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TERMO DE DECLARAÇÕES 

que presta SERGIO FERNANDO MORO: 

Ao(s) 02 dia(s) do mês de maio de 2020, na Superintendência da Polícia Federal em 
Curitiba no Estado do Paraná, onde presente se encontrava CHRISTIANE CORREA 
MACHADO, Delegada de Polícia Federal, Matr. 10.568, Chefe do Serviço de Inquéritos 
da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, e WEDSON 
CAJÉ LOPES, Delegado de Polícia Federal, lotado no SINQ/DICOR ;compareceu 
SERGIO FERNANDO MORO, sexo masculino, nacionalidade brâsileirà~ -·--bas~do(a), 
filho(a) de ODETE STARKE MORO e DALTON AUREO MORO, nasbid2._{~j aos 
01/08/1972, natural de Maringa/PR, instrução ensino superior -<- me$~rad\~documento 
de identidade no 36748567 SSP/PR, CPF 863.270.629-20. CientificadO(a> acerca dos 
seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer' em. silêncid, inquiridoca> 
a respeito dos fatos pela Autoridade Policial, RESPONDEU. QUE tomou 
conhecimento pela Imprensa sobre a determinação do ~in!strot~el~o de Mello sobre a 
sua ~it~a, tendo se colocado à disposição pa~pre~W.~ecl~r~~ões, in!o"!land~ _o fato 
à Poflc1a Federal; QUE perguntado sobre a sua "~pnição ~obre 1nterferenc1a pollttca do 
Poder Executivo em cargos de chefia no âmbi~ cf Polícia Judiciária, respondeu que 
entende que seja uma interferência sem unla causa apontada e portanto arbitrária; 
QUE durante o período que esteve à rrent~~~ Miflistério da Justiça e Segurança 
Pública, houve solicitações do/Rresident~ da~ República para substituição do 
Superintendente do Rio de Janéiro,~com'., a Jndiêação de um nome por ele, e depois 
para substrtuição do Diretor da Policia Fàdera~~~, novamente, do Superintendente da 
Polícia Federal no Estado do Ri de / ~aneiro, que teria substituído o anterior, 
novamente com indicação ornes ~fo presidente; Que, durante a sua gestão, 
apenas concordou m primeira substituição, pois, circunstancialmente. o 
Superintendente do ICARD~ SAAD, havia manifestado interesse de sair, por 
questões familiares, a troca já estava planejada pelo Diretor Geral, sendo 
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nomeado um no m autooomia pela própria Polícia Federal, o que garantia a 
continutdade regata r_.. &ervi'Ços de Polícia Judiciária;QUE na sua gestão preservou a 
autonomra da Policia Federal, em relação a interferência política e pediu demissão no 
dta 24~~ a~f ~ 2020, com o mesmo objetivo; QUE durante a sua coletiva ocorrida no 
d•a 24 ~(:} ~ de ~20 narrou fatos verdadeiros, cujo objetivo era esclarecer os 
m~vo' )Je s~ SJiída, preservar autonomia da Polícia Federal, da substituiçao de 
D1retor ~ cl~ Supenntendentes, sem causa e com desvio de finalidade, como 
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retXJnheci"'«Jto postenormente pera próprio Supremo Federal em decisao proferida no 
dra 29 de abrtf que suspendeu a posse do DPF ALEXANDRE RAMAGEM; QUE 
pergunt:Jdo se tdonf,f•cava nos fatos apresentados em sua coletiva alguma prática de 
crlttle por parttt do _ xmo Prestdonte da República, esclarece que os fatos ali narrado 
sâo verdarle•ro , que, nao obstante. nao aftrmou que o presidente teria cornetido algum 
cnrne. OU - quom fafou em cnrne foi a Procuradoria Geral da República na requisiçao 
d~ abfJr1ura de tnquéflto e que agora entende quo essa avallaçao, quanto a prática de 
crrme cabe és lnst1turçOos competentes; QUE em agosto de 2019 houve uma 
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solicitação por parte do Exmo. Presidente da República de substituição do 
Superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, RICARDO SAAD; QUE essa 
solicitação se deu de forma verbal, no Palácio do Planalto; QUE não se recorda se 
