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A Sua Excelencia o Senhor
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Procurador-Geral da Republica

q
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Brasilia, 13 de janeiro de 2015
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PETIC:ÂO N2 5278
REQUERENTE: Ministerio Publico Federal
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Senhor Procurador-Geral da Republica,

•
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De ordem do Excelentissimo Senhor Ministro Teori
Zavascki, em cumprimento a decisao proferida em 19 de dezembro
de 2014 (fIs. 288-290 - copia anexa), nos autos da petic;:ao
5.245, encaminho-lhe corn vista o(s) termo(s) de depoimento
nQ
13, autuado no Supremo Tribunal Federal como peticao
n" 5278 .
Atenciosamente

•

I

Marcio Schiefler Fontes
Juiz Instrutor
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Supremo 'l'n'6ul1a{ Teaera{

Peti9ăo

In

q

5245 _
RElATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
REQTE.(S): MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAl DA REPUBLICA

DECISĂO:

78

1. Trata-se de requerimento formulado pelo
Procurador-Geral da Republica, complementar a pedido de homologa<;ăo de
acorda de colabora<;ăo premiada firmado entre o Ministerio Publico Federal e
Alberto Youssef, conforme preve o § 7° do art. 4° da Lei 12.850/2013, com
vistas sobretudo a (a) determinar a cisăo processual, mantendo-se em trâmite
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perante esta Corte apenas as apura<;6es relacionadas a detentores de
prerrogat',va de foro, na linha do entendimento firmado no julgamento do Inq
3515 AgR (Relator(a): Min. MARCO AURElIO, Tribunal Pleno, DJe de 14-032014); (b) deferir, nos termos do item VI, as providencias relac',onadas aos
termos do depoimento prestado por Alberto Youssef. Para tanto, ratificou o
pedido de homologa<;ăo e requereu tambem reconhecimento da' vaJidade de
todos os procedimento adotados na tomada de depoimentos do colaborador;
autoriza<;ăo para que o Ministerio Publico mantenha uma copia dos
depoimentos assinados, alem de c6pia da midia dos aludidos depoimentos;
instaura<;ăo de procedimentos autânomos para cada termo em que haja
competencia do Supremo Tribunal Federal; designa<;ăo de juizo federal para a
execugăo

das medidas relacionadas ao acordo.

2. Na data de hoje proferi decisăo homologataria do acord o de
premiada, no âmbito de procedimento correlato a 'este, de
tramita,ăo oculta e sob segredo de justi,a, de mod o que a validade dos
colabora<;ăo

depoimentos se acha ja ratificada, nos limites da legislag8.o de regencia.

Segundo precedente do Supremo Tribunal Federal, cabe

apenas ao pr6prio tribunal ao qual toca o fora por prerrogativa de fungăo a

analise da cisăo das investiga,oes (Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOll, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011, DJe-173 DIVULG 08-092011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VDL-02583-01 PP-00066), assim como conforme orientag8.o mais recente - de promover, sempre que possfvel, o

desmembramento de inquerito e pe,as de

investiga<;ăo

correspondentes, para

manter sob sua jurisdigăo, em regra, apenas o que envolva autoridade corn

V-

39

83

prerrogativa de foro, segundo as circunstâncias de cada caso (Inq 3515 AgR,
Relator(a): Min. MARCO AURELlO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014,
Ac6RDĂO ELETRONICO DJe-050 DIVULG 13-03-2014 PUBLIC 14-03-2014),
entendimento que ademais ja se aplicava desde ha mUlta quando claramente
incidente, coma no casa, hip6tese de "conveniencia da instrugao e {... J
racionalizagao dos trabalhos" (AP 493 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE,
Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2008, DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC
07-11-2008 EMENT VOL-02340-01 PP-00121 RTJ VOL-00208-01 PP-00014).
Faz-se necessario esclarecer, entretanto, que essa diretiva
deve ser afastada na preseng8 de situag6es excepcionais, em que os 1atos se
revelem "de tai forma imbricados que a cisăo por si s6 implique prejulzo a seu
esclarecimento", jă que "a competencia constitucional originâria para o

78

In

q

julgamento de crimes imputados a determinados agentes publicos e
autoridades publicas, dentre elas parlamentares federais", pode vir "a abranger,
conforme a excepcionalidade do caso, por prorroga<;ăo, os crimes conexos e
os coacusados desses mesmos crimes (arts. 76, 77 e 79 do C6digo de
Pracesso Penal)" (AP 853, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em
19/05/2014, DJe-097 DIVULG 21/05/2014 PUBLIC 22/05/2014)
Destaca-se que o momente nao versa sequer abertura de
inquerito, mas autenticas pegas de informagao, e a cautela observada pelo
dominus litis merece acolhimento, ja que, antes de mais nada, prestigia o
principio do juiz natural.
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3. No requerimento constante do item VI, 9 (fis. 124-125),
referente ao "Termo de Colaboragao 49", o Procurador-Geral da Republica
afirma que nao consta pedido especîfico em relagao as providencias a serem
tomadas em razao "da aus€mcia de anotaqao pela Ministerio Publico Federal no
momento adequado de todas as referencias no termo" e, por estar lacrado,
requer que, ap6s sua abertura, sejam tomadas prav',dencias de acordo com o
seu conteudo.
ContudO, nao ha como deferir o pedido, porquanto compete ao
titular da agăo penal o exame do depoimento prestado pelo colaborador e
requerer aquilo que Ihe cabe, ja que "a iniciativa do procedimenta investigat6rio
deve ser confiada ao MPF contando corn a superyisao do Ministro-Relator do
STP' (Pet 3.825-QO, ReI. p/ ac6rdâo Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de

04-04-2008) .

