelos colaboradores, a 

fim de esclarecer os fatos em sua plenitude." 

De fato, são muitas pessoas físicas e jurídicas que serviram aos 

mecanismos de lavagem de dinheiro, de modo que os locais referentes a elas, protegidos por 

sigilo, potencialmente guarnecem informações úteis para a persecução criminal, ainda que a 

maior parte dos fatos tenha ocorrido em 2014. E se há, em um contexto provável de 

criminalidade, como apontam os indícios (fumus comissi delicti), uma possibilidade de êxito 

em arrecadação de provas de crimes, a medida invasiva da busca e apreensão torna-se urgente 

(periculum in mora) e imperiosa, de modo que o interesse público e o direito fundamental à 

efetiva tutela do direito penal não devem sucumbir à intimidade dos investigados. 

O vasto acervo probatório evidencia a satisfação dos requisitos de fato e de 

direito para a concessão da medida cautelar pretendida, consistente na busca e apreensão em 

face dos requeridos, ante os veementes elementos de práticas previstas nos artigos 2°, caput, 

c/c §4°, II, da Lei n° 12.850/2013, 317 (corrupção passiva) e 333 (corrupção ativa), ambos do 

Código Penal e 1° da Lei 9.613/1998, com redação dada pela Lei n° 12.683, de 2012. 

No que se refere à busca e apreensão, a lei processual penal autoriza-a 

quando, havendo fundadas razões, seja ela necessária, entre outras hipóteses, para prender 

criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos 

utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à 

prova de infração, ou, ainda, colher quaisquer elementos" de convicção (alíneas "a", "b", "d", 

"e" e "h", do §1°, do art. 240 do CPP). 

É justamente o que se busca nesta petição. 

Dito isso, passo a analisar as buscas sugeridas pela Polícia Federal — 

45 	A autoridade policial, com acerto, pretende apreender quaisquer tipos de documentos, objetos e mídias que 
contenham elementos necessários à prova das infrações penais investigadas, principalmente: (1) 
documentos relativos a atuação dos investigados no contatos dos fatos investigados; (2) comprovantes de 
depósitos bancários, notas fiscais, contratos e quaisquer outros documentos a eles relacionados; (3) 
quaisquer tipos de mídias de informática como CDs, DVDs, pendríves, HDs de computadores, HDs 
externos, laptops, ultrabooks, tablets, celulares, smartphones, servidores computacionais, outros meio de 
suporte ou arquivos e similares; (4) quaisquer outros documentos, meios de informática e objetos que 
ajudem na convicção do contato probatório; (5) valores em dinheiro superiores a vinte mil reais, relógios e 
joias de alto valor, obras de arte, veículos automotores terrestres ou aquáticos, e outros itens de valor 
encontrados na propriedade e/ou na posse dos investigados que apresentem indícios de relação com os 
crimes investigados e/ou tenham origem não justificada ou irregular, a critério da Autoridade Policial 
encarregada do cumprimento do mandado (item 452 da representação). 
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acatando umas, mas outras não — para, ao final, apresentar a relação dos locais que comporão 

o objeto de meu requerimento. 

A Polícia Federal representa por buscas em endereços ligados às pessoas 

físicas e jurídicas listadas a seguir. Para ordenar a exposição, ao lado de cada uma delas já 

aponto a pretensão ministerial fundamentada acerca do deferimento ou não, sempre pautada 

pelos critérios da excepcionalidade, proporcionalidade e utilidade que norteiam a imposição 

de medidas cautelares invasivas. 

Não desconheço que algumas pessoas já foram objeto de busca e 

apreensão. Contudo, a medida não tem natureza de devassa ilimitada. Logo, o foco anterior 

era outro, motivo pelo qual não significa óbice ao requerimento ora apresentado. 

Começo pelas pessoas e endereços que merecem busca e apreensão. 

AÉCIO NEVES DA CUNHA: as buscas nos endereços ligados a ele 

precisam ser autorizadas em todos os locais levantados pela Policia Federal. Isso porque, se 

confirmadas as hipóteses criminais, ele foi o grande pivô do esquema criminoso em apuração. 

ANDREA NEVES DA CUNHA: as buscas nos endereços ligados a ela 

precisam ser autorizadas em todos os locais levantados pela Polícia Federal. Isso porque teve 

participação ativa em ciclo de lavagem de dinheiro. Ela é sócia da RÁDIO ARCO IRIS, que 

foi utilizada para o recebimento de pagamentos mensais no valor de R$ 54.000.00 oriundos 

das empresas JBS SA e VIGOR, do Grupo J & F, entre 2015 e 2017, totalizando ao menos R$ 

1.350.000,00. Os pagamentos foram embasados na simulação da prestação de serviços e notas 

fiscais fraudulentas. ANDREA é uma das principais destinatárias de recursos financeiros da 

rádio, assim como o Senador AÉCIO NEVES. 