houve troca de mensagens sobre esse assunto;QUE não se recorda se alguém, além 
do dedarante e do Exmo. Presidente da República tenha presenciado essa solicitação; 
QUE no entanto, reportou esse fato tanto ao Diretor da Polícia Federal, MAURICIO 
VALEIXO, como ao Dr. SAAD; QUE os motivos dessa solicitação devem ser indagados 
ao Presidente da República, QUE, após muita resistência, houve, co ~o acima, 
concordância do Declarante e do Dr. VALEIXO, com a substituição· l:{ .. pr~sidente, 
após a concordâ~~ia, declarou publicamente que havia m~ndado r <;~/~. p~r 
motrvo de produtiVIdade; QUE para o Declarante não havta e ~ropna 
Polícia Federal emitiu nota pública, informando a qualidade do s~i , o que 
também pode ser verificado por dados objetivos de produti'(.id!i~ U ó concordou 
com a substituição porque o novo SR, CARLOS HENRI íi fqi __.U(ll scolha da PF e 
~so garantia a conti.nuidade regular. dos servi9os da S e ~ pr~t;via PoHci~ Federal 
tnformou na nota ac1ma que ele sena o substttuto; tda~~tte , contranado, deu 
nova declaração pública afirmando que e dava e que o novo 
Superintendente seria ALEXANDRE SARAIVA, iretor da Polícia Federal 
ameaçou se demitir e que o Declarante o presidente; QUE tem 
presente que ALEXANDRE SARAIVA é p sional, no entanto não era o 
nome escolhido pela Polícia Federal, idente já havia mencionado ao 
Declarante a intenção de ind· RAIVA, mas que da sua parte 
en1endia que a escolha deveri~ er Federal; QUE mesmo antes , mas, 
pnncipalmente, a partir dessa épo o Pràiidente passou a insistir na substituiçao do 
D•retor da PF. MAURICIO VALEIX ®E essa pressao foi, inclusive, objeto de 
drversas matérias n Q conseguiu demover o Presidente desta 
tubstrtutçao por alg em o assunto retornou com força em janeiro de 2020, 

~ . 
quando o Presiden . . ~te, ctarante que gosta na de nomear ALEXANDRE 
RAMAGEM no ca (lr~r neral da Policia Federal e VALEIXO iria, entao, para 
uma Adarlancta. r~ 3; dtto verbalmente no Palácio do Planalto; QUE, 
eventuarmonrn C1 ,nf1nrar fc eno se fazta presente; QUE esse assunto era conhecido 
no Pal!lc;•o l ,~lfo vánas pessoas, QUE pensou em concordar para evitar um 
conflrt w(l f #(~siJ~. mas que chegou é conclusao que nao poderia trocar o Diretor 
Gt~:tl ~~ cite h'Jjp'fJSSe uma causa e que como RAMAGEM tinha ligaçOes próximas 
co l4~r~ r a ~flft:ts•d~Jnte rsso aflltana a credibilidade da Policia Federal e do próprio 
Govtl rr l() llft:Jud,cando ariJ o Ptesrdonte; OUE 88988 ligaçOes sao notórias, iniciadas 
quando fti,MI-.G[M ttahalhou na organtzaçao da segurança pessoal do presidente 
durante a CJtmpanha elerforof, QUE 01 mottvos pelos quais o Presidente queria 
aub~htutr VALEtXO por RAMAGEM devem aer 'ndagados ao Presidente: QUE 
pttrguntndo se o Pros•donte terra fundamentada a sua decisao de trocar VALEIXO por 
RAMAGEM,pefa quesrao da proxrmrdade, o Declarante afirma que o presidente, 
nessa época. fhe dtz•a que era uma questao de conftança: QUE o presidente chegou a 
sugenr dors outros nomes para Dtretor Geral da Policia Federal. ao invés de 
RAMAGEM, mas que oa nomes nao ttnham a quafíf1caçao necessária, segundo a 
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opinião do Declarante; QUE ainda em janeiro, o Declarante sugeriu dois nomes para o 
Presidente, FABIANO BORDIGNON e DISNEY ROSSETI para substituir VALEIXO; 
QUE a troca geraria desgaste para o declarante, mas, pelo menos, não abalaria a 
credibilidade da Polícia Federal ou do Governo; QUE a substituição sem causa do DG 
e a indicação de uma pessoa ligada ao presidente da República e a sua família seriam 
uma interferência política na PF: QUE os dois outros nomes eram ANDERSON 
TORRES e CARRIJO e ambos não tinham história profissional na Polícia Federal que 
os habilitassem ao cargo, além de também serem próximos à família sidente; 