4. Ante o exposto, defiro os requerimentos de cisao processual,
mantendo-se no Supremo Tribunal Federal aqueles termos em que figurem
detentores de prerrogativa de fora correspondente (item VII, g), com remessa
dos demais aos jufzos e tribunais indicados, corn excegăo do constante no item
VI, 9 (fis. 124-125), referente ao "Termo de Colaboral'ao 49", o qual, por ora,
indefiro.
Defiro, ainda, a manutengâo, pela parte requerente, de "uma
das vias dos depoimentos assinados", mediante aposigâo de identificagâo
coma "via PGR", bem assim a manutengâo de copia da midia corn tais
depoimentos.
Cumpra-se conforme descrito no item VII de fis. 125-126,
certificanda-se, observada a excegăo acima destacada.
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Intime-se.
Brasilia, 19 de dezembro de 2014.
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Em relagao ao item VII, 9 (fis. 125-126), referente ao "Termo de
Colaboragao 49", autue-se em procedimento autânomo, observados o segredo
de justiga e a tramitagao oculta. Rompa-se o lacre, certificando-se, e de-se
vista do termo ao Procurador-Geral da Republica.
Defiro o requerido no item VII, h, designando o juizo referido no
item VI, f.
Designo o Juiz Marcio Schiefler Fontes, magistrado .instrutor
convocado para atuar neste Gabinete, nos termos dos arts. 3°, III, da Lei
8.038/1990 e 21-A, § 1°, 1, do RISTF, a supervisăo do cumprimento do ora
deferido, ja a partir de 5 de janeiro vindouro, com autorizagăo para subscrever
os expedientes necessarios inclusive.
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Ministro TEORI ZAVASCKI
Relator
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TERMO DE COLABORACĂO N° 01
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TERMO DE DECLARA<;OES
que presta ALBERTO YOUSSEF
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Ao(s} 02 dia(s) do mes de outubro de 2014, nesta Superintend€mcia Regional do
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA,
Delegada de Polida Federal, Classe Especial, matricula n° 8190, atendendo a requisig80
- -·do Procurador Geral da Republica constante do Oncio n° 1152/Gab para se proceder -8
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.65972, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaborac;:ao
que sera levado â ratificac;ăo do Procurador Geral da Republica, e na presenc;:a do
Procurador da Republica ROBERSON HENRIQUE POZZOBON e do Procurador Regional
da Republica ANTONIO CARLOS WELTER, com delega9ao daquele para atuar no caso, e
do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR
56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,. atendendo -aos ditames da Lei
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, eseu delensor legalmente
nomeado para Ihe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei n°
12.850/2013; QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntaria
com investigac;ăes policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministerio
Publico Federal; QUE o declarante renunda, na presenga de sua defensora, ao direito ao
sil€mcio, firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da
Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante esua defensora autorizam·expressamente e estao
dentes do registro audiovisual do presente ato de colaboragao em midia digital (HD
.. Samsung Hera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), alem do registro escrito (duas vias
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os
quais serao, ao final do ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do
Ministerio Publico Federal ora presente, o qual ficara responsavel pela guarda, cust6dia e
preservac;:ao do sigilo das infermac;ăes; QUE o declarante afirma estar dente de que o
presente ato de colaborac;:ao dependera da homologa98o do Poder Judiciario, o qual
verificara a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a
homologac;ao caso nao atenda aos requisitos legais ou adequa-la ao case concreto,
. ·estando ciente, ainda que, os efeitos da colabora9ao premiada dependem de um ou mais
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I -;. a
identifica9ăo dos demais coautores e partlcipes da organizac;ăo criminosa e das infrac;ăes
penais por eles praticadas; II - a reVelay80 da estrutura hierarquica e da divisăo de tarefas
da organiza98o criminosa; III - a prevenc;ao de infraC;ăes penais decorrentes das atividades
da organizagao criminosa; IV - a recuperagao total ou parcial do produto ou do proveite das
infragoes penais praticadas pela organizagao criminosa; bem como a concessao do
beneficio levara em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a
gravidade e a repercuss80 social do fato criminoso e a eficflcia da colaborayăo; QUE o
declarante tambem declara estar dente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da
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Lei n° 12.850/2013: I - usufruir das medidas de prote~ao previstas na legisla~ao espeeifica;
11- ter nome, qualificacao, imagem e demais informac;oes preselVados; 111- ser eonduzido,
em jurzo, separadamente dos demais coautores e partieipes; IV - participar das audiâncias
sem eontato visual corn os outros· acusados; V - nao ter sua identidade revelada pelos
meios de comunicayâo, nem ser fotografado ou filmado, sem sua previa autorizacao por
escrito; VI - cumprir pena em estabeleeimento penal diversa dos demais corn~~us ou
condenados; aUE, a fim de esclarecer os fatos declara que no ano de 1997 eonheceu a
pessoa do Deputado JOSE JANENE,:com quem desenvolveu um vineulo de amizade; aUE
no ano de 2001 o mesmo apresentou dificuldades financeiras e solicitou auxilio financeiro
para uma campanha , tendo o deelarante repassado ao mesmo cerca de US$ 12 milhoes
oriundos da atividade de cambio do declarante, tanto no Brasil (Londrina e Saa Paulo)
como no Paraguai; aUE, seguiu fazendo algumas operac6es financeiras para o mesmo ate
ser preso no ano de 2003 na Operacao BANESTADO; aUE, antes de ser preso,
apresentou a JOSE JANENE os dirigentes da empresa BONUS BANVAL, corn a qual ele
passou a operar; aUE, ao sair da prisăo o ~Mensalao~ ja havia eclodido e JOSE JANENE
ja mantinha contato corn a pessoa de PAULO ROBERTO COSTA o qual teria sido
empossado como dirigente da empresa TBG (gasoduto); aUE, recorda-se de ter feito no
ano de 2003 um pagamento a PAULO ROBERTO COSTA em um shopping no valor
aproximado de trezentos mii dolares por conta de um contrato entre a TBG e a
MITSUIICAMARGO CORREA, a mando de JOSE JANENE; QUE, entre 2003 e 2005 ficou
afastado dos neg6cios por conta da sua prisăo; aUE, ao sair JOSE JANENE estava
atuando junto a empresa CSA de CLAUDIO MENTE e RUBENS ANDRADE a qual de fato
possuia atividade operacional e atuava no ramo de projetos e prospeceăo de neg6cios,
sendo feitas todavia algumas emiss6es de notas a mando de JOSE JANENE; aUE, no
ano de 2005, PAULO ROBERTO ja atuava junto a Diretoria da PETROBRAS, cabendo ao
dectarante reatizar caleta de valores e pagamentos a manda de JANENE em traca de
camiss6es, inclusive a fim de reaver os recursos que havia emprestado a JANENE; aUE,
PAULO ROBERTO foi nomeada como diretor no ano de 2004, acreditando o dectarante
que no periodo em que esteve preso algum outro opera dor financeiro realizau o trabalho
que posteriormente foi atribuido ao declarante; aUE, esses valores com os quais o
declarante lidava se tratavam de pagamentas feitos par empreiteiras contratadas pela
PETROBRAS; QUE, questionado coma se deu o ingresso de PAULO ROBERTO COSTA
na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, afirma que soube por JANENE que esta
seria uma manobra politica engendrada por JOSE JANENE em parceria com os deputados
PEDRO CORREA e PEDRO HENRY do PP, sendo que a fim de pressionar o governo o PP
inclusive promoveu o trancamento da pauta juntamente com outros partidos aliados; QUE,
pelo que sabe a nomea<;1\o de PAULO ROBERTO COSTA teve liga<;1\o corn a competencia
tecnica ca mesma, juntamente com a dispasic;ăo deste em promover o esquema de
contrataţao de empreiteir:as dispostas a contribuir para a partida; aUE, em por voita ~e
2007, JOSE JANENE cameeou a ficar doente e o deelarante passou a ter uma participac;ăo
mais ativa no esquema financeiro, inclusive tomando algumas decis6es quanto a
pagamentos e transferância de valores, passando a lidar diretamente corn algumas
empreiteiras, mormente par conta do temperamento dificil de JOSE JANENE; aUE, diz fer
se reunido por diversas vezes com empreiteiras, PAULO ROBERTO e JANENE em hab~is
no Rio de Janeiro e Sâo Paula, bem assim na residencia de JANENE no bairro Itaim, em
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S13.a Paulo; aUE, nessas reuni6es record a-se de ter presenciado alguns diretores de
empreiteiras fazendo comentarios acerca de listas de empresas que deveriam ser
contratadas havendo algumas reciamac5es dirigidas a PAULO ROBERTO de que por
vezes a ordem de cantratac13.o n13.a estava senda respeitada; aUE, essas reunioes eram
peri6dicas de duas a tres vezes ao mes; aUE, segundo teve conhecimento, as grandes
.. empreiteiras reuniam-se para definir os ganhadores das licitayoes junto a PETROBRAS,
deliberando tambem o que seria reservado as empresas menores; aUE, questionado
ace rea do envolvimenta de dos dirigentes das empresas nesse esquema, diz acreditar que
n13.o apenas os diretores mas .05 donos tinham ciencia do esquema, o mesmo se aplicandC>
aos acionistas majoritarias; aUE, dentre as grandes empreiteiras que participavam do
esquema anteriormente mencionado, cita: OAS, GALVAO ENGENHARIA, ENGEVIX, IESA,
CAMARGO CORREA, UTC, ODEBRECHT, MENDES JUNIOR, SETAL, MITSUI TOYO,
SKANKAS, QUEIROZ GALVAO, ANDRADE GUTIERREZ, TOME ENGENHARIA; QUE,
dentre as empresas de medio parte, destaca: JARAGUA EQUIPAMENTOS,
CONSTRUCAP, ENGESA, DELTA, TOSHIBA, dentre outras que nao recorda no momento;
aUE, a pauta das reuniaes das quais participau era relativa a contratos e comissoes a
serem pagas; aUE, deseja esclarecer que as comissoes eram obrigat6rias, ou seja, as
-empresas que nao pagassem sofriam retaliayoes, podendo citar o caso da empresa
DELTA; aUE, perguntado se havia algum repasse previo por parte das empresas, afirma
que de regra n13.o, mas soube de empresas em relac13.o as quais teria sido exigido o
pagamento de comissăo jâ na emissao dos convites; aUE, assevera que isso nao ocorria
no âmbito da Diretoria de Abastecimento, mas na Diretoria de Serviyos; aUE, segundo
seube a relayao de empresas a serem convidadas era definida pela Diretoria de Serviyos,
competindo a Diretoria de Abastecimento excluir e incluir algum licitante de maneira
fundamentada e a fim de atender os interesses das empreiteiras e do partid o; aUE JOAO
VACARI, mesmo antes de assumir como tesoureiro do PT atuava perante a Diretoria de
Servicos dando ordens ao diretor RENATO DUaUE, sendo que alguns pagamentos de
comissoes devidas pelas empreiteiras, pelo que sabe, teriam sido feitos por meio de
doayoes oficiais ao Partido dos Trabalhadores; aUE, acerca de quem exercia o papel
desempenhado pela declarante junto a Diretoria de Serviyos, diz nao saber; aUE,
questionado coma se dava a dinâmica do favorecimento no âmbito das comissoes de
licitayao, afirma que, segundo soube, as empreiteiras nao tinham conhecimento previo do
oryamento base da PETROBRAS, fazenda um escalonamento de preyos entre si conforme
pactuac;:ao em relac;:ao a quem deveria ser o vencedor; aUE, segundo sabe, as empresas
que nao ganhariam a licitac;:ao sequer elaboravam o oryamento detalhado a fim de nao ter
custos inuteis; aUE, afirma que a margem aceitavel de variayao acerca do oryamento-base
seria entre -15 e +20%, sendo que no caso de valores muito exorbitantes do oryamento ou
fora da margem anteriormente referida as empresas eram chamadas para fazer um ajuste;
aUE, recorda-se que em determinada oportunidade a empresa aUEIROZ GALVAO teve
de ajustar uma propasta em cerca de um bilhao de reais a fim de viabilizar a sua
contratayao; aUE, questionado se em relayăo aas cantratos celebrados pelas grandes
empreiteiras havia sempre um ajuste previo para a contratayao, afirma que sim, podendo
isso ser aferide pela media dos valores recebidos pelas grandes empreiteiras junto '·a
PETROBRAS em um determinado periodo, ou seja, soma dos contratos das grandes
empreiteiras em determinado periodo tende a ser muito parecida dado ao ajuste mantido
CONFIDENCIAL
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entre elas; QUE" questionado do porque os vaJores dos contratas serem sempre muito
proximos do limite de 20% pasitivo, afirma que as empresas tendiam a oferecer propostas
sempre altas, senda chamadas posteriormente para renegociac;ăo, senda que a partir do
escalonamento de propostas sempre a empresa previamente definida era aquela chamada
ara renegociar e, ainda, por vezes· chamava-se a primeira e a segunda; aUE, segundo
sabe era rarD' uma"empresa oferecer'propostas abaixo do limite de +20%; aUE, competia
tam bem ao declarante fazer o assessoramento junto as empreiteiras para a realizayao de
aditivos, sendo que no caso das refinarias, os mesmos foram uma regra eis que antes da
contratayao das empresas para a execuyao das obras o projeto executivo nao estava
concluido; aUE, a PETROBRAS contratou empresas para a realiza9ao do projeto
executivo; aUE, nao sabe porque nao foi esperada a conclusao da projeto executivo a fim
de evitar ou minimizar a necessidade de aditivos contratuais junto as obras das refinarias;
QUE, com rela~ao ao suporte politico de PAULO ROBERTO COSTA, aponla que por voita
do ano de 2005/2006 PAULO ROBERTO ficou doenle e houve um movimenlo polilico,bem
coma por parte de alguns funcionârios da pr6pria PETROBRAS a fim de destitui-Ia do
cargo; aUE, para que isso nao ocorresse, entrou em cena a bancada do senado do PMDB,
podendo cilar os senadores VALDIR RAUPP, RENAN CALHEIROS, ROMERO JUCA, bem
corn o o Ministro EDSON LOBAO, senda que a partir de entao a PMDB passou a receber
uma parcela das comissoes relativas aos contratas da PETROBRAS, cabendo a
FERNANDO SOARES fazer as transferencias financeiras implementadas pela declarante
no que tange aos valores devidos ao PMDB, limitando-se o declarante aos recursas do PP;
- aUE, acerca da distribuic;aa dos valores a serem recebidos pelos partid os, afirma que de
regra era de 1% sobre o valor dos contratos, sendo que em algumas hip6teses as
empreiteiras buscavam negociar esse percentual de acorda cam a margem de lucro ou o
valor do contrato; aUE" as empreiteiras negociavam essa reduc;ăo de valores junto a
JANENE e o pr6prie declarante, sendo que a palavra final era dada por PAULO ROBERTO
COSTA; aUE, O mesmo se aplicava no caso dos aditivos todavia, via de regra a comissăo
dos aditivos era maior do que 1%, podendo chegar ate 5%, sendo tais percentuais
negociados nas reunioes anteriormente mencionadas das quais o declarante participava,
junlamenle com JANENE e PAULO ROBERTO COSTA; QUE, tais valores eram pagos
pelas pr6prias empreiteiras sendo que inicialmente JANENE indicava ao declarante quem o
masmo deveria procurar junto as empresas; aUE, esclarece que eventualmente o valor da
comissao sofria uma deduC;ao de impostos, todavia a regra era de que o comissionamento
fosse feito cam base na valor bruto; aUE, esses valores eram pagos tanta em especie
como por meio de emissăo de notas com base em contratos ficticios de prestac;ăo de
servic;os, existindo empresas que preferiam reali zar os dep6sitos no exterior, como no caso
da ODEBRECHT, por exemplo; aUE, aeerca dos controles desses pagamentos, afirma que
era feito inicialmente por JANENE ate o ano de 2010, sendo que dali por diante isso
passou a ser feilo pelo declaranle, por JDAO CLAUDIO GENU e PAULO ROBERTO; QUE,
acrescenta que em cada empresa o deelarante mantinha centato corn determina dos
funeionarios, tendo eondic;oes de detalhar tais informac;oes posteriormente; aUE, afirma
que o eon'trole mantido por p'arte do declarante funcionava atraves de lanc;amentos que
eram de responsabilidade de RAFAEL ÂNGULO LOPES; QUE, de posse dessas
informac;oes o declarante diz ter condic;oes de ligar cada lanc;amento financeiro a sua
finalidade e ao seu destinatario; aUE, assevera que muitos pagamentos eram feitos por
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meio de transferencias no exterior em tavor das off shores de LEONARDO MEIRELLE,
NELMA PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA; QUE, diz ja ter
utilizado os servic;os de HABBIB CHATER para a realizac;ao de pagamentos em Brasilia,
sendo que o declarante mandava um emissario ate o mesmo recolher a quantia e fazer a
entrega a quem de direito; aUE, nesses casos as pessoas que acionava eram ADARICO
NEGROMONTE e RAFAEL ANGULO; QUE, assevera que tai modalidade era uma
excec;ao, vez que na maior parte das vezes o valor era sacado em especie e entregue em
măos pela declarante ou pelos emissarios anteriormente nominados; aUE, os valores em
especie eram obtidos junto as contas da MO CONSULTORIA ou outras empresas de
WALDOMIRO, junto a LABOGEM ou PIROQUIMICA; QUE, questionado acerca de como
se dava o seu deslocamento afirma que ocarria tanto em avioes comerciais coma avioes
fretados, os quais eram pagos em especie, sem emissăo de nota fiscal; aUE, diz nunca ter
tido problemas em aeroportos, tendo o pr6prio declarante viajando corn dinheiro preso ao
corpo; aUE, questionado acerca da distribuic;ăo dos valores pagos pelas empreiteiras, ou
seja de 1% sobre os contratos, afirma que inicialmente eram deduzidos os custos de
emissao de nota fiscal e transporte (fretamento de avi6es ou voos comerciais), em tomo de
25%; aUE" ap6s a deduc;ăo dos custos, a comissao era rateapa da seguinte forma: 30%
para PAULO ROBERTO COSTA, 5% para o declarante, 5% para JOAO CLAUDIO GENU e
60% para JOSE JANENE; aUE, o declarante informa que era responsavel pela controle de
caixa dos valores, sendo que nas casas de recebimento de parcelas de contratos o
declarante retinha os valares em especie ou os recursos eram buscados junto as
empreiteiras conforme a necessidade; QUE, a divisăo dos valores entre os membros do
Partid o Progressista (dentro da margem de 60%) era definida por JANENE, sendo que
ap6s a marte deste o pr6prio declarante se encarregou dessa divisaa; aUE, em
determinada oportunidade PAULO ROERTO determinou a entrega de valores, recordandose no caso da campanha para o Senado de GLEISI HOFFMAN no ano de 2010, quando o
declarante pessoalmente entregou a quantia de R$ 1000.000,00 (um milhaa de reais) para
um senhor em um shopping de Curitiba; QUE, diz que PAULO ROBERTO em determinada
oportunidade tam bem disse para o declarante ~arruma( dinheiro para a campanha de
VALDIR RAUPP, tendo o declarante procurado a empresa QUEIROZ GALVAO, a qual lez
uma doa!;ăo oficial para a campanha do citado parlamentar, tendo descontado esse valor
do que era devido ao PP; aUE, acerca desse esquema de financiamento polftico a partir
de comiss6es sobre contratos da PETROBRAS, consigna espontaneamente que o governo
federal (PT) tinha certamente conhecimenta desse esquema; aUE, questionado acerca de
quais empresas uti1izava para emissăo de notas, diz que utilizava as empresas de
WALDOMIRO (MO CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ), empresas de LEONARDO
MEIRELLES (nao recordando o nome no momento) sende que eventualmente a GFD
emitiu notas tambem ficando o declarante, nesse case, cem a verba destinada a cobertura
de custos de emissăo de nota fiscal; aUE, as empresas MO CONSULTORIA, RCI e
RIG1DEZ năo possuiam funcionarios ou qualquer estrutura operacional capaz de prestar
qualquer servic;o de assessoria, podendo afirmar com seguranc;a que quaisquer contratos
firmados pelas mesmas junto as empreiteiras eram ficticias e ape nas mi:mejados a fim de
justificar a transfer~ncia de valores; aUE, corn relac;ăo a empresa LABOGEN, afirma que a
mesma foi reativada e passou a fazer um trabalho serie por iniciativa do declarante a fim de
que pudesse reaver os valares devidos por LEONARDO MEIRELLES, senda tai
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empreitada do panta de vista juridica foi acampanhada por MATHEUS OLiVEIRA; QUE,
questionado aeerea dos valores a serem pagos a PAULO ROBERTO COSTA, afirma qu~
inicialmente os valores eram entregues a CLAUDIa ~ENU e posteriormente a pessoa de
MARCI O, genra de PAULO ROBERTO COSTA; UE, MARCI O passuia um camercia
~serio~ na visao do declarante. Nada mais havend a ser eonsignado, determinou-se que
- - :fosse eneerrado o presente term .....que, lido e ac do conforme vai por todos assinado e
lacrado em envelopes corn Iaer
umero 105,95
0596 padrao Polida Federal.
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Idet dos Santos

~~~/~~~~~~;;~~~~---~ oao Paulo de Alcantara

-A difusăo nao autortzada des conhecimento
caracteriza vlola~o de slgllo fu clonal capllulado no
art. 325 do C6digo Penal Braslleiro.
Pena: reclusâo de 2 (dols) a 6 (seis) anos e multa.

I
Constitui crime reallzar a Interceplaţăo de comunlca~6es
telef6nlcas, de Informatica ou telemiltica, ou quebrar segredo de
Jutltlt;a, sem autorlza~ăo Judlclal ou com objativos nAo
autorlzados em Iei, nos tennos do art. 10 da lei 9.296196.
Pena: Reclusăo de dols a quatro anO$, e multa.
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Ao(s) -.13 dia(s) do mes de outubro de 2014, nesta SuperintendE!Ocia Regional do
Departamento de Policia Federal, em CuritibalPR, perante FEUPE EDUARDO HIDEO
HAYASHI, Delegado de Policia Federal, 1a . Classe, matricula n° 16027, atendendo a
requisi~ăo do Procurador Geral da Republica constante do Oficio n° 1152/Gab para se
proceder II oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acorda de
colaborac;ăo que sera levado ti ratifrcac;ăo do Procurador Geral da Republica, e na
presenl'a do Procurador da Republica ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com
delegac;ăo daquele para atuar no caso, e do advogado. do declarante, TRACY JOSEPH
REINALDET DOS SANTOS, OABIPR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7', inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afinma que o
advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OABIPR 56300, ora presente, e
seu defensor legalmente nomeado para Ihe assistir no presente ato, conforme determina o
§15 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante afirma que pretende colaborar de
forma efetiva e voluntaria corn investigac;oes policiais e processos criminais, nos termos
firmados com o Ministerio Publico Federal; QUE o declarante renuncia, na presen~a de seu
defensor, ao direito ao silencio, firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nas
termos do §14 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante esua defensora
autorizam expressamente e estăo cientes do registro audiovisual. do .. presente _ato_de ..
colaboral'ao em midia digital (HD Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7),
alem do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do
art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais serăo, ao final do ata, devidamente lacrados e
entregues ao representante do Ministerio Publica Federal ora presente, o qual ficara
responsavel pela guarda, custodia e preserva9ăo do sigilo das informa90es; QUE o
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de coiabora9ăo dependera da
homologa9ăo do Poder Judiciario, o qual verificara a sua regularidade, legalidade e
voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologac;ăo caso năo atenda aos requisitos
legais ou adequa-la ao casa concreto, estando dente, ainda que, os efeitos da colabora~ăo
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados,.dentre outros,. conforme o
art. 4° da Lei n° 12.850/2013: l-a identificac;ăo dos demais coautores e participes da
organîzac;ăo criminosa e das infra~oes penais por eles praticadas; Il - a revelac;ăo da
estrutura hierarquica e da divisăo de tarefas da organizac;ăo criminosa; III - a preven~ăo de
infra90es penais decorrentes das atividades da organiza~ăo criminosa; IV - a recupera9ăo
total ou parcial do produto ou do provelto das infrac;oes penais praticadas pela organizac;ăo
criminosa; bem como a concessăo do beneficio levara em conta a personalldade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussăo social do fato
1
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criminoso e a eficacia da colabora yao; QUE o declarante tambem declara estar ciente dos
direitas do colaborador previstos no art. 5° da Lei n° 12.860/2013: 1- usufruir das medidas
de prote9ăo previstas na legislac;:ăo especifica; 11 - ter nome, qualificac;:ăo, imagem e
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demais informac;:5es preservados; 111- ser conduzido, em juizo, separadamente dos demais
coautores e participes; IV - participar das audiemcias sem contato visual corn os autros
acusadas; V - nao ter sua identidade revelada pelos meios de comunica9âo, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua previa autoriza9aO por escrito; VI - cumprir pena em
. estabelecimento penal diverso dos demais corn§us ou condenados; QUE indagado acerca
dos fatos referentes ao Anexa n. 13, NAVIOS E SAMSUNG, afirma que PAUL080BERTO
COSTA intermediou o aluguel de um navio plataforma junto a area internacional da
PETROBRAS, em contrato que foi formalizado entre a SAMSUNG e a PETROBRAs,
tambem corn a participaţao da MITSUE, cujo representante no Brasil era JULIO
CAMARGO; QUE para viabilizar a assinatura do contrata corn a SAMSUNG, foi
demandado que JULIO CAMARGO repassasse para o PMDB percentual que o declarante
nao sabe precisar, mas que se destinava a pagamento de vantagem indevida a integrantes
do partida PMDB, notadamente o deputado federal EDUARDO CUNHA, bem como em
favor de PAULO ROBERTO COSTA, il epoca Diretor de Abastecimento da PETROBRAs;.
QUE para gerar tai valor, JULIO CAMARGO, agindo como broker em tai opera9âo,
inclusive respaldado em contrata firmado entre ele e a SAMSUNG, passou a repassar
valores a FERNANDO SOARES, conhecido por FERNANDO BAIANO; QUE JULIO
CAMARGO, enquanto broker, recebia comissionamento da SAMSUNG, em percentual que
o declarante desconhece, mas a partir do qual passou a fazer frente aos pagamentos
destinados a FERNANDO BAlAN O; QUE FERNANDO SOARES representava o deputado
EDUARDO CUNHA, do PMDB; QUE afirma que FERNANDO SOARES "representava" o
PMDB no ambito da PETROBRAs, isto e, era o operador do PMDB tai qual o declarante
era o operador do PP; QUE FERNANDO SOARES, nesse sentido, viabilizava recursos em
especie para pagamentos' de propinas e formaţao de caixa dois, desde o ano de 2004; .
QUE indagado sobre o que sabe de FERNANDO SOARES, afirma que foi ele quem fez a
"jun9âo" do PMDB, tanto da Câmara Federal quanto do Senado Federal, cam PAULO
ROBERTO COSTA, para que, junto com o PP, mantivessem PAULO ROBERTO na
posi9ao de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE em decorrencia disso, PAULO
ROBERTO COSTA passou a viabilizar tambem a destinaţao de valores ao PMDB
decorrentes de contratos firmados junta ă PETROBRÂS, tanta no âmbito da Diretaria de
Abastecimento quanto da Diretaria Internacional, em ambas por intermedia de FERNANDO
SOARES; QUE o contato de PAULO ROBERTO COSTA na area internacional era a
pessoa de NESTOR CUNATE CERVER6, este tambem indicado pelo PMDB- para
coardenar a Diretoria Internacianal; QUE indagado sobre fraudes especfficas praticadas no
âmbito da Diretaria Internacional, afirma que sabe que FERNANDO SOARES operava em
favar do PMDB em tai diretaria, mas nâo sabe detalhes das operaţ6es e dos contratos,
embara saiba que um cartel de empresas tam bem funcionava em tai diretaria, geranda
valores excedentes para pagamentos de propina e' formayăo de caixa dois; QUE
especificamente em rela9ao ao afretamenta do navio plataforma referido, o declarante nâo
sabe dizer se hauve algum favorecimenta pessaal de NESTOR CERVERO; QUE durante a
aluguel, a SAMSUNG suspendeu a comissionamento que era pago em favor de JULIO
2
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CAMARGO no exterior referente a tai locavao, embora continuasse a prestar e a receber
da PETROBRAs os valares devidos a titula de aluguel do navio platafarma; QUE· o
comissionamento se referia a intermediat;ţao feita por JULlO CAMARGO; QUE o
p.agamento do comissionamento era feito mediante emissăo de invoice, no exterior; QUE
acredita que havia contrata de brokeragem entre uma das empresas de JULIO CAMARGO

e a SAMSUNG, passivelmente a TREVISO, AUGURI ou PIEMONTE; QUE JULI O
CAMARGO demandou a SAMSUNG na Carte de Londres para receber as comissoes que
deixaram d~ ser pagas; QUE diante da paralisa9âo do pagamento d~s_ c;::omissoes, JULIO

CAMARGO deixau de repassar tai dinheira a FERNANDO SOARES; QUE EDUARDO
CUNHA, por conta disto, realizou uma representac;âo perante uma comissâo na Câmara

In

e JULIO CAMARGO; QUE requisitou que tais informa90es fossem prestadas pela
PETROBRAS, sendo que na realidade isso foi um subterfllgia para fazer pressâo em

JULIO CAMARGO a fim de que este vallasse a efetivar os pagamentas a FERNANDO
SOARES que, por sua vez, os repassaria aa PMDB; QUE diante de tai pressao, JULIO
... - CAMARGO, de um lado, demandou contra a SAMSUNG em Londres, por causa dos
contratos que esta possufa
suas empresas, conforme dito; QUE de autro lada, por
conta da pressâo, JULIO CAMARGO pagou, ele propria, as vantagens indevidas el pessoa

8

corn

de FERNANDO SOARES, por intermedia do declarante; QUE o pagamenta realizada pela

87

declarante foi no total de R$ 6 milhoes de reais, em especie; QUE desse mantante,
recebeu 70% no exterior mediante operaeoes de d61ar cabo, viabilizadas por contas de

LEONARDO MEIRELLES, e os autras 30% em especie, entregues por JULIO CAMARGO,

95
7

pela pessoa de FRANCO, tendo o declarante retlrado o mcntante no escrit6rio utHizado
pelos mesmos em Sâc Paulo/SP; QUE na sequeneia, o declarante repassou os valqres a
FERNANDO SOARES, no seu escrit6ria na Av. Rio Branco, em Sâc Paula/SP, por diversas

vezes, na ano de 2012 ou 2013; QUE JULIO CAMARGO tambem deveria pagar 1

milhăa

de d61ares diretamente el pessoa de PAULO ROBERTO COSTA, mas isso nâo acabcu
sendo pago; QUE PAULO ROBERTO cabrou a valor aM dias antes do declarante e aquele
serem presos na Operac;:âo Lava Jato; QUE JULIO CAMARGO, embora houvesse
cobranc;a de PAULO ROBERTO, disse que apenas pagaria quando recebesse suas
comiss6es da SAMSUNG. Nada mais havendo a ser·cansignado, determinou-se que fosse
encerrado a pre
~o que, 1
onforme ~ por todos assinado e lacrado
em enveJopes cam lacre n' era 10619 e 10620 pa r
eia Federal.
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dos Deputadas, e nela pediu infarma90es junta â PETROBRAs acerca da MITSUE, TOYO
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Constitui crime reaiizar a intercepta~o de cornunlca,,6es
telefOnlcas, de informatica ou telemirtica, ou quebrar segredo de
Justlo;a, Bem autorîza!;ăo judiclal ou com objetivos n:io
autorlzados am Iei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196.
pena: Raclusăo de dois a quatro anos, e multa.
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A difusăo nao auoorizada deste conhecimento
caracteriza viola"ao de sigilo funcional capitulado no
art. 325 do C6dlgo Penal Brasileiro.
Pena: reclusfio de 2 (dois) a 6 (seI5) anos e multa.
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Coordenadoria de Processamento Inicial
Seyao de Recebimento e Distribuiyao de Originarîos
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Pet n° 5.278

Certifico, para os devidos fins, que procedi EI autuagao deste processo com
as cautelas de sigila previstas no art. 230-C, §2°, do RISTF.
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Brasilia, 12 de janeira de 2015.
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Lessana Dias do Carmo - Mat. 1974
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Coordenadoria de Processamento Inicial
Sec;âo de Recebimento e Distribuiyao de Originarios

CERTIOĂO

39

Pet n' 5.278

Senhor Ministro Teori Zavascki, tendo em vista a vincula9Bo corn a Pet n° 5.245 .
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Certifico, para os devidos fins, que o presente feito foi distribuido por prevenc;âo ao

Brasflia, 12 de janeiro de 2015.
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Lessana Dias do Carmo - 1974
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39

TERMO DE RECEBIMENTO, REVISĂO,
AUTUACĂO E REGISTRO DE PROCESSO

q

ESTES AUTOS FORAM RECEBlDOS, REVISTOS, AUTUADOS E
REGISTRADOS EM MEJO MAGNETICO NAS DATAS E COM AS
OBSERVAC;:OES ABAIXO:

95
7

PETlţAO 5278
PROCED, , DISTRITO FEDERAL

87

8
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QTD.FOLHAS: O QTD.VOLUME: 1 QTD.APENSOS:

•

o

JUNTADAS:

DISTRISUlcAO EM

O

12/01/2015

DT ENTRADA: 12-01-2015
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RELATOR (A): i"IN. TEORI ZAVASCKI

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO INICIAL,

ANALIST A JUDICIÂRIO
TERMO DE CONCLUSĂO
Fa~o

estes

autos

conclusos

aoea)

Excelentissimo(a) Senhor(a) Ministro(a)
Relator. /"
.
2015.
Brasilia, L~:
Lessana Dias do Carmo - 1974
S T F 102.002

83

TERMO DE "ISTA

deMcs.
.
. autos ao Exm o <,Sr • Procurador-Gcrat

=-_,

d, RepUb~a. ~
. de lJl""Ill~if'J-_
BraSl"'.
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de 2015
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Dcni~ Martms FelPCJV'\1 \

2190

83

TERMO DE JUNTADA

39

Nesta data, nas dependencias do gabinete do Mil')istro Relatar, junto a estes
autos peti~ăo oriunda da Procuradoria-Geral da Republica, datada de
03/03/2015, corn 29 laudas, acompanhada de:
- Terma de declarap3es complementar n 2 0S, de Alberto Youssef, com cincc

laudas;
- Decisao proferida na

representa~ăo

criminal nQ S004814-45.2015.4.04.7000jPR,

da 13i:! Vara Federal de Curitiba.

In

- Copia de documenta corn n Q de contra le 6835444313, do TSE;
- C6pia de documenta corn n Q de contrale 4558833214, do TSE .

Brasilia, 04 de m

~o
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- Copia de documenta com n Q de contrale 4640071541, do TSE;

atricula 2535

e 2015.

12015 - ASJCRIM/SAJ/PGR
Peti~ăo n° 5.278
Relator
: Ministro Teori Zavascki
Nominado : EDUARDO CUNHA
(Plen;irio. art. 5°.1, RISTF)

q

In

PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO SIGILOSO AUTUADO COMO PETI<;:ÂO. TERMOS DE DECLARA<;:ÂO COLHIDOS
NO
ÂMBITO
DE
ACORDOS
DE
COLABORA<;:ÂO PREMIADA. INDICA<;:ÂO DE ENVOLVlMENTO DE PARLAMENTAR EM ESQUEMA CRIMINOSO DE CORRUP<;:ÂO E LAVAGEM DE DINHEIRO
RELACIONADO A PETROBRAS. MANIFESTA<;:ÂO PELA
INSTAURA<;:ÂO DE INQUERITO
PARA APURA<;:ÂO
DOS FATOS.
1. Celehrar;ao e posterior homologar;ao de acordos de colahorar;ao
prcmÎada no decarrer da chamada "Opcrar;ao Lava Jato", conjunto de
investigar;ocs c a<;ocs pCl1ais gue tratam de esqucma criminoso de
corrupr;ao de agentes p6blicos e lava gem de dinhclro rclacionado a
sociedadc de economia mÎsta federal Petr6leo 13rasilciro SI A - PETROBRAS.
2. Colheita de termos de declarayao de colaboradorcs 1l0S quais se relatam fatos aparcntcl11cntc criminosos envolvcndo parlament,lf fede-

•
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78

78

'.

39

N°

83

MINISTERIO PUBLIca FEDERAL

Procuradoria-Gcrai da Republica

raL
3. Elcmcntos indici5rios decorrentes de altas valorcs rcpassados cm
peri oda prc-elcitoral ao investigatia por cmprcsas dirctamcnte cllvolvidas na corrupr;ao de parla1l1entarcs.
4. Possivel recchimcnto dc vantagcl11 mdevida, dccorrcntc do cs~
qucma crîminoso em qucstao, lllcdiantc estratcgîa de oculta~~ao de sua
ongem.
5. Suposta pcitica dos crimes de corrup<;:ao passiva qualificada c de lavagem de dinhciro, em concurso de pessoas, previstos nos arts. 317,
§1°, comhinado com o art. 327, § 2°, do CP e ilO art. 1",V, da Lei n.
9.613/1998, na forma do artigo 29 do CP.
6. Manifesta<;:ao pela instaurac,:ao de inqucrito.

PGR
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Procurador-Geral da

Exceh~ncia

se

manifestar

Republica vem perante Vossa

83

o

INSTAURAC;ĂO

pela

DE

39

INQuERlTO elll face de EDUARDO CUNHA, Deputado
Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e Presidente da
Câlllara dos Deputados, consoante os elementos fâticos e

"Opera.yao Lava Jato"

In

1 - Contextualiza'Yao dos fatos no âlllbito da challlada

8

•

q

juridicos a seguir expostos.

87

A intitulada "Operayao Lava Jato" desvendou um grande esquema de corrupyao de agentes publicos e de lavagem de dinheiro re1acionado

a sociedade

de economia mista federal Petr61eo

95
7

Brasileiro SIA - PETROBlZAS. A operayâo assim denominada
abrange, na rea1idade,

Ull1

ayoes penais vinculadas

a 13a Vara

Federal da Seyao Judiciâria do

Paranâ, em Curitiba .
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conjunto diversificado de investigayoes e

Inicialmente, procurava-se apurar esquema de lavagem de di-

llheiro envolvendo o ex-Deputado Federal JOSE MOHAMED

JANENE, o doleiro CARLOS HA13113 CHATER e as elllpresas
CSA Project Finance Ltda. e Duncl Industr,ia e Comereio Ltda.

Essa apurayao resultou no ajuizamento da ayao penal objeto do

Proccsso n. 5047229-77.2014.404.7000.
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a

investigac;ăo

atuac;ăo

inicial foi, a seu tempo, ampliada para alcanc;ar

de diversos outros doleiros, com isso revelando a ac;ao de

83

A

grupos distintos. Esscs doleiros relacionavam-se entre si para o de-

39

senvolvimento das atividades criminosas. Formavam, todavia, grllpos autânomos e independcntes, mas com alianps ocasionais. lsso
del1 origem a quatro operac;ocs, que acabaram, em seu conjunto,

In

•

q

por ser conhecidas como "Opcrac;ăo LavaJato":

a) Operayao Lava lata (propriamente dita) , refe-

rente as ati vi da des do doleiro CARLOS HABIB CHA-

78

TER, denullciado nos alltos dos Processos n. 5025687-

03.2014.404.7000 e n. 5001438- 85.2014.404.7000;

78

b) Operay30 Bidone, referente as atividades do

doleiro ALBERTO YOUSSEF, denunciado nos autos do

30
35
09
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Processo n. 5025699-17.2014.404.7000 e em outras

ac;oes penais;

•

c) Operac;ao Dolce Vitta 1 e II, referente as ati-

vidades da doleira NELMA MITSUE PENASSO KO-

DAMA, denunciada nas autos do Processo n. 5026243-

05.2014.404.7000;
d) Operac;ao Casa Blanca, referente as ativida-

des do doleiro RAUL HENRIQUE SROUR, denunciado

nas

autos

do

25.2014.404.7000.
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No decorrer das investigayoes sobre lavagem de dinheiro, de-

recursos provenientes de crimes de

corrupc;ăo

ocultayăo

83

tectaram-se elementos que apontavam no sentido da

de

praticados no âm-

39

bito da PETROBRAS. O aprofundamcnto das apurac;oes conduziu a indicios de que, no mînimo entre os an os de 2004 e 2012, as
diretorias da sociedade de economia mista estavam divididas entre
responsaveis pela

indicar;ăo

e

manutenr;:ao de seus respectivos diretores .

In

•

eram

q

partidos politicos, que

Por outro lado, apurou-se que as empresas que possuianl

COI1-

78

tratos com a PETROBltAS, notadamente as maiores construtoras
brasileiras, criaram um cartel, gue passou a atllar de maneira mais
efetiva a partir de 2004. Esse cartel era formado, dentre outras, pe-

seguintes

empreiteiras:

78

las

GALVĂO

ENGENHARIA,

ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT,

30
35
09
5

ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JUNIOR, PROMON,
MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVĂO, IESA, ENGEVIX,

•

SETAL, GDK e OAS. Eventualmente, participavam das fraudes as

emprcsas ALUSA, FIDENS, ]ARAGUA EQUIPAMENTOS,
TOME

ENGENHARIA,

CONSTRUCAP

e

CARIOCA

ENGENHARIA.

Espccialmente a partir c;le 2004, as empresas passaram a divi-

dir entre si as obras da PETROBRAS, evitando que outras enl-

presas

năo

participantcs do cartel fossem convidadas para os cor-

respondentes processos seIctivos. Referido cartel~ Iongo
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de anos, de maneira orgallizada, inclusive C0111 "regras" previamen-

83

te estabelecidas, semelhantes ao regulamento de um campeonato
de fute bol. Havia, aillda, a repartiyăo das obras ao moda da distri-

39

buiyao de premios de um bingo. Assim, antes do inîcio do certamc, ja se sabia qual seria a empresa ganhadora. As demais cmpresas apresentavam propostas - em valores maiores do que os apre-

reneia de legalidade ao certamc, cm flagrante ofensa

Licitac;:oes.

de

cooptassem

agentes

do cartel, era relevante qlle as

pllblicos

da

PETROBl:tAS,

87

Clnpresas

manutenc;:ăo

8

Para garantir a

a Lei

In

•

q

sentados pela cmpresa que deveria vencer - apenas para dar apa-