DATA WORLD PESQUISA E CONSULTORIA S/C. LTDA.: as buscas 

justificam-se. Esta empresa serviu ao recebimento de R$ 6.000.000,00 a título de propina. 

Como o pagamento supostamente ocorreu por meio de simulação da prestação de serviços e 

emissão de notas fiscais fraudulentas, seu ambiente fisico pode guarnecer elementos úteis para 

apreensão. 

ELETROBIDU COMERCIAL ELETRICA LTDA — ME: a busca 

justifica-se. A empresa foi usada para R$ 163.334,00 de propina dissimulada pela prestação de 

serviços e emissão de notas fiscais fraudulentas. Há, portanto, possibilidade de apreensão de 

documentos relevantes. 
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FABIO JOSE CARDOSO: era sócio/gestor da ELETROBIDU em 2014. 

As razões da busca na empresa estendem-se a ele. 

FLAVIO JACQUES CARNEIRO: as buscas em relação a ele são 

importantíssimas. FLÁVIO CARNEIRO é amigo de AÉCIO NEVES e responsável pela 

empresa BEL EDITORA E EDITORAÇÃO, PUBLICIDADE E CONSULTORIA LTDA 

(JORNAL HOJE EM DIA). Utilizou a empresa para o recebimento de R$ 2.500.000,00 de 

AÉCIO NEVES dissimulados na prestação de serviços e emissão de notas fiscais 

fraudulentas. Teve envolvimento nas tratativas para lastrear os pagamentos realizados 

mediante a realização de atos, contratos e trabalhos que pudessem justificá-los. Nos anos de 

2015 e 2016, o Grupo J & F adquiriu por R$ 17.354.824,75 o prédio do JORNAL HOJE EM 

DIA a pedido do Senador AÉCIO NEVES, como forma de beneficiar FLÁVIO CARNEIRO. 

O JORNAL HOJE EM DIA foi adquirido por ele em 2013, por 15.000.000,00, a pedido do 

Senador AÉCIO NEVES, para utilizá-lo em seu benefício no decorrer das eleições de 2014 e 

durante o Muro governo federal. Foram identificados indícios da utilização do jornal para 

veiculação de matérias de interesse do Senador AÉCIO NEVES durante as eleições. Com  a 

derrota nas eleições, o projeto de utilização do JORNAL HOJE EM DIA restou prejudicado e 

FLÁVIO CARNEIRO ficou com um jornal deficitário. A aquisição do prédio foi uma forma 

do Senador AÉCIO NEVES remunerar FLÁVIO CARNEIRO pelo apoio recebido. 

FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS: as buscas em relação a ele 

são importantes. Ele foi o principal interlocutor de AÉCIO NEVES no recebimento de R$ 

109.344.238,00 pagos pelo Grupo J&F. Manteve interlocução pessoal com RICARDO 

SAUD. Recebeu valores declarados junto ao TSE por serviços prestados durante a campanha 

de AÉCIO NEVES. 

JOSE AUGUSTO DIAS FILHO: a busca merece ser autorizada. Ele era 

sócio-administrador da JSY-JOSÉ AUGUSTO DIAS FILHO no ano de 2014. Utilizou a 

empresa para o receber R$ 836.667,00 de propina, dissimulados na prestação de serviços e 

emissão de notas fiscais fraudulentas. Os critérios, portanto, são os mesmos da 

ELETROBIDU. 

LEANDRO APARECIDO DA SILVA ANASTACIO: as buscas 

justificam-se. Ele é sócio-administrador da NANDOS TRANSPORTES e recebeu R$ 

PET 7854 (VINCULADA AO INQUÉRITO N. 4.519) 	 28 



PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

3.000.000,00. LEANDRO assinou contrato fictício com o Grupo J& f e a NANDOS 

TRANSPORTES e também é o responsável pelas empresas LASA E DWI 

EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIáRIAS LTDA e LASA E COSTA 

EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS, que têm como sócias a 

filha, DANIELE COSTA DA SILVA, e a esposa, ELZA DE FÁTIMA COSTA LOPES, 

respectivamente, do Deputado Federal PAULO PEREIRA DA SILVA. 