QUE no começo de março de 2020, estava em Washington, em fllj.ssã oficJSI com o 
Dr. VALEIXO: QUE recebeu mensagem pelo aplicativo de WhatsapQ do PYes~de9te da 
República, solicitando, novamente, a substituição do Superintsf!d ab·· Rio de 
Janeíro,agora CARLOS HENRIQUE; QUE a mensagem ti nos o 
seguinte teor: "Moro você tem 27 Superintendências, eu que«;) a, a do Rio 
de Janeiro": QUE esclarece que não nomeou e não era o~u re as escolhas 
dos Superintendentes; QUE essa escolha cabia, exclu am ireção Geral da 
Policia Federal; QUE nem mesmo indicou o SupetiRtemtente Polícia Federal do 
Paraná;QUE os motivos para essa solicitaçã~tef,de.que evem ser indagados ao 
Prestdente da República: QUE falou sobre a soliattação d9 roca ao Diretor VALEIXO, 
ainda ewn Washington;QUE até aventaram a ibjlidd de atender ao Presidente 
para evrtar uma crise: QUE, no entanto, o D1 r V tEIXO afirmou que não poderia .,..-.: 
ftear no cargo se houvesse uma nova subs•'*' causa do SRIRJ por um nome 
tndtcado pelo Presidente da R · QUE o iretor VALEIXO declarou que estava 
cansado da pressão para a sua ~bstitt..Mção~ ra a troca do SRIRJ; QUE por esse 
mo1JVo e também para evitar confl tre Presidente e o Ministro o Diretor VALEtXO 
drsse que concordaria em sair: OU momento nao havia nenhuma solicitaçao 
sobre tnterferência Ol\_ infor · de uéritos que tramitavam no Rio de Janeiro: 
QUE por esse motlf"-' o D~lara . apesar da resistência. cogitou aceitar as trocas, 
der;rJe que o subst1tufo IJ1 r~~ ~ral fosse de sua escolha técnica e pessoa nao tao 
próxrma ao prP.stdü~ . li ctepots, porém, entendeu que também nao poderia aceitar 
a troc..a do SR/R~ ~rn ca f~. OUE a partir de entao cresceram as insistências do PR 
para a sub«;h~"o fa t do Otretor Geral quanto do SR/RJ; QUE certa feita, 
prov;Jv~lm~~- m de março o PR passou a reclamar da indicaçao da 
Su~rt"V'n"' ~ r . t.~1•.! rnambuoo. QUE essas reclamações sobre o Superintendente 
nr ri':'''- ,JA f'~:•r nr nao ocorreram antenormente, QUE entende que os motivos 
d:. ~,, /~' _..,,.m ser tndAg:tdo! ao Prestdente da Repubhca, QUE é oportuno 
dt ' '"';A'•f ~· :tt •n.-ltt:~fA41 para Supenntendentos vêm da Dtroçao Geral, mas passam 
plliO r:r•vo d,YC '" a Ctv•l o que nao houve nenhum óbtce apontado em relnçao a esses 
norn., (Jl Jt o Pr~~trt nto nAo tntf'lrffHIU. ou tnterfena, ou &olicttava mudonças em 
cht•f •:l'5 r.1fJ outra r.rr,htru11i ou óf! l :\fJ~ vtnculíldoa ao Mtnt~tnno da Justiça, como. por 
ox~mpfo " PoHu. Hodov•lH•a f f2(1f r ai Ol Pr N. f orça NActonnl. QUE o Presidente, 
"P''n;ts unh vttl . ohc atou " rftvoguç"o ftB non1eaçAo do tlona Szabo para o Conselho 
N:tuon:d d4 PoJittc~• Cnnltfull do Mtntotôrao rio ,JusltçB, órgAo consultivo. e que o 
Oo<.tar.tnt ap63 rolutor, concordou f)m 8LCttnr R sohcttaçno. (lU E o Doclaranta 
J)4)r~ont.Jd(> ae O'\ trocas Aohr. ttndos o tdvam rc lactonadaa à doflaornçllo de operações 
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policiais contra pessoas próximas ao Presidente ou ao seu grupo político disse que 
desconhece, mas observa que não tinha acesso as invetigações enquanto ainda 
evoluindo; QUE crescendo as pressões para as substituições,o Presidente lhe relatou 
verbalmente no Palácio do Planalto que precisava de pessoas de sua confiança, para 
que pudesse interagir, telefonar e obter relatórios de inteligência; QUE perguntado se 
havia desconfiança em relação ao Diretor VALE IXO, o Declarante respondeu que isso 
deve ser indagado ao Presidente; QUE o próprio Presidente cobrou em reunião do 
Conselho de Ministro, ocorrida em 22 de abril de 2020, quando foi ntado o 
PRÓ-BRASIL, a substituição do SRIRJ, do Diretor Geral e de rela ·o ligência 
e informação da Polícia Federal; QUE o presidente afirmou que iria os 