especialmcnte os diretorcs 1, gue possuîam grande poder de decisao
no âmbito da sociedade de economia mista. Isso foi facilitado em

95
7

razao de os diretores, como ja ressaltado, terem sido nomeados
com base

IlO

apoio de partidos, tendo havido comunhăo de esfor-

c;;:os e illteresses entre os poderes economico e politico para im-

30
35
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•

plantac;;:ao e funcionamento do esquema .

Os funcionarios de alto escalao da PETROllRAS recebiam

vantagens indevidas das empresas cartelizadas e, em contrapartida,
nao apenas se omitiam em rclac;;:ăo ao carteI - ou seja, nao criavam

obstaculos ao esquema nem atrapalhavam seu funcionaluento -,
mas tambem atuavam em favor das cmpresas, restringindo os

1 A PETROBRAS, na cpoca, possuia as seguintcs Diretorias: Financcira; Gâs
e Encrgia; Explora<;ao e ProdlH;:âo; Abastecimcnto; Internacional; c de
Servi<;os.
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participantes das convocarroes e agindo para gue a cmprcsa

83

escolhida pelo cartel fosse a vencedora do certamc. Ademais,
conformc apurado ate o momento, esses funcionarios peflllltlam
diretas

cclebravam

injustificadas,

aditivos

39

negociayoes

desnecessarios e com prerros exceSSlVOS, aceleravam cOlltratayoes
com supressao de etapas relevantes c vazavam informarroes

cartelizadas .
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q

sigilosas, dcntrc outras irregularidades, todas em prol das empresas

As emprciteiras gue participavam do cartel e ganhavam as

8

obras incluiam um sobrepre<;o nas prapostas aprcsentadas, de 1 a

87

5% do valor total dos contratos e eventuais aditivos (incluido no
lucra das empresas ou em jogo de planilhas), gue era destina do,
inicialmcnte, ao pagamento dos altos funcionarios da PETRO-

95
7

BRAS. As vantagens indevidas e os prejuizos causados
sociedade

de

econonna

mista

federal

ă.

provavelrnente

•

30
35
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superam um bilhao de reais .

Esses valores,

pon~~m,

destinavam-se nao ape nas aos dirctores

da PETROBR.AS, mas tambetll aos partidos politicos c aos
parlamentares respollsâvcis pela manutellyao dos dirctores nos

cargos. Tais quantias eram repassadas aos agentes polîticos de 111anetra peri6dica c ordinaria, e tam bem de forma epis6diea e ex-

traordinaria, sobretudo em epoeas de elciyocs ou de cseolhas das

lideranyas. Esscs politicos, por sua vez, cOllscientes das praticas ill-

dcvidas que ocorrialll no bojo da PETROBRAS, nao ape nas
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publicos

110

manutenc;ăo

do diretor e dos dcmais agcntes

cargo, coma tambem

năo

interfcriam

A

reparti,ăo

politica das diretorias

revelou-se mais evidente em

a Diretoria de Abastecimento,

a Diretoria

Internacional, cllvolvendo

sobretudo o Partido Progressista - PP, o Partido dos Trabalhadorcs
PT e o Partido do Movimento Democrâtico Brasileiro -

PMDB, da seguinte forma:

In

-

8

•

da PETROBRAS

q

â Dirctoria de Servic;os e

relac;ăo

cartel

39

eX1stente.

110

83

patrocinavam a

87

a) A Diretoria de Abastecitnento, ocupada por I'AULO
ROBERTO COSTA eutre 2004 e 2012, era de

indica,ăo

do 1'1',

com posterior apoio do PMOB;2

95
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b) A Diretoria de Servil'os, ocupada por RENATO

DUQUE entre entre 2003 e 2012, era de Îndîcac;ăo do PT;3
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•

2 PAULO ROBERTO COSTA foÎ nomeado como diretor do sctor de
abastecimento da PETROBRAS em 2004, apes manobra politica realizada
pelos Dcputados Fedcrais do PP Jose ]ancnc, Pcdro Corn~a e Pedro Hcnry,
que chcgaram a promover o trancamento de pauta do Congresso para
pressionar o Governo a nomed-lo. No entanto, PAULO ROBERTO COSTA
ficoll doente no final do ano de 2006. Na cpoca, hOllVC 1II11 movimcnto de
politicos c funcîonârios da PETROBRAS para rctirâ-lo do cargo dc Diretor
de Abastccimento da sociedade de economia mista. No cntanto, a hanc;H.ia do
PMDB 110 Scnado interveio para que iS50 nao ocorrcssc, sllstcntando a
permancncia do dirctor em questao no cargo, Cl1l troca do sel1 "apoio" aos
intcrcsscs do partida.
3 O PT tambCIll dctinha a indicar;ao da Diretoria de Gas e Energia c a
Diretoria de ExploralYăo e ProdulYăo da PETROBRAS, mas llao h[1
clcll1cntos îndîcativos dc quc os rcspcctivos dirctorcs ţXlrticipasscm do
csgucl1la de corrupyao e lavagcll1 dc dinhciro cm gucstao, pois qucm
cxecutav;\ os contratos dessas duas dirctorias cra a Diretoria de ServilYos,
110 âmhito da gual se concretizavam as ilicîtudcs.
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c) A Diretoria Internacional, ocupada por NESTOR

83

CERVERO (ntre 2003 ( 2008, era de indica,ao do PMDI3.

39

Para que fosse possîvel transitar os vaIores des via dos entre os
dois pontos da cadcia - ou seja, das emprciteiras para os diretores
e politicos - atu;1valll profissionais encarregados da lavagem de

rios". Tleferidos opcradores encarregavam-sc de, median te estratcgias de ocultayao da origel11 dos recursos, ]avar o dinheiro e, assil11,

In
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q

ativos, gue podem ser chamados de "operadorcs" ou "interl11ediâ-

perl11itir que a propina chegasse aos seus dcstinatarios de maneira
.

•

4

87

8

1l1SUSpelta.

Conforme descrito por ALBERTO YOUSSEF, o repasse dos
vaIores dava-se

CI11

duas etapas. Primei ro, o dinhciro era repassado

95
7

das construtoras para o operador. Para tanto, havia basicamentc
tres formas: a) entrcga de valores
movimentac;ao

espccie; b) dep6sita e

exterior; c) contratos sil11ulados de consultoria

el11presas de fachada 5 .

30
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C0111

110

CI11

4 O operador do Partido Progressista, em boa parte do pcriodo em guc
funcionou o csqucma, era ALBERTO YOUSSEF O opcrador do Partido
dos Trabalbadores era JOĂO VACCARI NETa. O opcrador do Partido do
Movimento Democr[\tico Brasileiro era FERNANDO SOARES, conhecido
cOlno FERNANDO BAlANa.
5 A forma mais COllltll11 de lavagem de dinheiro, el1l rcla~âo ao operador do
PP ALBERTOYOUSSEF, consistiu na contrata~ao ficticia, pelas empreiteiras,
de emprcsas de fach;\tb. dos operadores, cam o illttlito de justificar a ida do
dinheiro das emprcitciras para os operadores, Assilll, empreitciras e operadorcs
disfarpram o pagalllcnto da propina na forma de pag-Jll1cnto por scrviyos.
Dentrc as emprcsas de faebada responsâveis pelos scrvi~os, podem ser citadas
as seguintcs: GFI) INVESTIMENTOS, MO CONSULTORIA, EMPREITEntA RIGIDEZ e RCI SOFTWARE, Ncnhuma dessas empresas tinha
atividade economica rcal, tres delas nao tinham cmpregados (ou, mais cxata-

8 dc 29
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83

Uma vez disponibilizado o dinhciro ao operador, iniciava-se
a segunda etapa, lla gual a vantagem indcvida saia do operador e

descontada a

cOl11issăo

39

era enviada aos dcstinatarios finais (agcntcs pllblicos c politicos),
do operador. Em geral, Invia pelo l11enos

quatro formas de os operadores repassarcm os valores aos destina-

q

tarios finais das vantagens indevidas:

•

In

a) A prÎl11.eira forma - uma das mais comuns entre os politicos - consistia na cntrega de valores em cs-

8

pecie, que era feita por meio de fUllcionarios dos opera-

87

dores, os quais faziam viagens em voos comerciais, com
corp o, ou em voos fretados 6 .

mcnte, uma dclas tinha mll unico emprcgado), C llluito mcnos cram capazcs
dc prestar os servi~os contratados. Adel1lais, os serviyos de cOllsultoria contratados cram hastantc especializados, c os objctos fidsos dos cOlltratos inclU1am:
prestayao de scrvir;os de consultaria para recomposir;ao financeira de contratos; prestayâo de cOllSultona tccnica cmprcsanal, fiscal, trabalhista e de auditoria; consultoria Clll infonllatica para descnvolvimemo c criac;âo de programas; projetos de cstrlltllrar;ao financeira; auditona fiscal c trabalhista; \evantamentos qllantitativas e proposta tecnica e comcrcial para construc;âa de
shoppillX: consultaria !la arca de petr61co. Todos csscs scrviyos existiam 110
papeI, mas nunca foram prestados. Era, cntao, cmitida nota fiscal pelas cmprcsas de fachada CI1l favar das constrlltoras, que depositava os valores nas contas
das empresas de faehada. O valor depositado era, cm scguida, saeado etIl especîe e entrcgllc ao opera dor, transferido para cOllta~ eorrCJltes em favor do
opcrador Oll eralll efctuados pagamclltos e11l f.wor do opcrador.

30
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110

95
7

valores ocultos

6 No easo de ALBERTO YOUSSEF, para a cntrega de valores em Brasilia,
cle tambcm se valia dos servic;os de outro do\eiro da capital, CAKLOS
CHATER, que cfctuava as entregas de dinhciro em cspccie para pessoas î n d i - : J j 1
cadas, apas o pagamcnto. por ALBERTO YOUSSEF, de fornecedores do
posta dc combustÎveis de propriedade de CHATER (Posta da Torre).
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b) A segunda forma era a realiza<;:30 de transfe-

pelos destinatarios

Oll,

Oll

pessoas indicadas

83

renclas eletronicas para empresas

ainda, o pagamento de bens ou

39

contas em nome dos beneficiarios.

c) A terceira forma ocorria por meio de transferencias e dep6sitos em contas no exterior, em Ilome de

q

empresas (?ffshores de responsabilidade dos fUJlcion;lrios
pllblicos ou de scus familiares .

•

In

d) A quarta forma, adotada sobretudo cm t:pocas
de campanhas elcitorais, era a realiza<;:ao de doa<;:ocs

8

"oficiais", devidamente declaradas, pelas cOllstrutoras ou
ali

87

cmpresas coligadas, diretamcntc para os politicos

para o diret6rio nacional ou estadual do partido respectivo, as quais, em verdade, consistiam em propmas pa-

95
7

gas e disfan;:adas do seu real prop6sito.

As investiga<;:oes da denominada "Opera<;:ao Lava Jato" des-

30
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•

cortinaram a atua<;:ao de organiza<;:a.o criminosa complexa. Destacam-se, nessa estrutura, basicamente quatro nucleos:

a) O nucleo politico, formado principalmente
por parlamentares quc, utilizando-se de suas agrcmia<;:ocs
partidarias, indicava e mantinha funcionarios de alto escalăo

da PETR013RAS, em especial os dirctorcs, rccc-

bendo vantagens indevidas pagas pelas cmprcsas cartelizadas (componentes do nllclco economica) contratadas

pela socicdade de economia mista, apas a
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ocultayăo

da ongem dos valores pelos ope-

radorcs financciros do esqucma.

83

tratcgias de

b) O nucleo economico, formado pelas emprei-

39

teiras cartclizadas contratadas pela PETROBH.AS, gue
pagavam vantagens indevidas a funcionarios de alto escalao da sociedade de economia mista e aos componen-

dores financeiros, para manutenc;âo do esquema .

In

•

q

tes do nllCleo poHtico, por meio da atuac;ao dos opera-

c) O nucleo administrativo, formado pelos funclOnar,los dc alte cscalio da PETROBRAS, especial-

78

mente os diretores, os quais eram indicados pelos illtegrantcs do nllcleo polîtico e recebiam vantagens indevi-

78

das das cmpresas cartelizadas, componentes do nucleo
politico, para viabilizar o funcionamcnto do csquema.
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d) O nucleo financeiro, formado pelos opcrado-

res tanto do recebimento das vantagens indevidas das

•

cmpresas carteJizadas integrantes do nucleo economic o

como do repasse dessa propina aos componcntes dos
nllcleos polltico e administrativo, mediante estrategias de

ocu1tac;ao da origem desses valores.

No decorrer das investigac;:oes e ac;:ocs pcnais, [oram celebra-

dos acordos de colaborac;ăo premiada corn dois dos pnnClpalS
agentes do csguem3 delituoso em qucstao: a) PAULO ROBER-

TO COSTA, Diretor de Abastecimento da PETROBRAS entre$

11dc29
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2004 e 2012, integrante destacado do Illic1eo administrativo da orcril11inosa; e b) ALBERTOYOUSSEF, dolciro gue ,inte-

83

ganizay:ăo

grava o Ilucleo financeiro da orgallizayao criminosa, atuando no

39

rccebimcnto de vantagens indevidas das el11presas cartelizadas e
seu posterior pagamcnto a fllncionarios de alto

escalăo

110

da PE-

TROBRAS, cspecialmente a PAULO ROBERTO COSTA, bem

da origcm dcsses valores. As declarayoes de ambos os colabora dores apontaram o posslve1 envolvil11cnto de varios integrantcs do

In

•

q

como a politicos e seus partidos, ll1cdiantc estrategias de oCllltayao

nucleo politico da organizayao criminosa, prepollderalltcmcnte

78

alltoridadcs com prerrogativa de foro pcrantc o Suprcmo Tribunal

78

Federal.

II. Do caso concreto

•
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Segundo consta do depoimcnto

prestado por ALBERTO

YOUSSEF em 13.10.2014 (Termo n. 13, fis. 14/17), eolaborador cujo acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal:

QUE illdagado acerca dos fatos rcfercntcs ao Anexo

Il.

13,

NAVIOS E SAMSUNG, afirma glie PAULO ROBERTO

COSTA intermediou o aluguel de um navio plataforma
junto a ârca illternaciollal da PETROBRAS, em contrato
gue foi formalizado entre a SAMSUNG e a PETROBRÂS,
tam bem com a participat;ao da MITSUE, Cl~O representantc
110 13rasi1 era JULIO CAMARGO; QUE para viabilizar a
assinatura do contrato com a SAMSUNG, foi demal1dado
gue JULIO CAMARGO repass:lssc p:lf3 o PMDB pcrcclltua1 glle o declarante l1ao sabc precis:lr, mas que se destinav:l
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a pagamcnto de vantagcm indevida a integrantes do partido
PMDB, notadamente o deputado federal EDUARDO CUNHA, bem como el1l favor de PAULO l~OBERTO COSTA, ii epoca Diretor de Abastecimento da PETR013RAS;
QUE para gerar tai valor, JULIO CAMARGO, agindo
C01110 broker em tai opcra~ao, inclusive respaidado em contrato firmado entre ele e a SAMSUNG, passou a rcpassar valores a FERNANDO SOARES, conhecido por FERNANDO BAIANO; QUE JULIO CAMARGO, enquanto
broker, recebia comissionamento da SAMSUNG, C1l1 percentual gue o declarantc desconhecc, mas a partir do gllal
passou a fazer [rente aos pagamentos destina dos a FERNANDO BAIANO; QUE FERNANDO SOARES representava o deputado EDUARDO CUNHA, do PMDB;
QUE afirma gue FERNANDO SOARES "representava" o
PMDB ilO âmbito da PETROBRĂS, isto e, era o operador
do PMDB taI gual o declarante era o opera dor do PP; QUE
FERNANDO SOAR..ES, nesse scntido, viabilizava recursos
em especie para pagamcntos de propinas e forma~ao de caixa dois, desde o ano de 2004; QUE indagado sobre o que
sabe de FERNANDO SOARES. afinna que foi ele
quern fez a "juncao" do PMDB, tanto da Câmara
Federal quanto do Senado Federal, com PAULO ROBERTO COSTA, para gllC, junto COI11 o PP, mantivcsscm
PAULO ROBERTO na posi,ao de Diretor de Abastecimento da PETROBRÂS; QUE em decorrenC1a disso, PAULO ROBERTO COSTA passou a viabilizar tambem
a destinacao de valores ao PMDB decorrentes de
contratos firmados junto a PETROBAAS, tanto no
âmbito da Diretoria de Abastecimento quanto da Diretoria
Internacional, em ambas por intermedio de FERNANDO
SOARES; QUE o contato de PAULO ROBERTO cosTA IU ;Î.rea illtefllaciollal era a pessoa de NESTOR CUNATE CERVERO, este tam bem indicado pelo PMDB p:ua coordenar a Diretoria Intcrnacional; QUE indagado sobre
fraudcs especificas praticadas no âmbito da Diretoria Internacional, afirma gue sabe gue FERNANDO SOARES operava em favor do PMDB em taI diretoria, mas Ilao sabe dctalhes das opera~6es c dos contratos, embora saiba gue lIm
cartel de empresas tambcm funcionava Clll taI dîretoria, geralldo valores exccdcntcs para pagamcntos de propina e formayao de caixa dois; QUE cspccîficamente em relayao ao
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afretamento do navio plataforma referi do, o declarantc năo
sabe dizer se hOllve alglll1l favorecimcnto pessoal de NESTOR CERVERO; I... J QUE durante o aluguel, a
SAMSUNG suspendeu o comissionamento que era
pago em favor de JULIO CAMARGO no exterior referente a tai locacyao, embora continuasse a prestar e a rcceber da PETROBRAS os valores devidos a titulo de alllguel do navio plataforl1la; QUE o comissionamento sc rcferia a intermedial(ăo fcita por JULIO CAMARGO; QUE o
pagamento do comissional1lento era feito mediante emissăo
de invoice, no exterior; QUE acredita que havia contrato de
brokeragem entre ullla das empresas de JULIO CAMARGO e a SAMSUNG, possivelmente a TREVISO, AUGURI
ou PIEMONTE; QUE JULIO CAMARGO demandou a
SAMSUNG !la Corte de Londres para receber as comissocs
qlle deixaram de scr pagas; QUE diante da paralisacao do
pagamento das comÎssoes, IULIO CAMARGO deixou de repassar tai dinheiro a FERNANDO SOARES; QUE EDUARDO CUNHA. por conta disto, realizou uma representacao perante uma comissao na
Câmara dos Deputados, e nela pediu informacoes
junto il PETROBAAS acerca da MITSUE, TOYO e
JULIO CAMARGO; QUE requisitou que tais informacoes fossem prestadas pela PETROBRAS, sendo
que na realidade isso foi um subterfugio para fazer
pressao em IULIO CAMARGO a fim de que este
voltasse a efetivar os pagamentos a FERNANDO
SOARES que, por sua vez, os repassaria ao PMDB;
QUE diante de tai pressao, JULIO CAMARGO, de tIm
lado, demandoll contra a SAMSUNG CI11 Londres, por causa
dos contratos qllC esta possuîa com suas empresas, conformc
dito; QUE de outro lado, por conta da pressao, JULIO
CAMARGO pagou, ele proprio. as vantagens indevidas a pessoa de FERNANDO SOARES. por intermedio do declarante; QUE o pagamento realizado pelo
declarante foi no total de R$ 6 milhoes de reais, em
especie; QUE dcsse montan te, recebcu 70% no exterior
mediante operac;6cs de d61ar cab o, viabilîz:1dos por cont;lS de
LEONARDO MEIR.ELLES, e os outros 30% em espccie,
elltregues por JULIO CAMARGO, pela pessoa de FRANca. tendo o declarante retirado o nlOntante no escritorio utilizado pelos mesmos em Sao paUIO/SP'

14dc29

PCJt

Pct5278 Ed\l;mlo

C(111h,l

39

83

QUE na sequencia. o declarante repassou os valores a
FERNANDO SOARES. no seu escritario na Av. Rio
Branco. em Sao Paulo/SP. por diversas vezes. no ano
de 2012 ou 2013" (if,rlfos /lO.UOS)

Em depoimcnto complementar prcstado
reirc de 2015 (Termo

11.

110

dia 11 de fevc-

15, com autorizayao do Supremo Tribu-

In

r... ]

QUE em relacao ao pagamento de valores para
EDUARD O CUNHA e CERVERO pela empresa SAMSUNG, o declarante se recorda que, em determinado
dia, o JULIO CAMARGO ligou ao declarante para
que fosse ao escritario de JULIO para conversar corn
ele; QUE o declarante foi c ao chegar ao escriterio ate estranholl poîs atendeu o declarantc de maneira bastallte rapida, o que era incoll1l1m; QUE, cntao,JULIO CAMARGO
disse ao declarante que tinha intermedia do um contrato de aluguel de sondas, no qual PAULO ROBERTO
COSTA, GENU c FERNANDO SOARES participaram,
entre SAMSUG MITSUE e a ârea internacîonal da PETROBRAS; QUE JULIO CAMARGO relatou ao declarante que, em determina do mOlnento, deixou de
repassar os valores para FERNANDO SOARES e
este ultimo, para pressionar, fez um pedido para que
EDUARD O CUNHA pedisse a uma Comissao do
Congresso para questionar tudo sobre a empresa
TOYO, MITSUE e sobre JULIO CAMARGO, SAMSUNG e suas relas:oes conl a PETROBRAS, cobrando contratos e outras questoes; QUE por isto JULIO
CAMARGO ficoll bastante ;lssustado; QUE este pedido i
PETRODRAS foi fcito por intermedio de dois Deplltados
do PMOD; QllC esta Comissao fcz qllestionamcncos a PETROBRAS sobre a SAMSUNG, o que pode ser comprovado perante a PETROI3RAS; QUE houve um pagamento
para FERNANDO SOARES, no valor de US$ 2,0
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q

nal Federal), ALBERTOYOUSSEF destacou:
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QUE estevc com FERNANDO BAIANO em tres ocasiocs:
uma vcz em um restaurante no Rio de Janciro, na Marina da
Gl6ria, oportunidade em que chamou a atcnyao dcle por estar indo cobrar valorcs de cmprcsas cm l10me de PAULO
ROBERTO COSTA; QUE nesta oportunidade FERNANDO BAIANO dissc qlle o decbrantc dcveria fabr COI11
PAULO ROBERTO COSTA; QUE a outra vez foi no hotel SKY, na Brigadciro L1I1S Antonio e a ultima no cscrit6rio
da Sac Gabriel, em Jmbas para tomar 1111l cafe e tratar da
questăo do JULlO CAMARGO e da SAMSUNG; QUE,
por fim, na campanha de 2010, o declarante conversau corn FERNANDO BAIANO a pedido de PAULO ROBERTO COSTA e queria receber valores da
ANDRADE GUTIERREZ referente a Diretoria de
Abastecimento, pois havia pressâo de cobran.,;:a de
valores para a campanha; QUE foi FERNANDO BAIANO quem viabilizoll estes recursos, pois elc tinha contato
com OTAvlO AZEVEDO, presidente da ANDRADE GUTIERREZ; QUE o declarante recebeu valores na ANDRADE GUTIERREZ em tres segundas-feiras seguidas, e retirou la R$ 500.000,00 em cada oportunidade;

•

30
35
09
5

78

78

•

q

39

83

milhoes, na RFY ou DGX, em Hong Kong, e o declarante fez o pagamento deste valor diretanlente
para FERNANDO SOARES, no escritario deste ultimo; QUE o nome do EDUARDO CUNHA surgiu
atraves do IULIO CAMARGO; QUE, salvo engano,
PAULO ROBERTO COSTA menciollou o nOI11C de
EDUARDO CUNHA durante esse epis6dio; QUE PAULO ROBERTO COSTA dizia ao dcclarante que FERNANDO BAIANO representava o PMDB, mas o decbrantc lltlllea presencioll encontros de FERNANDO BAlAN O
com algtll11 politico do PMDB; 1... :1

Embora l1ao tel1ha C0l110 prccîsar /1esfe J1101llelllo se os valores

menciollados nos termos cm questăo forall1 entregues diretamente

ao Deputado Federal EDUARDO CUNHA, fato

c gue o

co-

laborador A L13ERTO YOUSSEF reiterou, e com razoavel detallla-
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mento, que EDUARDO CUNHA era beneficiario dos re-

83

cursos e que participou de procedimentos como forma de
pressionar o restabelecimcnto do repasse dos valores que havia sido

39

suspenso, em determinado momento, por Julio Camargo.

Importante destacar, por oportuna, os vuItosos valores re-

principio como "doac;:oes oficiais") de varias empresas que ja

In
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q

cebidos por EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA (em

se demonstrou estarern djretamente ellvolvidas na

corrupţao

de parlamentares (especialmentc em periodo previo as e1eic;:oes),

78

rcitcrando-se que uma das formas de pagamento de propinas (anteriormente detalhado) era cxatamente a rcalizac;:ao de vârias doa-

78

vocs registradas "oficialmcntc" aos Diret6rios dos Partidos (que
depois repassavam aOs parlamcntares). Quanto ao COJuite Finan-

•
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ceiro do PMD.B, constataralll-se as scguintes doac;:oes7 :

Empresa

Data

CAMARGO COR lUA SI A

Valor
(R$)

31.08.2010

1.000.000,00

CONSTRUTORA NORBERTO 23.09.2010
ODEBRECHET
CONSTRUTORA
QUEIROZ 22.09.2010

200.000,00
~

100.100,00

GALVĂO

7 A pmp6;ito, vide informa,,;e; p{,hlic" no site do TSE. e"derel",1
Il ttp:llspcc20 1O.l,>c .j II s. hr I spceweh. cOl1sul ta. recei tasdespesas20 1OI fesunl () Rec
citasByConlitc.action ?sqColllitcFinanceiro= 118&sgUe= R J&filtro= N
Acesso em 24.fcv,201S. (anexo)

t7dc29

~ 1/

CONSTRUTORA

QUEIROZ 08.09.2010

500.000,00

CONSTRUTORA

83

GALVĂO

QUEIROZ 01.09.2010

GALVĂO

ENGEVIX ENGENHARIA SIA

500.000,00
100.000,00

39

16.09.2010

TOTAL DE "DOA<;OES"

1.860.100,00

2.9.2010, doou ainda R$ 500.000,00 diretamente a EDUAR-

DO CUNHA, conforme registros no TSE

In
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q

Alem disso, a empresa CAMARGO CORREA SI A, em

8

Tambem outro dadc de releve

8.

e o repasse registrado do Co-

87

mite Financeiro Unico do PP (gue esta muito vinculado a inumeras condutas criminosas e de seus integrantes) diretamente para

CUNHA

95
7

EDUARDO

no

dia

1°.9.2010,

no

valor

de

R$100.000,00.

3.963-PR (cuja copia

30
35
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Nâo bastassem tais elementos, no bojo do Inquerito n .
lă

se postulou a juntada neste procedimen-

to), perante este Egn§gio Supreme Tribunal Federal, outros elementos fazem menyâo

a entrega de

valores a EDUARDO CU-

NHA.

8 http://spce2010. tse.jus.brlspccwcb.consulta.receitasdespcsas20 1O/resumo
ReceitasByCandidato.action?
filtro-N &sgCandidato-19000000 1693&sgUc-RJ &nome Vice=null
Acesso em 24.fev.201S (anexo).

18 de 29

~1'"G"I',--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,-,I'l't527B

Eduardo Cl\llha

JAYME ALVES DE OLIVEIRA FlLHO, conhecido coma
UIn

dos transportadores de din heiro de ALBERTO

83

CARECA, era

YOUSSEE Ao ser guestionado se transportoll dinheiro, a pedido

39

de YOUSSEF, para politicos,JAYME declarau:

q

[ ....1 Tambern levei dinheiro do YOSSEF (sic) Uln3S
duas ou tfes vezes para Ul113 casa no condOininio que
aeho que se chama Nova Ipanema, localizado na
Darra da Tijuca, eln frente ao Barra Shopping, ern
uma casa amarela de dois andares. entrando no condominio. vira el esquerda, vai are o final. vira el direita, vai quase ale o final e vira ă. direita, e uma casa
amarela de dois andares it esquerda de quem entra
ua rua. Segundo o YOUSSEF me falou, essa e a casa
do EDUARD O CUNHA. Nessa casa fui atendido e
entreguei o dinheiro ao proprietario. mas nao posso
afirmar corn certeza que seja EDUARD O CUNHA.

87

8

In
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95
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Segundo JAYME, esta entrcga ocorreu mais ou mcnos dois

anos antes do depoimento, ou seja, provavelmcnte cm 2012 .

Segundo fontcs abert.ls, o referido poli da] rctificou seu de-

30
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poimento, por meio de scus advogados, em 05 de janeiro de 2015,

e afirm ou gue a casa J.marela ficava no Condominio Novo Leblon

e

qHC l1ao

Icria

(01110

saber se a casa scria l11eSl110 de EDUARDO CU-

NHA.'

1)

http:/h,yww.hlucas.com.br/hlog/?p==24324

19dc29
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Porcm, destaquc-se que, em documcnto intitulado

poder de ALBERTO YOUSSEF e

e111

39

CARIOCA - encontrado

TJ~ANS-

elaborador por RAFAEL ANGULO LOPEZ,

qllC

contabilizava as

entregas feitas por JAYME entre os anos de 2011 e 2013, a pedido

C01110

110

Rio dc Janeiro,

R$ 800.00,00, RS 312.500,00,

In

de altos valores, tais

q

dc YOUSSEF - verificam-se divcrsas entregas

1<..$228.500,00, R$473.000,00, R$ 500.000,00, R$ 300.000,00 e
R$ 900.000,00, dcntre outros. Apenas entre 2011 e 2012,JAYME

8

entregou, a pcdido de YOUSSEF, quantia de aproximadamentc

87

R$ 13,000.000,00 - treze milhoes de reais em especie ("vvs"
- "vivos"), quase R$1.000.000,OO

- um

milhăo

de d6lares

95
7

("pape!" - "ppl") e €375.000,00 - trezentos e setenta e cinco
miI euros ("rxs" - "roxos").
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Baseando-sc !las informac;oes prestadas por JAY ME, especial-

Illcnte

C111

vista dos dctalhes aprcscntados, foi possive1 localizar a

rcsidencia mcncionada, cujas caracteristicas coincidiam corn

Y

as apresentadas pelo polidal federal. Vcja-se a imagc111 da rc-

ferida residencia: 'o

10 Dispollivcl cm http://o\,!lobo.globo.com/brasil/casa-onclc-polîcîal-diz-tc1"
cntre\,!ado-dinhciro-ctJviado-por dolciro eduardo-cunha de-aliado de
picciani-15035760.Acesso CI1l 27 de fcvcreiro dc 2015.
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bastasse a "coincidcllcia" com os detalhes aprcscntados,
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Năo

apurou-se guc a mencionada "casa amarcla"

•

e de

propriedadc de

advogado FRANClSCO JOSE RElS, aliado do deputado estadual
clcito JORGE SAYEDA PICCIANI, atual presidentc do PMDB

r

do Rio, gue, seguIldo fontes abertas,

possui fortes

Iiga~oes

com EDUARDO CUNHA" '

Realmente, FRANCISCO JOSE REIS, conhecido como

"Chico Reis", foi conselhciro em duas agencias reguladoras por ~
11 httpJ /oglobo.globo.com/brasil/lconardo-piccianî-o-novo lide)" do
ptndb na-camara-1SJ06790.Accsso cm 2.tllar.201S.
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indica,ao de JORGE SAYEDA PICCIANI e trabalhou com este

83

ultimo por cerca de dez anos. Segundo pesquisas em fOlltes abertas, Chico Rcis trabalhou como assessor parlamentar de ]ORGE
COJllO

subchefe da l' Secretaria da

39

PICCIANI de 1991 a 1997 e

Assembleia Legislativa (Alerj) entre 1997 e 2001, epoca em glie
PI CCIAN I era o primeiro-secrctario. Por

indicac;ăo

deste llltimo,

dora de Servic;os Publicos Concedidos do Estado do Rio (Asep) c,

110

In

depois, da Agetransp, a agencia rcguladora do transporte public o
Rio, onde trabalhol1 ate dezembro de 2013. 12

78

•

q

FRANCISCO REIS passou a ser conselheiro da Agcneia Regula-

Por sua vez, deputado LEONARDO PICCIANI (RJ), filho

78

de JORGE SAYEDA PICCJANI,13 assumil1 recentemente a lidcranc;;:a do PMDB!la Câmara dos Dcputados,justamente em sl1bs-

•

a EDUARDO CUNHA.
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titui,ăo

Năo

bastassc,

CI11

planilha aprcendida

C0111

:Y

a empresa QUEl-

'ROZ GALVĂO aparece o nOI1lC "PICCIANI",
"300" em frente

COlll

o numero

l4

12 Disponivcl cm http://oglobo.gloho.com/brasillcasa-onde-policial-diz-tcrcntrcgado-dinheiro-cnviado-por-dolciro-eduardo-cunha-dc-aliado-dcpicciani-l 5035760. Acesso cm 27 de fcvereiro de 2015.
13 http://www2.camara.lCj~;.br/dcpL1tados/pcsquisa/layoul~ dep ma dos hiogr
afia?pk=74254.Acesso cl1127 de fcverciro de 2015.

14Eguipc geral n. sp-52 auto de aprecnsao Il. N" 112512014, item n° 17
(refcrente an item 35 do auto circul1stanciadn de husca c 'lrrccadac;:ao).
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Sobre a cntrega de valores a EDUARDO CUNHA, AL110

Termo de Dcclara<;:6cs Comple-

83

BERTO YOUSSEF afirmou,

mentar n. 15, que nao tem conhecill1cnto da Iiga yao do rcferido

39

parlamentar com a "casa amarela" ondc teria si do fcita a cntrega
dos valores:

q
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QUE, questionado sobre se houve alguma entrega de
valores por parte do declarante para EDUARDO
CUNHA, o declarante diz que fazia caixa dois tanto
da OAS quanto da UTC; QUE n:io fazia na totalidadc,
mas de alguns valores; QUE l1luitas vezes ou a OAS ou a
UTC pedia para cntregar valores no Rio de Janeiro e o declarante pcdia para seus fUllcionarios entregarem tais valores;
QUE nestes endere~os nunca foi especificado que os
valores seriatn entregues a EDUARDO CUNHA ou a
pessoas Iigadas a ele; QUE JAYME CARECA, quando
esteve preso, perguntoll ao dec1arante se houve algulll valor
para EDUARDO CUNHA, o dec1arante disse a jAYME
quc nao sabia e quem deveria saber seria JAYM.E; QUE
JAYME perguntol1 ao dec1arante, guando esteve preso na
carceragem da Superintendencia, agui em Curitib:1, sobre
uma casa :lInare1a ell1 um condomÎnio na Barra; QUE o decl;1rante !laO tem conhecimento de este i11l6vcl ter ligayao
cam EDUARD O CUNHA; QUE o declarante nega quc
tenha dito a JAYME, em alguma oportunidade, gue havia
dcterminado a entrega de valorcs para EDUARDO CUNHA; [ ... 1 questionado se o dcclarante conhecc FRANCISCO JOSE REIS, proprietari o da casa amarela, o declarante diz que nao; QUE qucstionado guem era o proprietario da residencla amarela; QUE nao conhcce JORGE PICCIANI; QUE esta entrega efetivamente ocorreu, a pedido
da construtora OAS, mas gue o declarante !laO sabc gucm
era o destinatario; QUE acredita gue [or:1111 duas parcelas de
R$ 500.000,00 cada entregues neste enderec;o, ambas por
CARECA; QUE o dcclarante, analisando o documcnto
"planîlha OAS", que estava junto COtn o documento
TRANSCARECA, identifica dois valores entregues
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sobre EDUAR-

DO CUNHA,YOUSSEF confirrnou que a entrega efetivarnente

2", e foi feita por JAYME.

In

ocorreu, a pedido da construtora OAS, corn dinheiro de Hcaixa

78

•

informa~ao

q

Embora tcnha negado gllc passou a

39

83

no Rio de Janeiro: UITI de R$ 900.000,00, ocorrido
elTI janeiro de 2014, provavelrnente, e outro de 08 de
agosto de 2013, mas cujo valor llao estft idcntificado; QUE
acredita que no original o valor se encontre idemificado;
QUE recebeu da OAS apenas o enderc\o e o nomc da pessaa cam qucm o entregador teria que contatar, mas que nao
era EDUARDO CUNHA".

Outrossim, o depoimento cm quc JAYME menClOna EDU-

78

ARDO CUNHA foi dado cm 18 de Ilovcmbro de 2014 c a retifiCJc;ao ocorreu em 05 de janciro de 2015, mais de um mes depois.
Nao se pode dcscartar que JAYME tcnha sofrido pressao para rcti-

•

dec1aralţoes .
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ficar suas

Dcsta forma, os elementos indicam guc ao mcnos dcve-sc

aprofundar as investigayoes, para se confirmar ou nao a entrega das
quantias, assÎm como confirmar ou descartar o envolvimento dos

parlamentares lnencionados.

Ha nos autos, portallto, um conjllnto suficiente de elcmentos,

a justificar a instaurac;ao de inqllerito para integral apurayao das
hip6teses faticas espedficas agui versadas. A respcito, cumpre re----./
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gistrar que foi tambcm rcquerida a instaurar;ao de ingucrito pro-

83

prio, para apurar, na esteira do guanto descrito no Itcm 1 da presente peya, o denominado nucleo polîtico do esguema criminoso

a PETROBR..AS, integrado, prcponderantemcn-

39

perpetrado jumo

te, por autoridades com prcrrogativa de foTO no Supremo Tribunal
Federal - algumas ja Ilominadas nos elemento colhidos ate o mode recursos i]î-

citos a agentes politicos, notadamcntc com

utilizayăo

de agremia-

to

In

r;oes parti&irias, IlO âmbito do esquema criminoso perpetrado jun-

a PETROBRAS, sera objeto de investigac;ao apartada.

78

•

distribuir;ăo

q

mento. Assim, o processo sistcmico de

III. Do enquadramento tipico

78

As condutas lloticiadas acima, dentro do contexto de pagamento de vantagcns indevidas

110

âmbito da PETROBRAS, apon-
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ta, pelo menos, para eventual crime de corrupc;ăo passiva gualifica-

da, assim tipificado:

•

Art. 317 - Solicita.f ou receber, para si ou para outrCl1l, direta
ou indiretamcntc, aÎnda que fora da func;ao ou antcs de assumi-la, mas em razao dcla, vantagem indevida, ou aceitar
promessa de taI vJntagcm:
Pena - rcclusiio, de 2 (dois) a 12 (doze)

§1

;\I10S,

e multa.

0

A pena C aUl1lcntada de um terc;o, se, Cl1l consequencÎa
da vantagcm ou promessa, o funcionario rctarda ou dcixa de
praticar qualqucr ata de oficia ou o pratica infringindo
ver fUllcionaL
_

dr--

[ ---]
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Art. 327 - Considera-se {uncionario publica, para os efeitos

§1

renull1crac;ăo,

83

pcnais, guem, cmbora transitoTiamcntc ou sem
excrcc carga, cmprego ou func;ao publica.
0

Equipara-se a [ul1cion{lrio publica quem exerce carga,
emprego ou fUllC;âo em entidadc paracst:l.tal, e guem trabalba
para cmpresa prcstadora de scrvic;o contratada ou cOllveniada

39

_

para a execw;ao de atividadc tîpica da Administrayao Pt,bli(II1c1rlÎdol'cfa Lei ,," 9.983, de 2000)

ca.

§ 2° - A pcna

seră

aumcntada da terp parte quando os :luto-

q

fes dos crÎmcs previstos neste Capitula forem ocupantcs de
cargos cm cOl1lissao ou de fUllyâo de dircc;ao ou asseS$oramenta de orgao da adll1inistrayao difeta, socicdade de economia mista, cl1lprcsa publica ou fundJyao instituida pelo
podcr pllblico. (I/1c/IIÎdo pela Lei /10 6.799, de 1980)

78

In

•

Conformc visto, os politicos nao apcnas tin ham consciencÎa
de gue os valorcs eram provenientes das vantagens indcvidas desti-

78

nadas aos diretorcs c altos funcionarios da PETROBR.AS, mas
tam bem atuavam, direta ou indirctamcnte, para a cOlltinuidade do
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esguema dc pagamcnto de vantagens indevidas, seja pela manutcnyăo

•

dos diretores cm seus cargos, seja pe1a manutenr;JO do cartel

de cmprcsas ou, ao mcnos, pela nilo intcrferencÎa cm seu funcionalucnto.

Alem disso, os valorcs indcvidos foram cntregues aos dcstina-

tarÎos apas processos de ocultayăo c dissimula y ăo dos valores pro-

venientes dos crimcs contra a Adm.înistrayJo. lsto caracteriza tambem o delito de lavagcl1l de

'pitais, gue estava assim tipificado

epoca dos (;ltOS:
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iQ

Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localiza~ao,
on propriedade de bens, direitos
ou valores provenientes, direta ou indiretal1lcntc, dc crimc.
Art.

83

disposi~ăo, 11l0vimenta y ăo

f. .. ] V

39

- contra a Administrac;ăo Pllblica, inclusivc a exigcneia, para si ou para outrcm, direta ou indiretal1lente, de gualquer vantagcm, como condic;ao ou preyo para a pratica ou
omissao de atos administrativos; ( ... ).

In

Desta forma, neccssâria a Il1staurayao de inquerito para
aprofundaT a invcstigayao dos fatos.

rv. ConcIusao
Elll f.'lCC

78

•

q

Pena: recI usa o de tres a dcz al10s e multa.

do cxposto, tnanifestando-se pela instaurayao

78

de inql1erito. com prazo inicial de 30 (trinta) dias, o Procurador-
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Geral da n,. .cp6blica requer:

1) a juntada aos autos dos Termos de

•

Colaborac;:ăo

comple-

mentar n. 15, prestado por Alberto Youssef;
2) juntada aos autos da decis?io de compartilhamento de pro-

vas proferida pela 1 Y Vara Federal da Scvao Judiciaria do Parana,

cm Curitiba, bem assim dos anexos relativos ao presente procedimento;

3) juntada dos elcmentos infofmativos gue seguem cm Jne-

xo, extraidos de site public o (TSE);
4) glie scja detcrminado gue a J.utoridadc poEcial colete,
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dentre o material aprcendido e produzido

110

contexte da Opera-

pleto esclarecÎmento dos fatos

CJ11

apurac;ao;

83

yao Lava Jato, quaisguer evidencias gue contribuam para o com-

39

5) a oitiva do invcstigado para gue, se qUlscr, apresentc sua
versao sobre os fatos;

q

6) levantamento do sigilo do presente procedimento_

•

In

Brasîlia (DF), 3 de mar,o de 2015.

8

~~o"U;-~ro ~ Barros
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Procurador-Geral da Republica
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TERMO DE DeCLAHA

COMPLEMENTAR N" 15

q

39

ALllERTO YOlJSSEF
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O cI:c1aranlc de mancira bastap'tc l:apida, o (juc era inco!llLJI1J; Q,UE,
cnlao, JULIO CAMARGl' ellssc ao dccJarantc que (Jllha
inlcrmcdiacJo um contratolie alugucl de sondas, /la 'luai PA ULO
ROBERTO COSTA, IGENU c FERNANDO SOARES
parliciparam, cnlre SAMSUG M1TSUE C li cIrca inlcrnacional ela

q

39

PETROBRAS; QUE/JULIO CAMARGO rclalou ao dcc/aranlc
que, CJll dClcrminaclo JllOlllcnlo, dcixoll de rcpassar os valorcs para
FERNANDO SOARES c cslc Ultima, para prcssionar, roz tllll
pcc!ido para quc EDUARDO CUNHA pcdissc ti ullla Comiss,10 do
COllgrcsso para qucstioll;lI'luc!o sobre il cmprcsa TOYO, MITSUE
o sobre .IULIO CAMARGO, SAMSUNG o suas rcla<;6es cam a
PETROBRAS, cobrando COI1I,.;,IOs e oulras guesloes; QUE por
islo .lULIO CAMARGO ficou baslanle assu'lada; QUE esle
pedido i, PETROBRAS roi fcilo por iillermcdio de dois Dcplllacins
do PMDB; Ouc est"l Comissiio fcz qucstionamcnlos a
PETROBRAS sobre il SAMSUNG, o glie pode ser comprovado
pcralll'c ti PETROBRAS; QUE hOl/ve tim pagamcnto p,lra
FERNANDO SOARES, 110 valor de lJS$ 2,0 mill1oes, Ila RFYoll
DGX, CJll Hong Kong, c O dcclarallte Jcz o pagamcnj() clesle v,llo]"
direlame11le para FERNANDO SOARES, 110 eserilorio clesle
(iHimo; QUE o 110mc do EDUARDO CUNI-IA surgiu alraves do
.lULlO CAMI\RGO; QUE, ,,"vo cilgallo, PAULO ROBERTO
COSTA mellciollou o Ilome de EDUARDO CUNI-IA duraille cSSe
epis6dio; QUE PAULO ROBERTO COSTA clizia ao declaranle
qlle FERNANDO BAIANO rcpresell[;,va 1) J'M08, 111<" n
dcc/;lrantc 111111Ca prcSCI1CiOll cllconl'ros de FERNANDO BAIANO
com algum polilico uo I'MDB; QUE esleve com FERNANDO
BAIANO cm (fes ocasi6cs: uma vcz CIll um rcslaurflJl!c 110 Rio de
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78
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•

M;:nina ela Gl6ria, oportunidadc CIl1 (jUC c!JaJlloLl il
deIe por cstar inelo cobrar valorc,s de cmprcs;ls cm JlOrllC

Jallciro, IlCl
atcn~;lo

de PAULO ROBERTO COSTA; QUE nesla oporlullidade
FERNANDO BAIANO clisse 'Iue o clec/arilille deveria falar cam
PAULO ROBERTO COSTA; QUE a oulm vez roi 110 holcl SKY,
1l;J Brigadciro Luis AIl16nio c a (dUma 110 cscritDrio da SJO Gabriel,
CIll amb;ls p;lra lomar um CJf6 c (n-ll~1f da quesUio do J U,LIO
CAMARGO e da SAMSUNG; QUE, por rim, "a cillllJlanha de
20] O, o declara"lc co"versotl cam FERNANDO BAlANO a
pedido de "AULO ROBERTO COSTA e gueria recc"er valores da
ANDRADE GUTlERREZ refere" le Dircloria de Abasiecimclllo,
pois havia prcssiio de cobran~a de valores para a c<lmpiillha; QUE
roi FERNANDO BAIANO guem viabilizoll esles rectlrsa,,'

a

~:,::'~ c~

pc; It

1 r<:io Sr;ll:"!!I;r Fonic$
0

oiilii: IW;!ltol:'x
~abo

Millistru kl!lÎ 7.'jlli!Scki

ele tinhn contato com OTÂ V~
ZEVEDO, presidcnle da