NANDO'S TRASNPORTES LTDA-ME — BRASTOUR: as buscas 

justificam-se. A empresa foi utilizada para receber R$ 3.000.000,00. O depósito dos valores 

foi lavado na simulação da prestação de serviços e emissão de notas fiscais fraudulentas. Tem 

como sócio-administrador LEANDRO ANASTÁCIO no ano de 2014. LEANDRO assina o 

contrato fictício celebrado entre o grupo J&fea NANDOS TRANSPORTES. 

PAULO PEREIRA DA SILVA: as buscas justificam-se. O deputado 

PAULO PEREIRA (SD-SP) recebeu R$ 15.000.000,00 do crédito indevido de propina aberto 

pelo Grupo J&F junto ao senador AÉCIO NEVES. Ocorre que os valores não foram recebidos 

somente por meio de doações oficiais aos Diretórios Nacional do SOLIDARIEDADE. Houve 

simulação da prestação de serviços e emissão de notas fiscais fraudulentas, mediante a 

utilização das empresas ELETROBIDU, JSY-JOSÉ AUGUSTO DIAS FILHO e NANDOS 

TRANSPORTES. Sua situação difere na investigação, portanto, de outros políticos, como 

AGRIPINO MAIA, abordado adiante. 

PAULO VASCONCELOS DO ROSÁRIO NETO: as buscas justificam-

se. Ele foi o responsável por coordenar a publicidade da campanha de AÉCIO em 2014. 

Emprestou sua PVR PROPAGANDA E MARICETING LTDA. para receber R$ 2.500.000,00 

da propina, cujos pagamento se deu por mecanismo de lavagem de dinheiro pela simulação da 

prestação de serviços e emissão de notas fiscais fraudulentas. 

PVR PROPAGANDA E MARKETING LTDA: as buscas justificam-se 

pelas mesmas razões já declinadas em relação a PAULO VASCONCELOS. 

RÁDIO ARCO IRIS LTDA.: a busca aqui é fundamentada. A RÁDIO 

ARCO IRIS serviu ao recebimento mensal, em ciclo de lavagem de dinheiro, de R$ 54.000.00 

do Grupo J & F entre 2015 e 2017, totalizando ao menos R$ 1.350.000,00. Os pagamentos 
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foram embasados na simulação da prestação de serviços e notas fiscais fraudulentas. A rádio 

pertence à irmã e à mãe de AÉCIO NEVES, as senhoras ANDREIA NEVES e INÊS NEVES. 

O Senador AECIO NEVES foi sócio da rádio até meados de 2016. 

RICARDO GUEDES FERREIRA PINTO: as buscas justificam-se Ele 

é responsável pelo INSTITUTO DE PESQUISAS SENSUS DATA WORLD PESQUISA E 

CONSULTORIA LTDA. Utilizou a empresa para o recebimento de R$ 6.000.000,00 da J&F a 

AÉCIO. O pagamento ocorreu por simulação da prestação de serviços e emissão de notas 

fiscais fraudulentas. 

SILVIA CRISTINA JULIO CARDOSO: a busca justifica-se. Ela era 

sócia-administradora da empresa ELETROBIDU no ano de 2014. Utilizou a empresa para o 

recebimento de R$ 163.334,00 a titulo de propina dentro do crédito aberto pelo Grupo J & F 

junto a AÉCIO NEVES. O depósito dos valores foi embasado na simulação da prestação de 

serviços e emissão de notas fiscais fraudulentas. O critério aqui é o mesmo usado para a 

ELETROBIDU e FÁBIO JOSE CARDOSO. 

TARCÍSIO JOSÉ LEITE DOS SANTOS: as buscas justificam-se. Ele 

atuou com FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS na interlocução por AÉCIO NEVES no 

recebimento de R$ 109.344.238,00 pagos pelo Grupo J&F. Manteve interlocução pessoal com 

RICARDO SAUD e recebeu valores declarados junto ao TSE por serviços prestados durante a 

campanha de AÉCIO NEVES. 

Agora, apresento as buscas representadas pela Policia Federal que não 

serão objeto de requerimento da Procuradoria-Geral da República. 

ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA: não há razão para buscas 

em endereços ligados ao ex-governador. Ainda que tomadas como prováveis as hipóteses 

investigativas de que atendeu ao pedido de AÉCIO de analisar as restituições de créditos de 

ICMS de empresas do Grupo J&F, entregando a interlocução aos seus secretários de Governo, 

DANILO DE CASTRO, e de Fazenda, PEDRO MENEGUETTI, o deferimento da medida 

esbarra no critério utilidade, ou melhor, na falta dela, pois, conforme a representação, o então 

governador, que desde 10  de fevereiro de 2015 deixou aquele cargo, não participou 
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pessoalmente das tratativas. Desse modo, seria desproporcional e sem perspectiva de utilidade 

uma busca, em 2018, em seu gabinete no Senado Federal, assim como nos demais endereços a 

ele relacionados. Nem a alegação de recebimento de dois milhões de reais para sua campanha 

teria esse fim, haja vista a falta de qualquer indício de conhecimento, por parte dele, de que tal 

contribuição decorresse de contrapartida corruptiva. 