os Ministérios e quanto ao MJSP, se não pudesse trocar o Supe · i o de 
Janeiro, trocaria o Diretor Geral e o próprio Ministro da Justiça; ue essas 
reuniões eram gravadas, como regra, e o próprio Presid nte semana, 
ameaçou divulgar um vídeo contra o Declarante de uma ; QUE nessas 
reuniões de conselho de ministros participavam tod e servidores da 
assessoria do Planalto; QUE a afirmação do que não recebia 
informações ou relatórios de inteligência da P · era verdadeira; QUE o 
Declarante, em relação ao trabalho da Polícia F ava as ações realizadas, 
resguardado o sigilo das investigações; QU , por exemplo, fazia como 
mtntStros do passado e comunicava ope da Policia Federal, após a 
def1agraçao das operações com buscas p E o declarante fez isso inúmeras 
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vezes e há mensagens de ~!St:: .. respeito ora disponibilizadas; QUE, 
elustrativamente, isso aconteceu prisões envolvendo o atual Ministro 
do Turismo e o Senador Fern rra, mas que essas informações nao 
abrangtam dados sigilosos dos in ~.tos; QUE pontualmente comunicou essas 
()pf3raÇ()f.!S, antecrpad caso!t' sensiveis e que demandavam um apoio do 
pretfd'-'nta ~ como e)t~sao o integrante do PCC, vulgo ''FUMINHO" de 
MQÇamb~IJe, OUE . .:t~n$" e Whatsapp a esse respeito ora disponibilizadas; 
OUE quantos reta~o IJgência, esclarece que a PF nao é órgao de produçao 
d•rl!ta de tn1~tftr ,....,;J_J) Presid~ncta da República; QUE os relatórios de 
tnt"'f ~qénc;al) da llet~f r ~(Haf sobre assuntos estratégicos e de Segurança Nacional 
.ao '"~''"'--'i~'' ~ua .. rAforta de Inteligência no SISBIN e que a ABIN consolida 
e••;J rc~flt '·'~~!i ~ tntnhq~ncia , juntamente. com dados de outros 6rgaos e as 
8Jllt!1'!n ;ai) Prf!~-~ nfft da Repuhhca. QUE o própno Declarante jé recebeu relatórios 
de ""-l1' ua ._ .. f,BtN que conf•nham dadoa certamente produzidos pela inteligência 
da fJoli (,,ftJral. OU ~ o próptJO Prealdente da República em seu pronunciamento na 
10xUJ ·fosHJ . dt~.. 24 de abnf de 2020. declarou que um dos motivos para a demissao do 
Otrotor G.,rtal da p.f lftrta • falta de recobtmento de relatórios de Inteligência de fatos 
d~Js uf!•maa 24 horas. QUE o argumento nao procede, poia os relatórios de Inteligência 
e5ftnfl1{}•ca da Polfcao Federal eram dl&pontbtltzadoa ao Presidente da República via 
SISBIN e ABIN. QUE também nAo ;ushffcarta a dem1ssao do Diretor VALEIXO a 
suposta falta de dtsponebtltzaçao dessa tnteltgéncla. já que cobrada pelo Presidente ao 
Declarante doca duas antefforM it exoneraçao do Diretor: QUE o presidente nunca 
sohc•tou ao Declarante a produçao de um relatóno de tnteligência estratégico da PF 
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sobre um conteúdo especifico, causando estranheza que isso tenha sido invocado 
como motivo da demissão do Diretor Geral da PF; QUE perguntado se o presidente da 
República, em algum momento lhe solicitou relatórios de inteligência que subsidiavam 
ínvestigações policiais, o Declarante respondeu que o Presidente nunca lhe pediu até 
porque o Declarante ou o Diretor VALEIXO jamais violariam sigilo de investigação 
policial; QUE na quinta-feira, dia 23 de abril de 2020, o Presidente enviou ao 
Declarante por mensagem de whatsapp um link de notrcia do site "oantagonista" 
informando que a PF estaria no encalço de Deputados Bolsonaristas; QU s que o 
Declarante pudesse responder, o Presidente mandou outra mensa o que 
este seria mais um motivo para a troca na PF; QUE o Declarante com 
a mensagem; QUE o Declarante reuniu-se com o Presidente às e abril 
de 2020, e trataram da substituição do Diretor Geral da ; QUE o 
Presidente lhe disse que VALEIXO seria exonerado, a p cio, e que 