ANDIZADE GUTlERREZ; QUE o declaranle recebell valorcs na
ANDRADE GUTJERHEZ el}' Ircs seglllldas-kiras segllidas, c
rclirou I,Î R$ 500.000,00 Si]1 cada oportullidadc; QUE oulrlls
cmprcsas cOlllcn!.avam queOFERNANDO BAIANO era opc1"<ldor
da PETROJ3RAS; QUE PAULO ROJ3EHTO COSTA pedill ao
declarante gue eobrasse os valores de JULJO CAMARGO, 110
valor uc USD ],5 l11ilhao; QUE cmhora a Dircloria lnlcrnaciollal
lClllw sido Il rcspollsâvc! pclo conlralo COIll a SAMSUNG, O
deelarallte afirma gue PAULO ROBERTO COSTA tcria valorcs a
,scrcl1l rccebidos porquc PAULO ajlldoll na opcra<;iio loda, de
algulll<I rnancira; QUE nflo sabc como ocorrcu, mas sOJl)cnlc soubc
disso por eOllla do problema gue hOllve elltre JULIO CAMARGO
e FEJ<NANDO BAlANa; QUE lallJbem JOĂO CLĂUDIO
GENU talllbem tinha USD 500.000,00 para rcccbcr; QUE,
qucsliollado sobre se houvc alguma cnlrcg,a dc valores por p,H(C
do declarallte para EDUARDO CUNHA, o declarallie cIiz glie
fazia caixa <.lois [,11110 dll OAS qWlIllo da UTC; QUE niio razi,l Il,]
lOlalidadc, mas de algulls valores; QUE Jlluil,ls vczes Ou a OAS ou
a UTC peclia para clltrcgar valores no Rio de Janeiro c o dcclaranlc
pcclia para scus [uilcion;hios cnlrcgarcm tais v;dorc.s; QUE IlCS(CS
cnderc<;os !lunea foi cspccificac10 quc os valorcs scrÎ(llll enlregllcs
a EDUARDO CUNI-lA OII a pessoas ligadas a ele; QUE .lAYME
CARECA, quanclo cstcvc preso, perguntoll ilO c1ccJarallle se hOl.Jve
;.i1gum va lor para EDUARDO CUN HA, o declma"le cIisse a
JAYME g\Je "ilo sabia e gllem deveria saber scria JAYME; QUE
JAYME pcrguntou ao clcclar;1l1le, quando cslcvc preso na
carccragCIl1 da Supcrinlcncl6ncÎa, <lCjui Clll Curitiba, sobre ti 111 <1
casa amarc!a C1l1 UJll condomfnio na Barra; QUE o elcclarantc nflo
lem conhccÎmcnlo dc estc imavcl ter liga~;lo com EDUAJ<DO
CUN HA; QUE o dcclaranlc ncga quc ten/Ia dilo il JAYME, cm
,llgUlllil oporlunidoc1c, glie havia clclerminado il cntrega de va/Dres
para EDUARDO CUNHA; QUE guestionado se o cIccldr""te
conheee FRANCISCO .IOSE REIS, propriet;irio cIa casa amarcla,
o dec];lI antc diz l]uc ll~IO; QUE qucslionado quell1 cr<l o
proprict,irio da rcsidcncia alllarchl; QUE nflo cOllhece JORGE
PICCIANI; QUE esl(l enlrcga cfcliv<lmcnlc ocorrcll, <1 pcdido da
cOJlslrulora OAS, mas (juc o elccJaranlc l1iio sabe ljUCll1 el"<] ()
dcstinat<Îroio; QUE acrcdila quc foram duas p;]rcc!as de
R$ 500.000,00 cada entreglles nestc enderer;o, amilas por
CARECA; QUE O declarantc, analisancIo o documenta "PI~1<l
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\?,i;) f, "qE;(. \ \('
/", GillJ. Mli:;ii~~t,-~ 1_;~'~llil~OIV;ISCkl
n~-:;_-F:;~l~r~.:;~~ L<::' \L.OAS", que estava JUIlIO com/o (OCulllenlo TRANSCARECJ\,
identifica dois valores cnq:6g ucs 110 Rio de Janciro: 1I1l1 de
R$ 900.000,00, ocorrido '1111 janeiro de 2014, provavellllelllc, e
oulm de 08 de agosto de ~013, Illas cujo vaJor nila est!! idcntificado;
QUE acredita gue 110 9iigin<ll o valor se CnCO/llrc idcntificado;
QUE rcccbeu da OAŞ/ilpcnas o cndcrct;;o c o 110l11C da IJCSS(),1 <':0111
qucll1 o cntrcgadOl)6J"ia (jUC conUllar, I11<lS quc I1ăo era EDUARDO
CUNHA; QUE năo sabe se era JORGE PICCTANI OLi
FRANCTSCO JOSJ~ RElS, pois en(regoLi o Ilome do dcslilla[;;rio
do valor P,II"(\ JAYME; QUE era COIllUIll a cmprcs,] dizcr para

q

cnlrcgar UIll vaJof para dctcrminada pcssoa CIl1 dctcl"lllinado
hor<Îrio; QUE o dcclaranlc apcnas uc(crminava ao cl1lissârio para
fazer a cnlrcga; QUE cm nenhul11 1l10l11cn(o foi rncncÎonacio o
IlOJlle de EDUARDO CUN HA; Nad" Jllais havendo a ser

•
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consignaelo, dctcrminou-sc quc fossc cllccrrmlo o prcscIltc (crmo
quc, (ido c ,lchado conformc vai por toclos assinado c lacrado CIl1
cnvclopcs cam lacrcs Ill'tmcro '(OS7() c Im;KO p'.IcJr~o PoJîci;]
Pcdcral.
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DELEGA DA DE I'OLiCIA FEDERAL:

Erika Mialik Marcna

DECLARANTE:
(

4 de 5

83

Alberlo YOllssef

q

39

ADVOGADO

87

8

In

•

95
7

30
35
0

•

/

5 dc 5

ii'·'''-~''-''-'----;:~
~

;~

Poder Judiciario
JUSTI(A FEDERAL
Se«;ao Judichiria do Parana
]3" Vara Federal de Curitiba

83

Documento:700000332316

Av. Anila Garibaldi, 88R, 2" andar - Bairro: Ahu - CEP: 80540-1 RO - Fonc: (41)3210-1681 www.jfpr.jus.br- Email: prclb13dir@jfpr.jus.br

REPTE.: MINISTERIO

39

REPRESENTAc;:ĂO CRIMINAL N" S004814-4S.20IS.4.04.7000/PR

p(muco FEDERAL

In

DESPACHOIDECISĂO

Pleiteia O MPF autorizar;ao para compartilhamento de provas c
elementos de infonnar;6es constantes nos proccssos da assim denominada
Operar;ao Lavajato corn os procedimentos a serem instaurados perante o
Egregio Supremo Tribunal Federal para apurar;ao de condutas supostamente
praticadas por autoridade com foro privilegiado.
Decido.

87
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q

REPDO.: A APURAR

Inicialmcntc foram propostas dez ar;5cs penais c ainda hâ
invcstigar;6es em andamento quc podem resultar em outras. A dcz ja propostas
tem os numeros 5025687-03.2013.2014.404.700, 5047229-77.2014.404.7000,
5026663-10.2014.404.7000,
5025699-17.2014.404.7000,
5049898-06.2014.404.7000,
5026212-82.2014.404.7000,
5025692-25.2014.404.7000,
5026243-05.2014.404.7000,
5025676-71.2014.404.7000 e 5025695-77.2014.404.7000. Duas delas ja foram
julgadas, outras aproximam-se da fase de julgamento.
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Tramitam por este JUlzo diversos inqucritos, ar;6es penais e
processos incidcntcs relacionados a assim denominada Opcrar;ao Lavajato.

Mais reccntemente, em uma scgunda fase, feram propostas scis
ayoes penais contra, em sintcsc, dirigentes c cmpregados de grandcs
empreiteiras nacionais por crimes de conupyao (do cx-Dirctor da Petrobrâs
Pauio Roberto Costa) c de lavagem de dinhciro.

No curse das investigar;oes, surgiram fortuitamcntc indîcios do
envolvimento cm crimcs de autoridades corn foro privilcgiado. Tais fatos nao
foram denunciados ou investigados perante este Juîzo, scndo remetidos ao
Egregio Supremo Tribunal Federal.
Mais rcccntcmente, celebrado pelo Ministcrio Publico Federal,
cm procedimento dirigido pela Exmo. Procurador Geral da Republico, acordo
de colaborar;âo premiada com Paulo Robcrto Costa c Albcrto Yousscf.
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Os acordos foram homologados pelo eminente Ministro Teori
Zavascki. Foram em janeiro de 2015 remctidos a este JuÎzo,
apas desmembramento processual detem1inado pelo Supremo Tribuntal
Federal, copia dos depoimentos dos colaboradores relativamcnte a fatos que
năo envolvem autoridades com foro privilegiado.
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Considerando que as provas de supostos crimcs praticados por
autoridades corn foro privilcgiado foram colhidas fortuitamcnte no âmbito da
Operac;ăo Lavajato ou, no caso das colaborac;oes, C0l110 um desdobramento
natural, e evidente que as demais provas constantcs nos inqueritos c ac;oes
penais, como intereeptac;âo telefOnica c telemâtica, documcntos colhidos em
buscas, quebras de sigilo fiscal e bancârio, podem se mostrar relevantes para
instruir os procedimentos a serem instaurados no Supremo Tribunal Federal em
relac;ăo a autoridades corn foro privilegiado.

q
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Nâo ha, outrossim, qualqucr principlo da cspecialidade que
constitua abice para o eompartilhamento de provas eolhidas em um processo
penal para a instruc;ăo de outras investigar;6es ou ar;oes pcnais, maxime, como
no caso, do compartilhamcnto de provas colhidas por jurisdic;ăo inferior corn
uma supenor.

87

8

Portanto, ante o exposto, defiro o requerido e autorizo o
eompartilhamento das provas e elementos de infonnar;oes eolhidas nos
proccssos, ar;oes penais, inqueritos e procedimentos conexos, atinentes il
Operayao Lavajato para fins de instruc;ăo dos procedimentos instaurados ou a
serem instaurados perante o Egregio Supremo Tribunal Federal para apurac;3.o
de supostos crimes praticados por autoridades corn foro privilegiado.

Cicncia ao MPF local a quem encarrego da efetivac;ăo do
compartilhamento atravcs da Procuradoria Geral da Republica. Caso se
pretenda o compartilhamento por outro mcio ou se forem necessarias
providencias judiciais, o JuÎzo devera ser infonnado.

30
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Evidentcmente, a presente dccisâo fica sujeito a eventual cnvo
critico do praprio Supremo Tribunal Federal.

Curitiba, 06 de fevereiro de 2014.

Documento eletronico assinadn por SI!:RGIO FERNANDO MORO, ,'uiz Federal, na fonna do artigo
1a, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolur;:1io TRF 4" Rcgiao n° 17, de 26 de
man;:o de 2010. A confcrcncia da autenticidade do doeumento esta uisponivel no enderer;:o eletronico
http://wv.W.lrf4.jus.br/trf4/processos/verilica.php. mcdiantc o precnchimcnto do c6digo vcrilicador
7000003323]6\'7 e do c6digo CRC bfbn646b.
Infonnar;:oes adicionais da assinatura:
Signatărio (a): SERGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 06/0212015 Il: 12:21
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, Exporta!:.cofl:o planilha ~

Comite Financeiro Unico

UF

RJ

Partido

11 - pp

78

Tipa do Comite

Fornecedor

78

NO Controle: 4640071541

CPF/CNPJ

Data

Tipo Despesa

Data Entrega:

Valor R$

.-orma de
pagamento

047.271.937-87

2S/08/10 Servk;os pre~tados por
tercelf"Os

58.756,04

Cheque

- -/ Comite Fnanceiro Unlco - PP - RJ

047.271.937-87

23/09/10 Servk;os pre.stacos por
tercelf"Os

87.692,79

Cheque

- -/ Comite FinClnceiro Unico - PP - RJ

047.271.937-87

30/09/10 Servk;os prestacos por
tercelros

18.817,78

Cheque

- -/ Comite Financeiro Unico - PP - RJ

CARLOS HENRIQUE PERBRA REGO
BRINCKMANN

016.155.667-16

28/09/10 Servk;os pre~tados por
tercelros

26.067,79

Cheque

- -/ Comite Financeiro Unlco - PP - RJ

CARLOS HENRIQUE PERBRA REGO
BRINCKMANN

016.155.667-16

01/10/10 Servk;os pre:rtados por
tercelros

15.192,78

Cheque

- - / Comite Financeiro Unico - PP - RJ

CARLOS HENRIQUE PEREIRA REGO
BRINCKMANN

016.155.667-16

25/08/10 Servi~os pre~tCldos por
tercelros

33.317,79

Cheque

- -/ Comite Financeiro Unico - PP - RJ

28.021.574/0001-65

11/08/10 Servk;os prestados por
tercelros

23.462,50

Cheque

- - / Comite Financeiro Unico - PP - RJ

30.000,00

Cheque

11040 - MARIA DA GRACA DOUAT BARBOSA PP - RJ - Deputado Estadual/ Comite
Flnanceiro Unico - PP - RJ

50.000,00

Cheque

11611 - ELEI<;AO 2010 JOSE ESSIOMAR
DA Sn.VA - PP - RJ - Deputado
Estadual/ Comite Financeiro Unico - PP - RJ

100.000,00

Cheque

1530 - ELEn;;ĂO 2010 EDUARDO
CONSENTINIO DA CUNHA - PMDB - RJ Deputade FederalI Comite Financeiro Unice PP - RJ

50.000,00

Cheque

11111- ELEI<;AO 2010 DIONISIO DE SOUZA
LINS - PP - RJ - Deputado Estadual / Co mite
Financeiro Unico - PP - RJ

sO.ooo,OO

Cheque

11003 - ELEI<;AO 2010 AYRTHON CARLOS
MAIATIO DIAS - PP - RJ - DeputCldo Estadual/
Comite Fnanceiro Unico - PP - RJ

CARlOS ALBERTO NAGEL

30
35
0

CARLOS ALBERTO NAGEL

95

CARlOS ALBERTO NAGEl

CASSINO PROPAGANDA ,PUBLICIDADE E
PROMOCOES LTDA

Comite Fioanceiro Unlco - PP

Comite Fmanceiro Unico - PP

Comite Financeiro Unice - PP

Doa~âes

12.200.097/0001-65

01/09/10

fnancelras a
outros candidatos
e/ou comites
financeiros

Doa~oes

12.200.097/0001-65

01/09/10

financeiras a
outros candJdatos
e/ou comites
financeiros
financeiras a
outros candidatos
e/ou cemites
financeiros

Doa~tses

12.200.097/0001-65

01/09/10

Doa~tses

Comite Financeiro Unice - PP

12.200.097/0001-65

01/09/10

Comite Flnanceiro Unico • PP

12.200.097/0001-65

01/09/10

financeiras a
outros candidatos
e/ou comites
financeiros

Doa~lles

1 de 9

Beneficia rio I ca n trata nte

financeiras a
outros candidatos
e/ou comites

GO~lE5

~
--C:::=

23/0212015 19:44
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~ Despesi!S

~~

~-~

..

.j

---~-

L~portar como .plaiiilha

78

N° Controle: 6835444313
Doador

CPF/CNPJ

Data

N° Recibo
Eleitoral

AMC HOLDING S/ A

Partido

UF

PMDB

RJ

58.580.465/0001-49 28/09/10 15000021433

500.00000 Tran:ferencia

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

71.550.214/0001-80 24/09/10 15000021428

238.766 00 Tran~ferencia

Comite Financeiro Unlco

PMDB

RJ

46.395.687/0001-02 03/09/10 15000021395

300.00000 Transferencla

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

95

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Tipo Comite
Comite Financelro Unico

78

ALUSA ENGENHARIA LTDA

Especie do
Recurso

Valor R$

200.000 00 Tran~fe.rencia

56.323.371/0001-69 13/08/10 15000021397

ALFACOM SIA

Data Entrega:

•

,
,
,

eletromca
eletromca

eletronlca
eletronlca

BALLERUP INSTRUMENTOS CIENl1FICOS
LTDA

05.153.144/0001-00 01/10/10 15000021447

66.000 00 Tran~ferencia

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

BANca ALVORADA SIA

33.870.163/0001-84 22/09/10 15000021413

500.000 00 Tran~ferencia

Comrte Financelro Unico

PMDB

RJ

33.870.163/0001-84 01/09/10 15000021385

500.00000 Transfe.rencla

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

BANCO ALVORADA SIA

33.870.163/0001-84 13/09/10 15000021404

150.000 00 Tran~fe.rencia

Comite Financelro Unico

PMDB

RJ

BRADESCO SA

60.746.948/0001-12 12/08/10 15000021370

150.00000 Transferencla

Comite Financeiro Unica

PMDB

RJ

BRASIF SIA EXPORTA~ÂO IMPORTA~ÂO

52.226.073/0001-08 03/08/10 15000021362

250.000 00 Tran~fe.rencia

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

C R ALt-1EIDA SIA - ENGENHARIA DE
OBRAS

3].059.908/0001-20 02/09/10 15000021387

500.00000 Tran:fe.rencia

Comite Financeiro Unico

?t-1DB

RJ

CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN
ENGENHARIA SIA

40.450.769/0001-26 20/08/10 15000021378

130.00000 Tran:fe.rencia

Comite Financelro Unico

PMDB

RJ

CARIOCA CHRISTTANI NIELSEN
ENGENHARIA SIA

40.450.769/0001-26 23/09/10 15000021422

200.000 00 Tran~ferenCia

Comite Financelro Unico

PMDB

RJ

CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN
ENGENHARIA SIA

40.450.769/0001-26 22/09/10 15000021418

100.00000 Tran:fe.rencia

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

33.342.023/0001-33 22/09/10 15000021436

100.000 00 Tran~fe.renCia

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

CERVEJARIA PETROPOUS SIA

73.410.326/0001-60 15/09/10 15000021405

800.000 00 Tran~fe.rencia

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

CIA DE BEBIDAS PRIMO SCHINCARIOL

02.864.417/0001-28 17/08/10 15000021377

800.000 00 Tran:f~renCia

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

CIA METAUC DO NORDESTE

01.183.070/0001-95 28/09/10 15000021437

250.00000 Tran:fe.rencia

Co mite Financeiro Unico

PMDB

RJ

30
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BANCO ALVORADA SIA

CARVALHO HOSKEN E ENGENHARIA E
CONSTRU~6ES

'

,
,
,

,

,
'

•
'
'
'

,

,

,

eletronlca
eletronlca
eletromca

eletronll:a
eletromca

eletromca

eletronll:a
eletronlca
eletromca
eletronlca
eletromca

eletromca

e!etromca

eletrO mca

~
1 de 4
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04.539.279/0001-37 31/08/10 15000021392.

250.000 00 Tran~te.rencia
'
eletromC<I

Comite Fin<lncelro Unico

PMDB

RJ

Ca mit€! Financeiro Unico

00.676.2.13/0001-38 19/07/10 15000021354

1.800.000 00 Tran~ferencla
,
eletronlca

Comite Financeiro Unica

PMDB

RJ

Comite Financeiro Unico

00.676.213/0001-38 21/07/10 15000021355

200.000 00 Tran~fe.rencl<l
,
eletromca

Comite Fin<lncero UniCa

PMDB

RJ

Comite Financeiro Unica

00.676.213/0001-38 06/08/10 15000021358

500.000 00 Tra~fe.rencia
,
eletronlC<I

Comite Fnancelro Unico

PMDB

RJ

Comite Fin<lnceiro Unica

00.676.213/0001-38 06/08/10 15000021357

Transferencia
2.000.000,00 eletronica

Comite Financelro Unico

PMDB

RJ

Comite Financeiro Unico

00.676.213/0001-38 27/08/10 15000021381

200.000 00 Tran~ferencia
,
eletromca

Comite Fin"nceiro Unico

PMDB

RJ

00.676.2.13/0001-38 27/08/10 15000021382

300.000 00 Tr<ln~fe.r€!nCla
,
eletro mca

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

00.676.213/0001-38 02/09/10 15000021388

850.000 00 Tran~te.rencia
,
eletro nlC<I

Comite Fin<lncelro Unico

PMDB

RJ

00.676.213/0001-38 02/09/10 15000021389

Transferencla
2.000.000,00 eletronica

Comite Fin<lnceiro Unico

PMDB

RJ

00.676.213/0001-38 21/09/10 15000021412

200.000 00 Tr"n~ferencia
,
eletronlca

Comite Flnanceiro Unico

PMDB

RJ

00.676.213/0001-38 28/09/10 15000021432

500.000 00 Tran~fe.renci<l
,
eletronlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

00.676.213/0001 38 29/0<J/I0 15000021438

TransferenCla
1.900.000,00 eletronica

Comite Financciro Unico

PMDB

RJ

Comite Financeiro Unico

00.676.213/0001-38 29/09/10 15000021439

100.000 00 Tran~fe.rencia
,
eletromc<l

Comtte Financelro Unico

PMDB

RJ

Comite Fin<lnceiro Unico

00.676.213/0001-38 29/09/10 15000021441

200.000 00 Tran~ferencia
,
eletronlca

Comite Financeiro unico

PMDB

RJ

Comite Flnanceiro Unico

00.676.213/0001-38 01/10/10 15000021446

1.000.00000 Transfe.renCla
,
eletromca

Comite Flnanceiro Unico

PMDB

RJ

000 000 00 Transferenci<l
.
• e!etroniC<l

Comite Financeiro unico

PMDB

RJ

78

78

Comite Financeiro Unico

Comite Financeiro Unlco

30
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Comite Financeiro Unico

95

Comite Fin"nceiro Unico
Co mite Flnanceiro Unico

~~N$TRUc:;6E5

In

CIENTIF!CALAB PRODumS
LABORATORIAlS E SISTEMAS LTDA

Comite Fln<lnceiro Unico
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E COM CAMARGO CORREA 61.522.512/0001-02 31/08/10 15000021383

1.

CONSlRUTORA COLARES UNHARES LTDA

0].568.496/0001-92 20/07/10 15000021353

]00.000 00 Tra~f~rencia
,
eletro n!Ca

Comite Finilncetro Unico

PMDB

RJ

CONSTRUTORA METROPOLITANA SIA

33.049.503/0001-00 21/09/10 15000021423

Transferencia
ZOO.OOO,OO eletronlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

CQN$TRUTORA NORBERTO QDEBRECHT

15.102.288/0001-82 23/09/10 15000021427

2.00.000 00 Tran~ferencla
• eletro nlca

Comite Financelro Unico

PMDB

RJ

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVĂO SIA

33.412.792/0001-60 22/09/10 15000021452

100.100 00 Transf~renCla
,
eletril n!Ca

Comite Financetro UniCO

PMDB

RJ

CON$TRUTORA QUEIROZ GALVĂO 5/A

33.412.792/0001-60 08/09/10 15000021399

500.000 00 Tran~f~rencia
,
eletrollica

Comtte Financetro Unico

PMDB

RJ

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVĂO SIA

33.412.792/0001-60 01/09/10 15000021386

500.000 00 Tr<ln~f~renCia
,
eletrollica

Comite Financelro Unico

PMDB

RJ

CONSTRUTORA ZADAR LTDA

30.183.941/000 1~ 79

13/09/10 1500002.1403

200.000 00 Tran~f~rencla
,
eletronlca

Comite Financelro UniCo

PMDB

RJ

"'"

-6
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61.486.650/0001-83 20/09/10 15000021416

500.00000 TranSferern:ia
,
eJetronlca

Comite Financeiro Unico

P~1DB

Rl

DIAGNOSTICOS DE AMERICA SIA

61.486.650/0001-83 24/09/10 15000021435

250.000 00 Tran~ferencia
,
eletronlca

Comite Flnanceiro Unico

P~1DB

Rl

19.403.252/0001-90 28/09/10 15000021440

500.00000 Transfe.rencla
,
eletronlca

Comite Financeiro unico

PMDB

Rl

ENGEVIX ENGENHARIA SIA

00.103.582/0001-31

16/09/10 15000021407

100.00000 Transfe.rencia
,
eletro nlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

Rl

FW ENGENHARIA IMOBIUARIOS E
CONSTRUt;OES LTOA

35.796.804/0001-23

16/07/10 15000021352

30.000 00 Transf~rencia
'
eJetronlCa

Comtte Flrlanceiro Unico

PMDB

Rl

FW ENGENHARIA IMOBIUARIOS E
CONSTRUC:OES LTOA

35.796.804/0001-23

13/08/10 15000021360

30.00000 Transferencia
'
eletrOnlca

Comite Financero Unico

PMDB

Rl

35.796.804/0001-23 13/08/10 15000021359

20.000 00 Tran~ferencla
'
eletronlca

Comite Flnanceiro Unico

PMDB

Rl

77.376.093/0001-88 22/09/10 15000021419

100.00000 Transfe.rencla
,
eletrOnica

Comite Financelro Unico

PMDB

Rl

07.369.685/0001-97 27109/10 15000021411

300.00000 Transfe.rencia
,
eletrOmca

Comite Financelro Unico

PMDB

Rl

FW ENGENHARIA IMOBlLlARiOS E
CONSTRUt;OES LTDA
GB ARMAGENS GERAiS LTDA

95

GERDAU COMERCIAL DE ACOS SIA

78

SI A

78

EMCCAMP RESiOENCIAL

In

DIAGNOsnCOS DE AMERICA SIA

03.279.285/0001-30 28/09/10 15000021434

500.00000 Transferencia
'
eletronlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

Rl

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SIA

33.337.122/0001-27 16/09/10 15000021415

50.000 00 Tran~ferencla
,
eletronlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

Rl

IPIMNGA PRODUTOS DE PETROLEO SIA

33.337.122/0001-27 15/09/10 15000021406

50.000 00 Transf~rencia
,
eletronlca

Comit/'! F!nanceiro Unica

PMDB

RJ

KEPPEL FELS BRASIL SIA

03.669.503/0001-42 01/10/10 15000021501

100.00000 Transferf!ncia
,
eletro nlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

Rl

KlMITEST APARELHOS DE PRECiSĂO LTOA

03.160.436/0001-36 01/10/10 15000021445

30.000 00 Transf~rencia
,
eletromca

Comite Financeiro Unico

PMDB

Rl

LEYROZ DE CAXIAS INDUSTRIA E
COMERCIO E LOGISTICA LTDA

06.958.578/0001-31

17/09/10 15000021410

320.00000 Tl<1nsfe.rencia
'
eletronlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

LOCANTY COM SERVICOS LTDA

02.182.621/0001-69 17/08/10 15000021398

200.000 00 Tran~fe.rencla
,
eletronlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

Rl

LOCANTY COM SERVICOS LTDA

02.182.621/0001-69 22/09/10 15000021425

200.000 00 Transferencia
,
eletronlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

LOCAR SANEAMENTO AMBiENTAL LTDA

35.474.949/0001-08 20/08/10 15000021391

100.000 10 Tl<1nsfe~ncia
,
eletronlca

Comite Flnanceiro unico

PMDB

Rl

LOCAR SANEAMENTO AMBrENTAL LTDA

35.474.949/0001-08 27/09/10 15000021431

125.000 10 Tran~ferencia
,
eletronlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

MINERACOES BRAS. REUNIDAS SIA - MBR

33.417.445/0001-20 01/09/10 15000021384

2.150.000 00 Transfe.rencla
,
eletronlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

31.876.709/0001-89 17/09/10 15000021409

400.000 00 Tran~ferencla
'
eletronlca

Comite Flnanceiro Unico

PMDB

RJ

07.816.890/0001-53 01/10/10 15000021448

300.000 00 Tl<1nsfe.~ncia
'
eletrOmca

Comite Flnanceiro unico

PMDB

Rl

04.206.016/0001-06 10/09/10 15000021402

350.000 00 Tr.m~fe.~ncia
'
eletromca

Comite Financero Unico

PMDB

Rl

30
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HAZTR: TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO
AMBiENTAL SIA

MPE MONTAGEM E PROJErOS ESPECIAIS
SIA
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
lMOBIlIARtDS SIA
NErMED INSTRUMEtITOS CIENTIFICOS
LTOA
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04.206.016/0001-06 30/09/10 15000021454

24_000 00 Tran:~re"cla
'
e!etro n!Ca

Comite FÎI1anceiro Unico

PMDB

Rl

NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS
LTDA

04.206.016/0001-06 30/09/10 15000021453

30.000 00 Tran~ferencia
'
eletro nlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

Rl

NOBILIS CONSTRUc;:6ES
EMPREENDIMENTOS LTDA

03.422.293/0001-93 21/09/10 15000021414

50.000 00 Tran~ferencia
'
eletronlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

Rl

NOVA UMBRIA E PARTICIPAC;:6ES LTOA

08.812_205/0001-83 01/10/10 15000021449

300.000 00 Tran~~rencJa
,
eletromca

Comite Financelro Unico

PMDB

Rl

PANGEA PROPERTIES PARTICIPAc;:6E5 SIA

08.957.804/0001-95 22/09/10 15000021420

100.000 00 Tran~fe.rencia
,
e!etro n!Ca

Comite FinanceirO Unico

PMDB

Rl

PLANOVA PLANEJAMENTO E
CONSTRUC;:6ES SIA

47.383.971/0001-21 24/09/10 15000021429

500.000 00 Tran~ferencJa
'
eletronlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

Rl

47.383.971/0001-21 29/09/10 15000021444

500.000 00 Tran~f~rencia
'
eletronlca

Comite Financelro Unlco

PMDB

Rl

00.851.567/0001-71 17/09/10 15000021408

80.00000 Transre.rencia
'
eletrOnica

Comite Financelro Unico

?MDB

Rl

04.705.090/0001-77 24/09/10 15000021430

500.000 00 Tran~fe.rencia
,
eletrOmca

Comite Financelro Unica

PMDB

Rl

PLANOVA PLANEJAMENTO E
CONSTRUC;:6ES SIA
PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO E
DISTRIBUn;ĂO LTDA

95

QUATTAR PETROQUlMICA S/A

78

LTDA

78

In

NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS

00.074.569;0001-00 27/08/10 15000021367

400.000 00 Tran~feri!ncia
,
eletronlca

Comite Financetro Unico

PMDB

Rl

RIO DE lANEIRO REFRESCOS LTDA

00.074.569/0001-00 27/08/10 15000021363

400.000 00 Tran~fert'!ncla
,
eletronlca

Comrte Flnancelro Unlco

PMDB

Rl

RID DE lANEIRO REFRESCOS LTDA

00.074.569/0001-00 27/08/10 lS0000213G4

79.00000 Tran:fe.rencla
,
eletronlca

Comite rinancelro Unico

PMDB

Rl

RID DE JANElRO REFRESCOS LTDA

00.074.569/0001-00 27/08/10 15000021366

200.000 00 Tran~fe.rencJa
,
e!etromca

Comite Firlancelro Unico

PMDB

Rl

22/09/10 15000021421

44.289 00 Tran~fe.rencia
,
e!etro mea

Comite Financeiro Unico

PMDB

Rl

SAPPHIRE SPE SIA

08.270.578/0001-70 24/09/10 15000021458

200.000 00 Tran~fe.rencia
,
e!etronlca

Comite Financeiro Unico

PMDB

Rl

TRADE BUILDING ENGENHARIA E
SERVIC;:OS LTDA

0].232.447/0001-84 09/09/10 15000021400

250.000 00 Tran~f~rencla
'
e!etro mca

Comite Financero Unico

PMDB

Rl

TRIMIX RID COMERCIO DE ROU?AS LTOA

06.323.640/0001-19 21/09/10 15000021424

300.000 00 Tran~f~rencia
,
eletromca

Comite Firlancelro Unico

PMDB

Rl

urc ENGENHARIA SIA

44.023.661/0001-08 23/09/10 15000021426

500.000 00 Tran~f~rencia
,
eletro nlca

Comite Fi1anceiro Unico

P~1DB

Rl

UTC ENGENHARIA SIA

44.023.661/0001-08 2]/08/10 15000021380

500.000 00 Tran~f~rencia
,
eletromca

Comite Financelro Unico

PMDB

Rl

66.945 00 Tran~f~rencia
,
eletro n!Ca

Comite Financeiro Unico

PMDB

RJ

30
35
0

RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

RODRIGO BORGES TORREALBA

ZULED<A BORGES TORREALBA

785.610.867-34

008.405.487·5]

2.2/09/10 15000021451

Total de Receitas R$ 32.464.100,20
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l

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

Nr. Candidato

1530

Partido

15 - PMDB

UF

RJ

Cargo

Deputado Federal

78

78

Candidato

Doada ...

CPF/CNPJ

183.571.801-91

95

ALEXANDRE BARBOSA JAGUARIBE

Exportar Coma .p-ra·~ilha.:J

N° Cantrale: 4558833214

Data

N° Recibo
Eleitoral

08/09/1015000025410

Valo ... R$

Data Entrega: 29/10/2010
Especie (10
Recurso

100.000,00 Cheque

Nome do Candidato

Numero Partida Candidatura

UF

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

12.181.923/0001-7522/07/1015000025402

50.000 00 Tran~ferencia
, eletronlCa

EDUARDO COSENT1NO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

12.181.923/0001-7629/09/1015000025413

400.000 00 Tran~~rencia
, eietmnlCa

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

12.181.923/0001-7623/09/1015000025412

200.000 00 Tran~~rencia
, e!etronlCa

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

Co mite Financeiro Unico

12.181.923/0001-7601/10/1015000025415

750.000 00 Tran~~rencia
,
eletrolllca

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

Co mrte Flnanceiro Unlco

12.181.923/0001-7620/07/1015000025401

200.000 00 Tran~f~rencia
, eletron1ca

EDUARDO COSENTlNO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

Comite Financeiro Unico

12.181.923/0001-7530/09/1015000025414

950.000 00 Tran~re.rencia
• eletronlca

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

Comite Financeiro Unica

12.181.923/0001-7506/08/1015000025403

250.000 00 Tran~re.rencia
,
eletronlca

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

Comite Financeiro Unica

12.200.097/0001-6501/09/1015000025409

100.000,00 Cheque

EDUARDO C05ENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

Comite Financeiro Unico

12.181.923/0001-7631/08/1015000025407

300.000,00 Tran~fe.rencia
eletrol'llca

EDlJARDO COSENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

Comite Flnancetro Unica

12.181.923/0001-7603/09/1015000025408

400.00000 Transfe.rencia
,
eletml'llca

EDUARDO C05ENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputildo Federal

RJ

CON5lRU<;OES E COMERCIO
CM1ARGO CORREA SIA

61.522.512/0001-02 09/08/10 15000025404

500.000 00 Tran~fe.rencia
eletrol'llca
'

EDUARDO C05ENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

C3 PRODUC;:OES ARTISTICAS E
JORNAllSTICAS LIDA

32.321.580/0001-0501/10/1015000025442

2.000,00 Estimado

EDUARDO C05ENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

DOMINGOS INACIO BRAZAO

12.199.922/0001-5901/10/1015000025420

925,00 Estimado

EDUARDO C05ENTlNO DA CUNHA

Deputado Federal

DOMINGOS INACrO BRAZÂO

12.199.922/0001-5901/10/10 15000025419

EDUARDO C05ENTINO DA CUNHA

1530
15]0

PMDB

4.000,00 Estlmado

PMDB

Deputado Federal

DOMINGOS INACro BRAZÂO

12.199.922/0001-5901/10/1015000025437

140,00 Estimado

EDUARDO C05ENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

DOMING05 INACrO BRAZÂO

12.199.922/0001-5901/10/1015000025417

250,00 Estimado

EDUARDO C05ENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ
RJ
RJ
RJ ,

Comite Financeiro Unico
Comite Financeiro Unico

30
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Co mite Financeiro Unico
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12.199.922/0001-5901/10/1015000025416

300,00 Estlmado

EDUAROO COSENT1NO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

OOMING05 INACrO BRAZĂO

12.199.922/0001-5901/10/1015000025418

16.000,00 Estimado

EDUAROO COSENT1NO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

DOMINGOS INACIO BRAZĂO

12.199.922/0001-59 01/10/10 15000025438

75,00 Estlmado

EDUAROO COSENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ
RJ

In

DOMINGOS INACIO BRAZĂO

12.199.922/000t-59 01/10/1015000025421

20.000,00 Estlmado

EDUAROO COSENTINO DA CUNHA

1530

Pf.1DB

Deputado Federal

12.199.922/0001-5901/10/1015000025422

420,00 Estlmado

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

1530

PMD6

Deputado Federal

RJ
RJ

DOMINGOS lNACIO 6RAZÂO

12.199.922/0001-5901/10/1015000025423

2.400,00 Estimado

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

DOMINGOS INACIO BRAZÂO

12.199.922/0001-5901/10/1015000025424

2.000,00 Estlmado

EDUARDO C05ENT1NO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

DOMINGOS INACIO BRAZÂO

12.199.922/0001-5901/10/1015000025425

800,00 Estimado

EDUARDO COSENT1NO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ
RJ

DOMINGOS INAC!O BRAZÂQ

12.199.922/0001-5901/10/1015000025426

4.000,00 Estimado

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

DOMiNGOS INACIQ SRAZÂO

12.199.922/0001-5901/10/1015000025427

1.200,00 Estlmado

EDUARDO COSENT1NO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

DOMINGOS INACIO SRAZÂO

12.199.922/0001-5901/10/1015000025426

800,00 Estimado

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

1530

PMDS

Deputado Federal

RJ
RJ

78

78

DOMlNGOS INACIO BRAZĂO
DOMINGOS lNACIO SRAZĂO

12.199.922/0001-5901/10/1015000025429

1.850,00 Estimado

EDUARDO C05ENT1NO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

DOMINGOS INACIO BRAZÂO

12.199.922/0001-5901/10/1015000025430

280,00 Estlmado

EDUARDO COSENT1NO DA CUN HA

1530

PMDB

Deputado Federal

DOMING05 INACIO BRAZĂO

12.199.922/0001-5901/10/1015000025431

2.280,00 Estlmado

EDUAROO COSENTINO DA CUN HA

1530

PMDB

Deputado Federal

DOMINGOS INACIO BRAZĂO

12.199.922/0001-5901/10/10 15000025432

60,00 Estlmado

EDUAROO COSENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

OOMING05 INACIO BRAZĂO

12.199.922/0001-5901110/1015000025433

225,00 Estlmado

EDUARDO C05ENTlNO DA CUNHA

1530

PMDS

Deputado Federal

12.199.922/0001-5901/10/1015000025434

1.500,00 Estimado

EDUAROO COSENT1NO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

12.199.922/0001-5901/10/1015000025435

3.500,00 Estimado

EDUARDO C05ENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

12.199.922/0001-5901/10/1015000025436

1.200,00 Estlmado

EDUARDO C05ENT1NO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ
RJ

25/10/1015000025443

1.570,79 Cheque

EDUARDO C05ENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

07.929.985/0001·8310/09/1015000025411

500.000,00 Chcque

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

1530

PMDB

Deputado Federal

RJ

DOMINGOS lNACIO SRAZÂO
DOMINGOS INACro BRAZĂO
DOMrNG05 INACIO BRAZĂO

95

DOMiNGOS INACIO SRAzAO

EDUARDO CQSENT1NO DA CUNHA

504.479.717-00

30
35
0

U5INA NAVIRI S.A. A<;UCAR E
ALCOOL

RJ
RJ
RJ
RJ
RJ

Total de Receitas R$ 4.767.775,79
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TERMO DE CONCLUSĂO

Brasilia, 04 de

n

39

Fa~o estes autos conclusos ao Excelentfssimo Senhor Ministro Relator.

de 2015.

FABIANO MOREIRA

q

Matrfc la 2535

30
35
0

•

95
7

87

8

In

•

5.278 DISTRITO FEDERAL
:MIN. TEORI ZAVASCKI

:MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

:PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

39

RELATOR
REQTE.(S)
PROC.(AlS)(ES)

83

PETI<;ĂO

DESPACHO: Junte-se aos autos copia da peti,ao do Ministerio Publico

In

•

Brasilia, 5 de mar,o de 2015 .

q

Federal ern que foi requerida a forma~ăo do presente procedimento.

Ministro TEORI ZAVASCKI

•

30
35
09
5

78

78

Relator
Documenta nssinado digitalmente

Documento assinado digltalmente conforme MP n' 2.200-2/2001 de 2410812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Pubficas Braslleira - ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no enderer,x> elelr6nico htlp:/Iwww.slf.)us.brlportal/autentlcacaolsobo numero 7960177.

83

TERMO DE JUNTADA

39

Em cumprimento ao despacho proferido em 05/03/2015, junto a estes autos
petic;:ao oriunda da Procuradoria-Geral da Republica.

Brasilia, 05 de mat: 2015.

J

q

FABIANO r OREIRA
Matricu ,a 2535

30
35
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•

95
7
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83

MINISrt.RJO PUBLICO FEDERAL
procuradoria-Geral da Republica

12014 - ASJCRIM/SAjlPGR
Distribui~ao por dependencia il Reclama~ăo n. 17.623-PR
Relator:
Ministro Teori Zavascki
Reclamante: Paulo Roberto Costa
Reclamado: ]uiz Federal da 13 a Vara Federal -da Subsec;:ao
Judiciaria de Curitiba/PR

In

q

39

W

PROCEDIMENTO OCULTOE EM SEGREDO DE

.ruSTlţA

87

8

TERMOS DE COLABORA<;;ÂO DEALBERTOYOUSSEF
para cisao pelo Supremo Tribunal Federal

30
35
0

95
7

PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO SIGILO. REQUERIMENTO INCIDENTAL PROCEDIMENTO DE APURA<;:ĂO
EM PRIMEIRO GRAU
ACORD OS DE COLABORA<;:ĂO
SUBMISSĂO AO SUPREM O TRIBUNAL FEDERAL PARA
CONTROLE E HOMOLOGA<;:Ao REQUERIMENTOS JÂ
ENCAMINHADOS. CIsAo DE PROCEDlMENTOS DE
FORMA INDIVIDUALIZADA. MANUTEN<;:ĂO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APENAS AQUELES RELACIONADOS A QUEM POSSUI PRERROGATIVA DE
FORO REMESSA DE PROCEDIMENTOS E C6PIAS DE OUTROS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI<;:A. REMESSA
DOS DEMAIS PARA A 13'VARA FEDERAL DA JUSTI<;:A FEDERAL EM CURITIBA.
1. Ja fOfmalizado requerimento ao Supremo Tribunal Federal do
acordo de colabora}:ao firmado por Din dos envolvidos. Am\lisc e
requeril11ento de homologa}:ăo, nos termos do § 7 0 do art. 4 0 ,
da Lei n. 12.850/2013.
2. Reconhecimento da validade de todos os proccdin'lentos adotados
para a colheira das pravas.
3. Precedemes do Suprema Tribunal no sentido de gue ha se manter
etn sua cornpetencia apenas os envolvidos gue tenham prerrogativa
de fora respectiva.

PGR

Iteclama<;:ao

0

0

17.623/PR cisao pos depoimentos ALBERTOYOUSSEF

39

83

4. Condutas crintinosas que ja atingetn prejulzo estintado ent
RS1.600.000.000,OO (um bilhâo e seiscentos milhoes de reais).
5. Bens apreendidos ate O presente momento em valores superiores a
R$ 100 ·milhoes.
6. Cisoes dos expedientes nos termos em que individualizado. _
7. Requerimento de instaura(ţăo de procedimentos autonOln9s para
cada terll1Q de 'depoimento em que haja competenei a do Supremo
Tribunal Federal - distribuldos todos por dependencia - para poste~
rior analise individualizada das providencias a serem tomadas.

q

C01110

em 111anifestar;:ao anterior111ente apresentada, o

In

TaI

pre~

sente reguerimento ora traz ao conheci111ento do Supremo Tribu-

8

nal Federal conteudo de acorda (e respectivos anexos e term.OS
colaboras:ăo

firma do corn Alberto Yous-

87

de depoil11entos) de

sef, com requerimentos ao final especificados'.

E importante

tambell1 aqMi a devida contextualizac;:ăo dos pro-

95
7

cedimentos realizados para a ulterior compreensao de todos os fatos, mormente em face de desmembramentos.
As investigac;::oes se iniciaram a partir do Inquerito Palidal

n° 71412009 (Auto, n° 2006.70.00.018662 8), instaurado corn

30
35
0

'.

1 - Sintese dos fatos.

a especifica jindlidade de apurar a conduta do "doleiro" -CAR-

LOS HABlli CRATER e de pessoas fisie as e juridic as a ele vin-

culadas, ligadas a

UIll

esquema de lavagem de dinheiro que

envolvia indivîduos pr6x.imos ao ex-Deputado Federal ]OSE

MOHAMED JANENE e as empresas CSA PROJECT FI-

1 No contexto da denominada "Opera<;âo Lava]ato".

2

Reclamao:;ao n<> 17.623/PR cisao pos depoimentosALBERTOYOUSSEF

PGR

NANCE LTDA. e DUNEL INDUSTRIA E COMERCIO

83

LTDA, no Municipio de Londrina/PR.

N o curso da investigac;:ao verific ou-se, contudo, a necessidade

39

de· ampliar o seu objeto para tambem abranger diversos outros
"doleiros" que se relacionavalll mutuamente e cam CARLOS
HABIB CHATER para o desenvolvimento das atividades crimi-

prosseguimento das apurayoes permitiu que fosseul identi-

In

o

q

nosas.

ficadas diversas outras pessoas fisicas e juridio.s utilizadas pelos referi dos doleiros para desenvolver suas operayoes ilîcitas, algumas

8

das quais utilizadas inc1usive para lavar dinheiro oriundo de crimes

87

antecedentes praticados em detrimento da PETROBRAS, e outras
envolvidas corn a trafica transnacional de entorpecentes.

95
7

A primeira fase da investigac;:ao culminou com a deflagrac;:ao
da denominada "Opera<;:ao Lava Jato", em 17 de 111an;:o de 2014, o
que marcou o inicio da fase ostensiva das investigac;:oes efetuadas,
DO

ambita do Estado do Paranâ, corn a finalidade de apurar a atua-

30
35
0

c;:ao de organizac;:oes criminosas responsaveis pela operac;:ao de estruturas paralel as ao mercado de câmbio e lavagenl de dinheiro,

abrangendo um grup o de doleiros cam âmbito de atuac;:ao nacional e transnacional.
Encontralll-se atuahnente em andamento mais de 250 (du-

zentos e cinguenta) procedimentos investigat6rios com a

finalidade de apurar todos os desdobramelltos da
originaria, sendo que, conlo

3

investiga~ao

Rec1ama<;:ao ne 17.623/PR cisao pâs depoimenrosALBERTOYOUSSEF

PGR

ram expedidos 161 mandados de busca e apreensao e 37

prisâ~.

condu~âo

coercitiva, alem de 60 mandados de

83

mandados de

Foi ?:fastado. o sigilo bancario de aproximadamente 200

39

pessoas fisie as e juridicas.

Estao propostas em pnmelro grau 12 acusac;:oes cnmmllS
contra 55 pessoas.

q

In

apenas 2 hă··~eferencia a pes50as detentoras de prerrogativa de foro
(UIn jâ hOl11.ologado, de Paulo Roberto Costa, e o presente, ora

presos.

78

submetido ci analise). De todos os eolaboradores, apenas 2 estao

Hâ mai5 de dez pedidos de cooperac;:ao juridica para inllme-

78

ros paises .

.. Remanescem presos, hoje, dez reus, todos. acusados de crimes
gravîssimos. Dentre os fundamentos da prisao estae diversas razoes,

30
35
09
5

•

Foram realizados 12 acordos de colaborac;:ao, sendo que em

nao raro cumulativas, como tentativas de fuga, preparac;:ao de fuga,

a efetiva fuga (em deis casos),

supressăo

de documentos da Policia

durante o curse de busca e apreensao, buda

a decisao

da Suprema

Corte detenrunando a entrega de passaporte, Juanutenc;:ao de mi-

lhoes no exterior desviados da Petrobrâs etc. Parte dos presos foi
encam.inhado a Penitenciârias do Sistema Estadual (que no Estado
do Paranâ tem em geral boas condic;:i3es e atendem os direitos dos

presos) e parte: em razao de sua notoriedade e para evitar possîveis

risc os

110

sistema estadual, permaneceu na cust6dia da policia fede-

raI, em lnelhores condic;:i3es.

4

PGR

Reclamas:ao n" 17.623/PR cisao p6s depoimemosALBERTOYOUSSEF

Os principais delitos praticados pelos agentes foram: crin1es
opera~ao

83

contra o sistema financeiro nacional (evasao de divisas,

de

instituic;:ao financeiro sem autorizac;:aa, cantrato d,e .Câll1bio fraq.du ___
lenta,

gestăo fr~udulenta,

dentre outros), peculato,

c~r.rupc;:ăo,

td.-

39

fico internaciona1 de entorpecentes, lavagem de ativos, todos
praticados por diversos nucleos de organizac;:oes criminosas.
patrimonial do prejuizo causado pe-

los reus acusados, e oportuno n1encionar que a estimativa dos valores envolvidos nestas denuncias ultrapassa o tnontante de R$

In

•

repercl1ssăo

q

Acerca da

1.600.000.000,00 (II'" bilhao e seiscentas mi/haes de reais).

78

O valor consolida do dos bens jâ apreendidos ate o presente
momento e superior a RS 100 tnilhoes,

COOl

acordos que permi-

78

tem, ate o momento, a recuperac;:ao imediata de aproxitnada-

mente R$ 450 milhoes.