DANILO DE CASTRO: não há razão para buscas em endereços ligados a 

ele. Apesar de ter supostamente se reunido, na condição de Secretário da Casa Civil, com os 

corruptores para uma solução nas restituições de crédito, não houve registro de produção 

documental, digital ou guarda de documentação relacionada a ciclos de lavagem de dinheiro. 

DANILO foi, ao que apontam os indícios, interlocutor pessoal do governador, razão pela qual 

não vejo possibilidade de arrecadação de elemento de prova útil a justificar a medida invasiva. 

PEDRO MENEGUETTI: não há razão pelas mesmas razões de DANILO 

DE CASTRO. PEDRO era à época subsecretário de Fazenda do Governador do Estado de 

Minas Gerais. Nessa condição, participou das tratativas juntamente a DANILO DE CASTRO, 

secretário da Casa Civil, e os representantes do Grupo J & F a respeito de pedidos de 

restituição de crédito de ICMS. 

ARLETE FÁTIMA DA SILVA ANASTACIO: os elementos apontam 

que o administrador da empresa NANDOS TRANSPORTES era LEANDRO APARECIDO 

DA SILVA ANASTACIO. Logo, não há justificativa para a busca. 

DMA DISTRIBUIDORA S/A - MART MINAS: a busca não se justifica. 

Pela dinâmica revelada pela investigação até o momento, o mercado, por lidar com volume de 

dinheiro em espécie, repassou em 2014 um milhão de reais a preposto de AÉCIO. O que 

poderia guarnecer de documentos sobre esta provável realidade? Não vislumbro expectativa 

de sucesso que justifique a exposição do estabelecimento empresarial de um grande varejista. 

SUPERMECADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.: a 

busca não se justifica. As razões são as mesmas já declinadas em relação à empresa DMA 

DISTRIBUIDORA S/A - MART MINAS. 

JOSE AGRIPINO MAIA: as buscas não se justificam. Os critérios para 
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esta avaliação seguem a linha da doação à campanha de Anastasia. Pelo que foi apurado, não 

há elementos mínimos que indiquem que MAIA soubesse que o dinheiro advinha de 

corrupção. No ponto, relembre-se que os recursos que recebeu foram por declaração oficial 

("caixa 1"). 

BENITO DA GAMA SANTOS: as buscas nos endereços ligados a ele 

não devem ser autorizadas. O episódio envolvendo o PTB precisa ser aprofundado antes do 

deferimento de qualquer medida. Houve repasses via "caixa 1". Sobre as demais entregas, 

precisam ser mais instruídas, inclusive os depósitos supostamente via doleiros. 

CRISTIANE BRASIL FRANCISCO: as buscas nos endereços ligados a 

ela não devem ser autorizadas. O episódio envolvendo o PTB precisa ser aprofundado antes 

do deferimento de qualquer medida. Houve repasses via "caixa 1". Sobre as demais entregas, 

também precisam ser mais instruídas, inclusive os depósitos supostamente via doleiros. 

LUIZ RONDON TEIXEIRA DE MAGALHÃES FILHO. as buscas nos 

endereços ligados a ele não devem ser autorizadas. O episódio envolvendo o PTB precisa ser 

aprofundado antes do deferimento de qualquer medida. Houve repasses via "caixa 1". Sobre 

as demais entregas, precisam ser mais instruídas, inclusive os depósitos supostamente via 

doleiros. 

EDUARDO SEABRA DA COSTA: as buscas nos endereços ligados a ele 

não devem ser autorizadas. Além do registrado sobre o episódio envolvendo o PTB, no caso 

concreto, teria recebido um depósito, mas não há indicativo de sua ciência da origem 

criminosa. 

KHRISNNA MAGALHAES WANDERLEY DE MELO: as buscas nos 

endereços ligados a ela não devem ser autorizadas. Além do registrado sobre o episódio 

envolvendo o PTB, no caso concreto, teria recebido um depósito, mas não há indicativo de 

sua ciência da origem criminosa. 

SERGIO MAGNO GOMES LOUZADA: as buscas nos endereços 

ligados a ele não devem ser autorizadas. Além do registrado sobre o episódio envolvendo o 
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PTB, no caso concreto, teria recebido um depósito, mas não há indicativo de sua ciência da 

origem criminosa. 