nomearia o DPF ALEXANDRE RAMAGEM, porque seria e confiança do 
Presidente, com o qual ele poderia interagir; QUE o D ao Presidente 
que isso representaria uma interferência política na P da credibilidade do 
governo, isso tudo, durante uma pandemia; nte também disse que 
poderia trocar o Diretor VALEIXO desde qu uma causa, como uma 
insuficiência de desempenho ou erro g via nada disso; QUE o 
Declarante pediu ao Presidente que recon id que se isso não ocorresse o 
Declarante seria obrigado a sair e a d de sobre a substituição; QUE o 
Prestdente lamentou, mas d. sã estava tomada; QUE o Declarante 
reuniu-se em seguida com os do Palácio do Planalto e relatou a 
reun•ao com o Presidente; QUE foi com os Ministros Generais RAMOS, 
HELENO e BRAGA NETIO; QUE o informou os motivos pelos quais nao 
podta aceitar a substit~,íçao ém d8tlarou que sairia do governo e seria obrigado 
a falar a verdade: ~ na o Declarante falou dos pedidos do Presidente de 
obtençao de Relator ncia da PF, que inclusive havia sido objeto de 
cobrança pelo Pres*n união de conselho de ministros, oportunidade na qual o 
Mtn•slro HELEN~ \ftrmo o tipo de relatório de inteligência que o Presidente 
QuiJr•a nAo ttnt"' 'r,rJrh6 ornec1do; QUE os Ministros se comprometeram a tentar 
demovf!r o ~~te, E o Declarante retornou ao MJSP na esperança da questao 
ter a~r. tc ; t' ~ logo depota vazou na imprensa que o Planalto substituiria 
Vf.ij..rlx,.. o .qr,n decorrêncaa o Declarante satria do governo; QUE o MJSP foi 
con'-tJ(J <>r s jornahstas e polft•cos querendo confirmar, mas que o Declarante 
entendi:l nao pa<jena conf1rmar, jé que tanha esperança de que o Presidente 
mudana du éfa. QUE à tarde do dta 23 de abrtl de 2020, recebeu uma ligaçao do 
Mtntstro RAMOS Indagando ae aena posslvel uma soluçao intermediária, com a salda 
do VALEJXO, mas a nomeaçao de um dos nomes que o Declarante já havia informado 
antes. e &aber FABIANO BORDIGNON ou DISNEY ROSSETI; QUE o Declarante 
informou que havena um tmpacto ao governo e à aua credibilidade, mas que garantida 
a nomeaçao técn1ca e de pessoa nao proxtmamente ligada à famiha do Presidente, a 
soluçao sena acettével; QUE antes de dar a resposta definitiva, disse que teria que 
falar com o D•retor VALEIXO; QUE ligou para o Diretor VALEIXO, que concordou com 
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a substituição sugerindo o nome de DISNEY ROSSETI; QUE o Declarante ligou em 
seguida ao Ministro RAMOS e então manifestou a sua concordância, mas ressalvou 
que seria a única mudança e que não concordava com troca pretendida do 
Superintendente da SRIRJ; QUE o Ministro RAMOS ficou de levar a questão ao 
Presidente e de retomar, mas não o fez; QUE à noite do dia 23 de abril de 2020, 
recebeu informações não oficiais de que o ato de exoneração do Diretor VALEIXO 
havia sido encaminhado para publicação: QUE buscou a confirmação do fato no 
Planalto com os ministros BRAGA NETTO e RAMOS, tendo o primeiro i ado que 
não sabia e o segundo informado que iria checar e retomar, m · QUE, 
durante a madrugada do dia 24 de abril de 2020, saiu a publica ou 
irreversível a demissão do Declarante; QUE o Declarante não de 
exoneraçao de MAURÍCIO VALEIXO e não passou pelo pedido 
escríto ou formal de exoneração do Diretor VALEIXO; QU o dia 24 de 
abril de 2020. encontrou-se com VALEIXO e ele lhe d ria assinado ou 
ferto qualquer pedido de exoneração; QUE VALEIXO d. nte que, na noite 
do dia 23 de abril de 2020, teria recebido uma ligaçã o qual o Presidente 
teria Jhe dito que ele, VALEIXO, seria exone dia e lhe perguntado se 
poderia ser "a pedido"; QUE VALEJXO disse ra~ que como a decisao já 
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estava tomada nao poderia fazer nada para · aa;teiterou que não houve, nem 