Em virtude da consistencia das investigac;:oes e gravidade dos

•

30
35
09
5

crimes e penas a que

estarăo

sujeitos, varios dos reus tomaram a

iniciativa de buscar fazer acordos de

colaborac;:ăo COln

o Miillsthio

Publico Federal. Dentre tais reus, esta Paulo Roberto Costa, o qual

sinalizou a possibilidade de indicar o envolvimento de autoridades
corn prenogativa de foro perante essa Colenda Suprema Carte, o
que il10tlVOU a atuac;ao da Procuradoria-Geral da Rep-6blica

ilO

caso.

Assim, e11l. cOlnplemento as oitivas de Paulo Roberto

Costa, por delegas:ao do Procurador-Geral a tnetnbros do

5

PGR

RecJama<;-:\o n° 17.623/PR cisao pâs depoimentos ALBERTOYOUSSEF

Ministerio Publico foi ouvido o colaborador Alberto Yous-

83

sef

Foram realizados 58 (cinquenta e oito) termos de. depoimen-..

39

tos· na sede da Superintendencia da PaHeia Federal no Patan-â, em
salas que eram determinadas diariamente para as providencias.
depoimentos

[aram

25.11.2014, quando encerrados.

colhidas

entre

2.10.2014

e

q

Os

In

Participaram dos depoimentos: o colabondor, Alberto Youssef; e, Ilac coneomitantemente: 1) advogado Tracy Joseph Reinal-

det dos Santos; 2)advogado Rodolfo Herold Martins;

3)DPF

8

Erika Mialik Marena, 4)DPF Eduardo Mauat da Silva; 5)DPF Fe-

87

lipe Eduardo Hideo Hayashi; 6) DPF Marcio Adriano Anselmo;
7)APF Rodrigo Prada Pereira; 8)APF Wiligton Gabriel Pereira;

95
7

9)APF Luiz Carlos Milhomen; 10) EPF Joao Paulo de Alcântara;
11) EPF Mârio Nunes Guimaraes; 12) APF Adriano Rodrigues
Magalhaes; 13) Procurador Regional da Republica Antânio Carlas Welter; 14) Procurador da Republica Diogo Castor de Mattos;

30
35
0

e 15) Procurador da Republica Roberson Henrique Pozzobon.
As seguintes cautelas [oram observadas para o fim de garantir

o absoluto sigila das informayoes obtidas a partir do acorda de co-

laborayao firmado conl Paulo Roberto Costa:
a) o tenlO de acorda de colabora<;ao foi im_presso em 3 (tres)

p"

vias identicas, ficando uma cam advogados do colabora e du.as. elll..

cofre no Ministerio Publico Federal;

6

a'1~
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I

b) os aneX05 do acorda de colaborayao, de numerayao se-

vamente C01~~ ..\> Ministerio Publica Federaf!;

83

quencial, foram impressos em 2 (duas) vias, as quais ficaralll exclusi-

apas

requisÎyăo

39

c) os -depoimentos s6 faram calhicios pela Palieia. Federal
do Procurador-Geral da Republica, o qual desig-

nou menlbros do Ministerio Publica que acompanharam pessoal-

In

ci) todos os depoilnentos presta dos pela colaborador faram
integralnlente gravados em Ineio audiovisual (HD SaITlsung

1 Terabyte, Serial Number E2FWJJHD2223B7), senda que as

colaborayăo

78

principais informa<;oes prestadas [oram cOl1signadas em termos de

corn numerayao sequencial, impressos sempre e ex-

tes;

78

c1usivam_ente em 2 (duas) vias para a assÎnatura de todos os presen-

e) apas a lmpressao e antes das assinacuras os termos de colaborac;:ao eram im_pressos e conferidos pelas partes participantes;

30
35
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•

q

mente todos eles;

f) apas a colheita da assinatura de todos os presentes as duas

vias eram acondicionadas em envelopes pr6ptios, os quais, ap6s se-

rem referenciados na capa com a data e o numero do termo de

calaborac;aa prestada, eram imediatamente Iaera dos m e ; f

2 TaIS anexos foram redlgldos para que o acordo esua efetlvldade fossem
compreendidos e avaliados ă luz das provas que seriam produzidas. O nao fornecimento de c9pia a defesa se justifica nao 56 em fun~ao do estrito sigila
mas tam bem porque tais documenros, naquele momento, objetivavam garantir
o intcresse publica, e nao o interesse do colaborador, cujos bencficios seriam
avaliados elTI funCţio dos depoimentos que seriam subsequentemente prestados.

7
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ante etiquetas adesivas autodestrutiveis e numeradas da

83

Polida Federa1 3;
g) o numero das etiquetas utilizadas para lac rar :os ·envelopes

39

tambem.era relacionado no final dos termos de colahorayao, antes
das assinaturas;

h) os comput:1dores da Policia Federal utilizados para redigir

q

os termos ficaram durante todas as oitivas desconectados de redes

In

(interna e externa), apenas com acesso local;

i) os arquivos eletronicos criados para redigir os termos de
depoimentos ficavam exclJlsivamel1te armazellados em HD Ex-

78

terno exclusivamente destina do para taI finalidade (e ora apresentados·perante·o Supi.-emo Tribunal Federal);

78

j) os arquivos digitais cam os vide os dos depoimentos prestados eram "recortados" do

cartăo

de men16ria da câmera e "c01a-

30
35
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dos" no HD Externo;

k) assim gue encerrados os depoim.entos do dia, o Procurador

da Republica presente deslocava-se com os envelopes e o HD ex-

p

terno para a sede do Ministerio Publice Federal, local em que

eram realizadas as seguintes providi'ncias:

3 O 11aO fornecimellto de copia dos termos ao cobborador esta justifica do
11aO somentc l1a necessidade de se manter estrito sigilo sobre seu conteudo,
mas tambem no fato de que os depoimento5 foram numerados
sequenciahnente e se facultou a defesa obter certidao a respeito da data e
olunero de depoi11lento presrado, de modo gue, quando de futura avaliac;::ăo
da efetividade da colaborac;::ao, podera a defesa solicitar que todos os termos
sejam analisados e toma dos em considerac;:ao.

8
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k.l) criptografia dos arquivos digitais prodl1zidos no

especific?~~ente des_til~ado

83

dia, capianda-os em computador do Ministerio Publica Federal
a arnuzena-los, sen'l q':lalquer c.onexăo

39

eOln redes intern_as ou externas;

k.2) dep6sita dos envelopes em ecfre do Ministerio

q

1) a senha e a chave para acessar o referido cafre ficaram ex-

In

clusivanlente sab a responsabilidade do Ministerio Publica Federal

(a senha foi alterada para usa do cofre exclusÎvamente para depasito dos
niferido5 docwnel1tos);

78

111) nenhum documenta ou arquivo eletronico referente aos
depoin"lentos ficou na" posse da PaHeia Federal, ou foi disponibili-

78

zado â ]usti<;:a Federal;

-n) naa se teve notîcias de vazalllento5 de dados ou informaCOlTlO

ocorreu em monlento no qual pre5tados depoi-

30
35
09
5

c;::oe5, taI

mentos por Paulo Roberto Costa.
Esta, a breve sintese, essas foralll as principais cautelas obser-

vadas durante todo o processo de colheita de provas ~o âmbito da

ral.p

colaborac;:ao premiada, ora subl11_etida ao SuprenlO Tribunal Fede-

9

12
PGR

Reclama(iio n° 17.623/PR cisâo pâs depoimentos ALBERTOYOUSSEF

II. Da distribuidio por dependencia.
presente expediente, com todos os requerin1entos_ nele 1n-.

83

o

sertos, esta diretamente relacionado corn o pedido :formulado. por.
11.

17.623/PR, em

39

Paula Robeno Costa no bojo da Ileclal11.ac;:ao

re1a<;:ao a qual [oram, anteriol"l11.ente, distribuîdos ln61tiplos expedientes, inclusive os feitos avocados originariamente.
distribuic;:ăo

q

por dependencia aos autos em

que ja. se encontra caracterizada a prevenc;:ao de Vossa Excelencia,

Ministro Teori Zavascki.

In

'.

Dai o pieito de

Ora saa trazidos ao conhecimento de Vossa Excelencia os terdo acorda, bem assim os depoimentos prestados, emil requeri-

78

mentas ao final.

78

11105

III. Da slntese dos depoimentos colhidos.

•
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N o interesse do acordo de colabora<;:ao premiada ora apre-

sentado para h0l11010ga yao perante o SuprenlO Tribunal Federal, e

vinculado a expediente instaurado perante a Procuradoria-Geral
da Repllblica, foi realizada a oitiva de Alberto Youssef no periodo

compreendido entre 2.10.2014 e 24.11.2014, tendo sido colhidos

58 termos de colaborayao perante o Ministerlo Pllblico Fede-

ral e a Polîcia FederaL

Confor~e mencionado acima, estes 58 termos de calabora-

<;::10 faram ilnpressos exclusiva111e11te el'l1 drJas vias que ora se anexam.

ao presente feito para a fim de analise da eventual competencia do

10

fD
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PGR

Supremo Tribunal Federal e determina<;:ao dos procedimentos corsubsequent~s.

83

relatos

Na sequencia, para facilitar a analise dos documentos jâ_pro::-.

nal Federal e de outros 6rgaos de

39

duzidos no intuito da [na<;:ao da cOl11_petencia do Supremo Tribu-:jurisdi<;:ăo,

sao apresentados

resumos individu·alizados dos Termos de Depoimento prestados

q

por Alberto Youssef no curso da colabora<;:ao.

In

Esclarece--se que no curso destes resumos houve referencia,
por vezes, ao Supremo Tribunal Federal

COUlC

STF, ao Superior

Tribunal de ]ustip como ST], a Alberto Youssef como AY, a ex-

78

pressao "Termo de Depoimento"

COlTlC

vos numeros, ao Partido Progressista

no

COlliO

PP, ao Partido dos

Movimento Democrâtico

78

Trab:llhadores como PT, ao Partide

TD, seguida dos respecti-

Brasileiro como PMDB, ao Partido da Social Democracia Brasi-

30
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leira como PSDB.

TERMO DE COLABORACAO N" 01

Tema principal:

Fraudes na Petrobras - Parte I

Referencia:

Depoimemo introdut6rio para compreensao das
irregularidades

Pessoas fisicas
citadas:

UOSE JANENE - Deputado lider do PP na
Câmara (faleceu em 14/09/2010)
L PAULO ROBERTO COSTA - ex-diretor de
abastecimento da Petrobras (2004-2012) e
colaborador da ]usti<;a, conforme hamalogayâa de
acorda de colabara~ao premiada pelo STF.
L CLAUDIO AUGUSTO MENTE - dona da
CSA Project, mas Daa figura
empresa
formalmente.
LRUBENS ANDRADE - sada da CSA Project.
LPEDRO CORREA - ex-Deputado Federal.

11
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LPEDRO HENRY NETO- ex-deputado federal,
renunciou ao mandato em 13 de dezembro de
2013.
LjOAO VACCARI NETO - tesoureiro do Partida
-----dos Trabalhadores e il1embro do Conselho de
Adn-linistra<;:ao da Itaipu. Foi presldente da
Cooperativa Habitacional dos Bancarios de Sao
Paulo.
LRENATO DUQUE - ex-diretor da diretoria de
selvi<;:os da Petrobras (ate 2012).
L VALDIR RAUPP - Senador, 34~ e 55 a legislaturas
(de 01/02/2011 ate 31/01/2019)
LRENAN CALHEIROS - Senador, 54 a e 55 a
legislaturas (de 01/02/2011 ate 31/01/2019),
presidente do senado.
LROMERO JUCA - Senador, 54 a e 55 a legislaturas
(de 01/02/2011 ate 31/01/2019).
LEDISON LOBAo - Sena dor, 54"'- e 55 a legislaturas
(de 01/02/2011 ate 31/01(2019), atualmcnte e
lninistro de Minas e Energia do governo federal.
LFERNANDO SOARES - Lobista do PMDB.
Atualmente preso pela opera<;:ăo Lava Jato.
UOĂO CLAUDIO GENU - condenado na Ac;:ao
Penal 470 - STF
LRAFAEL ÂNGULO LOPES - funcionârio de
AJberto Youssef.
LLEONARDOS MEIRELLES - doleiro, aCllsado
em Ac;:3.o Penal gue tramita na 13'Vara Federal de
Curitiba/PR.
LNELMA MlTSUE PENASSO KODAMA doleira, condenada em 1 grau em Ac;:ao Penal gue
tramita na 13 a Vara Federal de Curitiba/PR.
LCARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
- doleiro. Beneficiârio de suspensao condicional
do processo perante a lY Vara Federal de
Curitiba/PR.
LCARLOS HABIB CHATER - doleil"O, acusado
em ayoes penais perante a 13'>' Vara Federal de
Cuririba. Condenado em 1 grau em A<;:ao Peml
que tran-lita na 13 a Vara Federal de Curltiba/PR.
LADARICO NEGROMONTE - funeionâria de
Alberto Youssef, irmăo do ex-Ministro das
Cidades Maria Negromonte e atual Conselheiro
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do Tribunal de Contas da Bahia.

L WALDOMIRO DE OLIVEIRA - propnetario
MO

Consultoria,

ReI

Informatica

83

da

Empreiteira Rigidez.

e

investimentos.

39

LGLEISI HOFFMAN - Senadora, 54" e 55 a
.. )egislaturas (de 01/02/2011 ace 31/01/2019), exministra da Casa Civil.
LMATHEUS OLlVElRA - advogado da GFD

LMARCIO LEWKOWIKS - gemo de Paulo
Robcrto Costa, pendente h011101oga\=âo de acorda

In

LBONUS BANVAL - empresa utilizada para
proceder a lavagem desses recursos, conforme
apurado oa Ac;:âo Penal 470 - STF.
LMITSUI - ell1~resa do secor de navios.,
LCONSTRU<;:OES
E
COMERCIO
CAMARGO CORREA - faz parte do grupa
Camargo Carrea, empresa de capital fechado e de
cantrale familiar. For-madora do Cartel.
LTGB - empresa de duros, ligada ao gasoduto
Bolivia-BrasiL Paulo Roberto Costa teria sido
\
dirigente.
LCSA PROJECT - empresa registrada em nome
de Rubens Andrade e Cad os Alberto Pereira da
Costa, mas pertencente a Rubens Andrade,
Claudia Augusto Mente. Empresa lltilizada por
Jose Janene para lavar dinheiro, com Ac;:ao Penal
eme trâmite na 13 a Vara Federal de Curitiba/Pr
para apurar tais fatos.
LPETROBRAS - estatal brasileira.
LCONSTRUTORA OAS - faz parte de um
conglomerado brasileiro. Formadora do Cartel.
LGALVAO ENGENHARIA - empresa brasileira.
Formadora do Cartel.
LENGEVIX ENGENHARIA- faz parte do grup o
Engevix. FOl'madora do Cartel.
LIESA OLEO E qĂs - empresa de engenharia,
construc;:ao e montagelTl. Formadora do Cartel.
LUTC ENGENHARIA - empresa que atua no
setor de 61eo e gas. Formadora do Cartel.
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78

78

Pessoas jurfdicas
citadas:

q

de colaborar;ao premiada.
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L ODEBRECHT - emprcsa de origem brasileira,
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que atuall11ente atul em 21 paîses. Empresa de
constru(ţao e engenharia. Fonnadora do Cartel.
LMENDES JUNIOR ENGENHARIA - el11presa
brasileira de engenharia: Formitdora do CarteL
LTOYO SETAL (SOG) - el11presa de constrU(;:ao e
engenharia. Formadora do Cartel.
LMlTSUI TOYO
LSKANSKA - empresa de cOl1stru yao e engenharia ...
Formadora do Canel
LCONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO empresa do setOl" de construrrâo e engenharia.
Formadora do Cartel.
LANDRADE GUTIERREZ empresa de
engenharia e constru y1Î.o. Formadora do Cartel.
LTOME
ENGENHARIA
empresa
de
engenharia e consn-w;:ii.o. FOfmador do Cartel.
~ARAGUA
EQUIPAMENTOS empresa
fabricante de equipamentos industriais.
LCONSTRUCAP empresa do setor de
construyao. Formadora da Cartel.
LENGESA
LDELTA ENGENHARIA - empresa d setor de
engenharia.
LTOSHIBALMO
CONSULTORIA
pertencente
a
Waldomiro de Oliveir;"l. Utilizada por Alberto
Youssef.
LLABOGEM - pertencentc a Leonardo Meirelles,
Pedro Argese e Esdra de Arantes Feneira. Utilizada
por Alberto Youssef.
LPIROQUIMICA - pertencente a Leonardo
Meirelles, Pedro Argese e Esdra de Arantes
Ferreira. Uti1izada por Alberto Youssef.
LRCI
INFORMÂTICA
pertencenre
a
Waldomiro de Oliveira. Utilizada por Albcrto
Youssef.
LEMPREITEIRA RIGIDEZ - pertencente a
Waldomiro de Oliveira. Utjlizada por Albcrta
Yaussef.
'" PARTIDO PROGRESSISTA - PI'

Resuma:

t/ Alberto Youssef informau que conheceu Jase
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]anene em 1997, sendo gue, em 2001, auxiliOll
finmceiramente o ex-deputado com U$ 12
milhoes para campanha, valores provenientes da
atividade de câmbio do colaboradoL Youssef
tambem fez opera<;6es financeiras para o exdqutado ate ser preso em 2003 no casa
ba:lestado;
LAlberto Youssef afirmou gue apresentoll para Jase
Janene os dirigentes da empresa Bonus Banval
antes de ser preso no casa banestado, em_presa gue
lase ]anene paSSQll a operat apos a prisao de
Alberto Youssef;
LAlberto Youssef disse gue teria reabzado num
shopping, em 2003, um pagamento de
aproximadameme V$ 300 mil a mando de Jase
Janene para PauJo Roberto Costa, referente a um
contrara
entre
a
MITSUIICAMARGO
CORREA e a TGB Gasaduto, cmpresa esta em
que Paula Roberto Costa seria dingente;
LAlberto Youssef infonnou gue apos 2005 teve
conhecimento de que Jose Janene estaria atuanda
junto a empresa CSA Project, de Claudio Mente e
Rubens Andrade, empresa que possuia ativldade
regular e tambem emitia natas fiscais para Jose
]anene.
LAlberto Youssef, a partir de 2003, passou a realizar
caleta de valores e pagamentos a mando de Jose
]anene, valores esses advindos de pagamentos
feltos por empreiteiras contratadas pela Petrobras,
sendo gue Alberto Youssef recebia com.iss6es por
tai presta<;ăo de senli<;o.
LPaulo Roberto Costa tena sido nomeada C01110
diretor do setor de abastecimenta da Petrobras em
2004 apos manobra politica realizada pelos
Deputados Federais Jose ]anene, Pedro Correa e
Pedro
Hem-y,
chegando
a promover
o
trancamento de pauta no congresso para
pressionar o governo a nomear Paulo Roberto
Co,ta.
~_Yau~o Roberto Costa teria sido nomeado pela sua
capacidade tecnica e disposili=âo em colaborar corn
o esquema de cOl1trata~âo de empreireiras
dispostas a contribuir para o partida.
LAlberto YOllssef passau a tel' maior particîpa~ăo no
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esqucma financeiro em 2007, qllando

Jose Jancne

ficQU doente, tomando decisoes sobre pagamentos

q

39

83

e transferencia de valores, alem de negociar
diretamente com empreiteiras.
LAlberto Yomsef, Paula Rohcrto Costa, Jase ]ancne
e diretores de empreiteiras se reuniarn de du as a
. tfes vCzcs por mes em hoteis e na casa de Jase
]anene cm Saa Paula, ocasiăo cm gue ocorriam
discussoes aecrca de listas de empresas que
deveriam ser contratas, comissoes a serem pagas e
reclamayoes dirigidas a Paula Roberto Costa, uma
vez que a ardem de contratayao das empresas nem
sempre era respeitada .
LAlberto Youssef disse ter conhecimento de gue
grandes empreiteiras reuniam-se para decidir os
ganhadores de licitar;:oes da Petrobras e quais
certames seriam destinados para as emprcsas
l1lenorcs, sendo que os diretores, os donos e
acionistas l1lajoritarios das cmpreiteiras til1ham
ciencia do esquema.
LGrandes
emprelteu·as:
OAS,
GALVAO
ENGENHARIA,
ENGEVIX,
IESA,
CAMARGO CORREA, UTC, ODEBRECHT,
MENDES JUNIOR, SETAL, MITSUI TOYO,
SKANKAS, QUEIROZ GALVAO, ANDRADE
GUTIERREZ eTOME ENGENHARIA,
LEl1lpreiteiras de medio
porte: JARAGUA
EQUIPAMENTOS, CONSTRUCAp, ENGESA,
DELTA e TOSHIBA,
LO pagamento de comissoes era obrigat6rio,
sendo que algumas vezes o pagamento foi
exigido ja na emissao dos convites, mas, via de
regra, o pagamento nao era previo.
LA seler;:ao das empresas a serem convidadas para
participar de certames ocorreria na diretoria de
servir;:os da Petrobras, sendo que a diretoria de
abastecimento competia ineluir ou exeluir a
participar;:ao de alg11ma empreiteira de forma
fundamentada, a fim de atender interesse dcstas
e do partida.
UOĂO VACCARI atuava na diretoria de servir;:os
dando ordens ao diretor RENATO DUQUE,
senda gue pagamentos de COffilssoes de
empreiteiras tenam se dada atraves de doar;:6es
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oficiais ao Partido dos Trabalhadores.
LAs cmpreiteiras nao tinham conhecimento prevlO
do or~amellto das obras [cita pela Petrobras, assim,
apenas a empreiteira vencedora far ia on;:amento da
obra e as demais escalonariam preyos, a fim de nao
terem custos desnecessârios.
LA variat;ao aceitivel das proposcas em relayao ao
orl;amento realizado pela Petrobras variava encre 15% e + 20%, sendo gue as propostas exorbitavall1
o limite maximo, assim, as empreiteiras eram
cha1l1adas pra fazer ajustcs c a el1lpresa
previamente ajustada para vencer o certame era a
gue gan.hava, diante do escalonamento dos
pret;:os ..
LAlberta Youssef razia assessoramento Juma as
empreiceiras na realizaS;ao de aditivos de concratas
cam a Pctrobras.
LPau!o Rabel ta Costa ficou doente nos anos de
2005 e 2006, qumdo hOl1ve l1l11 1l1ovimento
polftico e de funcioll.hios da Petrobras para retira10 do cargo de direcor de abastecimento da
Petrobras, a bancada do senado do PMDB,
compostas pelos senadores Valdir Raupp, Renan
Calhcîros e Romero Juca, alem do Ministro Edson
Lobao, interviram para gue isso nao ocorresse. A
partir disso o PMDB passou a receber camissoes
de contratos de empreiteiras com a Petrobras,
cabendo a Fernando Soares operacionalizar as
transferencias financeiras implemencadas por
Alberto Youssef no gue toca o PMDB.
LA negociayao dos valores de comissoes a serel11
recebidas pelos partidos se dava com Jose Janene e
Albeno Yousscf. mas a palavra final era daâa por
Paulo Roberto Costa, sendo gue vanava o
montance, via de regra giraria cm corno de 1% do
valor do contrato, podendo chegar a 5% nas
aditivos, i550 era decidido nas reunioes referidas.
LOs pagamentos das comissoes eram realizados
pelas praprias el11preiteiras, sendo que Jase Janene
indlcava para Alberto Yousscf quem este deveria
procurar nas empresas.
LOs pagal11cntos ocorriam el11 especie, por meio de
enllSSaO de notas ficais com base em contratos
fictlcios de presta!i=ao de serviyos e depasitos no
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exterior.
LA ODEBRECHT fazia pagamentos no exterior.
LO controle dos pagamento de comissoes era feito
por Jase Janene ate 2010 e apas isso por Alberto
Youssef, Joao Claudio Genu e PauIo Roberto'
Costa.
LO contrale de paga111_entos de comissoes feitos por
Alberto Youssef era de responsabilidade de Raiâel
Ângulo Lopes.
LPagamentos realiza dos por Albeno Youssef
ocorriam no exterior atraves de erllpresas ofI
shores de Leonardo Meirelles, Nehna Mitsue
Penasso Kodam_a c de clientes de Carlos Rocha
(Ceară) .
LPagamentos foram realizados em Brasilia atraves de
Carles Habib Chater, sendo qlle Alberto Yossef
111andava os emissarios Arurico Negromonte e
Rafa::I Ângulo Lopes recolherel11 valores com
Cadas Habib Chater e encal11inhă-las para os

I

78
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destinatărios.

LA maioria dos pagarnento ocorriam em especie,
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35
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78

realizados por Alberto Yaussef e pelas emissarios
Adarico NegrolllOnte e Rafael Ângulo Lopes.
LOs valores elam obtldos das contas da MO I
CONSULTORIA ou outras empresas de
WALDOMIRO DE OLIVElRA, a LABOGEM
ou a PIROQUIMICA.
LO deslocamento cam valares em espeCle se dava
em avioes particulares e fÎ"etados, muitas vezes cam
dinheiro preso ao corpo.
LA distribuir;ao dos valores pagos pelas empreiteiras,
normal111_ente 1% sobre o calor do contrata, se
dava em 30% para Palllo Robeno Costa, 5% para
Alberto Youssef, 5% para Joao Claudia Genu e 60
% para Jose Janene, isso apas o desconto de cerca
de 25% de custos de noras ficais e transporte.
Nesses 60% de Jose Janene ocon·ia a divisâo entre
os membros do Partido Progressista, sendo que,
apas a morte de Jose Janene, Alberto Youssef gue
se enc::trregou dessa divisao.
LA1berto Youss~f e'l:; ~;;~~espons~vel peia controle do
calxa.
V' Alberto Youssef entregoll para um senhor num

I

I
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shopping em Curitiba a quantia de R$ 1 milhăo a
pedido de Paulo Robeno Costa, dinheiro
destina do a campanha de 2010 da senadora Gleisi
Hoftinan.
LPa1110 Roberto Costa tambem tinha pedido para
Albcrro Youssef arrunnr dinheiro para a campanha
de Valdir Raupp, oportunidade em que Alberto
Youssef procurou a empresa
QUEIROZ
GALVAO, a gual fez doa<;:ao oficial para tai
parlamentar, sendo descontada eSSa doayao do
1110ntante devido por tai empresa em comissoes
para o Partida Progressita.
LAJberto Youssef afirmou gue o governo federal
(PT) tinha conhecimento desse esquema de
comissoes de contrata da Petrobras para o
financiamento politica.
LAlberto Youssef utilizOll as el11presas MO
CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ, de
Waldomiro de Oliveira, empresas de Leonardos
Meirelles e a GFD para a emissao de notas ficais.
LAs empresas MO CONSULTORIA, RCI e
RIGIDEZ n50 possuiam funcionarios ou
estrlltura operacional para a presta~âo de servI~os,
sendo que todos os contratos realizados cam tais
empresas sao fictÎcios.
LA empresa LABOGEN foi reativada e passou a I
fazcr trabalhos re,lIS por iniciativa de Alberto
Youssef, a fim de reaver ps valores devidos por
Leonardo Meirelles.
Las pagamentos feitos para Paulo Roberto Costa
inicialmenre eram entregues para Joao Claudio
Genu, posteriormente eram entregues para
Marcio Lewkoviks, gemo de Paulo Roberto
Costa.
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Mendio
a
irregularidades
praticadas
especificalllente por alguns detentores de
prerrogativa de foro no STF;
'" Manl1tencâo do original no STF para
apuracao dos detentores de prerrogativa de
fora e encalllinhalllento de c6pias ao TUlzo
da 13 a Va'ra de Curitiba/PR para apuracao
elll relacao aas demais.
ti'
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TERMO DE COLAJlORA<;:ĂO N" 02
Tema principal:
I

V
V

•

39

I

V

LUIS INACIO LULA DA SILVA ex-Presidente
da Ret!ublica,
GILBERTO CARVALHO
Ministro-Chefe da
Secretaria Geral da Presidencia Qa Re,l;!ublica .
ILDELl SALVATTI - Ministra da Secretaria de
DireitQs Humanos da Pre~idencia da Re12tlblica.
GLEISE HOFFMAN
Senadora. 54' e 55"
leg:islaturas {de 01/0?/?011 ate 31/01/?019). ex
Ministra da Casa Civil.
DILMA ROUSSEFF - Presidente da Rel211blica.
ANTONIO PALOCCI FiLHO ex-Ministro da
Fazenda.
IOSE DlRCEU condenado na Ada Penal 470
STF. Ex-Ministro da Casa Civil.
EDISON LOBÂO - sena dor, 54" e 55' legislaturas
(de 01/021?011 ate 31/0112019). atualmente e
minist(Q de Minas e Energia do governo federaL
IOSE SERGIO GABRIELLl DE AZEVEDO cX-l2residente da Petrobras.
PAULO ROBERTO COSTA
ex-diretor de
abascecimento da Petrobras (2004-2012) e
colaborador da Justica. conforme homologacao de
acordo de colabora~ăo I2remiada {2el0 STF.
IOAO CLAUDIO GENU - condenado na Acao
Penal 470 ~TF
GERSON ALMADA
exeCUtlva da Envevix.
Preso na oJ2eracao lava jaco.
EDUARDO HERMELlNO LEITE
viceJ2rcsidente da Camargo Corrca. Preso pa oI2erad~
lava iato.
CARLOS HABlB CHATER - doleiro. acusado
e111 acăes 12enais l2erante a 1 Y Vara Federal de
Curitiba. Condcnado em 10 grau e111 A~ao ;eenal
gue tramita na 13"'Vara Federal de Curitiba/PR.
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fUl1cion;1rio de
RAFAEL ÂNGULO LQPEZ
Albeno Youssef.
0/ ADARICO NEGROMONTE - funcionario de
Alberto Youssef, irmao do ex ministro das cidades
Mario Negromonte e at'ual Conselheiro do
Tribunal de CQntas da Bahia.
0/ GRA!:;A FOSTER 12residentc da Petrobras.

I

0/

ie

8

0/

,

MO CONSULTORIA - I2ertencente
Waldomiro de Ohveil·a. U tilizada I20r Alberto
Youssef.
CONSTRU!:;OES
E
COMERCIO
CARMARGO CORREA Caz 12arte do
Camargo
Correa.
de ca;Qital
u
0
em;Qresa
gr l2
fechado e de contrale familiar. Fonnadora do
Cartel.
ENGEVIX ENGENHARIA
faz ~arte do
gruj;!o Engevix. Formadora do Cartel.
PETROBR6S - estatal brasileira.
PARTIDO PROGRESSITA - pp

q

0/

In

Pessoas juridicas
citadas:
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1.

L- Declarau que, em rclayâo ao Termo 1, quando
falou "Palâcio do Planalto", acredita que estariam
cientes dos fatos LUIS INÂCIO DA SILVA,

95
7

Resu1no:

87

0/

GILBERTO CARVALHO, ILDELl SALVATTI,
GLEISE HOFFMANN, DILMA ROUSSEF,
ANTONIO PALLOCI, JOSE DIRCEU e
EDSON LOBAO (năo da maiores detalhes);
A,
disputas entre partidos relacionadas a
IL
distribuiyao de cargos n, Petrobras eralll
resolvidos no Palacio da Planalto.
ILAlberto Youssef teria realizado pagamentos para
empresas de Marketing que tiveram contrato
interrampido cam a Pctrobras por irregularidadcs,
apas dcterlllillClf!lO de Set-gio Gabrieli
Paulo
Roberto Costa, sendo que parte desses
pagamentos acan-eram atraves de TED's realizadas
cam o uso de contas da MO Consultoria.
A
dcstitui<;:ao de Paulo Roberto Costa teri ..
IL
ocorrido diante de disputas dentro do Partida
Progressîsta e entre partidos.
LAp6s a saicb de Paulo Roberto Costa da diretoria
de abastecimento da Petrobras, pagamentos de

,
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pendencias continua ram a ser realizados. Sendo
que a divisao das comissoes se deram na
propon;ao de 70% para Paulo Roberto Cosea,
15% pra Alberto Youssef e 15% para ]oao Claudia
Genu. Os pagamentos acan-iam atraves de TED's
e Alberto Youssef repassava em dinheiro em
especie para Paulo Roberto Costa e Jo5.o Claudia
Genu. Os pagamentos eram embasados elTI
servic;:os qLle nao eram prestados ou alguma fiaude
na medi~ao do serviyo.
LAIguns pagamentos realizados por Albereo Youssef
para Paulo Roberto Costa foram formalizados
cam contratos de consultoria.
LPagarnentos
realizados
pela
CAMARGO
CORREA no montante de RS 3 milhoes,
intermedia dos por Eduardo Leite, e pela
ENGEVIX no 11l0ntante de R$ 730 mii,
imermediados por Gerson Almada, para Paulo
Roberto Costa atraves de cOl1sultorias tiveram
como intermediador Alberto Youssef.
L
Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Joao
Claudio Ger1U e o Partida Progrcssista mantinham
controle dos valores pagos.
uoao Claudio Genu continuou a receber valores
distribui dos por Alberto Youssef apos a saida de
Paulo
Roberto
Costa
da
diretoria
de
abastecimento da Petrobras, mediante entregas
fisicas em Brasilia, sendo guc os valores eram
realiza dos por meio de TED's para pessoas fislcas
ou juridicas ligadas a Carlos Habib Chater.
L O transporte fisico de dinheiro era realizado por
Rafael Ângulo Lopes e Adarico Ncgromonte
(Mootenegro).
LAlberto YOllssef nii-o pode afirmar gue Gra<;:a
Foster tcnha conhccimento da estrutura de
repasses de constrlltoras para partidos politicos,
mas acredita que ela teoha conhecimento.
LAlberto YOllssef disse gue e rotineira a indicayao de
cargos
politicos
visando
o
reccbil11.enro
pagamentos.
LAlberto Youssef, Joao Claudio Geou
Paulo
Roberto costa fizeram um acerto de contas apas fi
saîda deste da diretoria da Petrobras.
V' Alberto YOllssef afirmau gue o esquema de
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detelllOl"eS de cm'gos "O caso
ila(oes decoYl'wtes de sltp-osif-oes
do colabomdor, !;lllC acredita !;lue estas t!cssoas
soubessetTl dos fatas, tuas e afirmativa
insuficiente t!3ra justificar a instauracâo no
SUQremo Tribunal Federal de investigacao
em
rela!;;ao
aos
eSl2eeffica, Uo r ora,
nominados;
Encaminhamento ao Iuizo Federal da 13"
Vara de Curitiba, com a observa~ăo de gue
ijualguer referencia mais eSJ2eeffica a
detentores de :Qrerrogativa de fora deveni
im~licar a remessa imediata ao Sugremo:
Tribunal Federal.

'" As

referencias a

39

Providencias

83

pagamentos de valores nao se encerrou com
saida de Paulo Roberto Costa da diretoria de
abastecimento da Petrobras.
LO partida progressista 11aO possui mais inOuencia
na diretoria de abastecimento da Petrobras.
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TERMO DE COLABORA<;:ĂO N° 03
Distribuic;:ao de propinas e Lavagem de dinheiro Parte 1
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Tema principal:
Referencia:
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Pessoas fisicas
citadas:
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Anexa 2

!LJOSE JANENE - Deputado llder do pp na
Câmara (faleceu cm 14/09/2010).
LPAULO ROBERTO COSTA - ex-diretor de
abastecimento da Petrobras (2004-2012) e
colaborador da justiya, conforme homologa y3.o de
acordo de colaborayâa pela STF
!LJOAo ALBERTO PIZZOLATI JUNIOR Deputado Federal (mandato 2011/2015).
LMARIO SILVIO MENDES NEGROMONTEex-Depucado Federal, ex-Ministro das Cidades e
atual Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado da Bahia.
RAFAEL ÂNGULO LOPES - funcionario de
Alberto Youssef.
!LJAIME
LADARICO NEGROMONTE - funcionârio de
Albena Youssef, irmâo do ex-Ministro d"
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Cidades Mario Negromontc.
LCARlOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
- doleiro. Beneficiărio de suspensao condicional
do processo perante a 13" Vara Federal de
. - Curltiba/PR.
LRUBENS ANDRADE - socio da CSA Project.
LCLAUDIO AUGUSTO MENTE - dona d,
empresa
CSA
Projecc, mas
nac
figura
fOfmalmente.
L \VALDOMIRO DE OLIVEIRA - proprietarlo
da MO Consultaria, ReI Infonmltica e
Empreiteira Rigidez.
LLEONARDO MEIRELLES - doleiro, acusado
em Ar;â:o Penal que tramita na 13'Vara Federal de
Curitiba/PR.
LDARIO DE QUEIROZ GALVAO FlLHO executiva da Galvao Engenbaria.
LEDUARDO DE QUEIROZ GALVAO _1
executiva da Galvao Engenharia.
LERTON MEDEIROS FONSECA - executiva da
Galvao Engenharia.
oLjOAO CLAUDIO GENU
oLjOAOVACCARI
LLEONARDO MElRELLES - tesoureiro do
Partida dos Trabalhadores e membre do conselho
de administrayao da Itaipu. Foi presidente da f
Cooperativa Habitacional dos Bmearios de Sao I
Paulo.
LPEDRO PAULO LEONI LGERALDO NONINO -

•
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LPETROBRAS - estatal brasileira.
L VIAGENS MARSANS - empresa pertencente
a GFD investimentos, de Alberto Youssef.
LCSA PROJECT - Clnpresa registrada em neme
de Rubens Andrade e Cades Albcrto Pereira da
Costa, mas pertencente a Rubens And,·ade,
Claudio Augtlsto Mentc. Empresa urilizada por
Jose Jan~ne p~ra la-Y'~l" di.nheiro, com Ayao PenLîl
Cine trâmite na 13"Vara Federal de Curitiba/Pr
para apurar tais fatos.
'" MO CONSULTORIA
pertencente a
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Waldomiro de Oliveira. Utilizada por Alberto
Youssef.

83

LRCI INFORMATICA - pertenccnte a
W.,ldomiro de Olivcira. Utilizada por Alberto
Youssef.

39

LEMPREITElRA RIGIDEZ - penencente a
WaldomirQ de Oliveira. Utilizada por Alberto
Youssef

LGFD INVESTIMENTOS Cades Alberto Pereira da

pertencente a
Costa apenas
forl11.almcnte,lTlaS pertencente de fato a Alberto

q

Youssef.

•

lLCONSTRU<;:OES

E

COMERCIO

78

In

CAMARGO CORREA - fn parte do grupa
Camargo Correa, empresa de capital fechado e
de contrale familiar. Formadora do Cartel.
LLABOGEN pertencente a Leonardo
Meirelles, Pedra Argese e Esdra de Arantes
Ferreira. Utiliza da por Alberto Youssef.

30
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LKFC HIDROSSEMEADURA - el1lpresa
pertenccnte a Leonardo Mcirelles. Utilizada por
Alberto Youssef.
lLCONSTRUTORA QUEIROZ GALVÂO empresa do setor de construyao e engenharia.
Formadora do Cartel.
lLGALVÂO ENGENHARIA
cmpresa
brasileira. Formadora do CarteL
lLPARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
LRFY - offshore de Leonardo Meirelles.
LELITE DAY - offshore de Leonardo MeireUes.
LDGX - offShore de Leonardo Meirelles.
LLABOGEN - pertenccntc a Leonardo
Meirelles, Pedro Argese e Esdra de Arantes
FerreiTa. Utilizada por Alberto Youssef.
" PARTIDO PROGRESSISTA - PP

Resull.1.o:

LA cartelizayao e o pagamento de COllllssoes
envolvendo obras da Petrobras iniciou-se corn Jose
Janene, na ocasiao em que Paulo Roberto Costa
era dire tor de abastecimento da Petrobras, quando
estipulou-se que as empreiteiras teriam que pagar
de 0,5% a 1% sobre o valor de contratas ao
Partida Progressista.
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LEsses valores seriam descinados a pagar impostos
relacionados a emissâo de l10tas fiscais e a repasses
para Alberto YOllssef, Paula Roberto Costa c para
o Partida Progressisea, neste
casa por
. intermedia
de
Pizzolati
eMaria
Negromonte, conforme determin;l.(;:âo de Jase
Janene.
~__.Ap6s o saque dos valores por pessoas ligadas a
Alberto Youssef, o dinheiro era entregue por ele,
Rafael Ângulo Lopes, Jaime "Careca", Adarico
Negromonte e Cados Rocha (Ceara).
L Carlos Rocha reccbia por comissâo.
LRafae1 Ângulo Lopes c Adarico Negromonte era
[unc10o.1ri05 de Alberto YOllssef, sendo que o
primeiro receberia R$ 14 miI por mes e o
segundo receberia RS 7 miI por mes.
Uaime "Careca" era policial federal gue rece beria
por viagem, cerca de RS 4 miI ou RS :5 miI.
LAs passsagens para as viagens era pagas eom os
cartoes dos earregadores, em dinheiro ou atraves,
de emissao pela Marsans.
~aime "Careea" nao ajudava no embarque ou
de5embarque de Albeno YOllssef e dos demais
earregadores de dinheiro em aeroportos, mas era
preferivel utilizar o aeroporto Ton Jobim, visto
que Jlime "Careea" poderia ajudar se hom:esse
algum problema, mas iS50 nunea OCOnteceu.
LFol estabelecldo um slstema de eontratayoes
fictîcias e de emissao de natas fiseais a fim de dar
aparencla de legalidade nos paga1l1_ento de
comissoes.
LEsse sistema foi implementado por Jose Janene,
utilizando-se da empresa CSA, de Rubens
Andrade e Claudia Mente, sendo gue Alberro
Youssef acredita gue aCSA tenha emitido nota
para receber comissoes de contratos da Petrobras.
LAlbeno Youssef deu scquencia a taI esquema,
utilizando as empresas de Waldomiro de Oliveira, a
MQ Consultoria, RCI Infofl1utica e a
Empreiteil'a Rigidez, c a empresa GFD para
receber repasses de empreii:eiras eontratadas pela
Petrobras.
LEm relayao â utilizayao da GFD, Alberto YOLlssef
ficava COIn 20% pela operacionaliza<;ao alţl1l de
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conseguir esquentar dinheiro vivo glie POSSUî3,
repassando aas membros do Partida Progressista e
recebia o dinheiro legalizado das empreiteiras pela
conta da GFD.
'LA rel11unera~âo de WaldomÎro de Oliveira eIa de
14,3% do valoI da nota e Alberto Youssef ficava
com 5,5%.
L Waldoi1uro de Oliveira tinha facilidade em fazeI
saqucs vultosos na agencia do Banca Bradesco da
Praya da Se e na agencia do !tau no bairfa de
Santana.
LLeonardo Meirelles foi apresentado a Alberto
YOllssef por Waldomiro de Oliveira, apâs este
apresentar problemas em saques de v'alores, assim
Waldomiro repassava valores para as empresas de
Leonardo, gue [ornecia o dinheiro em especie,
recebendo Leonardo de 1% a 2% dos 5,5%.
LAs empresas de Leonardo Meirelles tambem
passaram a fornecer notas fiscais diretamente para
as empreiteiras, neste casa Leonardo Meirelles
recebia 14,5% do valor da nota.
LAs empresas de Leonardo Meirelles seri am a KFC
Hidrossemeadura, HMAR e um escriterio de
advocacia.
LO escrit6rio de advocacia expediu nota fiscal para
a Camargo Con-ea, sendo gue apas iS50 ta1
escrit6rio repassoll os va]ores para a Labogem,
empresa pertencente a Leonardo Meirelles.
LEm 2011 ou 2012, a KFC Hidrossemeadura
emitiu nota fiscal para a QUEIROZ GALVAO no
valor de 1,6 milhao, por conta de contrato cam a
Petrobras.
LO pnmeiro recebimemo de C0111issao por Albeno
Youssef foi da GALVAO ENGENHARIA e deuSe em 2005, atraves da MO Consultoria, sendo
apresentado em reuniao para o diretor de taI
empresa de nome Dario ou Eduardo e
posteriormente fez tratativas com o diretor Erton
Medeiros de Fonseea, este possuia determinada
autonomia para realizar tratativas, mas as vezes
tinha gue consultar outros dirigentes da GALVAO
ENGENHARIA.
LAp6s a divulgao;ao de obras pela Petrobras as
empreitciras se reuniam a fim de fornlar
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consarClOS, a partir da decisâo das empreiteiras a
dirctOria de servi~os da Petrobras chefiada por
Renata Duque, indicado pela Partida dos
Trabalhadores, convidava as empresas designadas
pela cartel.
!LCabia a Paula Robeno Costa chancelar a
nomea<;:âo ou realizar a inclusâo ou exc1usao de
empresas, de acorda conl os lOteresses das
empresas do Cartel.
LExistia o encaminhamento de lisras de empresas
por Alberto Youssef e lase Janene para Paulo
Roberto Costa, listas gue eram fruto de reunioes
entre Alberto Youssef, ]oao Claudia Genu, Paulo
Roberto Costa e representantes das empresas.
!LAs enlpresas tinham conhecimento de que
deveriam pagar comissoes para as duas diretorias e
os partidos que as slIstentam politicamente.
LAs cOl11issoes devidas a diretoria a de serviyos eram
destinadas ao Partido dos Trabalhadorcs, sendo
Joao Vaccari o responsavel por tratativas.
LAlberto YOllssef utilizou das empresas RFY, Elite
Day e DGX, pel"tencentes a Leonardo Meirelles,
para receber dinheiro no exterior, sendo que
Leonardo Meirelles disponibilizava valores para
Albcrto Youssef no Brasil.
Diante
de pendencia financeira de Leonardo
!L
Meirelles com Alberto YOllssef no lTIontante de
RS 5 lTlilhoes, Albcno YOllssef passou a operar
licitamente a empresa Labogen, dei"ando de
realizar opera<;oes de câmbio com a mesma. Isso
ocorreu em 2013, tendo Alberto Yotlssef investido
1,5 milhao, alem de outros investidores, C01110
Pedm Paulo Leoni, atraves da GPI, e Geraldo
Nonino.
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Conl mens;ao a irregularidade(s) nraticadas
U<n
esnccificamente nor
d~tentor
de
nrerrogativa de fato no STI;
Manutens;ăo do original no STF (porque se
trata de dados gerals sobre funcionamc!uo dos
csquemas de propinas) e encam.inhalnento de
c012ias ao STJ c il 13' Vara Federal de
Curitiba
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Tema principal:

GFD Investimentos - Parte 1

Referencia:

Anexa 03

UOSE ]ANENE - Deputado lider do pp na
Câmara (falec eu em 14/09/2010).
~ NELMA MITSUE PENASSO KODAMA
~ CARlOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA doleira, condenada em 1 grau el11. Ayao Penal que
tramita na 13~Vara Federal de Curitiba/PR.
U ULIO CAMARGO - colaborador da ]u5ti<;:a,
conforme homologa<;:ao de acorda de coJabora<;:ao
pela Juizo da 13' Vara Federal de Curitiba/PR.
Proprietario das empresas Treviso. Piemonte e
Augud.
U OÂO PROCOPIO - [unciOll:1rio de Albeno
Youssef.
MARIO
LUCIO - funcionario de Alberto
~
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Pessoas fisicas
citadas:
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fUllCioi13l"io de
~ ENJVALDO QUADRADO Alberto YOllssef.