Dito isso, requeiro a expedição de mandados de busca e apreensão para os 

endereços levantados pela Polícia Federa146, relacionados às seguintes pessoas físicas e 

jurídicas: 

AÉCIO NEVES DA CUNHA; 

ANDREA NEVES DA CUNHA; 

DATA WOFtLD PESQUISA E CONSULTORIA S/C. LTDA.; 

ELETROBIDU COMERCIAL ELETRICA LTDA — ME; 

FABIO JOSE CARDOSO; 

FLAVIO JACQUES CARNEIRO; 

FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS; 

JOSE AUGUSTO DIAS FILHO; 

LEANDRO APARECIDO DA SILVA ANASTACIO; 

NANDO'S TFtASNPORTES LTDA-ME — BRASTOUR; 

PAULO PEREIRA DA SILVA; 

PAULO VASCONCELOS DO ROSARIO NETO; 

PVR PROPAGANDA E MARKETING LTDA.; 

RÁDIO ARCO IRIS LTDA.; 

46 	Item 454 da representação. 
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RICARDO GUEDES FERREIRA PINTO; 

SILVIA CRISTINA JULIO CARDOSO; e 

TARCÍSIO JOSÉ LEITE DOS SANTOS. 

Se deferidas as buscas, as medidas operacionais descritas no item 45547  da 

representação também devem consignadas nos mandados, a meu requerimento. 

11.2 — Prisões temporárias 

A partir do item 437, a Policia Federal representa pela prisão temporária de 

quatro investigados: PAULO VASCONCELOS DO ROSARIO NETO", RICARDO GUEDES 

FERREIRA PINTO", FLAVIO JACQUES CARNEIRO" e LUIZ RONDON TEIXEIRA DE 

47  Visando dar celeridade às investigações e permitir que a atuação da polícia judiciária ocorra num prazo 
razoável, dentro do escopo investigativo delimitado nas hipóteses criminais apuradas, requer-se que se 
determine as seguintes medidas relevantes para as buscas: (A) quebra do sigilo de dados dos meios de 
informática apreendidos (servidores computacionais, computadores, laptops, palms, agendas eletrônicas, 
telefones celulares, smatphones ou quaisquer outros meios eletrônicos de armazenamento de dados similares); 
bem como (B) a permissão expressa para a realização de perícia ou análise parcial que se fizerem necessárias 
imediatamente no local da busca, sem prejuízo do aprofundamento da perícia ou análise em momento posterior 

48  PAULO VASCONCELOS coordenou a publicidade da campanha de AÉCIO NEVES em 2014 e emprestou 
sua PVR PROPAGANDA E MARKETING LTDA. para o recebimento de R$ 2.500.000,00 a título de propina 
da J&F ao senador. Teve ele proeminência na simulação da prestação de serviços e emissão de notas fiscais 
fraudulentas. E não ficou por aí. Recentemente trabalhou com os corruptores para dar lastro aos pagamentos 
realizados, mediante atos, contratos e trabalhos que pudessem justificá-los. 

"RICARDO GUEDES é responsável pelo INSTITUTO DE PESQUISAS SENSUS DATA WORLD 
PESQUISA E CONSULTORIA LTDA. Utilizou a empresa para o recebimento de quantias indevidas no valor de 
R$ 6.000.000,00 a título de propina dentro do crédito aberto pelo Grupo J & F junto ao Senador AÉCIO NEVES. 
O pagamento ocorreu por meio da simulação da prestação de serviços e emissão de notas fiscais fraudulentas. 
Utilizou o instituto SENSUS para divulgar resultados de pesquisas fraudados com resultados demasiadamente 
benéficos ao Senador AÉCIO NEVES. 

50FLÁVIO CARNEIRO é amigo e parceiro do Senador AÉCIO NEVES e responsável pela empresa BEL 
EDITORA E EDITORAÇÃO, PUBLICIDADE E CONSULTORIA LTDA (JORNAL HOJE EM DIA). No ano 
de 2014, utilizou a empresa para o recebimento de quantias indevidas no valor de R$ 2.500.000,00 a titulo de 
propina dentro do credito aberto pelo Grupo J & F junto ao Senador AÉCIO NEVES. O pagamento ocorreu por 
meio da simulação da prestação de serviços e emissão de notas fiscais fraudulentas. Teve envolvimento nas 
tratativas para lastrear os pagamentos realizados mediante a realização de atos, contratos e trabalhos que 
pudessem justificá-los. No ano de 2015 e 2016, o Grupo J & F adquiriu por R$ 17.354.824,75 o prédio do 
JORNAL HOJE EM DIA a pedido do Senador AÉCIO NEVES, como forma de beneficiar FLÁVIO 
CARNEIRO. O JORNAL HOJE EM DIA foi adquirido por ele em 2013, por 15.000.000,00, a pedido do 
Senador AÉCIO NEVES, para utilizá-lo em seu beneficio no decorrer das eleições de 2014 e durante o futuro 
governo federal. Foram identificados indícios da utilização do jornal para veiculação de matérias de interesse do 
Senador AÉCIO NEVES durante as eleições. Com  a derrota nas eleições, o projeto de utilização do JORNAL 
HOJE EM DIA ficou prejudicado e FLÁVIO CARNEIRO ficou com um jornal deficitário. A aquisição do 
prédio foi uma forma do Senador AÉCIO NEVES remunerar FLÁVIO CARNEIRO pelo apoio recebido. 
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MAGALHÃES FILHO. 