partiu dele, qualquer pedido de exoneraçã. IXO poderá esclarecer melhor 
o conteúdo dessa conversa; Pergunta ocorre as exonerações no 
êmbrto do M•nistério da Justiça e sso de assinatura no Diário Oficial 
da Untao. respondeu QUE pe o e de exoneração sao assinados 
eletron•camente pelo Declarante e ao Palácio do Planalto; QUE nao delegava 
esu funçao a subordinados: QUE d assinados pelo Presidente da República e 
em concurso com o ando a origem era um ato produzido pelo MJSP, o 
que serra o caso do Diretor VALEIXO, sempre eram assinados 
pr-w•'lrMnte pelo O ~ tema eletrônico SIDOF antes de encaminhados ao 
Planalto. QUE nun 1\IÇ se recorda, viu antes um ato do MJSP ser publicado 
Mm 3 au4 atstn p,c' ~ros. eletronicamente; QUE em virtude do ocorrido 
d~~·u exon#Jr ar;..-J l! fn ar em pronunciamento coletivo os motivos de sua salda; 
OU f. o ~,~, . n _ u que havta desvio de finalidade na exoneraçao do Diretor 
MAUJ ·1r 11),11 é qual ae aegutna é provével nomeaçao do OPF ALEXANDRE 
R4JAAC 1 A t(· ~,. :~ pró)uma â famllra do presid6nte. e as substituiçOes de 
IOSJ~tr.t"~:' nf Hdo teso sem csusa e o que vrabJIIZarta ao Presidente da República 
anter~~~,r~~:JmtJnr. com ~ttSftt nomeados para colher. como admitído pelo próprio 
prtJ stdl)ttr~ .... er quA! êÚ! chamave de rofatónoa de inteligência. como também admitido 
ptJJo pr()pt.o Pt~fi,c16nto . QUE re.rera que prestou as declaraçOes no seu 
pronuncuarn.,nto pubhc.o para f! clarer..-ar as cucunstanc•aa de sua salda. para expor o 
dosv•o de f1nahdade jâ reconhectdo pelo Suprerllo l nbunal Federal e com o objetivo de 
proltt{lll' 11 auronomu1 da Polfr.ta Federal. QUE rertera que em seu pronunciamento 
nartou faros vordod6rros, maa. em nenhum momento. af1rmou que o Presidente da 
Rcpubhca teria prahcnno um crtme e que essa avahaçao cabe às instttulçOes 
oonpetentoa. QUE posret~ormente . no mesmo dta 24 de abnl de 2020. o Prestdente da 
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~pública fez um pronunciamento no qual confirmou várias das declarações feitas pelo 
da:ante, como de que o Presidente poderia substituir o Diretor Geral, os 

su~nntendentes, qualquer pessoa na pirâmide do Poder Executivo Federal: QUE o 
Presrdente ~a República, apesar disso, não esclareceu o motivo pelo qual realizaria 
essas substttuições, salvo que o Diretor VALEIXO estaria cansado, mas, mais uma vez, 
o Declarante reitera que o cansaço do Diretor VALEIXO era oriundo das pressões por 
sua substituição e de superintendentes; QUE o Presidente também reconheceu que 
uma das causas da troca seria a falta de acesso a relatórios de inteligênc·~PF, mas 
que como o Declarante já esclareceu acima, o Presidente já detin~ ~s ~ .a9ésso, do 
qu~ legalmente poderia ser acessado, via SISBIN e ABIN; QUE aqemai~ '~o~ di~o 
ae~ma, nunca houve pelo Presidente um pedido ao Declara e 1\fgum~latóno 
especifico de inteligência propriamente dito e que, portanto, sT~atendido; 
QUE quanto às informações ou relatórios sobre investigaçõ~ ·.. em curso, o 
Presidente nunca pediu algo ~a espé~ie ao Declarante ~lit'ao ,DJ~et{v VALEIXO, até 
porque ele sabe que não sena atendrdo; QUE o Pr9$1dentE{(tar:(tbém alegou como 
motivo da exoneração de VALEIXO uma suposta fa ~~pefuí~ da Polícia Federal 
na investigação de possíveis mandantes da a$\assinato perpetrada por 
AD~LIO; QUE a Polícia Federal de Minas um amplo trabalho de 
ínvestigação e isso foi mostrado ao President&1li eiro semestre do ano de 
2019, numa reunião ocorrida no Palácio do P lto, a presença do Declarante, do 
Diretor VALEIXO, do Superintendente def~i~~ se com delegados responsáveis 
pelo caso; QUE na ocasião o FJ~lffefl,te· nl6 ~resentou qualquer contrariedade em 
relação ao que lhe foi aprese · QUE·es~esentação ao Presidente decorreu de 