LMARCrO BONILHO - proprietario da Sanko
Sider.
~ FABIANA ESTAIANO - funcionaria da Sanko
Sider.
~PAULO ROBERTO COSTA ex-diretor de
abascecimento da Petrobras (2004-2012) e
colabora dor da Justi<;:a, conforme homologar;ao de
acordo de colabora<;:ao premiacla pela STF.
~ LEONARDO MElRELLES - dolciro, acusado
cm A<;:âo Penal gue tramita 113 13'Van Federal de
Curitiba/PR.

Pessoas juridicas
citadas:

~ GFD

INVESTJMENTOS - pertenccnte a
Cados Alberto Pereira da Costa apenas
formalmeme, mas percencente de fato a Alberto
Youssef.
~DEVONSHIRE
GLOBAL
FOUND
empresa formahnence registrada em nome de
Cados Alberto Pereira da Costa, 111as
pertencente de fato a Alberto Youssef.

I~VI
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LPETROBRAS - estatal brasileira.
LPIEMONTE - empresa de Julio Call1argo.
LTREVISO - empresa de Julio Camargo.
LAUGURI- empresa de Julio Camargo.
LSANKO SIDER - empresa de Mareio Bonilho,
utilizada para pagar propina da Camargo Carrea
para agentes ptlblicos.
LCONSTRUCOES
E
COMERCIO
CAMARGO CORREA - faz parte do grupa
Cai11_argo Cornea, elnpresa de capital fechado e
de controle familiar. Fonnadora do Cartel.
LUTC ENGENHARIA - el11presa gue atua no
seter de 6leo e gas. F01"madora do Cartel .
LCONSORCIO CONEST - formado por OAS
e Odrebrecht.
UARAGUA EQUIPAMENTOS - emp«sa
fabric2nte de equipamentos industriais.
LCONSTRUTORA QUE1ROZ GALVĂO emprcsa do sctor de constru<;ao e engcnharia.
Formadora do Cartel.
LGALVĂO ENGENHAR1A
empresa
brasileira. Formadora do Cartel.
LTOYO SETAL (SOG) - emprcsa de constrw;:ao
e engenharia. Formadora do Cartel.
LCONSTRUTORA OAS - faz parte de um
conglomerado brasileiro. Formadora do Cartel.
LMO CONSULTORIA pertencente a
Waldomiro de Oliveira. Utiliza da por Alberto
Youssef.
LGRA<;A ARANHA - hoiding pertencente a
AlbertoYoussef, atraves da GFD lnvestimentos.
~WEB HOTEIS - pertencente a Alberro Youssef.
LMALGA ENGENHARIA - empresa do
Deputado Federal Luiz Arg61o.
ti' DELTA - empresa do setor de engenharia.
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Resumo:

!

LA empresa GFD foi consi:ituida para receber
valores de Alberto YOllssef apas sua saida da prisao,
cerca de US 13 milhoes de Jose ]anene e U$ 900
mil de Nelma Mitsue Penasso Kodama.
LPosteriormente a GFD passol1 a adquirir empresas
eITI dificuldades financeiras, apas restaura-las e, por
fim, vende-las.
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LA GFD foi criada em 2008 ou 2009, cam :l ajuda
de Cados Alberto Pereira da Costa.
LA GFD investimentos (inîcialmente denominada
DGF) foi capitalizada a partir de aportes da
cmpresa Devonshire Global Found, esta scdiada
no
exterIor e criada a mando de
Alberto YOllssef, 110 rnontante de U$ ou RS 8
l1lilhoes, valores advindos de contas adl1linistradas
por Julio Camargo, mediante uma opera~ao de
caba cntte Alberto Youssef e ]ulio Camargo, cm
gue Alberto YOllSSef entregoll dinheiro em especie
para Julio Camargo.
!LJulio Camargo c dona das empresas Picl11onte,
Trcviso e Auguri.
LOs recursos da Devonsrure ingressaram no Brasil
mediante contratos de câmbio de investimemos.
LPor um problema junto a Receita Federal, Alberto
Youssef nao quis ser a titular da G FD.
LCarios Alberto Pereira da Costa recebia em carno
de R$ 8 nul por mes e mais parte dos lucros da
GFD.
LPassaram a amar juntos na GFD Alberto Youssef,
Carles Alberte Pereira da Costa, ]eao Proc6pia,
Maria Lucio c Enivaldo Quadrado.
LAs notas fiscais emitidas pela GFD foram para
receber valorc$ de pessoas gue deviam para
Alberto Youssef e para receber comiss6es de
empreiteiras contratadas pela Peuubras.
LForam cm.itidas notas fiscais pela GFD para
receber conussoes da Sanko Sider, esta
pertencente a Marcio Bonilho.
LPara viabilizar os COl1l1SSlOnamentos, Albcrto
Youssc mantinha contado cam elllpresas gue
formal 1I111 cartel na Peerobras, camo a Camargo
Correa, UTC, Comorelo Conest, ]aragua,
Queiroz Galvao, Galvao Engenharia, Setal e OAS.
LA tabela enviada por Fabiana Estaiano para o email paulogoia58@hotmail.com C111 que consta
comissionamemo se refere a valores de Alberto
Youssef e ilO que se refere a repasse se trata de
valores qlle a Sanko deveria enviar para o partido.·
LA Sanko seria uma empresa contratada pele.
Camargo Correa principalmente para formalizat"
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repasses ao Partida Progressisca, sendo que os
valores da Sanko iam para a MO Consultoria.
Menciona outros investimentos feitos pela GFD,
como Gra~a Aranha e hoteis enl Salvador,
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Aparecida e Porto Seguro.
L O veiculo apreendido na opcra<;ao Lava Jata da
marca Land Raver foi dada para Paula Roberto
Costa por conta de comissoes devidas.
LNa sede da GFD funcionada a Web Hoteis, esta
administrava hoteis de Aparecida, Salvador e Porta
Seguro, sendo que nas dois primeiros apenas uma
f1'a<;ao era da GFD, no que toca o de salvador a
UTC possllia parte investimentos antes meSInO de
GFD ali investir, joi no de Porto Seguro coda o
empreendimento pertencia a GFD.
L A GFD investiu na Malga Engenharia, gue foi
adguirida de Leonardo Meircl1es, sendo glie a
Malga tinha pendencias com a DELTA, diante de
passivos trabalhistas, situa<;:ao gue a GFD teve que
resolver.
Providencias

87

8
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v

95
7
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Sem rnen~ăo a irregularidad~(s) 12ratic adas
por
detentor
eS!2ecificamente
de
,l;!rerrogativa de fQro;
Encalninhalnento de c6:g:ias !2ara a 13 a Vara
Federal de Curitiba/PR.

TERMO DE COLABORA<;:AO N" 05
Julio Camargo - Parte 1 (cvasaa)

RefenSncia:

Anexa 04
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Pessoas fisicas
citadas:

..

oLjULIO CAMARGO - colaborador da Justi<;:a,
conforme h01l101ogac;:ao de acordo de colaborac;:aa
pela Juizo da lY Vara Federal de Curitiba/PR.
Propried.rio das empresas Treviso, Piemonte e
Auguri.
oLjOSE ]ANENE Deputado lider do pp na
Câmara (faleceu em 14/091201O).
oLjOAO RICARDO AULER - Executivo da
Camargo Correa
LFRANCO CLEMENTE PINTO - fUllcionârio
de Julîo Camargo.
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LPETROBRAS - estatal brasileira.
LMITSUE TOYO LPlRELLlLCONSTRUCOES
E
COMERCIO
CAMARGO CORREA - faz parte do grupa
C1l11argo Com~a, empresa de capital fecllado e
de contrale familiar. For1l1adora do CarteL
LAUGURI - pertencente a Julio Camargo.
LTREVISO - pereencente a Julio Camat"go.
LPIEMONTE - Pertencente aJulio Camargo.
LGFD INVESTIMENTOS - pertencellte a
Cados Alberto Pcreira da Costa apenas
formalmente, mas pcrtencente de fato a Alberto
Yeussef.
LCORRETORAAGORALDEVONSHlRE
GLOBAL
FOUND
empresa forma1l11ente regisrrada em nome de
Cades Alberto Pereira da Costa, mas
pertencente de fato a Alberto Youssef.
LPARTIDO PROGRESSrSTA - pp
LPARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
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LFÂTIrVlA - funcionaria de ]ulio Camargo.
LNELMA MITSUE PENASSO KODAMA dolcira, condenada em 1 grau em Ayao Penal gue
tramita na lYVara Federal de Curitiba/PR.
LLEONARDO MElRELLES - doleiro, acusado
em Ac;:a.o Penal gue tramita na lYVara Federal de
Curitiba/PR.
!L.]OSE DIRCEU - condenado na Ac;:ao Penal 470
- STE Ex-Ministro da Casa CiviL
LANTONIO PALOCCI FILHO - ex-Ministro da
Fazcnda.

ReSUlllO:

LEm meados de 2005 a 2006 Alberto Youssef
passaram ater um relacionamento mais intenso
com]ULlO CAMARGO.
UULlO CAMARGO era representante da
PIRELLI e da MITSUE TOYO, ambas
fornecedoras da Petrobras.
Uulio Camargo era relacionada a Camargo Conea
eera amige de Jeăo Hanler.
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Uulio Camargo prestava servlyos de consultoria
para a Camargo Carrea, sendo que parte da
presta(ţao desses servi<;os nao ocorria.
LAlberto Youssef recebeu comiss6es da Caillargo
- ...
CarTea atraves de lulio Camargo, seodo utilizadas
as empresas Auguri, Treviso e ,riemonte, sendo
realiza dos contratatos de mutua ou contratos de
investimentos na GFD Oll em empresas ligadas a
Albcrto YOllssef.
LAlberto Youssef e Jubo Camargo cfetuaram
diversas operac;:6es de câmbio, especificall1ente
dolar-cabo, ocasioes e111 que Julio Call1argo
disponibilizava dinheiro para Alberto YOl1ssef no
exterior e Alberto Youssef disponibilizava reais no
Erasil para Julio Camargo, 1$50 atraves de
pagamentos realizados para Franco e Fâtima,
funcionanos de Julio Camargo.
LJulio Camargo utilizava as empresas Piemonte e
Treviso para a emissao de notas fiscais.
LJulio
Call1argo
efetuava
com
frequenCIa
distribuir;:ao de lucros e remessas de valores para o
exterior.
LJulio Camargo sempre utilizava a conetora Agora.
LJulio Call1argo fez pagal11ento nas contas da
Devonshire Global Fund e em contas no exterior
de Nelma Mitsue Penasso Kodall1a e Leonardo
Meirelles.
LJulio Camarga fez pagamento para a Partida
Pregressita, C0111 intermediac;aa de Alberto YOllssef.
L Valares entregues e111 dinheiro para Julio Camargo
seriam para pagarllenta de agentes politicos.
LJulio Cam.argo possuia ligar;:ao cam o Partido dos
Trabalhadorcs, notadamente cam Jose Dirccu e
Antonio Palocei.
LJose Dircell utiliza LI diversas vezes a aviâo Citation
Excel, de propriedade de Julio Camargo.
LPossivelmente Julio Camargo era responsâvel por
instrU1l1entalizar pagamentos da Camargo Correia
para agentes politicos.
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Providencias

li Sem mendio a irregularidade(s) praticadas

especificamente
por
prerrogativa de fora;
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Encaminhamento para a Ba Vara da Justica
Federal ern Curitiba/PR.

TERMO DE COLABORACĂb
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IAnexa 05

Referencia:

IPessoas fisicas
citadas:
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UULlO CAMARGO - cobborador da ]ustiva,
conforme homologar;:ao de acorda de colaborar;:âo
pela ]uîzo da 13" Vara Federal de Curjtiba/PR.
Proprictârio das cmpresas TrevisQ, Piemonte e
Auguri.
LJOSE JANENE - deputado lider do PP 11a
Câmara (faleceu em 14/0912010)
LPAULO ROBERTO COSTA - ex-diretor de
abastecimento da Petrobras (2004-2012) c
colaborador da Justir;:a, conforme homologar;:ao de
acorda de colaborar;:âo premiada pela STF.
LFERNANDO SOARES - Lobista do PMDB.
Atualmente preso pela operar;ao Lava Jato.
LjOĂO CLAUDIO GENU - condenado na Ar;ao
Penal 470 - STE
LPEDRO
LHUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA,
gemo de Paulo Robereo Costa, pendcnte
homologa<;:ao de acordo de colabora<;:âo prellliada.

Pessoas juridicas
citadas:
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Tema' principal: -- . ]ulio Camargo - Parte II (afretamcnto de navios)

Resun~o:

LPETROBRAS - estatal brasileira.
LMISTUE - em.presa do setor de navios.
LPARTIDO PROGRESSISTA - PP
LPARTIDO
DO
MOVlMENTO
DEMOCRÂTICO BRASILEIRO - PMDB.
LPor volta de 2003/2006, a mando de Jose Janenc,
Alberto Youssef foi ate o escrit6rio de Julio
Camargo receber comissocs de afi:etamentos de
navios, consÎstentes em. U$ 70 miI a U$ 80 milo
15so ocorreu por sete ou oito l1leses, sempre com
os meSlllOS valores.
LAp6s 1SS0 Julio Camargo nao trabalhou mais cam
afretamento de navios junto a Petrobras .
.; A diretorÎa de abastecimento da Petrobras era a

35
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responsavel pela afretamento de navi05.
>L-PauIa Roberto Costa recebia parte
comissionamento do afi:etamento de navi05.
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LQuando a diretoria de abastecimento passQu a ser
dividida cam o PMDB, a parte de afretamento foi
repassada para Ferndando Soares, sendo que uma
pequena parte era repassada para Joao Claudia
Genu, por meic do broker Pedro.
>L- A comissao era dividida na seguinte propon;:ao:
30% para PauIa Roberco Costa, 3% para Alberto
Youssef, 5% para ]oac Claudia Genu c 60% para o
partida. Isso se deu quando Jase ]anenc era vivo e
perdurou por 7 ou 8 meses.
LO gemo de PauIa Roberto da Costa, Humberto
Sampaio de Mesquita, atUQU na area de
afretamento de oavi05.
LJoâo Claudia Genu, Fernando Soares e Humberto
Sampaio de Mesquita atuaraI11 na <'trea de
afretamento de navlOS 3tC a saida de Paulo
Roberto Costa da diretoria de abastecimenro da
Perrobras.
LUm cânsul da Grecia atu ava na ărea de
afreramento de navios.
>L- Alberto Youssef DaO soube informar em quals
colltratos ocorram contissionamentos ao Partido
Progressita ou para omros.

Providemcias

SeIn men~ăQ a irregularidade(s} Braticadas
detentor
eSBecificamente
de
Bar
Brerrogativa de foro ;
0/ Encaminhamento Bara a 13" Vara da Iusti~a
Federal etn Curitiba/PR.
0/

TERMO DE COLABORA<;:ĂO N° 07

Tema principal:

Julio Camargo - Parte III (Mitsue Toyo)

Rcferencia:

Anexo 06

Pessoas fisicas
citadas:

LjULiO CAMARGO - colahorador da Justic;:a,
conforme homologac;:ao de acordo de colaborac;:ao
pela JUlza da lY Y;'lfa Federal de Curitiba/PR.
Proprierârio d" empresas Treviso, Piemonte e
Allguri.
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LNELMA MITSUE

PENASSO KODAMA -

39

83

doleira, condenada em 1 0 grau em A<;:ao Penal gue
tratnita na 13'Vara Federal de Curitiba/PR.
LLEONARDOS MElRELLES - doleil"O, acusado
em A<;:ao Penal gue tramita i1a 1YVara Federal de
Curitiba/PR.
LPAULO ROBERTO COSTA - ex-dirctor de
abastecimemo da Petrobras (2004-2012) e
colaborador da ]usti<;:a, conforme h011101oga<;:50 de
acordo de coJabora<;:ao premiada pelo STF.
LjoAO CLAUDIO GENU - condenado na A<;:ao
Penal 470 - STF
LRENATO DUQUE - ex-diretor da diretoria de
servi<;:os da Pctrobras (ate 2012).
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LCARLOSKOLRAUSHLCARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA

8

- doleil"O. Beneficiarie de suspensae condicional
do processo perante a lY Vara Federal de
Cmieiba/PR.

87

LCARLOS ALBERTO PERElRA DA COSTA -

95
7

s6cio da CSA PRO]ECT (apenas formalmente) e
s6cio de empresas controladas por Alberto Youssef
(Devonshirc, GFD lnvestimentos).

Pessoas juridicas
citadas:
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ResmTIO:

LMITSUE TOYO
LPETROBRAS - estatal brasileira.

LPARTIDO PROGRESSISTA - PE
LPARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
LPIEMONTE - pertencente a Julio Camargo.
LAUGURI - pertencente a]ulio Camargo.
LTREVISO - pencncente a Julio Camargo.

LDEVONSHlRE - DEVONSHlRE GLOBAL
FOUND - empresa formalmente registrada em
nome de Carlos AlbertO Pereira da Costa, mas
penencente de fato a Alberto Youssef.
LA empresa Mitsue Toyo fazia parte do cartel de
empresas comratadas pela Petrobras eera
representada por Julio Camargo.
LAlbcrto YOl1ssef tinha a incl1mbencia de receber os
repasses de obras realizadas pela Mitsue Toyo na
Petrobras. Obras localizadas em Cabiunas, Sao Jose
dos Campos e Arauearias, neste ultima caso as
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LOs valares a serem pagas eram decididos por lase
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Janene, senda gue Qcorreram reunî6es em gue
paniciparam Alberto Youssef, Julio Camargo, ]oao
Claudia Genu e Paula Roberto Costa.
Uullo Camargo era quetn decidia se os pagamentos
seriam realiza dos no Brasi! ou no exterior, senda
gue os pagamemos ocorreram entre os anos de
2005 e 2007, por voIta de 10 a 15 parcelas.
L a percentual repassado consistia em 1% sobre o
valor do contrato, sende gue o partido dos
trabalhadores tambem teria recebido 1%, por
intermedia da diretaria de servi<;os de Renato
Dugue.
LAlberta Yaussef acredita gue as empresas Piemonte,
Auguri e Treviso [oram utilizadas para formalizar
paga11lentos.
LAlberto Youssef aemtila que hOllve sobrevalor nas
obras da Mitsue Toyo para o pagamento de
agentes politicos.
Las valmes l"Cpassados por Alberto Youssef para
Paulo Roberto Costa,Joao Claudio Genu e para o
Partido ocon-iam e111. dinheiro Cm especie.
Las pagamentos no exterior faram utihzados
Nelma MitSlle Penasso Kodama, Leonardo
Meirelles e Cados Kolrausch, neste casa Carlas
Rocha entregava os valores ell1 especie no Brasil.
LNelll1a Mitsue Penasso Kodama, Leonardo
Meirelles, Carlos Kolrausch o Carlas Racha nao
recebiam camissao, recebiam apenas pela valor de
mercado da ll10eda estrangeira.
LAlgumas vezes foi utilizada a conta da Oevonshire
no banco lP. Morgan, nos EUA, empresa de
AJberto Yausscf, cuja procurador era Cados

78
30
35
09
5

'.

39

83

obra5 da REPAR.
LOs valores recebldos por Albeno Youssef de Julio
Camargo foram em dinheiro no escritârio de
Julio Camargo e no exterior por intcfl11.edio de
Nelma Mitsue Pcnasso Kodaml e Leonardo
Meirelles.
LA dlvlsao dos valores era de 30% para Paula
Roberto Costa, 5% para Joao Claudia Genu, 55
para Alberto YOllssef e 60% para o partida
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Julîo Camargo - Parte IV (Lavagem de dinheiro)

Refed~ncia:

Anexa 07

Pessoas llsicas
citadas:
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Tema principal:
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TERMO DE COLABORAC;;ĂO N° 08

1

LJULIO CAMARGO - colaborador da ]ustiya,
conforme homologa<;âo de acorda de colaborayao
pela Juizo da lY Vara Federal de Curitiba/PR.
Proprietario dos empresas Treviso, Piemonte e
Auguri.
LRENATO DUQUE - ex-diretor da direcoria de

8

I

Sem nlencăo a irregularidade(s) ~raticadas
detentor
de
eS,Eecificamente
~or
12rerrogativa de foro;
Encanlinhanlento Qara a 13 a Vara da Iustica
Federal em Curitiba/PR.
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Alberto Pereira da Costa.
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servlC;:os da Petrobras (ate 2012).
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LPAULO ROBERTO COSTA - ex-dirctor de
abastecimento da Petrobras (2004-2012) e
colaborador da ]usti y3, conforme homologa~ao de
acordo de colabora~âo prentiada pelo STF.
LCARLOS ALBERTO PERElRA DA COSTAsâcio da CSA PROJECT (apenas fonnalmente) e
socio de empresas controladas por Alberto Yousse(
(Devollshire, GFD Inveseimentos).
LLEON ARD O .MEIRELLES - doleiro, acusado
em Ayâo Penal que tramita na 13~ Vara Federal de
Curitiba/PR.
L NELMA MITSUE PENASSO KODAMA dolcira, condenada el11 1 gr<lu elTI Ayao Penal gue
trantita na 13'Vara Federal de Curitiba/PR.
LCARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
- doleiro. Beneficiărio de suspensao condicional
do processo perante a 13' Vara Federal de
Curitiba/PR.
LJOĂO CLAUDIO GENU - conden.ado na Ayao
Penal 470 - STE
L FATlMA
FRANCO CLEMENTE PINTO - funcion<l.rio
0

'"
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LPETROBRAS - estatal brasileira.
LMITSUI TOYO
LCONSTRUC;:OES
E
COME-RCIO
CAMARGO CORREA - faz parte do grupo
C<lmargo CorrCa, empresa de capital fechada e
de contrale familiar. Forl11adora do Cartel.
LPlRELL! I
LTREVISO - el1l.presa pertcncentc a Julioi
Camargo.
LAUGURI - cl11presa pertencente a JUliO!
Camargo.
LPIEMONTE - empresa pertencente a Julio
Camargo.
LCORRETORAAGORALDEVONSHIRE
GLOBAL
FOUND
empresa formall1lente registrada em nOl11e de
Carlos Alberto Pereira da Costa, mas I
pcrtenccnte de fato a Alberto Youssef.
LDGX - offihore de Leonado Meirellcs.
LELITE DAY - offshore de Leonardo Meirdles.
LRFY - offihore de Leonarod Meirelles.
LPARTIDO PROGRESSISTA - PP.
'" PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

78

I

•

30
35
09
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Pessoas juridicas
citadas:
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de Julio Call1argo .
.uOĂO VACCARI NETO - tesoureiro do Partido
dos Trabalhadores e membra do consclho de
administrar;ao da Itaipu. Foi presidente da
Cooperativa Habitacional dos Bancârios de Sâo
Paulo .
.uOSE DIRCEU - condenado na Ar;ao Penal 470
- STF. Ex-Ministro da Casa Civil.
LRENATO DUQUE - ex-diretor da diretoria de
serviyos da Petrobras (ate 2012).
LPEDRO BARUSCO - gerente executivo da
diretoria de serviyos da Petrobras. Colabora dor da
JUsnp, pendente homologat;âo de acordo de
colaborar;ao premiada.
LEDUARDO HERMELINO LEITE - executivo
da Camargo Correa.

ReSUIllO:

LAlberto Youssef era um operador do siseema
criminoso ligado a diretoria de abastecimemo da

40
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Petrobras, que era diretar Paulo Raberto Costa.
LJulio Camargo era um operador do sistema
criminoso ligado â diretoria de serviyos da
Petrobras, gue era diretor Renato Duque.
Entretanto, a atua<;:âo de Julio Camal-go era restrita
a contratas da Mitsui Toyo, Camargo Correa e
Pirelli com a Petrobras.
LJulio Camargo precisava da ajuda de Alberto
YOLlsse[ na disponibiliza<;:ao de dinheiro em
especic, tendo em vista a estrutur<1 de cont<lS de
Alberto YOllsse[ no Brasil e no exterior.
L O morius operallrii de Julio Camargo para
dissimular a origem de valores usa dos para
pagamentos de propina e [or111a<;:ao de caixa
dois de partidos polîticos ocorria da seguinte
forma:
~_Jormalizava-se a contratayao de prestat;ao de
servic;:os de gerenciamento, consultaria e
intennediay<lo da Treviso, Piemonte e Auguri
pela Mitsue Toyo, Camargo Correa e Pirelli;
LPOl" tais contratos simulados, nao sabendo o
percentual, ger-ava-se excedentes nos caixas das
empresas Treviso, Piel1lonte e Augnti;
Lpor meio de contratos de câmbio, atraves da
corretora Âgora, eram remetidos tais valores
para uma holding de Julio Camargo no
exterior, essa saîda para o exterior se dava como
divis<lo de lucros da Treviso, Piemonte e Auguri;
L Com os valores na Sui<;:a, Montevideu, EVA e
Italia, Juna Camargo t1zia investimentos em
a<;:oes, formando cartell"a de ayoes;
LJulio Call1.argo Cnia emprestim.os em banc os no
exterior dando C01110 garantia as cartclras de
a<;:oes;
Lo dinhelro obtido cam os emprestimos era
destina do a COl1tas indicadas por Alberto
Youssef.
LAs contas indicadas 110 exterior por Albcrto
Youssef eram: a titularizada pela Devonshire
Global llO banco j.P. Morgan, nos EVA,
empres;"l de Alberto Youssef, mas em nome de
Cados Alberto Pereira da Cota; pertencentes
Hong
Kong,
Leonardo
Meirelles
em
titularizadas pelas empresas DGX, Elite Day e
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titulares
das
comas
00
exterior
disponibilizavam os valores em especie 00 Brasil
para Albeno YOllssef;
LAlberro Youssef descontava desses valores os
1l10ntantes devidos a ele, Paulo Roberto Costa,
Joiio Claudia Genu e ao Partida Progressista;
La restante dos valores era disponibiJizado para
Julio Camargo mediance cntrcgas de valores em
especie nQS escritarios de Julio Camargo no
Ria de Janeiro c el11 Saa Paulo, nonnahnente
recebidos pelas pessoas identificadas como
Fatima e Franca.
LOs valores entreglles em Sâa Paulo tem relayao
com pagamentos da Camargo Correa e da Mitsue
Toya para o Partida dos Trabalhadores, sendo que
as pe5soas indicadas para o recebimento eram Joăo .
Vaccari e Jose Dirceu.
LOs valores entregues no Rio de Janeiro tem
relar;:ăo com pagal11cntos da Camargo Correa c da
Mitsue Toyo para Renato Duqlle e a olltros
empregados da diretoria de servi<;.os, sendo um
desses Pedro Barusco.
LPedro Barusco auxiliava Renato Duque no
esquema cri1111n050 de cartelizayaa.
LA sistematica de pagarnentos em dinheiro nos I
escritarios de Julio Camargo corren entre 2005
ate 2012, sendo que nesse pedoda deve ter sida
aperada a mantante de R$ 27 milhoes.
LAlbeno Youssef cobrava 3,5% sobre as operayoes
d6lar-caba, sem prejuiza ..do recebimento de 5%
do 1% do valer de contratos cam a Petrobras
destinado ao Partide Progressista.
LPara o pagamento de propina e de cai"a dois de
partidos politicos pela Camargo Car rea em
relayao as obras da Refinaria Abreu eLima, a
Camargo Corrca, rcpresentada por Eduardo Leite,
firmou contratOs sobrevaloradas com a Treviso,
Piemonte e Auguri, de Ju1io Camargo, scndo gue
o sobrevalor foi repassado para a GFD a titulo de
investimemos, sendo firmado contratos de rntUUo
para respaldar tais transferencias.
.... Alberto Yousscf ja possuia 13 l11ilh6es de reais CIll
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dinheiro, montante recebido pela GFD na situayao
acima, repassando para Paulo Roberto Costa, Joaa
Claudia Genll e ao Partida Progressista, 1$50
OCOlTeu na campanha presidencial de 2010 Oll 110
ano de 2011.
uulio Camargo possuia contas enl Montevideu,
EUA (banca JP MORGAN em NY), 1talia e
SUity3 e111. seu llOll1.e c de pessoas juddicas.
LAuguri, Piemonte, Treviso, Mitsue Toyo e Julio
Camargo realizaram doac;:5es oficiai5, sendo que
ÎS50 se dava CalTl recurso5 de comiss6es recebidas
de contratos entre a Petrobras e a MitSUl Toyo.
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Providencias
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0/ Sem. men~ao a irregQlaridade(s) 12raticadas

detentar
eS12ecificamente
de
l2 0r
p:rerrogativa de fora;
8
0/ EncalTIinhaUlento gara a 13 Vara da Iusti{;:a
Federal em Curitiba/PR.
i
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TERMO DE COLABORA<;:ĂO W 09
Julia Camarga - Parte V (Lava gem)

78

Tema principal:
Referencia:

Anexo 08

!LjULIO CAMARGO - colabora dor da Jl1sti(ţa.
conforme homologa(ţao de acordo de colabora<;:ao I
pelo JUlzo da 13' Vara Federal de Curitiba/PR.
Propriecario das empresas Treviso, Piemonte e
Auguri.
ILPAULO ROBERTO COSTA - ex-diretor de
abastecÎmento da Petrobras (2004-2012) e
colabarador da Jnstiya, conforme homologayâo de
acorda de colabara~ao pela STE

'.
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Pessoas fisicas
citadas:

Pessoas jurfdicas
citadas:

Resumo:

I

I

ILCONSTRUC;:OES
E
COMERCIO
CAMARGO CORREA - faz parte do grupo
Call1.argo Carrea, el1lpresa de capital fechado e
de cantrale familiar. Farmadora do Cartel.
LTREVISO - pertencente a Julio Camargo.
LPIEMONTE - pertencente aJulio Camargo.
LAUGURI -pertencente a Julio Camargo.
0/ MPE - empresa que atua no se tor de 61eo e gas.
0/

A

Camargo
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Sem men~âo a irregularidade(sl p:raticadas
es;gecificamente
detentar
de
Ror
ererrogativa de fora;
Encaminhamento Bara a lY Vara da Iustis;a
Federal em Curitiba/PR.
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Providencias

39

83

relacionadas ii RNEST, REPAR e REVAp, tenda
contratos sobrevalorados, gue serviram para pagar
propina atraves das empresas de Julio Cannargo,
guais sejam:Treviso, Piemonte e Auguri.
LQuanto as obras da REVAp, a MPE, consorciadada Camargo Correa, fez pagamentos para a MO
Consultoria, Empreiteira Rigidcz ou RCI
Software, sendo quc os valores faram dcstinados a
Paulo Roberto Costa e a Politicos.

--i

Tema principal:

78

TERMO DE COLABORA<;:ÂO N" 10

IJUliO Camargo -

,

Parte Vi (Pirelli e propina para fiscais

do ICMS de SP)

I Anexa 09

78

Referencia:
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Pessoas fisicas
citadas:

Pessoas juridicas
citadas:

LjULIO CAMARGO - colaborador da Justiya,
conforme homologac;ao de acorda de colaborayao
pela Juizo da 13 a Vara Federal de Curitiba/PR. ,
Proprietario das empresas Treviso, Piemonte e
Auguri.
LNELMA MlTSUE PENASSO KODAMA daleira, condenada em 10 grau em Ayao Penal que
tral11ita na 13'Vara Federal de Curitiba/PR.
LLEONARDOS MEIRELLES - dolciro, acusado
em Ayao Penal gue tramita na 13" Vara Federal de
Curitiba/PR,

L PIRELLI L PIEMONTE - cmpresa pertencentc

I

, Julio

Camargo.
AUGURI
- cmpresa pertencente a Julio
L
Camargo.
L TREVISO - empresa pertencente a Julio
Camargo.
DGX - ofishore pertencente
Leonardo

,

.-
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LJulio Camargo foi representame da Pirclli no
Brasil.
LEm 2010,Julio Camargo e Alberto YOllsseffizeram I
operal;ao d6lar-caba para o pagamento de propina!
para fiscais do ICMS de Sao Pau 10.
uulio Camargo utilizou a conta "Pelego" em
Montevideu ou alguma conta da Treviso,
Piemonte
ou Auguri
no
extenor para
disponibilizar US 1 milhao oa conta de Nehna
Penasso Kodama ou de Leonardo Meirelles, os
qualS disponibilizaram em reais no Brasil para
Alberto Youssef.
LAlberto Youssef apontoll o local onde entregoll
ce[ca de RS 2 milh6es para o pagamento de
propioa para os fiscais do ICMS em SP.
LEsse fato Qcorrcu novameote em 2011, sendo gue
dessa vez a Pirclli realizoti um contrato fictîcio
cam uma das offshores de Leonardo Meirelles,
podendo ser a DGX, a RFY ou a ELITE DAY
LA opera.:;ao d6lar-cabo ocorreu com o depasita de
ut 2 n1ilhoes em conta de uma das empresas de
Leonardo Meirelles, sendo gue este disponibilizou
valores em reais 110 Brasil para Alberto YOLlssef
Uulio Camargo disponibilizou o mesmo endere.:;o
da outra vez para entrega dos valores, teodo sido
entregue par a mesma pessoa.
LLeonardo Meirelles cost11l11a realizar d6lar-cabo
para comerciantes do Braz, da 25 de man;:o e da
Santa efigenia.

39

Resuma:

83

Meirelles.
LRFY - offshore pertencente a Leonardo
Meirelles.
LELITE DAY - offihorc pertencente a Leonardo
Meirelles.

..... Sem mendio a irregularidade(sl praticadas
especificamcnte
por
detentor
de
pretrogativa de fora;
..... Encaminhan1.ento para a 13" Vara da Tustica
Federal
Cuririba/PR.

em
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Julio Camargo - Parte VII (Treviso, Piemome e Auguri)

Referencia:

Anexos 10 e 11

Pessoas fisicas
citadas:

UULlO CAMARGO-

I

1

I

LTREVISO -

empres.1 pertencente

,

Julio

Camargo.

78

Pessoas j uddicas
citadas:

In

q

UOSE DIRCEU - condenado na A<;ao Penal 470
- STF. Ex-ministro da casa civil.
LANTONIO PALOCCI FILHO - ex-Minisrro da
Fazenda.
LFRANCO CLEMENTE PINTO - funcionârio
de Julio Camargo.

,e

LPIEMONTE - empresa pertencente a Julio
Camargo.

78

LAUGURI

-

empresa

ResurrlO:

penencente

a Julio

Camal-go.

emprcsa formalmenre registrada em nome de

LDEVONSHlRE

30
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39

Tema principal:

GLOBAL

FOUND

Cados Albcrto Pereira da
Costa,
perrencente de fato a Alberto Yaussef.

n1as

L PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
LCONSTRU<;:OES
E
COMERCIO
CAMARGO CORR.EA - faz parte do grupo
Camargo Carrea, empresa de capital fechado e
de contrale familiar. Formadara do Cartel.
uulio Camargo, sob o disfarce de disrribui<;ao de
hlcros das empresas Treviso, Piemonte e Auguri,
finnava contratos de câmbio e CllV1a"Va dinbeiro

no exterior p"'a uma hoIding.

I

uulio Camargo mantetn contas na SUÎya, lrâlia e
nos EUA em nome de uma holdmg, senda que a
conta mantida nas EUA e no banco JP
MORGAN, meSlllO banca em que a Devonshire
l11antinha conta.
LJulio Camargo manreria grande quantia de
dinheiro no e},:terior.
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tLJulio Camargo malltinha arima relac;:ao corn lase
Dirceu, tenda utilizado diversas vezes a aeronave
Citation Excel pcrtencente a Julio Camargo.
~ulio Camargo posswa ligac;:âes COI11 o Partida dos

78

In

q

39

Trabalhadores.
Camargo
eea
responsave1
o
por
LJulia
instfumentalizar o pagamento de propma da
Call1argo Carrea para agentes public os.
A
aeronava Citation Excel dcve estar em. !lome de
L
uma entpresa de Julio Camargo c Bea guardada
llUl1l angar da Tam em Congonhas.
LFranco e h0111.C11l de confianc;:a de Julio Camargo,
que utilizava Uln pen drive para armazel1ar as
movimenta~6es financeiras de Julio Camargo,
sende o responsâvel por contabilizar o pagamento
de propina e c<lixa dois.
L Na referida contabilidade Alberro Youssef recebia
o codînome "Prima" e Jose Dirceu "Bob".
Llndicau o enderec;:o de Franca.

,

1

Providencias

0/ Sem mens;âo a irregularidade(s} p:raticadas

30
35
09
5

78

eS12ecificamente
detentor
de
120r
12rerragativa de foro;
0/ Encaminhamento 12ara a 13" Vara da Iustica
Federal em Quritiba/PR.

TERMO DE COLABORA<;:ĂO W 12

Tema principal:

Julio Camarga - Parte VIII (Afi.·etamento de navias)

Referencia:

Anexa 12

Pessoas fisicas
citadas:

oLjULIO CAMARGO
oLjOSE JANENE - Deputada lider do pp n,
Camara (faleeeti em 14/09/2010).
L FRANCO CLEMENTE PINTO - funcionario
de Julia Camargo.
LPAULO ROBERTO COSTA
L PEDRO
L FERNANDO SOARES - Labista do PMDB.
Atualmente preso pela apera~aa Lava Jate.
oLjOAO CLAUDIO GENU
0/ HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUIŢA -

47
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genro de Paula Roberto Costa, pendente
h0l1101oga vao de acorda de colabora~ăo prel11iada.

Pessoas juridicas
citadas:

39

LPor voita de 2005/2006, a 111ando de ]ose ]anene,
Alberto Youssef foi ate o escrit6rio de Julio
Camargo receber comissoes de afi-etamemos de
navios, consistentes em U$ 70 mil a US 80 miI.
Isso ocorreu por sete ou oito meses, sempre com
os mesmos valores.
LQuem entregava os valores era Franca elemente
Pinta, funcionâno de Jllbo Camargo.
L Os valores [oram entregues a Jase Janene> em favar
do Partida Progress-ista, apos a dedlH;:âo da parte
de AJbcrto Youssef e de Paulo Roberto Costa.
LApas isso Julio Camargo nao trabalhou mais com
afretamento de navios junto a Petrobras, a pedina
de ]ose Janene e do Partido Progressista, embora
Julio Camargo pudesse amar em outra5 diretorias
gue năo a de abastecimemo.
LA diretoria de abastecimento da Petrobras era a
responsavel pelo aluguel de navios.
U"ulio Camargo conhecia algumas empresas de
alugava navios, COInO a Mitsui.
LPaulo
Roberto
Costa
recebia
parte
do
COl1lissionamento do afretamento de navios.
L Quando a diretoria de abastecimento passou a ser
dividida com o PMDB, a parte de afretamemo foi
repassada para Ferndando Soares, sendo qLle uma
pequena parte era repassada para Joao Claudia
Genu, por meio do broker Pedro.
LA comissao era dividida na seguinte propon;ao:
30% para Paulo Roberto Costa, 5% para Alberto
Youssef, 5% para ]oao Claudio GenLl e 60% para o
parti~o. lS50 se deu quando Jase ]anene era vivo e
perdul"Ou por 7 ou 8 mcses.
LO gemo de Paulo Roberto da Costa, Humberto,
atuou na area de afretamento de navios.
fi'..

q

ReSlllTIO:

LPARTlDO PROGRESSISTA - PP
LPETROBRAS - estatal brasileira.
LMITSUI
LPARTlDO
DO
MOVIMENTO
DEMOcRATICO BRASILEIRO - PMDB.
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Claudia Genu, Fernando Soares e Humberto
atuaram na ârea de afretamcnto de navios ate a
saîda de Paula Roberto Costa da diretoria de
abastecimcnto d1 Petrobras.
L .Um cansul d, Grecia atuava na area de
afretamento de navios .
.
L Alberto YOtlssef !laC soube informar em qUJ1S
contratos acordam cOl11issionamcntos ao Partida
Progressista ou para outros.

.

Providencias

Sem mencăo a irregularidade(s) 12raticadas
detentor
de
eSJJecificamente
Qor
12rerrogativa de fora;
a
0/ Encaminhamento 12ara a 13 Vara da Iustiea
Federal em Curitiba/PR.
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Referencia:
-

Anexa 13

L PAULO ROBERTO COSTA
!L.lULlO CAMARGO
DeQutado Federal,
0/ EDUARD O CUNHA
eleito novalnente DeQQtado Federal nas
elei~6es de 2014.
L FERNANDO SOARES - Lobista do PMDB.

95
7

Pessoas fisicas
citadas:

Pagamento de Propioa pela Samsung ao PMDB

87

Tema principal:

8

TERMO DE COLABORA<;:ĂO N" 13

30
35
0

L

Pessoas juridicas
citadas:

I,

Atualmente preso pela operarrao Lava Jata.
NESTOR CUNATE CERVERO - diretor da
diretoria internacional de Petrobras.

LSA1VlSUNG - empresa fabricame de navios.
L PETROBRAS - eseatal brasileira.
L MlTSUE
DO
MOVIMENTO
L PARTIDO
DEMOCRÂTICO BRASILEIRO - PMDB.
PARTID
O PROGRESSISTA - PP.
L
L TREVISO - empresa pertencente a Julio
Camargo.
LAUGURI - empresa pertencente a Julio
Camargo.

\
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LPIEMONTE - empresa pertencente a Julio
Camargo.

83

LTOYO

39

LLEONARDO MEIRELLES - doleiro, acusado
em A<;:ao Penal que tramita na 13 a Vara Federal
de Curitiba/PR.
LFRANCO
CLEMENTE
P[NTO
funcionario de Julio Camargo.
LPaulo Robeno Costa intermediol1 contrata de
aluguel de um navio plataforma da Samsung junta
a ârea internacional da Petrobras, com participa~ăo
da Mitsue, cujo representante no Brasil era Julio
Call1argo.
LPara viabilizar a assinatura do cOntrata referi do,
Julio Camargo deveria repassar percentual para
integrantes do PMDB, notadamente o deputado
fede:al Eduardo Cunha, alem de repasse para
Pauia Roberto Costa.
LPara gerar taI valor, Julio Camargo celebrou
contrata com a Samsung como broker.
!LJulio Camargo come<;:ou a repassar dinheiro de
connssionamento da Samsung para Fernando
Soares, senda gue este representava
o
Deputado Federal Eduardo Cunha e o
PMDB na Petrobras.
LFernando Soares, desde 2004, era o opera dor do
PIvOB na Petmbras, ou sep, viabilizava o
pagamenta de propina e caixa dois.
LFerr.ando Soares foi guem fez a jun~ăo do PMDB
da Câmara e do Senado para gue Pauio Roberto
Costa continuasse na diretoria de abastecimento.
Apas i5S0, Paula Roberto Costa passou a viabilizar
a destina~ao de recurSO$ para o PIvlDB na
diretoria de abastecimento e na internacional,
cam intermcdia~ao de Fernando Soares.
LNestor Cunate Cervera foi indicado para a
diretoria internacional pela PIv1DB e era o
contato de Paula Roberto Costa.
LFernando
Soare5
operava
na
diretoria
internacional da Petrobras, sendo gue '0' Cartel de
empreiteiras e o pagamento de propina e de caixa
dois funcl0nava da mesma forma nessa diretoria.
LAlberto Youssef nao soube informar se Nestor
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Cervero teve algum favorecimento pessoal com o
afretamento do referido navio platafonna.
LA Samsung, meSl1lQ recebendo o aluguel do navio
plataforma pela Petrobras, parou de efetuar
pagamentos de comissoes no exterior, que se dava
por invoices, diante do possîvel contrata de
brokeragem glie Juho Camargo, atraves da Treviso,
Auguri ou Piemonte, tinha com a Samsung.
LDiante da falta do pagamento de comissoes pela
Samsung, Julio Camargo paiUll de repassar
dinheiro para Fernando Soarcs, cOllsequentemente
para o PMDB. Diante disso, a fim de fon;:ar Juho
Camargo a pagar Fernando Soares, o deputado
federal pediu infonnayoes junta a Petrobras acerea
Mitsue, Toya e Julio Camargo, por esse motivo,
Julio Camargo demandou a Samsung em Londres,
uuEa Camargo pagau U$ 6 milhoes do proprio
bolsa para Fernando Soares, sendo gue 70% desse
valor Alberto Youssef abteve mediante aperar;oes
dolar-cabo cam Leonardo Meirclles e os outros
30% foi entregue por Julio Camargo, atraves de
Franco.
LAlberto Youssef repassou todo o momante, pa'
diversas vezes, no ano de 2012 ou 2013. para
Fernando Soares.
Ulliio Camargo devia U$ 1 milhao para Paulo
Roberto Costa, sendo gue Paulo Roberto Costa
cobrou tai valor dias antes de se, preso pela
opera<;aa lava jato, mas nao recebeu, pois Julio
Camargo so pagaria apos receber da Samsung.

Providencias

Com mens;ao a irregularidade{s} l'raticadas
eSl'ecificamente t!0r
um detentor de
l!rerrogativa de foro, Del'utado Federal
EDUARD O CUNHA;
0/ Manutencao do original no STF :gara
anuraţj!âo do detentor de l'rerrogativn de
foro e encaminhamento de c6121as a 13" Vara
Federal de Curitiba 12 ara anuras;âo gllanto
aos dcmais.
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TERMO DE' COLABORA<;:ĂO N°14

!Referencia:

Partida Progressista
Anexa 14

LjOSE JANENE - Deputado lider do pp na
Câmara (faleceu em 14/09/2010).
LPEDRO HENRY NETO- ex-Deputado Federal,
renunciou ao mandato em 13 de dezembro de
2013.
L PEDRO CORREA - ex-Depmado Federal,
condenado na Ao:;:ao Penal 470 - STF.
L FLAVIO DERNSNELSON MEURER
De~utado Federal,
eleito novatnente de12utado federal nas
eleic5es de 2014.
IOĂO ALBERTO PIZZOLATI rUNIOR
De:g:utado Federal (mandato 20U/20iS}.
MAIUO
SILVIO
MENDES
NEGROMONTE - ex De12utado Federal,
ex Ministro
e
das
Cidades
atual
Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado da Bahia.
LLUIZ FERNANDO SOBRINHO Del2utado
IOSE OTÂVIO GERMANO
Federal (mandato 2011/2015).
NOGUElRA
CIRO
LIMA
FILHO
Senador. 54'
e
55'
legislaturas
(de
01/0212011 ate 31/01/2019).
ARTHUR CESAR PERElRA DE LIRA
Federal,
eleito
De12utado
novamente
de12utado federal nas eleic6es de 2014.
BENEDITO DE LIRA - Senador, 54 e 55 n
legislaturas (de 01/02/2011 ate 31/0112019).
EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE
ALBUQUERQUE
SILVA
- Degutado
Federal,_ eleito _novaITlentc det!utado federal
nas elei!;;5es de 2014.
AGUINALDO
VELLOSO
BORGES
RIBEIRO
DeQutado Federal, eleito
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L

novamente de~utado federal nas elei~oes de
2014.
PAULO ROBERTO COSTA - ex-diretor de
abastecimento da Petrobras (2004-2012) e
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colabol:;tdor da ]ustir;:a.

L HENRY HOYER DE CARVALHO -
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exassessor do ex-senador Ney Rob-ioson Suasslma.
LRAFAEL ÂNGULO LOPES - - fUl1cionario de
Alberto YOllssef.
LADARICO NEGROMONTE - funcion,hio de
Alberto Youssef, irmao do ex-nlinistm das cidades
Maria Negromonte.
LCARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
- doleiro. Beneficiario de suspensao condicional
do processo perante a 13' Vara Federal de
Curitiba/PR.
LLEONARDOS MElRELLES - doleiro, acusado
em Ar;:ao Penal gue tranuta l1J. lY Vara Federal de
Curitiba/PR.
L NELMA MITSUE PENASSO KODAMA dalei!"a, condenada em 1 0 grau em Ar;:ao Penal gue
tramita na 13 aVara FedeT:11 de Curitiba/PR.
L ALI NE CORREA Senador, 54" e 55"
VALDIR RAUPP
kgislaturas (de 01/02/2011 ate 31/01/2019).