De plano, afasto a necessidade de prisão temporária de LUIZ RONDON 

TEIXEIRA DE MAGALHÃES FILHO. Como já mencionei no item anterior, seu 

envolvimento carece de maior aprofundamento, razão pela qual não se justifica a medida. 

A prisão temporária, espécie do gênero prisão cautelar ou provisória, 

pressupõe, para conformação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, que 

sejam declinadas concretamente razões para a medida extrema de restrição de liberdade, 

conforme o art. 1° da Lei n° 7.960/89. 

Não desconheço que os fatos, em sua essência, ocorreram em 2014. 

Ocorre que a prisão temporária submete-se a um microssistema próprio 

(Lei n. 7.960/89) em que os critérios legais da imprescindibilidade (inciso I do art. 10) e da 

taxatividade do rol de crimes (inc. III) definem sua concessão ou não. Trata-se, portanto, de 

requisitos não idênticos aos da prisão preventiva (arts. 312 e seguintes do CPP) — em que a 

contemporaneidade, de todo modo, não é e nunca foi uma imposição legal, mas apenas um 

critério a se considerar no cotejo quando se trata de tutelar a ordem pública. 

Em outras palavras, não interessa, para a prisão temporária, a data do 

delito apurado. Interessa se, no momento da apuração (hoje), a medida é imprescindível ou 

não. E, no caso concreto, a resposta é positiva. 

De fato, a prisão temporária, no caso concreto, assume sua devida e 

necessária função instrumental, lastreada na evidência (fundadas razões de autoria e 

materialidade), de servir às investigações como pedágio de seu sucesso ou, como disse a 

autoridade policial, por ser "indispensável para a identificação de fontes de prova e obtenção 

de elementos de informação quanto à autoria e materialidade das infrações penais 

investigadas" (item 437). 

O requerimento da presente cautelar, portanto, vem ao encontro do que 

expôs a Corte Constitucional, Habeas Corpus n. 105.833-SP, sobre prisão temporária: 

"Também não cabe determinar a custódia para intimidar, ou melhor, fragilizar o acusado. 

Mostra-se necessário que o contexto revele ser imprescindível a apuração dos fatos, 

cumprindo mencionar o móvel a conduzir à exceção — prender-se temporariamente quando 

ainda se está na fase de inquérito". 

Entendo, portanto, que as prisões temporárias de PAULO VASCONCELOS 

DO ROSARIO NETO, RICARDO GUEDES FERREIRA PINTO e FLAVIO JACQUES CARNEIRO são 

necessárias para a devida instrução da investigação sobre os fatos relatados nesta peça. 
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11.3 — Intimações sucessivas 

A partir do item 456, a autoridade policial representa por "intimações 

sucessivas" de "pessoas que podem ter participado ou estar participando do funcionamento 

da engrenagem criminosa, em maior ou menor grau, o que fundamenta o pedido de 

autorização para intimação simultânea desses investigados, com a finalidade de ouvi-los e 

obter declarações fidedignas, sem que haja eventual combinação de versões nos depoimentos 

ou influência externa que possa viciar a busca pela verdade". 

A pretensão é pela "colheita de novos elementos de prova existentes em 

documentos que estão em poder dos investigados, o que terá melhor efetividade se forem 

realizadas oitivas preferencialmente de forma simultáneas, no mesmo dia" (item 457). 

Em termos práticos, a autoridade policial defende que as intimações 

simultâneas visam a "possibilitar que os investigados se dirijam à Unidade da Policia 

Federal no dia do cumprimento dos mandados para prestarem esclarecimentos no interesse 

dessa investigação". 

Pois bem. 