sua condição de vítima e ainda que~!ão de Segurança Nacional, entendendo o 
Declarante que não havia s· ilo 9ROnível ao Presidente, pelas circunstâncias 
especiais; QUE a inv86tíga CJ ~bre pO!siveis mandantes do crime não foi finalizada 
em razao de dec;s~ ft)d1ci contf~ria ao exame do aparelho celular do advogado de 
AD~lfO; QUE o Pre~1dtn~ ti~Jit?tem pleno conhecimento desse óbice judicial; QUE 
o D~clarante entenQe. qu&'e~s do final das investigações, não é possivel concluir se 
AD~LIO agru o~~o J;oltnJ~ *e que. de todo modo, o Declarante, ao contrário do 
af~rmado pubtt~~~ntt! p Presidente da República, na data de hoje (02 de maio de 
202fJ). jam~oht4ru1u invest1gaçao, ao contrário solicitou à Policia Federal o 
máx l'!r,.._,,,rJJo ~.fmda chegou à informar à AGU, na pessoa do Ministro ANDRÉ 
MLf HJ(JI4r,A. t J.:-J ~portãncta de que a AGU ingressasse na causa para defender o 
at:tJ.._, ;,1t r~trJW nao pelo interesse pessoal do Presidente. mas tarnbém pelas 
QU'J1 t~'"J"~ r~~r:•onAdas é Segurança NaCional; QUE o Presidente no pronunciamento de 
~.tta fo,ra !ffa 24 de abfll. também reclamou da falta de empenho do Declarante e da 
Pofíua F tJr16YHJI para esr: lstroCftr as declarações do porterro de seu condomlnlo acerca 
do 11uprnro ~nvolv~tn(lnfo do Pros1d~nte no assassrnato de MARtELE e ANDERSON; 
our f;Jf rer,ISJmaç"o nao prOC,flfJO potl fot o própno Declarante quem solicitou a atuaçao 
do ~APf " da Polir: IA f- ortc ral na apurnçAo do caso e a Policia Federal colheu 
dtlp()•montQ do port'lffO no qusJI ele so retratou, alóm. de realizar outras diligências; 
OLJr np()s o pronunr:•.Jmento da Prcstdento da Repübllca, no qual este afirmou que o 
()(jCfaronfll mont1a , o que arndA ter1a condiCIOnado a troca do Dtretor Geral à nomeaçao 
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mal Nacional sobre o que foi dito pelo Presidente, reputou necessano para 
restabelecer a verdade dos fatos encaminhar ao Jornal Nacional as mensagens 
trocadas com o Presidente na manhã do dia 23 de abril de 2020, e ainda a troca de 
men~agens com a Deputada Federal CARLA ZAMBELLI, pessoa muito ligada ao 
Presidente, à qual, inclusive, estava no pronunciamento do Presidente; O~~ nas 
mensagens com a Deputada fica clara a posição do Declarante de reJeitar a 
possibilidade de aceitar a substituição do Diretor Geral e o nome de NDRE 
RAMAGEM como condição para sua indicação ao STF; QUE de to o o ofensa 
ao Declarante sequer faz sentido, pois se tivesse interessado na a STF, 
teria simplesmente aceito a substituição; QUE lamenta mui r ao as 
mensagens trocadas em privado, mas que não teria como acei feitas 
pelo Presidente, no pronunciamento dele, a respeito do Dec do: Como 
o Presidente da República reagia a respeito de o olícia Federal 
desencadeadas em razão de mandados deferidos pe ribunal Federal? 
Havia algum interesse específico do Presiden d ca sobre alguma 
investigação em curso no STF? responde nte as indagações, o 
Presidente enviou ao declarante a mensagem dia 23 de abril de 2020 
com o línk de matéria de jornal a respeito no STF contra deputados 
bolsonaristas, e agregou que este, seria "ma· o para a troca na PF"; QUE o 
Declarante esclareceu ao Presidente q · Federal cumpria ordens nesse 
inquérito, mas o Declarante ente .. e jamais poderia ter elencado esse 
lnquéríto como motivo para a tr& I da PF; QUE deve ser indagado ao 
PresKJente os motivos dessa men o que ele queria dizer; QUE há uma outra 
mensagem do Presidente sobre e a ora disponibilizada; QUE o Presidente 
jamaas pediria ao OecJ ant · tor LEIXO qualquer interferência ou informações 
desse Inquérito nem o Declarante, nem o Diretor VALEIXO, 
atendenam uma soh tt · ~ d~ tu reza; QUE o Declarante gostaria de sintetizar as 

; . 