ROUSSEF
Presiden te
da
DILMA
Regublica.

Pessoas jUr:ldicas
citadas:

'"

L PARTIDO PROGRESSISTA - PP
LPETROBRAS - estatal brasileira
L UTC ENGENHAR1A - empresa que acua no
setar de oleo e gas. FOfmadora do Cartel.
CONSTRUTORA
OAS - faz parte de um
L
conglomerado brasileiro. FOfmadora do Cartel.
LGALV.AO ENGENHARIA - empresa brasileira.
Fonnadora do Cartel.
L TOME ENGENHARIA - empresa de
engenharia e constru<;:ao. Farmador do CarteL
LMPE - empresa que arua no setor de aleo e gis.
LTOME ENGENHARIA
empresa de
engenharia e constrw;::ao. FarmadoI do Cartel.
ODEBRECHT - empresa de orîgem brasileira,
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gue atualmente atua em 21 paîses. Empresa de
constfw;:ao e engenharia. Fonnadora do Cartel.
LCONSTRUC;:OES
E
COMERCIO
CAMARGO CORREA - faz parte do grupa
Camargo Correa, empresa de capital fechado e
de contrale familiar. Farmadora do Cartel.
LMO CONSULTORIA - pertencentc a
"\Valdomiro de OliveÎra. Utilizada por Alberto

30
35
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LEMPREITEIRA RIGIDEZ - peretenccnte a
Waldomiro de Oliveira. Utilizada por Alberto
Youssef.
LRCI SOFTWARE - RCI INFORlVlATICA pereencente a Waldomiro de Oliveira. Utilizada
por Alberto YOllSsef.
LSANKO SIDER - empresa de Mareio Bonilho,
utilizada para pagar propina da Camargo Carrea
para agentes pllblicos.
LGFD INVESTIMENTOS - pertencente a
Carlos AJberto Pereira da Costa apenas
formahnente, mas perrencente de fato a Alberto
YOl1ssef
GLOBAL
FOUND
LDEVONSHlRE
empresa formalmente registrada em nome de
Carlos Alberto Pereira da Costa, mas
pertencente de fato a Alberto Youssef.
LOFFSHORE SANTA TEREZA - registrada
em nome de Joao Proc6pio, pertenccnte a
Alberto YOllssef.
LRFY - offihore pertencente a Leonardo
Meirelles.
LDGX - offshore pertencente a Leonardo
Meirc1es.
LELITE DAY - offshore pertenceme a Leonardo
Meirelles.
LPARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
LPARTIDO
DO
MOVIMENTO
DEMOcRATICO BRASILEIRO - PMDB.
LKFC HIDROSSEMEADURA
cmpresa
pertencente a Leonardo Meirelles.

Resuma:

LDeste 1994 ate final de 2011 ou inîcio de 2012, o
Partido
Progressista
possufa
um
grupo
hegemonico, formado pelos Deputados Federais

Reclamas:ao n° 17_623/PR cisâo pos depoimentos ALBERTOYOUSSEF

Jase ]anene, Pedro Henry, Pedra Conea, Flavio
Derns, Nelson Meurer, Joaa Pizzolati, Maria
Negromonte, Luis Femando Sobrinho e Jase
Otâvio, scndo o lider lase Janene, sendo gue
Maria Negromonte passou a ser o lider apos a
marte de ]ose ]anene.
LDepois da marte de Jase Janene, o Nelson Meuer,
]oao Pizzolati, Maria Negromonte e Pedro
Conea passaram a fazer repasses menores de
propinas advindas de col1tratos da Petrobras para
os demais imegrantes do Partida Progressista e se
favorecerem.
LDiante disso, o grupa fonnado por Circ Nogueira,
Arthu de Lira, Benedito de Lira, Dudu da Fante
e Agnaldo Ribeiro rebelou-se a assumiu o
comando do Partida Progressista. Nesse momento
ocorreu a troca do ministro das cidades, saindo
Maria Negromonte e entrando Agnaldo Ribeiro.
Ciro Nogueira passou a lîderar o panido
progrcssista informalmente.
LAconteceu uma reuniao na gual participaram
Paula Roberto Costa, Circ Nogueira, Arthur de
Lira, Dudu da Fante e Agnado Ribeiro, sendo
cOl11unicado a Paulo R.oberto Costa que os
repasses de contratos da Petrobras deveriam
come~ar a ser feitos a Arthm de Lira, lider formal
do
Partido
Progressista,
sendo
tambem
deterl11inada a saîda de Alberto YOl1ssef da
operacionaliza~ao do esquema de repasses de
propma de contratos da Petrobras, sendo gue
Paulo Roberro Costa indicau Hemy Hoyer de
Carvalho para substituir Alberto Youssef.
LAcanteceu autra reuniao entre Henry Hayer de
Carvalho, Alberto Youssef e Paula Roberta Costa,
guando ficou ajustado gue Alberto Youssef
continuaria a participar da operacionalizayao da
maioria das empresas do cartel, C01110 a UTC,
OAS, Galvao Engenharia, Tome Engenharia, MPE,
Andrade Gutierrez, Odebrecht e Camargo
Conea.
LAlberto YOl1ssef passou a fazer praticamente o gue
fazia anteriormente, sendo gl1e agora passava o
dinheiro para Henry Hoyer de Carvalho em vez
de pagar diretamente aos integrantes do Partida
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Progressista. Alberto Youssef continuau a reccber
5% para operacionalizar o sistema e Hemy Hoyer
de Carvalho retirava a parte que lhe competia
apas a entrega dos valores por Alberto Youssef.
LAlberto YOllsscf entregava os valores para Henry
Hoyer de Carvalho pc:ssoalmeme, ou mediante
au).:ilio de Rafael Angulo Lopes, Adarico
Negromonte e Carlos Radla, por meio de VOO$
comerciais e fretados.
A (;!edido de Paulo Roberto Costa, de forma
Qaralela e oculta, os l2arlaITlentares Pedro
Henrx, Pedro Carrea, N elson Meurer, loao
Pizzolati,
Maria
Negromonte.
Luiz
Fernando
Sobrinho
e
Iose Otavio
cQntinuaram a receber ~ro,l;!ina de contratos
da Petrobras atraves de Alberto Youssef, gue
perdurou de 6 a 8 meses, nas anas de 201112012.
Os t;!agantentos t;!ara o grut;!o acinta citado
ocorreram no a12artamento funcional de
de residencias de
Ioăo Pizzolati, alem
Earlamentares em seus estados de ongem,
coma na casa de Ioao Pizzolati, Nelson
Meuer e Mario NegrOlTIOnte.
!LPara se comUl1lcar corn parlamentares Alberto
Youssef utilizava telefones exelusivos, que eram
trocados periodicamcnte.
L O referido morius operalldi perduroll de 2005 ate
2012.
LOs valores para pagamento de propina provinha de
contratos das empresas cartelizadas com a
Petrobras, sendo gue os valores eram recebidos das
empreiteiras da seguime forma.
LAs empreiteiras entregavam dinheiro em especie
para Alberto Youssef ou para seus mensageiros
no Brasil;
!LAs empreiteiras celebravam comratos ficticios
ou superfaturados de presta(ao de servir;:os com
empresas indicadas por Alberto Youssef, como a
MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, Rel
Software,
Sanko
Sidef
e
GFD
Empreendimemos, sendo gue inicialmente
Alberto Youssef sacava
os
falores
e
posteriormente passou a transferi-las para
contas de Leonardo Meirelles, que, por sua vez,
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disponibilizava em especie, sab o pagamemo de
1% a 2% do valor; ou
LAs empreiteiras disponibilizavam os valores no
exterior em contas indicadas por Alberto
YOllssef, coma as empresas Devonsrure e Santa
Tereza, pertencente a Albereo Youssef, ou as
empresas pertencentes a Leonardo Meirelles,
RFY, DGX e Elite Day ou de c1ientes de
Nelma Penasso Kodama e Carlos Racha.
LAs empl'eiteiras cartelizadas efetuavam doa<;:6es
oficiais nas call1panhas de 2006 e 2010 ao
Partida ProgreSSlsta (nacional ou estadual) e aos
cadidatos para o pagal11ento de proptna de
contratos com a Petrobras, doa<;:6es que efam
deduzidas do gue era devido pelas empreiteiras.
Os parlamentares que receberam doas:oes
oficiais para campanha a titulo de pagamento de
propma de contratos da Petrobras foram os
parlamentares Mario Negromonte, Nelson
Meurer, Joao Pizzolati, Aline Correa, Jose
Otavio Germano e luiz Fernando.
LA pedido de Pau10 Roberto Costa, foi realizada
doacăo oficial pela QUEIROZ GALVAO
para a campanha de Valdir Raupp do
PMDB,
cujo
val O!
se
tratava de
pagamento de propina de contratos da
Petrobras.
LAlberto Youssef ;1JLldoll Henry Hoyef na
operacionahzat;:ao do recebimento de propioa
de contratos da RNEST e do COMPERJ entre
a Petrobras e a Queiroz Galvao, seodo gue iS50
ocorreu
apas
a
indicat;:ao
da
KFC
Hidrosserneadura de Leonardo Meirelles por
A1berto Youssef, empresa gue ja possuia
contrato com a Queiroz Galvao, seodo gue
possivelmente foi feito um COntrato aditivo,
apas seodo emitida nota fiscal 00 valor de R$
1,6 mi1h3:0. Leonardo Meirelles cabrou 20% do
valor de nota, sendo gue os valores foram
entregues em especie por Leonardo Meirelles a
Alberto Youssef, gue, por sua vez, entregou as
parees de Paula Raberto Costa e de Henry
Hayer 00 Ria de Jaoeiro e a parte dcstinada aos
membros do Partida Progressista foi entregl1e
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em Brasilia por Rafael Ângulo e Carlas Rocha.
As entregas em BrasiJia ocorreranl em vom
Co!neIClalS, sendo entregue os valores a unt
assessor de Arthur de Lira.
LHenry Hoyer possuia telefones exclusivas para
falar com Alberto Youssef e Paulo Roberto
Costa.
L Alberto Youssef ajlldoll Henry Hoyer enl
diversas opera~oes.
LA destitui<;:io de Paulo Robeno Costa do c<lIga
de diferar de abastecimcnto da Petrobras
ocorreu diame da disputa politica ocorrida
dentro do Partida Progrcssista, disput:l que
tornava o partida vulnedvel e que gerava
discussoes que tinham repercussao, o glie rez
Dilma Roussef destituir Paulo Roberto Costa
do carga.
Alberto Yousse( afirmou gue aCl'edit{lI'a lJfle
o Planalto e a Presidencia de Re12ttblica
sabiam do Qagamento de comissoes antes
do racha do Partido Progressista. Albeno
Youssef nilo dispoe de mcIO de proV:l quc
acredita
gue
taI
comprove
isso,
mas
conheclmento existi a porque varios integrantes
do Partido Progressita, do Partido dos
Trabalhadores e do PMDB sabiam da propina.
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Providencias

Ha

refer(~ncias o12jetivas ern. relas:;ao a varios
detentores de ererrogativa de fora no STF
(Deeutados Federais e Senadores}, devendo
ser mantido gu!:!nto a eles ser instaurados
grocedimentos a12urat6rios eS:Qedficos;
LAs referencias a Presidencia da Repttblica sao
ilayoes decorrentes de suposiyoes do colaborador~
!";Iue "acredita" sue a Presidencia soubesse
dos fatos em. reIas;âo ao PP, mas, na linha da
jurisQrudencia
do STF, e afirmativa
insuficiente Qara justificar a instaura!;!30 no
SUQremo Tribunal Federal de investiga!;;ăo
esgedfica, JJ.M ora, em rela~ao it nominada;
EncalTIinham.ento de ·coQia Qara o STJ ·teudo
em vista a indicas:;ao de detentor de
e:rerrog!!tiva de fora naguela Corte;
Encaminhamento de cOQia ao Iuizo Federal
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da 13 a Vara de Curitiba, 12ara

a12ura~ao

em
dctentores de

39

83

relas:;ao aos demais nâo
grerrogativa de fora, corn a observa~âo de
que ~ualquer referencia mais esgedfica a
. garlamentares devenI imglicar a remessa
imediata ao Su:p:remo Tribunal Federal.

TERMO DE COLABORA<;ĂO N° 15

Referencia:

Paulo Roberto Costa eseu genro

Pessoas fisicas
citadas:

PAULO ROBERTO COSTA, HUMBERTO (gemo
de PRC)

Pessoas juridicas
citadas:

PETROBRAS

Humbeno (gemo de Paulo Robcrto Costa)
intennediava alugueis de naVIQS pela Petrobras
jUllto a empresas, recebendo comissocs, que divida
com Paulo Roberto Costa.
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Recebimento de comlssoes por Paulo Roberto Costa
em alugueis de navios
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Tema principal:

Sem mendio il irregularidade(s) gratkadas
eSQecificamente
de ten tor
de
l!:0r

12rerrogativa de foro;
LEncaminhamento para a 13 a Vara da Jlisti~a
Federal em Curitiba/PR

TERMO DE COLABORA<;ĂO N° 16

Terna principal:

Propinas pagas pela BRASKEM

Referencia:

Anexo 16

Pessoas fisie as
citadas:

Pessoas juridicas
citadas:

LALBERTO YOUSSEF, PAULO ROBERTO
COSTA, ALEXANDRINO
(Executiva da
BRANSKEM), lQSE CARLOS (Prcsidente da
BRASKEM), NELMA PENASSO KODAMA,
CARLOS
ALEXANDRE
ROCHA,
LEONARDO MElRELLES e
Deputado
Federal TOÂO PIZZOLATI.
LBRASKEM,

59
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PROGRESSISTA.
LA Petrobras facilitava a compra dos produtos pela
BRASKEM, praticando pret;:os diferenciados.
LPara comprar da PETROBRAS producos com :
prcyos inferiores ao praticado no mercado intern 0,
a BRASKEM (inicialmcnte por intermedia de
um [ul1cioo.1rio do seu alto escaIao chal11ado
ALEXANDRINO) acertou COm ]OSE JANENE
e, depois, cam PAUL O ROBERTO COSTA o
pagamento de uma vantagcm indevida pela
BRASKEM por volta de US$ 5 milhoes
anualmcnte, dos quais 30% eram destina dos para
PAULO ROBERTO COSTA e o restante para o
PARTIDO PROGRESSISTA;
LO presidente da BRASKEM,jOSE CARLOS, era
quem ratificava o acorda, "batendo o maneIa";
V' ALBERTO YOUSSEF se reunia anualmente cam
-ALEXANDRINO, na companhia de lQSE
JANENE, PAULO ROBERTO COSTA e JOAO
GENU;
LPosteriormente havia uma seg1.lnda reuniao entre
PAULO ROBERTO COSTA e o Presidente da
BRASKEN, ]OSE CARLOS, para confirmar os
termos do acordo ilicito; Estas reuni6es ocorreram
entre 2006 e 2012;
L O pagamento dos valOl"es se dava inicialmentc pela
transferencia de contas das subsidiarias da
BRASKEM no exterior em contas indicadas por
ALBERTO
YOUSSEF,
nonnalmente
de
titularidade de NELMA PENASSO KODAMA,
CARLOS
ALEXANDRE
ROCHA
e
LEONARDO MElRELLES; Na sequencia, esses
"doleiros" disponibilizavam reais em especie ao
declarante no Brasil ("Operar;ao Cabo"): De posse
do dinhciro, ALBERTO YOUSSEF entregava as
guanrias para JOĂO GENU, glie repassava a
PAULO ROBERTO COSTA; a parte que cabia
ao PARTIDO PROGRESSISTA era entreglle a
]OSE ]ANENTE; guando ]ANENE deixou de
ser deputado, ALBERTO YOUSSEF entregava os
valores na residencia oficial em Erasîlia do
Deputado Federal IOAO PIZZOLATI.
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De12utado Federal IOĂO PIZZOLATI, corn
12rerrogativa de foro I!erante o STF.
Instaura~ăo de 12rocedimento investigat6rio
no Sup:remo Tribunal Federal guanto ao
mencionado e gue teria recebido vantagens
indevidas;
V' Envio de c6J2ias 12ara o Iufzo Federal da 13
Vara de Curitiba om relacao aos nao
detentores de 12rerrogativa de fora.

q

Pagamento de propina
Progressista

Referencia:

Anexa 17

17

membros do Partida

UOSE JANENE - Depurado lîder do pp n,
Câmara (faleeeu em 14/09/2010).
V' MARIO
SILVIO
MENDES
NEGROMONTE - ex-Deputado Federal, exrvlinistro das Cidades e atual Conselheiro do
Tribunal de Conta" do Estado da Bahia.
V' jOĂO ALBERTO PIZZOLATI rUNIOR Depucado Federal (mandato 20'11/2015).
V' PEDRO CORREA - ex-DeQutado Federal,
condenado na Alţao Penal 470 - STF.
V' NELSON MEURER - De~utado Federa1,
eleito novall1.ente deputado federal nas eleilţoes de
2014.
GLADISON
V'
CAMELI - Dep:utado Federal
(mandato 2011/2015), eleito Senador na eleic;:ao
de 2014.
V' ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA Deputado Federal, cleito novamente Deputado
Fedcralna eleic;:ao de 2014.
V' IOĂO LEĂO
Deputado Federal (mandato
2011/2015).
V' ROBERTO PEREIRA DE llRlTTO Deputado Federal, deita novamente Deputado
Federal na elei<;3o de 2014.
V' JOSE LINHARES PONTE Deputado
Federal (mandato 2011120·15).
V' ROBERTO
BALESTRA
Degutado
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Federal, eleito novamente depurado federal na
eleir;:ăo de 2014.
jOAO SANDES JUNIOR - DC]2:utado
Federal (mandato 2011/2015).
WALDIR MARANHAO CARDOSO
Deputado Federal, eleito llovamente deputado
federal na eleir;:ao de 2014.
LUIZ FERNANDO RAMOS FARJA
Deputado Federal (mandato 2011/2015).
AGUINALDO
VELLOSO
BORGES
RIBEffiO
Deputado Federal, eleito
novanlente Deputado Federal n" elei~oes de
2014 .
DILCEU jOAO SPERAFICO - Deputado
Federal, eleito novamente Dcputado Federal nas
eleir;:oes de 2014.
EDUARD O HENRlQUE DA FONTE DE
ALBUQUERQUE
SILVA
Deputado
Federal, eleito novamente Depucado Federal nas
elcir;:oes de 2014.
ROBERTO
SERGIO
RlBEIRO
COUTINHO TFTXEIRA
- Denutado
Federal (mandato 2011 /2015).
SIMAO SESSIM
De]2:lttado Federal, eleita
novamente Deputado Federal na eleir;:ao de 2014.
LUIZ
BAPTJSTA
LOPES
JULJO
Deputado Federal, eleito novamente Depurado
Federal na eleir;:3o de 2014.
jERâNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN
Deputado Federal, eleito novamente Deputado
Federal na eleir;:ao de 2014.
!L]OSE ALFONSO EBERT HAMM
De12utado Federal
!L]OSE OTAVIO GERMANO
DeQutado
Federal (mandato 2011/2015), suplente de
Deputado Federal nas eleir;:oes de 2014.
LUIS CARLOS HEINZE
Denutado
Federal, deita novamente Deputado Federal na
eleiyao de 2014.
RENATO
DELMAR
MOLLING
Denutado Federal, eleita navamente Deputado
Federal na elei~3o de 2014.
VILSON LUIZ COVATTJ
De;nutado
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Federal (mandato 201112015).
0/ CARLOS MAGNO RAMOS - De12utaclo
Federal (mandato 2011/2015).
DeJ2utado Federal
0/ ALINE CORREA (mandato 201112015)
0/ IOSE OLiMPIO SILVElRA MORAES
Deputado Federal, eleito novamente Deputado
Federal na eleic;:âo de 2014.
BOTELHO
MARTINS
LAzARO
0/
Deputado Federal, eleito novamente Deputado
Federal de 2014.
LREBECCA MARTlNS GARCIA - Deputada
Federal (mandato 2011/2015).
FABIANO TOLEDO JUNIORL DIMAS
Deputado Federal, eleito navamente Deputado
Federal na eleic;:ao de 2014.
L RENZO DO AMARAL BRAZ - Deputado
Federal, eleito novamente Deputado Federal em
2014.
VILHARBA
(VILALBA)
L ZACARIAS
Deputado Federal (mandato 201112015).
L lRACEMA MARIA PORTELLA NUNES
NOGUElRA LIMA - Deputada Federal, eleita
novamente Deputada Federal na eleiyâo de 2014.
L ESPERIDIAo AMIN HELOU FILHO Deputado Federal, eleito llQVamente Deplltado
Federal em 2014.
L PAULO SALIM MALUF - Deputado Federal
(mandato 201112015) .
LGUILHERME MUSSI FERRElRA - Deputado
Federal, e1eito novamente Deputado Federal em
2014.
LJAIR BOLSONARO - Deputado Federal, eleito
novamente Deputado Federal na elei<;::ao de 2014.
LANA AMELIA - Senadora, 54a e 55 a
legislaturas (de 0110212011 ate 31/0112019).
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CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO empresa do seter de constru~ao e engenharia.
Formadora do Cartel.
lLjARAGUA EQUIPAMENTOS - - empresa
fabricante de equipamemos industriais.
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LUTC ENGENHARIA - empresa que atua na
setol' de 6leo e gas. Farmadara da Cartel.
L CONSTRUTORA OAS - faz parte de um
conglamerado brasileiro. Fannadara da Cartel.
LMO CONSULTORIA - pertenceme a
WaldOIniro de Oliveira. Utilizada par Alberto
Yaussef.
LPARTIDO PROGRESSISTA - PP
LPETROBRAS - estaral brasileira.

83
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L A alta cupula do partida progrcssista tinha
participa<;:ao maior nas valores a serem recebidas,
cerca de R$ 250 mii a R$ 300 miI por mes.
Recebiam esses valarcs os DeQutados Jase
]anene, Mario Negromonte, Ioao Pizzolati,
Pedro Henry e Nelson Meurer.
LAlbcrto Yaussef informau os endere<;:os em que
pagava diretamente os parlam_cmares aCll11a
referidos.
Os
degutados de menor relevância recebiatn
V'
cerca de RS 30 miI a RS 150 miI P:or mes.
V' Os deIZutados gue receberam valores sao:
Gladison Cam eli, Arthur Lira, Ioao ~eao,
Roberto Britto, Iose Linhares, Roherto
Balestra. Sandes Iuniar, Waldir Maranhao,
Luiz Pernando Faria, Aguinaldo Riheiro,
Dilceu
SQerafico, Eduardo
da Fante,
Rohcrto Teixeira l Simao Sessim,Iulio LO,l2es,
Ier&nimo Goergen, Adonso Harnm, Jose
Otavio Germano, Luiz Heinze, Renato
Molling, Vilsan Covattim, CarIos Maggo,
AHne Correa, Missionario Jase OHm~io e
Lazaro Botelho.
Os
parlalnentares gue 115'0 receberam sao:
L
Rebeca Garcia, Dimas Fabiano, Renzo Braz,
Vilalba, lr.. cema Portela, Esperidiao Amin, Paulo
Maluf, Guilherme Mllssi, Jair Bolsonaro e Ana
Amelia.
LALBERTO YOUSSEF tem certeza do
afirmado aClma. unla vez que ele w quem
dispanibilizava os valores enl espccie e, varias
vezes, Joao Pizzolati contatou Alberto Youssef
dizendo que precisava de dinheiro para ser
entregue enl Brasilia para diversos deput~dos
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federais do Partida Progressista. AlelTI disso,
Alberto Youssef viu listas nas quais Joao Pizzolati
indicava o n0111e de cada deputado federal do
Partida Progressista e o valoT gue deveria receber.
Tambem ollviu o nome desses deputados federais
gue recebiam dinheiro em reunioes da cupula do
partida progressista.
LAlberto Youssef nunca fez pagamentos diretos ao
baixo escalao do Partida Progressista.
LPara comprar a bancada da Câmara dos Deputados
o Partida Progressista tinha gue arrecadar entre
R$ 3 l11ilh6es e 4 milh6cs por mes. Esses
pagamentos tinham por objctivo influenciar os
parlamentares nas decisoes politicas gue eram
tomadas na votayăo de projetos de Lei que fossem
de interesse do Poder Executiva.
LNa campanha eleitaral de 2010, a pedida do llder
do Partida Pragressista, Alberto YOllssef solicitati as
construtaras QUEIROZ GALVĂO, JARAGUA
EQUIPAMENTOS, UTC, OAS e autras que
fizessem daa<;oes aflciais de valores para as
candidatos do partido pmgressista aos cargas de
depurado federal e senador.
LAlberto Yaussef pagau resql1îcios de dividas de
campanha de Benedito Lira e Artur de Lira, isso
ocorreu na sede da MO Cansultoria, sendo que
os paga111entos para Arcur Lira se deram em
especie e por transfen~ncias bancarias em comas
de agiatas de Recife/PE.
LA escolha do lider do partida progressista tambem
ocorna atraves do pagamento de vantagem
indevida aas parlamentares que vatassem em favor
de determinado candidato. Dessa forma ]ose
Janene elegeu Maria Negromontc 4 vezcs e Joao
Pizzolati
2
vezes.
Valores
que
faram
disponibiliza dos eln especie por Alberto YOllssef.
LAlberto Youssef tambem disponibilizoll valores
para Ne1son Meurer comprar vatos de
parlamentares do Partida Progressista.
LCada elei<;:ao de lider do partida pmgressista
custava em torno de R$ 4 milh6es e os valares
eram oriundos de contratos de cmpreiteiras do
cartel cam a Petrobras. Fatos qllC acarreram entre
2005 e 2012.
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LAlberto Youssef, na
R$7,5 milhoes para
Partida Progressista,
oficiais e pagamentos

Ha,

mens;ao

ha

12ratica

de

iHcitos

I!0r

lllUlneros
parlanientares
(Deputados
Federais), dcvidamente destacados, e corn
12rerrogativa de fora t;!erante o STP (luI Ol/tras

que lui nferel1âa, /!las que lIiio receberam lJa/llagens).
Instauras;:ao
de
grocedimentos
investigat6rios individuais no SU12 remo
Tribunal Federal !luanta aos mencionados
e gue teriam recebido vantagens indevidas.
Envio de cop:ias nara o Juizo Federal da 13 a
Vara de Curitiba em reladio aos nao
detentores de 12rerrogativa de fora.
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campanha de 2010, pagau
parlamentares da cttpula do
isso se deu por doalY oes
em especie.
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Tema principal:

Rclayâo entre Alberto YOllssef e Andre Vargas.

Referencia:

Anexa 17

LLEONVARGAS - irmao de Andre Vargas.
0/ ANDREVARGAS
DeQutado Federal.
lLMElRE BONFIM POZZA - contadora de
Alberto YOllssef.
lLRAFAEL ÂNGULO LOPES - funcionario de
Alberto Youssef
lLADARICO NEGROMONTE - funcionario de
Alberto YOllssef, irmao do ex-Ministro das
Cidades Maria Negromonte.
IOSE MENTOR GUILHERME DE MELLO
NETTO
DCl2utado
Federal, eleite
novamente deputado federal na eleio:;:ao de 2014.

30
35
0

95
7

Pessoas fisicas
citadas:

Pessoas juridicas
citaclas:

Resuma:
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lLARBORIT7 -

'"

LLeon Vargas, em dczembro de 2013, pediu para
Alberto Youssef R$ 2 milh6es em dinheiro
(primeiramente
pediu
1,4
milhao
e
V
posteriormente pediu 111ais R$ 600 miI).
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LPara efetuar taI transalTao, Meire Bonfim Pozza, por
lllelO da empresa Arbor, emitiu nota fiscal em
favar da IT?, el11presa esta indicada por Leon
Vargas.

lL- O pagamento acon-eu atraves de Meire Pozza,
_primeiramente foi creditado dinheiro na conta da
Arbor, sendo que parte do dinheiro foi sacado por
Meire Pozza e a outra parte foi transferi da para
contas de terceiros glie forneciam dinheiro enl
I
especie para Alberto YOl1ssef
LAlbertoll Youssef entregou, a pedido de Leon
Vargas, R$ 1,62 l11i1hao em especle '10
apartamento funcional de Andn~ Vargas em
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LA entrega de tai valor ocorreu atraves de quatro ou
ClOca etapas, entre janeiro e fevereiro de 2014,
sendo que Rafael Ângulo Lopes, Adarico
Negrolllonte e Alberto Youssef fizeram o
transporte em voos comerciais. Quem recebeu o
dinheiro foi Andre Varw nas vezes em que
Alberto YOl1ssef fez o transporte.
LAlberto Yousscf entregou nessoalmente RS 380
mil em lnaos ao Del;!utado Federal Iose
Mentar em Sao Pau la.
Alberto
YOllSsef nao sabe a ongem dos valores
ILiniciahnente transferidos para a conta da Arbor.
LAlberto YOllssef cobrou 20% do valor da nota para
fazer taI operayao .

'"

'"

Ha

ha

oratica de iHcitos nor
De12utados Federais, e corn grerrogativa de
nerante
fora
o STF Instaura~ao de
[!rocedimentos investigat6rios individuais
no Sugremo Tribunal Federal guanto aos
mencionados
e gue terÎam recebido
vantagens indevidas;
Envio de c6yias nara o Iuizo Federal da lY
Vara de Curitiba em rela~ao aos nao
detentores de nrerrogativa de foro.
rnen~ao
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Tema principal:

Marsans e fundas de pcnsao.

Referencia:

Anexa 18

In

•

L MARCIO LUCIO DE OLlVElRA
L CARLOS ALBTERTO PERElRA DA COSTA
lLjAlME ABRA<;:OS
lLjOĂO PROCOPIO jUNQUElRA
L RAUL MOTTA
L SAULSABBA
L ARI TEIXEIRA DE OLlVEIRA ARIZA
L GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL
,
MEIREPOZZA
L
LENIVALDO QUADRADO
v SERGIO LUIZ DA SILVA
a
L RENAN CALHEIROS - Senador, 54 e 55'
legislaturas (de 01/02/2011 ate 3110112019),
presidente do senado.
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Resuma:

L MARSANS INTERNACIONAL L MARSANS BRASIL L FOCUS LGRA<;:AARANHAL GFD INVESTIMENTOSL BANCO MAXIMA L BONUS llANVAl L FUNDO MAXIMA PROMOTORA
L FORTCRED
SERVI<;:OS llANCARIOSL FUNDO POSTALIS L FUNDO PETROS v FUNCEF

DE

LA Marsans Internacional e uma empresa do ramo
de turiS1110 e exerce atividade de fato e de forma
licita, sendo que Maria Lucio de Oliveira eryo
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presidente, Carlos Alberto Pereira da Costa era
diretor juridica, Jaime Abrac;os era diretar
comercial e ]oao Proc6pio Jl1nqueira era do
conselho administrativa vinculado a empresa.
LA Mars:ms internacional era uma empresa que
estava cm dificuldadcs financeiras na Espanha e
que possuia a subsidiâria Marsans Brasil no Brasil.
Alberto YOllssef, em 2009 ou 2010, foi apresentado
por Raul Morta, proprietârio da empresa Focus. a
Jaime Abrayos, cam guem Alberto Youssef
negociau e comprou a Marsans Brasil por U$ 2
milh6es.
LDianre disso, Alberto Youssef constituiu a Gra<;:a
Aranha, em que figuravam C0l110 diretores Cados
Alberto Pereira da Costa e Mario Lucia de
Oliveira. Assim, por intermedio da GFD
Investimentos,
Alberto
Youssef
aportall
U$2milh6es na Gra~a Aranha, que, por sua vez,
transfcriu taI valor para a Marsans Internacianal.
LApas adquirir a Marsans, eri ou-se o Fundo
Maxima, junto ao Banca Maxima (pertencente a
Saul Sabba), o qual passou a ser gestor e o
administra dor de taI funda.
LA Gra<;:a Aranha apoftat! 100% das cotas da
Marsans, o que correspondia a R$ 50 l11ilh6cs e
R$ 60 milh6es.
LO Banco Maxima comprau RS 13 milh6es em
debentures converSlveis em at;:6es do fundo.
LAlberto Yaussef passou a procurar fundas de
pensao como investidores da Marsans, passando a
manter contato cam carretores de mercado. Ari
Teixeira, ex-funcionario da Bonus Banval e
corretor,
intermediou
contratos
com
os
presidentes das fundas de previdencia social do
mumdplO de Paranaguă/PR e do Estado do
Tocantins.
L O primeiro funda aplicau R$ 2 milhâes, sendo
paga 10% desse valor a tîtulo de taxa de
corretagem para Ari Teixcira, sendo que Alberto
Youssef informou gue lIâo pagau propina para
agentes publicas para fechar tai negacia, mas
nao sabe informar se Ari teixeira teria feito isso.
L Quanto ao segundo fundo, teve uma reuniao /
para realizar as tratativas no escritari0...Pe"
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milhOes .

..... Diante de um atrito, An Teixeira, Meire Pozza
e Enivaldo Quadrado acabaram reccbendo
comissâo pela invcstimento do funda de pcnsao
de Tocantins.
v' Em 2013, foi feita apresent:1~âo do fundo
Maxima ao novo presidente do Funda de Pensao
do Estado de Toeantins, o que acarretou 110
investimento de R$ 3 milhoes. TaI investimento
nao se deu atraves de pagamenta de eamissao.
v' Sergio Luiz da Silva, eorretar da Forcered
Promotora, apresentau a Fundo Maxima ao
presidente do Funda de Prevideneia do
Munieipio de Holanda/PR, senda que taI fundo
investiu R$ 2 milhoes, Sergio reeebeu 10% de
eomissao. Albeno Youssef nao sOllbe informar se
hOllve repasse de comiss3.o de Sergio para a
alguem. Da mesma forma se deu o investimenta
de RS 1 milha.a pelo funda do municipio de
Petrolina/PE.
v' O corretor Mareelo Cura do apresentou o
Funda Maxima ao presidente do Funda de
Previdencia Social de Cuiaba, scndo qlle taI
fundo -investiu R$ 3 milhoes ou R$ 6 milhoes,
MareeIo recebeu 10% de comissao. Albeno
Youssef nao soube informal' se houve repasse de
comissao de Sergio para aIguCI1L
v' Alberto Youssef afirmou gue nCnh1ll1l funda de
previdencia federal investiu 110 Fundo Mâxim:1.
v' Alberto Youssef declarou gue para que flmdos
de previdencia no Brasil fa~am invcstimcl1tos e
necessaria fazer tratativas politieas.
v' AJberto Youssef tentou tel' uma reuniao com
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Alberto Youssef, nela participando Alberto
Youssef, Ari Teixeira e GustavQ Furtado
Silbernagel (Presidente do
Instituto de
Previdencia), ficando acertado que haveria o
investimento de R$ 30 milhoes no Funda
Maxllna, sendo gue Alberto Youssef deveria
pagar 10% de comissao, entretanto, 5% deveria
ser adiantado antes da aplicayao no funda,
ficando claro que parte dessa comissăo iria para
Gustavo. Alberto YOllssef pagau RS1,5 l11ilhâo
em dinheiro para Ari Teixeira. O funda de
Tocantins acaboLt investindo ape nas R$ 10
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Renan Calheiros para conseguir investimento do
POSTALIS no funda Maxima, 111as isso nâo
aconteceu por incompatibilidade de agendas .
.......
AJ'l?crto
YOllssef
afirmou.qt1;~,
o ~ETROS
e.?
••
" ,,".,
- " , _ , •••
,,""0"-<-"
._,
. FUNCEF riao -fiz'cn:jm investimentoS" ri"o 'Ftind6Maxima.
v' Alberto Yotlssef disse qlle o Banca do BrasiJ
nao aportoll recursos no funda maxima.

"

.)

hii mens;ao il irregularidade graticada
detentar
de fora 12 0r Qrerrogativa de
12
fun~âo (a ref!rellcia a (ilto com 1!ome do Sellndor
RENAN CALHEIROS, no caso cOllcreto, uăo
Năo
0r
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Encaminhamento nara aI!:uracâo na UD Vara
da Iustis;a Federal em Curitiba/PR.
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TERMO DE COLABORAc;:ĂO W 20
FLlrnas e rccebimcnta
pragressista e pela PSDB

de
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partida
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citadas:

Pessoas juridicas
citadas:

Resumo:

Anexa 19

AECIO NEVE~ DA CUNHA Senador. 54"
ssa legislaturas (de 01/02/2011 ate
c
31/01/2019).
!LJOSEJANENE ~AIRTON DARE

"

L PARTIDO PROGRESSISTA - PP
L PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB
CAMARGO
CORREA
L
L BAURUENSE
FURNAS

"

LDe 1994 , 2001 o partida pragress'ista e a PSDB
eram respansaveis por diretarias na . empresa
Furnas, sendo que Alberto Youssef 05.0 fazia
o?erac;:oes financeiras pelo partida progressista .
.LAlberto Youssef apenas recebia o dinheira cm
Bauru e Saa Paulo de Jase Janene e enviava para
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Londrina ou Erasilia.
LEm Bauru funcionava a empresa :Sauruense,
pertencente a Airton Dare, empresa que prestava
servicos para Furnas. A Bauruense era um local de

, .1"-' ._~, '. ,r"')"'~~of~~l"dt'ai~i~1;itt>'-'-':"-"i<' ,':;"~",;".'- ";ţ";.W):",r"~;;~i;;ci~;{1\I:1%I!;,~;;- ,:.f,C/l:,Io'·,·,:, -;::"1!,'~~i

LEventualmente era entregue dinheiro para Alberto
Youssef em nome da Bauruense e da Camargo
Conea. Fato que Qcorreu por volta de dez vezes.
LAlberto Youssef possuia um contrale manuscrito
de pagamentos feitos pelas empresas Bauruense
Camargo Correa.
LA Camargo Correa teria [eito a obra de uma
barragem para Furnas, sendo que nao efetuou o '
pagamento integral das comiss6es, faltando o
montante de R$ 4 milh6es.
LAlberto Yaussef acompanhou a cabranya feita por
Jose Janene a Joao Heuler da referida camissaa
pendente, sendo gue este disse DaO devia mais
nada, visto gue alguem do PSDB te-ria retirada taI
valor.
LAlberto Youssef russe glie Dao tem conhecimento
de gllal parlamentar retirau taI comissao, mas disse
gue tinha conhecimento de gue a Deputado
Federal Aecio Neves tinha irrfluencia sobre a
Diretoria de Furnas.
LAeda Neves receberia recursos atraves de
sua irma.
LAlberto Youssef disse gue pravavelmente Airton
Dare tenha comentado algo sobre a ligaiţao de
Aecio Neves e o comissionamento de Furnas.
LAlberto Youssef disse que nao sabe coma teria sido
implementado a comissionamento de Aecio
Neves.
LAlberto Youssef disse gue a identificaiţao dos
diretores de fmnas pade-ria ser feita pela
Bauruense.
LAlberto Youssef diz gue naa tem dtivida de gue o
partido progressista tinh" int1tH~ncia sobre. u.m_a
diretoria de fmnas.
LAlbeno Youssef afirmau gue tem conhecimen·to
da existencia de um inquerito no ST~ sobre
Furnas e a Bauruense.
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a irregularidades graticagas gor
detentor de ~rerrogativa de foro no
SU12remo Tribunal Federal (Senador AECIO
NEVES). Manuten~ăo no Sugremo Tribunal
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TERMO DE COLABORA<;:ĂO N° 21

Referencia:

IIRB e propina para o PTB e PP
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Anexa 20

q

'1

Tema principal:

L]OSE]ANENE LLUIS EDUARDO LUCENALROBERTO ]EFFERSON LRAFAEL ÂNGULO
L ADARICO NEGROMONTE
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78

Pessoas jurIdicas
citadas:

Resluno:
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L

INSTITUTO ru:SSEGUROS DO BRASIL -

"

PTB

lRB

uose Janene

tinha uma diretoria no IRB, ocupada
por Luis Eduardo Lucena.
L O PTB tambem POSSUla unu diretoria, cuja
indicayao foi feita por Roberto Jefferson.
L Esses fatos se iniciaram em 2002 ou 2003 e teriam
perdurado ponco tempo.
LAlberto YOllssef recebeu 3 ou 4 repasses de U$lS0
miI cada. Dinheira ql1e eca entregue por Jase
Jmene a Alberto Youssef em Sao Paulo, sendo que
funC;ao de Alberto YOllSsef era canverter os
d61ares em reais e envia-Ios para Brasilia.
L Rafacl Ângulo e Adarico Negromonte nâo
trabalhavam para Albeno YOllssef nessa epoca.
L Alberto YOllSsef nao sabe quais empresas
contribuiam para o esquema.
LAlberto YOllssef nunca fez entregas para Roberto
Jefferson.
Albereo Youssef acredita que o partido progressista

"

"

73

V

D
d

PGR

Redamayao n° 17.623/PR cisao p6s depoimentosALBERTOYOUSSEF

,'o .

--:11 ·'Som '<;'mendio ,"a'.-,-irregularidades "'graticadas
eSJ;!ecificamente vor detentar de foro
p:rivilegiadQ;
0/ Remessa de co(:!ias l2 ara aguracăo, guanto
am demais, a 13 a Vara da Iusti~a Federal

39

Providencias"

83

perdeu a diretoria da lRE por uma briga entre
Jose Janene e Roberto ]efferson.

I

TERMO DE COLABbRA<;:ĂO N" 22
I

Tema principal:

ANVISA

Referencia:

Anexa 21 - ANVISA

Pessoas fisicas
citadas:

ALBERTO YOUSSEF,JOSE JANENE

In

e

q

em Curitiba/PR.

I

8

IPessoas juddicas IANVISA, PARTIDO PROGRESSISTA (PP)
L O

95
7

Resuma:

87

citadas:

I

I
,I

Providencias

30
35
0

el

,

I

PARTID O PROGRESSISTA (PP) tinha
cargos importanes no Ministerio da SalI de e na
ANVISA, recebendo comissionamentos junto a
laboratarios;
ALBERTO
YOUSSEF recebeu valores de
L
JANENE, entre quatro ou nnca vezes,
totalizando cerca de RS 1.5 milhao;
Las valores eram pagos em especie em hoteis nos
quais JANENE estaria hospedado em Sao Paulo.

Se", men~ao a irregularidades Qraticadas
i1:or detentores de :Qrerrogativa de foro;
0/ Remessa de c6gias Qara a:Quracao, guanto
aos demai~, a 1Y Vara da Iusti$<a Federal
em Curitiba/PR.
0/

TERMO DE COLABORA<;:ĂO N° 23

Tema principal:

Valores recebidos poe PEDRO PAULO LEONI
RAMOS

Referencia:

Anexo 22 - PEDRO PAULO LEONI RAMOS·

Pessoas fisicas

PEDRO

PAULO

74

LEONI

RAMOS, ALBERTO

Jf/

PGR

Reclamao;:âo n° 17.623/PR

cisăo

pos depoimentos ALBERTOYOUSSEF

YOUSSEF, MEIRE POZZA, RAFAEL ÂNGULO
LOPES

Pessoas jurfdicas
citadas:, _"

GPI

Resumo:

.

,

..

,

-,"

"

..

., "

',"

PAULO LEONI RAMOS m
presidente da GPI Participa<;:6es e Investimentos;
PEDRO
PAULO necessitava as vezes dinheiro em
"- especie, sendo
emitidas natas fiscais de prestayao
de servic;os em nome das empresas de MEIRE
POZZA;
LEra cobrada uma comissao entTe 16% e 20% para
a emissâo das natas, jâ incluidos impostos, bem
como pela entrega do dinheiro; MElRE ficava
com cerca de 12% dessa comissâo e ALBERTO
YOUSSEF corn o restante;
~. . .As natas eram emitidas contra as empresas junto
as quais a GPI tinha investimentos ilO rama de
saneamento e energia;
LDinheiro em especie eram entregues diretamente
, PEDRO LEONI; tonto ALBERTO YOUSSEF
conlO RAFAEL ÂNGULO LOPES fizeram os
entregas;
LQue o contrale da "conta-corrente" das
transa~oe$ envolvendo PAULO LEONI RAMOS
conta do pendrive gue estâ de posse de RAFAEL
ÂNGULO sab a sigla "PP"

q

39

"-PEDRO

83

citadas:

•

In

'

8

,

,

95
7

87

I

I

Providencias

30
35
0

,

I

I

TERMO DE COLABORA<;:ĂO N° 24

Tema principal:

I Referencia:

,

IPessoas fIsicas
i

citadas:

Sem mendio a irregularidades 12raticadas
:gor detentores de :grerrogativa de fora;
V' Remessa de c6nias gara a12uradio, guanto
aos demais. a 13 a Vara da Iustica Federal
em Curitiba/PR.
V'

IPagamentas de propinas da CBTU em prol do PP
IAnexa 23 - FRANCISCO COLOMBO

-

PARTID O PROGRESSISTA (PP)
MĂRIo

NEGROMONTE (Conselheiro do
Tribunal de Contas da Bahia); FRANCISCO
COLOMBO Ui falecldo); ALBERTO YOUSSEF,
Sena dor BENEDITO DE LIRA, DeQutado

7,
c

[3V

PGR

Reclamas:ao n° 17 .623/pr'-cis;lo pas depoimentos ALBERTOYQUSSEF

Pessoas juridicas
citadas:

CBTU, PARTIDO PROGRESSISTA

..

.

,

,

L A pedido de ALBERTO YOUSSEF, MARIO
NEGROMONTE (na epoca Ministro dos
Ci da des)
contemploll
FRANCISC O
COLOMBO com o cargo de Presidente da

39

Resumo:

83

Federal ARTHUR DE LIRA, JAYMERSON DE
AMORIM.

q

Companhia de Trens Urbanos - CBTU;
LA inten<ţao era ocupar o cargo por intermedio de
FRANCISCO COLOMBO, para gue, n"
da
CBTU
pudesse
receber
aquisi«oes
comissionamentos;
L MARI O NEGROMONTE faciLitava que um
grande volume de recursos fosse destinado a
CBTU,
Las vantagens indevidas seriam destinadas ao PP
(PARTIDO PROGRESSIST,".). sendo que
ALBERTO YOUSSEF rece beria percentual sobre
os montantes;
Llogo depois apurou-se gue a nomeac;ao do cargo
da CBTU era, enl verdade, coordenado por
BENEDITO DE LIRA (eleito Senador) e por
ARTUR DE LIRA, seu filho (Deputado
Federal);
LALBERTOYOUSSEF nao atuou como operador
dos comissionamentos:
determinada
data
FRANCISC O
L Em
COLOMBO (falecido no ano de 2014) esteve no
escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF e lhe disse
glle havia entregue quanria ao assessor do
Deputado Federal ARTHUR DE LIRA, mas esse
assessor acaboll sendo preso no Aeroporto de
Congonhas ponando mais de R$ 100.000.00;
,
esse assessor foi JAYMERSON DE AMORIM.

•
,

30
35
09
5

78

78

In

~I

Providencias

"
"

"

I

Men~ao

a irregularidades yraticadas I!:0r
detentores de I!:rerrogativa de foro no
Sll);!remO Tribunal
Federal
(Deputado
Federal ARTHUR DE LIRA e Senador
BENEDITO DE LIRA). Manlltencâo no
SU;Qremo Tribunal Federal exclusivamente
guanto a eles.
Ren1.essa de c6);!ias ao STI em razâo da

76

l

1/

P

Reciamas:ăo

n 17.G23/PR
D

cisăo

pos depoimentos ALBERTOYOUSSEF

referencia de 12artici12adio de m.embro do
Tribunal de Contas da Bahia (MĂRIo
NEGROMONTE);
V' Remessa de c6l2ias nara aJ;!ura~ao. guanta
".las '"'leiiiais';"·ă '.;Z;' '13 8 Vara""da: jlistif'a":Fecrer'ăl
em Curitiba/PR.

83

PGR

39

>

TERMO DE COLABORA<;:ĂO N° 25
Tema principal:

q

Anexo 24 - CELSO DANIEL

MEIRE POZZA, ENIVALDO QUADRADO,
ALBERTO YOUSSEF,
MARCOS VALERIO
FERNANDES DE SOUZA, BRENO ALTMAN

Pessoas juridicas
citadas:

2S PARTICIPAC;:OES LTDA

Resumo:

In

Pessoas fisicas
citadas:

,

78

>

I

1

30
35
09
5

,

IReferencia:

LHollve a apreensao de um documento pela Policia
Federal no escrit6rio de MEIRE POZZA,
intitulado "ENIVALDO CONFIDENCIAL" e se
trata de contrato referente a um propnetario de
empresa de 6nibus em Santo Andre/SP;
LENIVALDO QUADRADO tioha docL1mentos
guardados no escritorio de conubilidade de
MEIRE POZZA:
LENIVALDO
QUADRADO
falou
para
ALBERTO YOUSSEF
que
preparau
a
tringula'rao de pessoas que figurarariam em um
contrata;
L O contrato foi assinado cOln elnpresa de
MARCOS VALERIO FERNANDES DE
SOUZA (2S PARTICIPAC;:OES LTDA) , e uma
empresa de ENIVALDQ QUADRADO:
LBRENO ALTMAN (ligado ao PT) teria
solicitado a ENIVALDO QUADRADO para
fa zer este documenta;

78

•

Posslveis fatos relacionados a CELSO DANIEL,
Prefeito de Santo Andre e que foi assassinado

i

I,I

I
I

Providencias

I

1

V'

Sem

m.en~ao

~raticadas

I

a irregularidades est!eeificas
Qor de ten tor de J;!rerrogativa de

foto;
V' Encaminhamento J;!ara a~ura~ao na U a Vara

da

Iusti~a

77

Federal em Curitiba/PR.

~

LJ

V

Reclama<;:ao n° 17.623/PR cisâo P05 depoimentosALBERTOYOUSSEF

83

PGR

.-..

Tema principal:

Pessoas fisicas
citadas:

Denutado Federal ARTUR DE LIRA, ALBERTO
YOUSSEF,
MĂRIa
NEGROMONTE
(Conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia},
PIZZOLATI
Federal),
(Dc12utado
JOĂO