Em junho de 2018, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal (STF) declarou que a condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório, 

constante do artigo 260 do Código de Processo Penal (CPP), não foi recepcionada pela 

Constituição de 1988. A decisão foi tomada no julgamento das Arguições de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPFs) 395 e 444, ajuizadas, respectivamente, pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT) e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O emprego da medida, 

segundo o entendimento majoritário juridicamente vinculante, representa restrição à liberdade 

de locomoção e viola a presunção de não culpabilidade, sendo, portanto, incompatível com a 

Constituição Federal. 

Entendo que esta representação (intimações sucessivas) não se sustenta, 

inclusive por falta de interesse de agir. 

Explico. 

É prerrogativa das autoridades públicas investigantes (e não me restrinjo às 

investigações criminais51) intimar testemunhas e investigados para prestarem declarações no 

interesse de processos e procedimentos. Por se tratar de uma prerrogativa legal, não dependem 

51 Cito, por exemplo, os conselhos tutelares de crianças e adolescentes (art. 136, VII da Lei n. 8069/90), as 
comissões parlamentares de inquérito (art. 3 da Lei n. 1579/52) e comissões de disciplina (art. 157 da Lei n. 
8112/90). 
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de autorização judicial para tanto. Assim, falta, no ponto, interesse processual ou de agir em 

se requerer ao juizo algo que já se tem. 

Deste modo, no dia da busca, as autoridades policiais podem levar 

intimações para que investigados compareçam na sede policial, no dia e horário que convier 

aos inquiridores, respeitado o contato prévio com advogado. 

Como são investigados52, poderão optar por comparecer ou não. E se não 

comparecerem, não poderão ser conduzidos coercitivamente nem por imposição judicial, 

porque, repita-se, o julgamento do STF declarou que a condução coercitiva de réu ou 

investigado para interrogatório, constante do artigo 260 do Código de Processo Penal (CPP), 

não foi recepcionada pela Constituição de 1988. 

Assim, as pessoas investigadas (e não testemunhas e peritos), pela nova 

decisão, poderão não ir ou ir e ficar caladas. Nesse sentido, o ministro Celso de Mello, por 

ocasião do julgamento, ressaltou53  que "a condução coercitiva para interrogatório é 

inadmissível sob o ponto de vista constitucional, com base na garantia do devido processo 

penal e da prerrogativa quanto à autoincriminaç ão. Ele explicou ainda que, para ser 

validamente efetivado, o mandato de condução coercitiva, nas hipóteses de testemunhas e 

peritos, por exemplo, é necessário o cumprimento dos seguintes pressupostos: prévia e 

regular intimação pessoal do convocado para comparecer perante a autoridade competente, 

não comparecimento ao ato processual designado e inexistência de causa legítima que 

justifique a ausência ao ato processual que motivou a convocação". 

Ante o exposto, não há base para a representação. 

11.4 — Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão 

A autoridade policial entende (item 423) que "se mostram atendidas as 

condições legais para a prisão preventiva do Senador AÉCIO NEVES DA CUNHA, os 

Deputados Federais CRISTIANE BRASIL FRANCISCO, BENITO DA GAMA SANTOS e 

PAULO PEREIRA DA SILVA, além FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS e ANDREA 

NEVES DA CUNHA", mas ressalva que, diante do não cabimento da prisão preventiva em 

relação aos parlamentares por força de dispositivo constitucional, é preciso avaliar a 

aplicabilidade, ao caso concreto, de outras medidas substitutivas, como o recolhimento 
52 	A partir do item 464 a peça elenca diversas pessoas que são tratadas pelos investigadores — corretamente, 

diga-se — como "pessoas que podem ter participado ou estar participando do funcionamento da 
engrenagem criminosa" (item 456). 

53 http://www.stf.jus.briportal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381510   
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domiciliar noturno, a suspensão do exercício do mandato, a proibição de contato entre os 

investigados, bem como a restrição de deixar o país, entregando o passaporte. 

Assim, em relação aos nominados acima, a Polícia Federal "representa 

pela aplicação das seguintes medidas cautelares: (1) recolhimento domiciliar no período 

noturno; (2) suspensão do exercício do mandato dos parlamentares; (3) proibição de contatar 

os investigados; e de (4) se ausentar do País, com entrega dos passaportes". 

O Judiciário pode impor a parlamentares medidas cautelares do art. 319 do 

CPP? Sim, tanto em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por 

constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas, como autonomamente, em 

circunstâncias de excepcional gravidade. 

Porém, se a medida cautelar imposta pelo STF impossibilitar, direta ou 

indiretamente, o exercício do mandato pelo senador ou deputado federal, a Suprema Corte 

deverá submeter a sua decisão, no prazo de 24 horas, à Casa Legislativa respectiva para que 

delibere se a medida cautelar será mantida ou não. 