provas que pode · r iiJ speito de seu relato; QUE inicialmente indica como 
elementos de pr~ 9.-deAçJ énto do Declarante: QUE, segundo, a mensagem que 
recebeu do P•1denté República no dia 23 de abril de 2020 e as demais 
mensa..9ens iJ --~po . 1zadas; QUE, terceiro, todo o histórico de pressões do 
pres1d~te t(lca ·~ SRJRJ, por duas vezes. e do DG e que. inclusive, foram objetos 
d Oecl~çel~ P hcas do próprio Presidente da República, inclusive em uma delas 

' 
com4u.vo~ça motivo ínverld1co para a substítuiçao do SR/RJ, ou seja, a suposta 
falta de· ~'ltSUtividade; QUE, quarto, as declarações efetuadas pelo próprio Presidente 
da Repúbllcai em seu pronunciamento, nas quais ele admite a intençao de trocar dois 
superintendentes, inclusive, novamente o do Rio de Janeiro, sem apresentar motivos, 
também admite a substituiçao do Diretor VALEIXO invocando motivo inconsistente, já 
que o cansaço do Diretor era provocado pelas próprias pressoes do Presidente, 
também admite que um dos motivos para a troca era obter acesso ao que ele 
denomina relatórios de inteligência quando, na verdade, o Presidente já tinha acesso a 
informações de inteligência produzidos pela PF através do SISBIN e da ABIN, ou seja, 
já tinha ele acesso à toda informação de inteligência da PF à qual ele tinha legalmente 



acesso; QUE, quinto a -
RITOS (SINQ/DICOR ) 

sua insatisfa -
0 

° _mtstro, o!a Declarante, e também admite no m~sm? ~on~exto 
PF aos ?3 com a mformaçao e no que ele denomina relatórios de mtehgencta da 

e . ' QUE, sexto, podem ser requisitadas à ABIN os protocolos de 

e a repassadas P~la_ PF e que demonstrariam que o Presidente da~ li á ~in~a. 
portanto,_ ~cesso as Informações de inteligência da PF as quais legal te a retto; 
QU~. se~mo, esses protocolos podem ser também soli . Di de 
lntehgêncaa da PF; QUE, oitavo, as declarações apresentadas podem 
ser confirmadas, dentre outras pessoas, pelo DPF VALEI D, pelos 
SRIMG, e pelos ministros militares acima mencionad · , o Declarante 
díspon!bíliza neste ato seu aparelho celular para extraçã~ , as ens tr~cad~s, via 
aplicativo WHATSAPP, com o Presidente da ica ntato Prestdente 
Novíssimo") e com a Deputada Federal CAR E tato "Carla Zambelli li") 
e que são as relevantes, no seu entendimen caso; QUE o Declarante 
esclarece que não disponibiliza as demai pois tem caráter privado 
(inclusive as eventualmente apagadas), de mensagens trocadas com 
autoridades públicas, mas sem qualquer ra o caso, no seu entendimento; 
QUE o Declarante também escl a gumas mensagens trocadas com o 
Presidente. e mesmo, com o pes!§Qa ue teve em 2019 suas mensagens 
interceptadas ilegalmente por ER motivo pelo qual passou a apagá-las 
períodicamente; QUE o Declarante . ce que apagava as mensagens não por 
ilícitude, mas para re u · acidádé e mesmo informações relevantes sobre a 
atividade que exe ~ive uestoes de interesse nacional; QUE além da 
mensagem acima e Declarante. revendo o chat de conversa com o 
Presidente identrfí~ · á { 9· u ras mensagens que podem ser relevantes para a 
ínvestigaçao, incJt~ve*,. ensagem sobre o Inquérito no STF e outra com 
determínaçao dQ f>resfde e de que o Dr. VALEIXO seria "substitutdo essa semana, a 
pedido ou ~fí ". a de outra com indicativo do desejo dele de substituição do 
SRIP UI q,Oec nte destaca, ainda mensagens que, de maneira geral, amparam 
o~as cr~·ço?f prestadas pelo Declarante como a de que comunicava ao 
Pre*4ent~pperaf0es senslveis. após a deflagraçao; Aberta a palavra ao Declarante 
para esa~r(tctmento• •dlcionals: QUE respeitosamente, diante das declaraçOes .. 

públicas do-Presidente da República, entende que caberia a ele esclarecer os motivos 
das sucessivas trocas pretendídas do SR/RJ, da troca efetuada do DG da Policia 
Federal, bem como que caberia a ele esclarecer que tipo de informaçao ou relatório de 
inteligência da PF pretendia obter mediante interaçao pessoal com o DG ou o SR/RJ, 
além de esclarecer que tipo de conteúdo pretendia nesses relatórios de inteligência já 
que já tinha acesso a produção de inteligência da PF via SISBIN e ABIN e igualmente 
esclarecer porque essa demanda reiterada no dia 23 de abril de 2020 ao Declarante 
justificaria as substituições do Diretor Geral, de superintendentes e até mesmo do 