Estas foram as conclusões do Plenário do STF no julgamento da ADI 

5526/DF. 

Analisando-se detidamente as provas já produzidas nesta investigação, 

entendo que a situação de liberdade dos investigados já não representa risco atual à ordem 

pública a reclamar a medida extrema da prisão preventiva. 

Também entendo que não há substância para medidas cautelares diversas 

da prisão. Com  efeito, embora os específicos fatos em apuração sejam graves, ainda não 

foram colhidos elementos concretos demonstrando que as medidas são necessárias para tutelar 

os bens jurídicos elencados no art. 312 do CPP. 

A liberdade é a regra e sua restrição passa por uma fundamentação densa e 

concreta. Nessa linha, a representação, no ponto, carece de substância. 

III — Conclusão 

Pelo exposto requeiro: 

111.1 — imediata autuação de nova PET, a ser instruída com a mídia 

anexa54, para avaliação da medida patrimonial objeto da representação policial; 

111.2 - autorização judicial para a Polícia Federal fazer busca e apreensão55  
54 	Cópia integral da PET em exame. 
55 A busca visa à arrecadação de documentos relacionados aos crimes de corrupção passiva e ativa, 
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endereços levantados por ela56  em desfavor dos seguintes requeridos: 

AÉCIO NEVES DA CUNHA; 

ANDREA NEVES DA CUNHA; 

DATA WORLD PESQUISA E CONSULTORIA S/C. LTDA.; 

ELETROBIDU COMERCIAL ELETRICA LTDA — ME; 

FABIO JOSE CARDOSO; 

FLAVIO JACQUES CARNEIRO; 

FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS; 

JOSE AUGUSTO DIAS FILHO; 

LEANDRO APARECIDO DA SILVA ANASTACIO; 

NANDO'S TRASNPORTES LTDA-ME — BRASTOUR; 

PAULO PEREIRA DA SILVA; 

PAULO VASCONCELOS DO ROSARIO NETO; 

PVR PROPAGANDA E MARKETING LTDA.; 

organização criminosa e lavagem de dinheiro e outros conexos, equipamentos, objetos, papéis anotações 
manuscritas, agendas, procurações, escrituras públicas, minutas contratuais, contratos, ordens de pagamento, 
extratos, cadernos, recibos, boletos bancários, planilhas, documentos relacionados a manutenção e 
movimentação de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros arquivos eletrônicos e seus 
respectivos suportes fisicos, tais como HDs, laptops, tablets, notebooks, pendrives, CDs, DVDs, 
smartphones, agendas eletrônicas, salvo se houver certeza de que não contenham material probatório 
relevante; mais aparelhos celulares dos investigados e valores acima de vinte mil reais sem pronta 
justificação da origem licita, nos endereços apresentados pela autoridade policial; 

56 	Item 454 da representação. 
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RÁDIO ARCO IRIS LTDA.; 

RICARDO GUEDES FERREIRA PINTO; 

SILVIA CRISTINA JULIO CARDOSO; e 

TARCÍSIO JOSÉ LEITE DOS SANTOS. 

111.3 — a decretação da prisão temporária, na forma do artigo 1°, I e III, "1", 

da Lei n° 7.960/89, pelo prazo de 05 (cinco) dias, em desfavor de: PAULO VASCONCELOS DO 

ROSARIO NETO, RICARDO GUEDES FERREIRA PINTO e FLAVIO JACQUES CARNEIRO; 

111.4 — a manutenção da tramitação das diligências de investigação como 

SIGILOSA, sem qualquer movimentação nos sistemas de consulta pública dessa Corte, pois o 

prévio conhecimento por parte dos investigados poderá frustrar medidas que venham a ser 

realizadas; 

111.5 - o levantamento do sigilo, após o cumprimento das medidas 

cautelares, com o fornecimento de cópia digital aos interessados, a fim de evitar o excessivo 

manuseio dos autos originais; e 

111.6 - a autorização para que o Departamento de Polícia Federal promova 

o acesso aos dados constantes nos discos rígidos, mídias e telefones celulares apreendidos, 

incluindo-se, neste último caso, o histórico de mensagens trocadas por SMS ("Short Message 

Service") e por meio de aplicativos que permitem comunicação telemática, a exemplo do 

"WhatsApp", além de correspondências eletrônicas que eventualmente estejam armazenadas 

nas mídias/aparelhos ou em "nuvens". 

Informo que Procuradores da República acompanharão as buscas nos 
endereços referentes ao investigado AÉCIO NEVES DA CUNHA. 

Brasília, 29 de outubro de 2018. 

RaqieI Elias Férreifã 
Procuradora-Geral da República 
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