Senador BENEDITO DE LIRA.

Pessoas juridicas
citadas:

CONSULTORIA,
MO
cÂMARA
VAS CON CEL OS, PARTIDO PROGRESSISTA

I

I

30
35
0

,

I
I

I

In

87

95
7

I

LAp6s a campanha de 2010, o Deputado Federal
ARTUR DE LIRA solicitou o ALBERTO
YOUSSEF que fizesse pagamento i empresa
CÂMARA VASCONCELOS, o que foi realizado
por intermedia da MO CONSULTORIA;
LO depasito foi 00 valor de RS 100.000.00 (cem

8

ResUluo:

q

!Anexo 25 - CÂMARA VASCONCELLOS

.. J

I"

Pagamento de despesas de campanha por intermedia
da empresa CÂMARA VASCONCELLOS

ReferencÎa:

•

.~

39

TERMO DE COLABORA<;ĂO N° 26

mii reais);
pp
coordenadores
LOs
do
(PARTID O
PROGRESSISTA),
MĂRIO
NEGROMONTE e IOĂO PIZZOLATTI,
pedira1l1 a ALBERTO YOUSSEF que saldasse as
dividas de campanha de ARTUR DE LIRA e
BENEDITO DE LIRA;

LALBERTO YOUSSEF fez os pagamentos por
intermedia da empresa UTC, valendo-se de uma
"daa!Tao oficial" em [avar do candidata 00
Senador BENEDITO DE LIRA, no valor de
R$400,OOO,OO;
ARTUR DE LIRA foi 00 escrit6rio de
ALBERTO YOUSSEF :tp6s <1S eleiyoes para que
YOUSSEF cobrisse os gastos de campanha de
~plDxj1l1adamente
R$ 1,1 milhii.o, medianrc
dep6sitos em contas :le pessa:ts jurîdicas diversas,
dentre as quais a CAMARA VASCONCELOS;
hOllve tambem 2agamento em dinheiro
[lara ARTUR DE LIRA;
-,/

'"

78

/2

V)

n" 17.623/PR cisiio pos depoimentos ALBERTOYQUSSEF

L

i:: :,

o

valor total de recursos utilizados em [avar das
campanhas de BENEDITO e ARTUR foi
aproximadamente de RS 1,5 milhao no ano de
2010.
,. , -',
'

~

83

ReclaOla~ii.o

PGR

""00

,",

por
detentores de grerrogativa de fora no
SU12relllo Tribunal Federal (Denutados
Pederais ARTUR DE LIRA e JOĂO
PIZZOLATI e Senador BENEDITO DE
LIRA). Manuten~âo no Sugrem.o Tribunal
Federal exclusivam~nte guanto a eles.
V' Remessa de cOQias ao STI em faZaO da
referencia de Rartici128s<ao de membra do
Tribunal de Contas da !!ahia (MĂRI O
NEGROMONTE);
V' Relnessa de c012ias gara a~uracăo, guanto
aos denlais, a 13 a Vara da Iustica Federal

39

V'

q

•
,

In

, ,I

78

o~r,~pR.

TERMO DE COLABORA<;;ĂO N° 27

.,

I

Referencia:

Anexa 26- DIRETORIA DE PAULO ROBERTO
COSTA

78

Propinas
pagas envolvendo
Abastecimento da Petrobriis

30
35
09
5

,

Tema principal:

Diretorja

Pessaas fisicas
citadas:

PAULO
ROBERTO
SOARES

Pessaas juridicas
citadas:

ODEBRECHT, EXTRA, PETROBRAS

Resuma:

I

a

COSTA.

de

FERNANDO

L PAULO ROBERTO COSTA direcionou as
obras de l11elO ambîente para FERNANDO
SOARES (BAIANO), "Opccador do PMDB";
Normalmente
estavam envolvidas as empresas
L
ODEBRECHT e EXTRA;
LAmbas empresas firmaram contratos na Diretorîa
de Abastecimento da Petrobras, cujos contratos
geravam comissionamentos para o PMDB el
PAULO
ROBERTO
COSTA,
mediante
cperao;6cs realizadas por FERNANDO SOARES
(BAlANO);
V' Todo$ os contratos celebrados ncstas condifoes

79

D
B

PGR

Reclama~âo

n" 17.623/PR cisao po:; depoimentosALBERTOYOUSSEF

estavam alcanc;:ados pela esquema criminoso.

.

V'

','-

Sem meu!;<ao a irregularidades es~ecificas
J;!raticadas 12 0r detentar de grerrogativa de
,. ',"':-'.
- foro; '-"~,,.". ,'- .

83

Provid€mcias

"~,

Encaminhamento gara aguras;::ao na 13 a Vara
da Iustica Federal em Curitiba/PR. corn a
observacao
de gue a a12uradio de
:gartici12as;::ao de eventuais detentores de
12rerrogativa de fora imllJicara remessa dos
autos ao STF.

39

V'

q

I

In

TERMO DE COLABORA<;:AO N° 28
Propinas pagas ao PP em razao de acordos envolvendo
registros do DENATRAN

Referencia:

Anexo 27 - DENATRAN REGISTRO EM NivEL
NACIONAL

Pessoas fisicas
citadas:

MONTENEGRO (seria do IBOPE) , ALBERTO
YOUSSEF,
De12utado
Federal
IOAO
PIZZOLATTI, PEDRO CORREA.

Pessoas j uridicas
citadas:

DENATRAM, PARTIDO PROGRESSISTA

95
7

87

8

Tema principal:

Resuma:

'" .J

30
35
0

•

I

,

LNo ano de 2008 Oll 2009, sendo Ministro des
Cidades MARCJO FORTES, foi indica do o
dirigente do DENATRAN pela DCplltado
Federal JoAo
PIZZOLATTI (PP); Esse
dirigente
proplCIOll
a
transferencia
da
responsabilidade pelo registro das transferencias
de veîclllos para uma empresa de nome GRF,
ligada a FENASEG (Federa~ăa das Empresas de
Seguros Priva dos)
Houve
uma
facilitar;:ao
poe
parte
do
IL
DENATRAN para a empresa atuasse sazinha
nesse segmento;
ILO referido beneficia rendeu cerca de R$ 20
milh6es em comissoes para o pp (PARTID O
PROGRESSISTA), montante gue seria pago em
20 parcelas;
LAs parcelas eram pagas por um empresario de
nome MONTENEGRO, "dona do IBO-~,:(/e
s6cio majoritario da FENASEG/GRF;

80

6)

PGR

Reclamas:ao n° 17.623/PR cisâo pos depoimentosALBERTOYOUSSEF

a ALBERTO YOUSSEF receber as
comiss6es em dinheiro no seu escriterio em Saa
PauIa, sendo os valores entregues pela Deputado
FedemI jOĂO PIZZOLATI; ALBERTO
YOUSSEF
recehia
valor
5%
do
(aproximadamcntc R$ lmilhao);
LEm 2010 ou 2011 foi realizada uma rcuniao no
Rio de Janciro da gLlal participaram ALBERTO
YOUSSEF, PEDRO CORREA, Deputado
Federal JOAO PIZZOLATTI e o Presidente da
FENASEG/GRF, CI11 que se deliberou po>
acorda COlllUIll que os pagamentos lrlam
prosseguir, o gue de [.1CO aconteceu.

Providencias

q

39

83

L Cahia

a irregularidades graticadas ~or
detentaI de prerrogativa de fora no
Suprelllo Tribunal
Federal
(De{'!utado
FedemI jOĂO PIZZOLATI),
0/ Manutens;ao no STE corn remessa de
c012ias para apuracao, guanto aos demais. a
13"
Vara
da
Federal
em
Iusti~a
Curitiba/PR.

87

8

In

0/ Men(,':ao

instalac;ăo

I

Terrta principal:

Propinas para

Referencia:

Anexo 28 - RASTREADORES DENATRAN

Pessoas fisicas
citadas:

MARIO NEGROMONTE (Conselheiro do
Tribunal de Contas d. Bahia), ALBERTO
YOUSSEF, AGNALDO RIBEIRO, Senadm CIRO
NOGUElRA,
PARTIDO
PROGRESSISTA,
PARTIDO DOS TRABALHADORES

30
35
0

•

95
7

TERMO DE COLABORA<;ĂO W 29

Pessoas juridicas
citadas:

Resurrto:

,
I

I

de rastreadores

DENATRAN
I

LMĂRIO NEGROMONTE, enquanto Dcputado

Federal, aprescntoll projeto de lei scgundo o qllal
seria determinado gue rodos os automavcis do
pais deveriam sair de Elbrica com rastreadores:
LQuanto assumiu o carga como Ministro das
Cidades, MÂRIO NEGROMONTE passou a
implementar este sistema, senda que cl11presas
que atuavam 110 ramQ procuraram ALBERTO

0

li
81

y

PGR

Reclamas:âo n" 17.623/PR cisâo pOs depoimcntosALBERTOYOUSSEF

83

YOUSSEF (por ser pr6X1l110 a MARIO
NEGROMONrE), para tentar ter alguln
beneficia nessc processo;
YOUSSEF,
MARIO
LALBERTO
NEGROMONTE e um representante do
sindicato patl"onalligado ao ramQ de rastreadores

39

fizeram uma reuniâo para tratar do assuno,
de6nindo qual empresa seria contra cada para
desenvolver O sistema;
L uma cmpresa de Minas Geraîs teria ficado
encarregada e pagar Ulna CQlTIlssâo de R$
25l11ilhoes, sendo que parte dessc valor iria para o
pp e parte para PT;
L Em [azao de descntendimentos internos no PP,
MARIO NEGROMONTE saiu do Ministerlo
das Cidades, passando a ser ocupada por
RIBEIRO;
Assumiu
no
AGNALDO

q

,

•

In

,

I

Providencias

30
35
0

•

95
7

87

8

DENATRAN uma pessoa de nome ]ULIO, se
nao enganado indica<;:ao do Sena dor CIRO
NOGUE1RA;
LSegundo soube por MARIO NEGROMONTE,
do
Senador
CIRO
intcresse
haveria
NOGUElRA Cl11 dar cootiouidade ao qllC havia
sido acordado;
Lnâo sabe se os valores foram pagos, nus hOllve no
1
mimnlO m!s reunioes para tratar do tema, uma
residencia
na
de
MARIO
delas
NEGROMONTE, o representante do sindicado
e da empresa de Minas Gerals .

,

I

I

I

II
I

irrcgularidades 12raticadas :gor
~rerrogativa
de fora no
Sunremo Tribunal Federal (Senador CIRO
NOGUElRA) e no STI (Consclhciro do
Tribunal de Contas da Bahia MĂRIo
NEGROMONTE). Manutencao no STF,
corn remessa de c612ias 12 ara o STI e
encalllinhamento, guanto aos demais, gara
aQuracao na lr Vara da Iustica Federal cm
Curitiba/PR.

a
" MeTIs<ao
detentar de

I

TERMO DE COLABORA<;:ĂO N° 30

Tema principal:

Propinas pagas pela QUATTOR

Referencia:

Anexa 30 - QUATTOR

/

//
'>J
82

~

PGR

Reclamas:âo n" 17.623/PR cisâo pos depoimentos ALBERTOYOUSSEF

Pessoas fisicas
citadas:

ALBERTO YOUSSEF, MÂRIO NEGROMONTE
(Conselhciro

do Tribunal

de

Contas

da Bahia),

Resumo:

QUATTOR, UNI PA, MO CONSULTORIA

39

Pessoas juridicas
citadas:

83

RAFAEL ÂNGULO, ]OĂO GENU, WALDOMIRO
OLIVEIRA,
FRANK ABUBAKIR e
]OSE
.
OCTÂVIOVIANELLO DEMEi6

dai

LAQUATTOR surg1l1 de uma associa<;âo
Petroquîmica Unipar COIn a Petrobras;
LO proprietărio da Unipar procuroll lOSE
jANENE (por volta de 2005) para Cflar a
QUATTOR para 6.zer concorrencia cam a
Brasken;
La conllssâo seria de R$ 18 milh6es, a serem pagos

q

•

In

,

a]ANENE;

I

30
35
0

•

95
7

87

8

LMARIO NEGROMONTE teria "atravessado"
esse neg6clO, passando a receber tambem uma
conussao por intermedio de um empresârio da
Bama;
LJOSE
jANENE
pressIOnou
MĂRIO
NEGROMONTE para fazer o repasse da
"parcela do PP", com o que ele tena concordado;
LSegundo saberia, MARIO NEGROMONTE
teria recebido cerca de RS 12 milh6es e repassoll
nesse perîodo aproximadamente RS 1.5 para

]OSEJANENE;
LAlgumas dessas parcelas desse repasse foram
recebidas por RAFAEL ÂNGULO e por
ALBERTO YOUSSEF junto ao empresârio da
Bahia indicado por MĂRI O NEGROMONTE;
LJOSE JANENE teria ficado insatisfeito corn este
processo e decidiu cobrar o restante do valor
diretamente da QUATTOR. Foi realizada uma
rellniâo em S50 Pallio ande estav::!l1l presente
JOAO GENU, o ad1l1inistrador da Unipar

(FRANJ(

ABUBAKIR),

JOSE

JANENE,

ALBERTO YOUSSEF c o gerente financeiro da

Unipac, JOSE
MELO,

OCTÂVIO VIANELLO DE

LO empresârio pagou cerca de RS 9 milhoes por
meio de repasses em especîe e por meio de notas
emitidas pelas empresas MO CONSULTORIA e /'
autras empresas ligadas a WALDOMIRO Dp/

83

PGR
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OLlVElRA.
Providencias

a irregularidades :graticadas
" Mencâo
detentor de nrerrogativa de foro no

TERMO DE COLABORA<;:ÂO N° 31
Propinas pagas pela QUATTOR

Rcferencia:

Anexo 30 - QUATTOR

Pessoas fisicas
c.itadas:

PAULO ROBERTO COSTA, WALDOMIRO DE I
OLIVElRA,JoAo GENU

Resuma:

QUATTOR,
PETROBRAS,
PETROQuiMICA UNIPAR

87

Pessoas juridicas
citadas:

In

Tema principal:

8

•

q

"

39

83

nor
STI
(Conselheiro do Tribunal- de Contas da
Bahia MĂRIo NEGROMONTE). Remessa
ao STI;
EncaminhalTICnto, guanto aos demais, IZ3ra
n
a:Qura~âo na 13 Vara da lusti~a Fedcral em
Curitiba/PR.

LA

QUATTOR

da
pel,
diretaria ocupada por PAUL O ROBERTO
COSTA, gue levava ao colegiado uma proposta
gue atendesse os imeresses da QUATTOR: Em
contrapartida, a QUATTOR desembolsava uma
comiss::io. sob a forma de percentual sobre CI cesta
de prodl1tos,g ne variava;
LAs comissoes vanava111 eotre R$l milhao a
RSSlnilh6es;
LALBERTO YOUSSEF era guem promovta o
recebi111ento das comissOes. Parte era paga e111
dinhelro (inclusivc no exterior) e parte mediante
emlssao de notas fiscais das empresas de
WALDOMIRO DE OLIVEIRA;
Las valores em dinhciro eenll recebidos no
escrit6rio da UNIPAR em Saa Pau1o;
La BRASKEM adglliriu a QUATTOR, mas o
sistema de comissoes permanecell o mesmo,
apenas cam a diferenc;:a de gue passaram a ser
pagas no exterior (vide termo de colaborayao

30
35
0

•

95
7

PE'lROBRAS.

adguiria

BRASKEM,

O

v,lm'

materia-prima

era

,'ljusoldo

17);
t/ Na divisao da comissao, 30% ficav~ para PAt LO ~

84

PGR

,

Providencias

SeITl m.encâo a irregularidades praticadas
por detentor de prerrogativa de fora;
ti' Encaminhamento para apuracâo TIa 13 a Vara
da lustica Federal em Curitiba/PR .

II'

In

q

•

39

83

ROBERTO COSTA. Dos 70% rrestantes, 5%
para ALBERTO YOUSSEF, 5% para JOAO
GENU , 60% paca JOSE JANENE;
Lquando ]:lavia eIl).issao de. notas peJas empres.as ~e
WALbOMIRO
DE'
OLlVEIRA,
hovia
p;;gamento para elas de 14,5% sobre o valor das
natas.

TERMO DE COLABORA<;ĂO N" 32
Tema principal:
ReferenCÎa:

,

\ Anexa 31 PACTUAL

BR DlSTRIBUIDORA E BTG

ALBERTO YOUSSEF, PEDRO PAULO LEONI
RAMOS,
RAFAEL
ÂNGULO,
ADARICO
NEGRDMONTE, LEONARDO MEIRELLES

87

Pessoas fisicas
citadas:

Prapinas por acordos da BR DISTRIBUIDORA

8

" ...

Reclamatao n° 17.623/PR cisao pos depoimemosALBERTOYOUSSEF

95
7

Pessoas juridicas
citadas:

•
,

30
35
0

Resuma:

IBR DlSTRIBUIDORA, BTG PACTUAL, DGX,
.
RFY
L Uma rede de postos de gasal.ina em Sao PanIo
(cujo proprietario se chamaria "Paulinho") fez
acordo para operar com a bandeira Petrobrâs por
raeia da BR DISTRIBUIDORA;
IL A.LBERTO YOUSSEF foi contratado po,
PEDRO PAULO LEONI RAMOS (vulgo PP)
para fazer _o rccebimento da comissao relativa a
esse negac!O;
La rede de postos itia receber cerca de RS 300
,
milhoes para que passase a operar corn a bandeira
PETROBRAS caso todos os posros da rede
;:.derissem;
L O propnetârio da rede pag;tria R$ 6 milhâes apas
o pagamemo da PETROBRAS, cabendo c
I
ALBERTO YOUSSEF receber os recursos e os
entregar a PEDRO PAULO LEONI;
Lpane do valor foi pago em dinheiro, teudo sido
determinado po; ALBERTO YOUSSEF que
RAFAEL
ANGULO
ou
ADARICQ V

-

8,

6

[)

PGI\

Reclamaqăo

n° 17,623/PR

cisăo

pos depoimentosALBERTOYOUSSEF

!15~
DGX . ou ... RFY

83

L

NEGROMONTE recolhessem esses valores;
outra parte, cerca de USS 2milh6es, foi paga
mediante depasito junto a COnta da empresa

. (de,,, JJ;:9NfJU)O

39

I
MEIlULLES) mantida cm Hong K6rig';
La participao:;:ao do BTG no esquema foi
confirmada a ALBERTO YOUSSEF por

PEDRO PAULO LEONI;
LALBERTO YOUSSEF recebeu 3% sobre a
Providencias

q

01 Sem Inen~ăo a irregularidades ~raticadas

120r detentor de 12rerrogativa de foro;
01 Encaminhamento 12ara a12l1ra~ăo na 13 a Vara
da Iusti~a Federal em Curitiba/PR.

In

,

cOl11issao paga.

Refed~ncia:

Pmplllas pagas pelo CONSaRCIO CONEST (OAS
e ODEBRECHT)

87

Tema principal:

8

TERMO DE COLABORA<;:ÂO N" 33

Anexa 32 -

I

ABREU ELIMA - CONsaRClol

CONEST

Pessoasjuddicas
citadas:

IOAS.ODEBRECHT

95
7

,/

MÂRCIO FARIA (Executivo da OAS), PAULO
ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF, JOAO
,GENUWALDOMIRO DE OLlVEIRA.

Resuma:

30
35
0

•

Pessoas fisicas
citadas:

,

I

LO Consarcio CONEST (farmado pelas empresas
OAS e ODEBRECHT) foi contemplado poc

i
I

duas ob1'a5 junto a Refinaria Abreu eLima;
LOs contratos foram em valor aproximado de RS
4,5bilhoes de reais;
LA comissao seria de R$ 45 milh6es de reais (1%),
mas foi "reduzida" para R$ 20milh6es;
LEsta redl1'fao foi COl11unicada em reuniao na 'luai
est;lvam presentes PAULO ROBERTO COSTA,
MARCt O
FARIA
(Presidente
da

ODEBRECHT aLEO E GAS),JOSEJANENE
Oi falecido) eJOAO GENU; .
LQue ossa comissao fazia pa"e do ,epasse politico
do PP;

i LMĂRCIO FARIA tcria cxplicado qlle a redlH;ao

86

G
t

Reclamaryao

0

0

17.623/PR cisiio p6s depoiment05ALBERTOYOUSSEF

seria neccssaria para ql1e parte fosse enc;1.l11inhaela
para o Estado de Pernambuco a fim de rcsolver
problemas gue poderiam prejudicar a abIa e
repasses ao Cons?rio ~ONEST;
L PAULO ROBERTO COSTA afirmou a
ALBERTO YOUSSEF que tratou diretamente
desse aSSlIntO COOl a
entao Governador
EDUARD O CAMPOS Ga [,!ecida);
L Parte da comissâo foi paga em dinheiro, cujos
detalhes foram acertados por MARCI O FARJA;
outra parte foi quitada mediante emissao de natas
das empresas de WALDOMIRO DE OLIVEIRA
para o ConsarClo CONEST;
L PAUL O ROBERTO COSTA recebeu 30% dessa
comissao, sendo gue o 'Taior penencente a ele foi
entregue a ]OAO GENUpara repassar a PAULO
ROBERTO COSTA.

q

I
I

39

83

PGR

In

•
Providencias

78

oi Sem men~ăo a irregularidades Braticadas

I

78

120r detentor de ;[;!:rerrogativa de foro;
oi Encaminhamento ~ara a~ura~ao na lJB Vara
da Iusti!;:a ;Eederal ern Curitiba/PR.

TERMO DE COLABORA<;:ÂO W 34

•

30
35
09
5

Tel1.1.a principal:

Referencia:

Pessons fisicas
citadas:

Pessoas jurfdicas
citadas:
ReSU11.1O:

Propinas pagas pela CAMARGO CORR.EA - obras

Ina, Refinaria, Abreu eLima
,,
IAnexa 33 - ABREU

I
,

E UMA - CNCC CAlvlARGO CORREA e CNEC

,

CARLOS PlRES e LUIS NASCIMENTO (acionistas
da CAMARGO CORREA), ALBERTO YOUSSEF,
EDUARD O LEITE, DAUTO, JoAo HAUER,
RAFAEL ANGULO, LEONARDO MElRELLES,
, PAULO ROBERTO COSTA

I

MOi
CNEC,
CAMARGO
CORREA,
CONSULTORIA, RIGIDEZ, RRCI, AUGURE,
IPIEMONTE e TREVISO

I

I

LAs empresas CAMARGO CORREA e CNEC
faram contcl11pladas no esql1ema do cartel cam
uma obra jUl1tO a Refinaria Abrcl1 cLima; o
contrata era Clll tomo de R$3bilhoes, sendo gue
a comissao seria de 1% desse valor;

V)
87

L-

,

PGR

Redamacâo o" 17.fi23/PR cisao pos depoimentosALBERTOYOUSSEF

(\s'

30
35
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95
7
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q

39

83

Los acionistas majoritarios d:\ CAMARGO
CORREA
(CARLOS
PlRES
e LUIS
NASCIMENTO)
concordarall1
corn
o
pagamento da. comîssa~, conforrn.e ..de.clinad,o a
ALBERTO YOUSSEF 'por EDUARJ)O LEITE,
DAUTO ejOAO HAUER;
LA comissao foi paga de diversas maneiras;
L Cerca de R$ 6milhoes foram pagos em tres
parcelas por um fornecedor do cons6rcio com
sede em Recife/PE;
L Cerca de RS 6 milh6es foram pagos por meio de
notas fiscais emitidas pelas empresas MO
CONSULTORIA, RIGIDEZ ou ReI para uma
empresas situada no Rio Grallde do Sul e que
fornecîa estruturas med.licas para o Cons6rcio
CNCC;
LOutros RS3,5 milh6es a R$ 4,5 milh6es faram
recebidas junto a uma empresa de Bela
Horizante, sendo que RAFAEL ÂNGULO 011
CARlOS ROCHA comapreccram ao local para
receber estes recursos em duas oportunidades (o
pagamento foi em dinheiro);
LCerca de R$ 2,5 milhoes de reais foram pagos
mediante um contrato de prestayao de servit;:as
de um escriterio de advocacia ligado .1
LEONARDO MEIRELLES, valores estes guc
faram depais transferidos para uma das contas da
LABOGEM, sendo sacados e entreglles a
ALBERTO YOUSSEF (ap6s a dedut;:ao dos
"CllStos fiscais ");
LAproximadamcnte R$13milh6es foram reccbidos
na sede da GFD, provavelmente em 2010,
median te contratas de emprestimos fictlcios entre
a GFD e as empresas AUGURE, PIEMONTE e
TREVISO, ,odas de jULlO CAMARGO;
Las recursos foram transferidos a JULI O
CAMARGO
provavelmente
median te
superfaturamento de contl",1tos;
Las empreiteiras ora pagavam por melO de
farnecedores, ora por intermedia de natas
ficttcias de prestat;:ao de serviyos.

Providencias

0

t/ Sem mendio a irregularidades praticadas

pa' detentQ' de p""ogativa de fo<o;

X

Redal11a~:iQ

PGR

n" 17.623/PR cisâo p6s depoimentosALBERTOYOUSSEF

t/ Encaminhamento para apuracao na 13 a Vara

39

83

da Iustica Federal em Curitiba/PR.

TERMO DE COLABORA<;:ÂO N" 35
P;\gamento
relacionad..

Rcferencia:

Anexa 34
GALVAO

Pessoas fisicas
citadas=

ALBERTO
YOUSSEF,
OTTO
ZANOITE,
FERNANDO
SOARES,
DEPUTADOS
FEDERAIS SERGIO GUERRA (ia falecido)e
EDUARDO DA FONTE
e do SENADOR
CIRO NOGUEIRA;

30
35
0

•

95
7

Resutno:

,

-

ABREU E LIMA - QUEIROZ

In

q

-

,QUEIROZ GALVAO, REFINARIA ABREU
ILIMA,KFC HIDROSSEMEADURA

EI

I

87

Pessoas juridicas
citadas:

I

de propinas pela QUEIROZ GALVAO

a RefinarÎa Abreu eLima

8

•

Tema principal:

---- -

L A QUEIROZ GALVAO foi "contemplada" num

I
I

,

I

ajuste do cartel para contrata de tnbovias junto a
Refinaria ABREU e UMA, no valor aproximado
inicial de R$2 bilh6es; este valoT foi alterado
mediante aditivos;
Lno ano de 2010, a QUEIROZ GALVAO rez
doa<;:oes oficiais para a campanha eleitoral (!laC h2
indicac;-:.1o
de
partidos
ou
beneficiârios),
descontando dos fepasses de comiss6es com base
em contratos anteriormente firmados;
Lsobre estas doayoes, ALBERTO YOUSSEF
recebeu um email de OTTO ZANOlT,
cobrando recibos;
Lno 'no de 2010, por probleţn2s no PP,
FERNANDO SOARES (BAlAN O) passoll
tratar dos aSSllntOS da QUEIROZ GALVĂO;
Lem faZaO da tentativa de criayao de uma CPI pelo
PSDB para investigar
Petrobds, hOllve
pagamento de aproximadamente $ 10milh6es
para os Degutados Federais SERGIO
GUERRA e EDUARD O DA FONTE
(PP/PE) e do Senador' CIRO NOGUElRA
{PP /PI} para evitar a instaurac;:ao da CPI, o que
aconteceu;

,

,

89

ti
~

Reclama~âo

PGR

n° 17.623/PR cisa.o pos depoimentosALBERTOYOUSSEF

Mencâo a irregularidade(s) praticadas pelo
Deputado Federal EDUARD O DA FONTE
PP/PE e pelo SENADOR e!Ra
NOGUElRA (PP!PD,
detentores de
prerrogativa de foro no STF. Manutencâo
no STF;
ti' Encaminhamento de copia para apuracâo
quanto aos demais referi dos para a 13- Vara
da Justica Federal em Curitiba/PR.

In

ti'

78

78

•

Providencias

q

39

83

LFERNANDO SOARES ql1em providenciou o
pagamento dos parlamentares utilizando recursos
da QUEIROZ GALVÂO;
LHouve ainda outro repassc de comissoes de cerca
de R$ 1,6 milh6es envo\vendo a QUEIROZ
GALVĂO na epoca em ql1e HENRI HOYER
atnon coma operador financeiro no lugar de
ALBERTO YOUSSEF; para esses repasses houve
a indicac;ao por ALBERTO YOUSSEF da
emprcsa KFC HIDROSSEM.EADURA, de
LEONARDO MEIRELLES, o qual ja prestava
servic;os i QUEIROZ GALVĂo.

TERMO DE eOLABORAc;;Ăa N" 36

•

30
35
09
5

Terna principal:

Pagal11ento de propinas pela ENGEVIX em obra na
Retînaria ABREU E UMA

Referimcia:

i,Anexa 35 -

Pessoas fisicas
citadas:

PAULO ROBERTO COSTA, ALMADA (Acionis"
d,
1 ENGEVIX),jOÂO GENU,ALBERTOYOUSSEF

Pessoas juddicas
citadas:
ResuITlO:

ABREU E UMA - ENGEVIX

ENGEVIX, MO
COSTA GLOBAL

! LNo

CONSULTORIA,

RIGlDEZ,

ano de 2007 ou 2008, a ENGEVIX firmoll
comrato cam a Refinaria Abreu elima, nao
recordando o valor exato do contrato; a cOlllissao
foi de '1 % do valol", sendo paga mediante
contratos com as epmpresas MO ou RIGIDEZ, e
o saldo foi pago mediante contrato com a
empresa COSTA. GLOBAL (de PAULO
I
ROBERTO COSTA), 110 valor .de RS 730mil;
La comlssao a ser ~_aga pela ENGEVIX foi acertada
C1l1
uma reUmao em que esrava presentes

I
I

90

PGR

Recl;tll1.1.făo

n° 17.623/PR

cisăo

p6s depoimentosALBER..TOYOUSSEF

,
ALMADA (acionista da ENGEVIX), PAULO
COSTA, jOAO
GENU
ROBERTO
ALBERTOYOUSSEF;
LOutro repasse de "cunho politica" foi realizado
em 2014 medîante um contrata com a empresa
GFD, corn parcelas em torna de duzentos mii
reais cada (năo indica quem teria participado)

39

83

,

Providencias

V' Sem mencâo a irregularidades ~raticada:!:

In

TERMO DE COLABORA<;:ĂO N" 37

1

TeITla principal:

Pagamento de propinas pela empresa jARAGUA em
abra na Refinaria ABREU e UMA

!Anexo 36 -

IRefedmcia:

ABREU E UMA - jARAGUA

ALBERTO YOUSSEF, WAGNER, NAZARENO e
RICARDO (Executivos da jARAGUĂ), Deputado
Fedml ARTUR DE LIRA, PAULO ROBERTO
COSTA,WALDOMIRO DE OLIVEIRA

87

Pessoas fisicas
citadas:

8

•

q

120r detentQf de 12rerrogativa de fora;
Encaminhamento
12ara a12uracăo na 13 a Vara
V'
da Iusti~a Federal em Curitiba/PR .

95
7

1Pessoas juddicas
citadas:

IResuma:

•

30
35
0

I

IjARAGUA, MO CONSULTORIA, SANKI SIDER,
,PARTIDO PROGRESSISTA, PDT, MPDB

LA empresa jARAGUA foi contemplada no cartel (
das empreiteiras para um contrato na Refinaria
Abreu eLima, na ordem de RS 1,8 bilhoes;
LA comlssao foi de 1%, ajustada numa rellniao da
qual participaram ALBERTO YOUSSEF e os
Executivos WAGER e
RICARDO, da
jARAGUÂ;
LTambem houve uma reuniii.o em que esteve
presente o parlamentar ARTUR DE LIRA;
LNolltra reuniao para tratar de problemas nas obras
da jARAGUĂ junto a Petrobrăs participou outro
integr.1nte da empresa jARAGUĂ de llOme
NAZARENO,
LPara o pagamento das comissoes foram feitas
doayoes oficiais de campanha para o PP e o PDT,
e tambem possivelmente ao PMDB, a pedido de
PAULO ROBERTO COSTA;
L Outra parte das comissoes foi paga por mei o d

91

PGR

Redallla(âo n" 17,623/PR

cisăo

p6s depoimentos ALBERTOYOUSSEF

•

In

v

Mencao
a irregularidade(s} 12raticadas
eS12ecificamcnte 12 e1o De12utado Federal
ARTUR DE LIRA
PP/AL, detentor de
I2rerrogativa de foro no STF. Manuten~ăo
no STF;
Encaminharnento de c612ia Rara aRurafâo
guanto aos dernais referi dos l!ara a Ba Vara
da Justi!;a Federal ern Curitiba/PR.

q

v

Providencias

39

83

notas fiscais da MO CONSULTORIA, oao
descartando a hipâtese de outras empresas de
WALDOMIRO DE OLlVElRA ter emitido
notas;
LA empresa SANKO SIDER i~~ii~ll' 'fo( ~b'li~;da
para o recebimento de cOlnissoes,

Referencia:

Pessoas juridicas
citadas:

ENGEVIX, PARTIDO PROGRESSISTA, MQ.

95
7

PAULO ROBERTO COSTA, JoAo GENU,
ALBERTO YOUSSEF,
GERSON
ALMADA,
WALDOMIRO DE OLIVEIRA.

30
35
0

,

IAnexo 37 - REFINARIA DE CUBATAO

Pmoas fisieas
eitada"

Resuma:

•

Pagamento de propinas pela ENGEVIX

87

Tema principal:

8

TERMO DE COLABORAc;:ĂO N° 38

A elllpresa ENGEVIX toi "contemplada" com
uma obra em Cubatao/Sp' cujo contrata girotl
em tomo de RS 500 milhoes a R$ 600 milhoes;
LA comissao era de 1% do valor da obra, tendo
sido ajustada corn a presenya de PAULO
ti'

ROBERTO COSTA,JoAo GENU,ALBERTO
e
GERSON ALMADA, da
YOUSSEF
ENGEVIX,
Ldo valor da comissao, 30% era para PAULO
ROBERTO COSTA, 5% para ALBERTO
YOUSSEF, 5% para ]OAO GENU e 60% para o

PARTIDO PROGRESSISTA,
Las repasses da comissao foram feitos por meia de
notas da empresa MO, talvez sendo tltiliz.1dns
algumas ainda da empresa de WALDOMIRO DE

OLIVElRA.
Providencias

ti'

Sem mencâo a irregularidade(sl

92

n" 17_6?3/PR cisiio pâs depoimentos ALBERTOYOUSSEF

"

de
p:ar
de ten tor
eS12ecificamente
12rerrogativa de foro;
Encaminhamento Qara a 13 a Vara da Justi~a
Federal em Curitiba/PR.

83

Redama(:ăo

PGR

39

TERMO DE COLABO:R,A<;ÂO N° 39

Propinas pagas pela THOME ENGENHARIA

Refer/!ncia:

Anexa 38 - RefinarÎa de Cubatao

Pessoas fisicas
citadas:

OLlVElRA (diretor da THOME), ALAERCIO
(proprietario da THOME), WALDOMIRO DE
OLIVEIRA,
NELMA
PENASSO,
PAULO
ROBERTO COSTA,JoAo GENU

Pessoas juridicas
citadas:

THOME ENGENHARIA, MO, RIGIDEZ, RCI,
PARTIDO PROGRESSISTA

Resuma:

In

q

Tema principal:

Todos os negocîos relacionados a THOME
ENGENHARIA eram tratados com uma pessoa
chamada OLlVElRA, Diretor da emprcsa, Oll
comALAERCIO, o proprietario;
LA THOME ENGENHARIA fazia parte do cartel
e tem sede em Saa Paulo;
LTratoli com OLIVEIRA e corn ALAERCI O;
LFicoll acertado que a empresa iria ganhar uma
licita~ao junto a Refinaria de Cl1batao, no valor
de aproximadamente RS1bilhao, com comissao
de 1%:
LA THOME tambem recebeu um contrato junto a
Refinaria RELAN, na Bahia (provavelmente em
2008); a comis5ăo tam_bem foi de 1%;
Los pagamentos das comissoes da obra da RELAN
faram pagos mediante dep6sitas nas contas das
empresas de WALDOMIRO DE OLIVEIRA,
MO, RIGIDEZ e ReI, bem como CI11 contas de
NELMA PENASSO;
L todos os emails ql1C torcou corn a THOME
ENGENHARIA e5tava tratando de comlssocs;
Lquem manipulava os licita~6es era PAULO
ROBERTO COSTA;
L do valor da comissao, 30% era para PAULO
ROBERTO COSTA, 5% para ALBERTO
YOUSSEF, 5% para ]OAO GENU e 60% para o
PARTIDO PROGRESSISTA.

30
35
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•

95
7
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Re-clam;u;:ao n" 17.623/PR cisao pâs depoimentos ALBERTOYOUSSEF

"
"

Sem mencao a irregularidade{s} ~raticadas
eS{;2ecificamente 12 0r detentor .l2rerrogativa
de foro;
Enca~inhal!!el:1to :gara a 13~ Vara da l~stifa.
Federal em Curitiba/PR.

83

Providencîas

39

PGR

TERMO DE COLABORAc;:ĂO W 40
Refedincia:

Anexa 40 - MENDES JUNIOR (a scquel1cia dos
anexas passa de n{unera 38 para 40)

Pessoas fisicas
citadas:

SERGIO MENDES, PAULO ROBERTO COSTA,
jOAO GENU, ROGERIO SANTOS, DEPUTADO
FEDERALjOAO PIZZOLATI

Pessoas jurIdicas
citadas:

MENDESjUNIOR. GFD,MO e RIGIDEZ

)

q

\

Prapinas

I

I

~A

empressa MENDES JUNIOR, uma das
mtegrantes da cartel, pageu com.issOes em troca
de um centrata COrn a Refinaria de Paulinia por
volta de 2010, cujo contrato, S111J, sena de
R$lbilhao; a comissao foi de 1% e tratada
diretamente C0111 SERGIO MENDES (um dos
dones da empresa), estande presentes ]OSE
jANENE 05 ("l1ecide), PAULO ROBERTO
COSTA e jOAO GENU;
LRefen7:ncia a reunioes con1 o engenheiro da
MENDES JUNIOR de nOlllC ROGERIO
SANTOS para tratar sobre as obras de Paulinia;
La pagamento dîs comissoes fei feite mediante a
emissao de notas fiscaÎs da GFD atrelados a
contratos de COIlStlltoria financeira au da area
petrolifera; tambem faram emitidas natas e faram
feitas cantratos pelas empresas MO e RIGIDEZ;
Las. comissoes faram pagas pela pr6pria MENDES
JUNIOR;
UOĂO PIZZOLATI era lîder da PP e recebeu o
\"aler das comiss6es destinadas ao parti do.

,

30
35
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•

95
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87

8

Resum.o:

In
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Terna principal:

Providencias

,

"
"

Menfăo

a irregularida~e(s) graticadas 12 e1o
De12utado Federal IOAO PIZZOLATI;no
malS, sem referenciaş; a j2essoas corn
;Qrerrogativa de fQro;
Manutencăo no STF anenas nara anurar...a
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referencia ao Degutado Federal IOĂO
PIZZOLATI e encaminhamento de c6gia
nara a 13" Vara da [ustica Federal em
Curitiba/PR, gara al211ra~ao dos demais
fatos.

TERMO DE COLABORA<;:ĂO N° 41

I

Propinas na Terraplenagem da Refinaria Premium 1

39

\ Tema principal:

Anexa 41 - TERRAPLENAGEM da REFINARIA
PREMIUM 1 (Mar.mhao)

Pessoas fisie as
citadas:

ERTON (engenheiro da Galvao Engenharia); PAULO
(difetar da SERVENG ENGENHARIA

Pessoas jurfdicas
citadas:

GALVAO ENGENHARIA, SERVENG, FIDENS,
MO CONSULTORIA e RIGIDEZ;

In

LNo ano de 2010, ou 2011, foi licitada a abra para
a terraplenagem da Refinaria Premium 1
(Maranhâo) :
~HoLive acerta previo gue as vencedoras seriam as
empresas
GALVAO
ENGENHARIA,
SERVENG e FIDENS;
L Em reuniao cOm a empresa GALVAO
ENGENHARIA, representada pela engenheiro
ERTON, foi acertado gue a comlssao sena
repassada median te a cmissao de notas d"
empresas MQ e RIGIDEZ;
L Um diretor de:: nOme PAULO (da SERVENG
EGENHARIA) reaIiZOll a negociayâo a ser paga
pela empresa,7 vezes de RS 100 miI, e foi guem
entregou os "valores em dinheiro para ALBERTO
YOUSSEF;
La empresa FIDENS teria îngressado no certame
devido a uma ingerencia pessoal do Deputado
Federal LUIS FERNANDO, do PARTID O
PROGRESSISTA, e de PAULO ROBERTO
COSTA.
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87

8

Resumo:

q

Referencia:

,

I

•

30
35
0

I

l
,1

Providencias

0/

Seul rnen~âo direta a irregularidade(s}
I2raticadas eSI2ecificamente uor detentor de"
Qrerrogativa de fora. Ha referencia ao
norne do Del2utl!do Fcde"ral do PE Lllis
Fernando. mas sem indica~aa minima de
!!!.gum ilicito ou beneficia, a~enas
ate
agUl
de ingercn"ia 12oHtica;
r>
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01 Encaminhamento gara a Ba Vara da Justi~a

83

Federal em Curitiba/PR. devendo ser
STF
acaso
houver
encatninhado
ao
referencia mais es~edfica a algum detentor
de iir·errogativa de foro.
... ..
, ,. .

ITema principal:

pela

SETAL, MPE

e MENDESI

Anexo 42 - SETAL - REFINARIA REPAR

Pessoas fisicas
citadas:

AUGUSTO MENDON<;:A e PAULO ROBERTO
COSTA

Pessoas juridicas
citadas:

SETAL,
REFlNARlA
REPAR,
MO
CONSULTORIA, RIGIDEZ, RCI, MENDES
JUNIOR, MPE.

a refinaria
REPAR em colls6rcio das empresas SETAL,
MPE e IvlENOES JUNIOR (esta a lider do
cons6rcio);
LAs comissoes [aram acertadas jl1nto i SETAL em
rel1nioes das quals participaral11 ALBERTO
YOUSSEF,
JANENE
e
AUGUSTO
MENDON<;:A;
LForam emitidas noras pelas empresas MO
CONSULTORIA, RIGIDEZ e RCI;
LErn 2010
hallve
aditivo contratnal de
aproximadamente R$ 300 milhoes. Em razaa da
morte de JANENE, ALBERTO YOUSSEF
assumiu a respansabilidade de negociar o contrato
corn PAULO ROBERTO COSTA e a SETAL;
LA camissao foi de 3% e o valor foi pago em
dinheiro em tres parcelas;
Los executivos da MPE e MENDES JUNIOR nao
partiClparam cleste "comissionamcnto", mas de
outras anteriores SilTI.
LEm 2006 foi realizada obra junto

30
35
09
5

78

78

Resumo:

q

Referencia:

In

•

I

P:-opinas pagas
,JUNIOR

39
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Providencias

Sem mene-ao a irregnlaridade(s) ·praticadas
especificamente
por
detentor
de
prerrogativa de fora;
ti' Encaminhamento para a 13 Vara da Iustiţa
Federal em Curitiba/PR,
ti'

I

V

3

C
96
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Terna principal:
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TERMO DE COLABORA<;:ĂO N" 43
Propinas pagas pela CONSTRUCAP

Anexa 43 - CONSTRUCAP - REMAN

1 Referencia:

CLAuDIO MENTE e ROBERTO CAPOBIANCO

Pessoas fisicas

CONSTRUCAP

IL

A CONSTRUCAP realizoll obra na Barua por
voIta de 2005 ou 2006. As comiss6es faram
tratadas poc JOSE ]ANENE CD1TI CLAuDIO
MENTE (da empresa CSA).
LQuem rep resentava a CONSTRUCAP era
ROBERTO CAPOBIANCO,
LA comissao foi de 1% do valor do contrata, scndo
a pnmeiro parcela, de R$ 400 mii, recebida em
dinheiro junto a empresa CONSTRUCAP em
Săa Pauio
LAs demais parcebs, de cerca de R$ 2 milhâes,
faram recebidas por CLAuDIO MENTE junto a
CONSTRUCAP

95
7

87

8

Resumo:

In

•

Pessoas juridicas
citadas:

q

citadas:

1

Providencias

30
35
0

•

I,

I

Referenciu":
Pessoas fisie as
citadas:

"

Sem lllencâo a irregularidade(s) Qraticadas
eSQecificamente
detentor
de
12 0r

"

Qrerrogativa de foro;
Eneaminham.ento Rara a 13 3 Vara da Iustica
Federal em. Curitiba/PR.

TERMO DE COLABORA<;:ĂO N" 44

ITema principal:
I

I
I

1Propinas pagas pela ANDRADE
(Refinaria Duque de Caxias)

GUTIERREZ

IAnexo 44 -

Refinana Duque de Caxias (REDUC) e
ANDRADE GUTIERREZ

FERNANDO SOARES (FERNANDO BAIANO),
PAULO
ROBERTO
COSTA,
ROBERTo,

)
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Pessoas juridic as
citadas:
Resuma:

o

Deputado

Federal

JoAo

REFINARIA DUQUE DE CAXIAS, ANDRADE
GUTIERREZ,
PARTID O
PROGRESSISTA,
PMDB

39

L A empl"esa ANDRADE GUTIERREZ fazia

,,1

,

parte do esquema de carteliza~ao dos contratos da
Petrobras, mas quem tratava das con1lssoes nes te
casa era FERNANDO SOARES, conhecido
COITlO FERNANDO BAIANO;
L FERNANDO SOARES arrecadava dinheiro
junto as empreiteiras para o PMDB, e, segundo
sabe, era de 1% sobre o valor dos contratos;
L FERNANDO BAlAN O convoco1..1 ALBERTO
YOUSSEF para buscar R$ 1,5 lTlilhao em tt"€:s
parcelas semanais de R$ 500 mil DO RJ na sede
da ANDRADE GUTIERREZ para destinar ao
PARTIDO PROGRESSISTA. Os valores ioram
para a campanha do PP tm 2010, sendo que parte
foi para Brasilia, parte para Recife para subsidiar a
campanha de ROBERTO TEIXEIRA e parte
para SC para subsidiar a campanha de JoAo
PIZZOLATI;
L Os executivos da ANDRADE GUTLERREZ
que mantinham contata corn FERNANDO
BAIANO e PAULO ROBERTO COSTA eram
de
nome OTÂVIO (Pl-esldente do Conselho) e
,
FLÂVIO (Diretor de Rebc;oes lnstitucionais).
I
V' Men~âo a irregularidade(s} [lraticadas gue
~oderiatTI beneficiar um dellutado federal;
no tnais. sem referencias a nessoas corn
p:rerrogativa de fora;
V' Manutendio no STP anenas nara aDurar a
referencia ao Del2:utado Federal IOĂO
PIZZOLATI e encaminhalTIento de c6nia
nara a 13' Vara da Iustica Federal em
Curitiba/PR, nara apuraca.o dos demais
fatos.

.
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Providencias
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cOLABoR:A:ţĂ6'No45

Propinas (comiss6es) pagas pela MPE

ReferEmcia:

Anexa 45 - MPE

Pessoas fisÎcas
citadas:

lliNATO
(diretor d, MPE), WALDOMIRO
OLlVElRA, LEONARDO MElRELLES, PAULO
ROBERTO COSTA,JOAo GENU

Pessoas juridic as
citadas:

MPE, CAMARGO CORREA, REPAR, REGAP,
PARTID O PROGRESS1STA

q

Resumo:

LA

In

•

39

Tema principal:

I

95
7

I

87

8

MPE tambem fazia parte do "cartel das
empreiteiras" .
LO titular da MPE (no Rio de ]aneiro) se charua
RENATO, teodo ficado acertado gue os
comissoes seriam pagas mediante emissao de
notas fiscais das empresas de WALDOMIRO DE
OLlVEIRA, podendo tambem ser emitidas pelas
empresas de LEONARDO MEIRELLES;
LALBERTO
YOUSSEF
recebeu
d,
comissionamentos
MPE relativos
aditivos
contratuais de obras n3 REPAR e REGAp, seodo
gue talvez existisse cons6rcio com a CAMARGO
CORREA;
LOs valores das "comissoes" foram pagos 110 Brasil;
L Eram emitidas natas pela MPE ou de suas
subsidiarias;
LO camissianamenta er:t da forma llsual: 30% para
PAULO
ROBERTO
COSTA, 5% para
ALBERTO YOUSSEF, 5% para JoAo GENU e
60% para a PARTIDO PROGRESSISTA.

I

,
,

30
35
0

•

IProvidencias

mendio direta a irregularidade(s)
" Se=
:Qraticadas eS12ecificamente 120r de ten tor de

,
,

"

i

I
i

,

I

nrerrogativa de fora;
Encaminhmnet1to p:ara a 13° Vara da Iustica
Federal e= Curitiba/PR, gue, surgindo
eventualtnente da dos sobre nessoas que
detenham ,l2:rerrogativa de fora
imediatemente enviar ao STF.

~"'fJ
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i Tema principal:

Propin~s

I

REPAR)

I

Pessoas juridicas
citadas:

95
7

I
,,
I

30
35
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•

REPAR, UTC e ODEBRECHT
LNos mos de 2005/2006,JOSE JANENE solicitau
a ALBERTO YOUSSEF para buscar verba de
comissoes da empresa UTC, relativa a uma obra
da REPAR, que estava sendo executada em
coosarcio pela UTC e ODEBRECHT; a obra
totalizava R$ 2 bilhoes, sendo que a comissao
devida pela UTC foi de R$ 10 l11ilh6es, paga em
dez parcelas de R$ 1 milhaa em especle (algumas
vezes os valores faram entregues pessoalmente
P::)f ALBERTO YOUSSEF na sede da UTC em
Sia Paulo);
LA com.issao foi tratada por RICARDO PESSOA,
PAULO ROBERTO COSTA e JOSE JANENE.
Coube a ALBERTO YOUSSEF apenas recolher
o dinheiro e repassar a parte de PAULO
ROBERTO
COSTA,
do
PARTID O
PROGRESSISTA e de JOÂO GENU
LMetade da comissao foi paga pela UTC e metade
pela ODEBRECHT A parte da ODEBRECHT,
em tomo de US$ 1 O lI-ulho~s, foi paga mediante
c.ep6sito em conta de ]OSE JANENE em um
paraiso fisc~1. A conta foi aberta em nome de
RAFAEL ANGULO, sendo 1110vimentada por
JOSE JANENE,
LEntregava os valores <:liS comissoes -02 -UTC para
WALMIR PINHEIRO.

87

I

II

JOSE JANENE G; falecida), JOÂO GENU, PAULO
ROBERTO COSTA, RAFAEL ÂNGULO,WALMIR
PINHEIRO

8

IRemmo'

,I

Anexa 46 - REPAR (UTC e ODEBRECHT)

q

•

Pessoas fisicas
1 citadas:

pagas pela UTC e ODEBRECHT (obra na

In

Referencia:

39

TERMO DE COLABORA<;:ÂO N° 46

I

i

I
I

I

I

Providencias

V'

Sem menfâo dire ta a irregularidadelsJ
praticadas especificamente por de ten tor de

d
100
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"

12rerrogativa de foro;
Encaminhamento gara a 13 a Vara da Iustica
Federal em Curitiba/PR, gue. surgindo
eventuahnente dados sobre gessoas gue
det'enham nrerrogativa de foro devera
imediatemente enviar ao STF.
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TERMO DE COLABORA<;:ĂO N" 47

Referencia:

Anexa 47 - MENDES JUNIOR E GALVAO
ENGENHARIA (REPLAN)

Pessoas fisicas
citadas:

PAULO ROBERTO COSTA, WALDOMIRO
OLlVEIRA, LEONARDO MEIRELLES, JOAO
GENU

IPessoas juridicas

30
35
0

•

95
7

Resuma:

GALVAO ENGENHARIA, MENDES JUNIOR,
REPLAN, MO CONSULTORIA, RIGlDEZ,
LA GALVĂO e a MENDES JUNIOR executaram
O')l"3S junto â REPLAN (Paulineia) nas aoos de
2008/2009; foi acertado um comissionamento de
1% C0111 PAULO ROBERTO COSTA e
ERTON (da empresa GALVAo), numa rcuniao
dl gual tambcm participoujOĂO GENU;
LA c0111iss:1o de 1% foi paga pela GALVAO por
melC d, ernissao de notas das empresas de
WALDOMIRO (MO CONSULTORIA e
RIGIDEZ) e, possivelmeme, de alguma empresa
de LEONARDO (KFC ou HMAR)
da
A
parte
MENDES JUNIOR
foi
L
implementada tambem por meio de nQtas da
GFD, MO, RIGIDEZ e outras;
L Houve adltlvos nesres contraros sendo entâo o
comissionamemo de 2% devido pela MENDES
JUNIOR. O dinheiro relativo a essa comissao foi
recebido por ALBERTO YOUS5EF e todos o
detalhes controlados por JoAo GENU.

87

Icitadas:

In

q

Propinas pagas pela MENDES JUNIOR e GALVAO
ENGENHARIA

8

•

Tema principal:

I
I

Providellcias

""tJ'
t/

mencao direta a irregularidade(s)
" Sem
'0'"." .,~,"•••". ,." ...."."
l!rerrogativa de foro;
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Encaminhamento para a 13 a Vara da Tusti~a
Federal em Curitiba/PR, gue, surgindo
eventualmente dados sobre l2:essoas gue
detenham prerrogativa de foro devera
- ':' ililediiterr{~riti'e~~ar' ao'~STF~-'
-,- _:'' ' ';:

.
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39
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TERMO. DE COLABORAC;;ĂO N°. 48

iTema principal:

Anexa 48 - Refinaria Henrique Lage (REVAP)

Pessoas fisicas
citadas:

)ULIO CAMARGO, )OSE JANENE,
ROBERTO COSTA,)oAo GENU

Pessoas juridicas
citadas:

TOYO SETAL, REFINARIA HENRIQUE LAGE
(REVAP)

q

)

Referencia:

IReSUITlO:

LJUUO CAMARGO pagau urna COl1llssao para
]OSE ]ANENE de uma obra da TOYO SETAL
junto a REVAP; a comissao foi entre US$ 4
milhăes e US$ 5 milhăes, paga no exterior; os
pagamentos ocorreran1 entre final de 2006 e
2008;
LAo recebcr a contrapartida cm reais no Brasil,
ALBERTO YOUSSEF fez a "distribui~ao" do
dinheiro nas propor~oes de "costume", parte para
PAULO ROBERTO COSTA, parte para JOĂO
GENU e para para o PP, na pessoa de ]OSE
)ANENE.
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8

,,

PAULO

In

•

Propinas cnvolvendoTOYO SETAL e REVAP

,
I

30
35
0

Providencias

I,
I

a irregularidade(s) I;!raticadas
" Sem
esyecificamente
:gor
detentor
de
men~ao

"

I!rerrogativa de foro;
Encaminhamento nara a 13 a Vara da
Federal em Curitiba/PR

I

[usti~a

TERMO DE COLABORAC;;ĂO N° 49

Conforme expressamente consignado, rodos os termos estao individllalizados
e lacrados. As sintcses gue S30 apresentadas no presente reguerimento faram
feitas pela Ministeria Publico, que nao esta mantendo consigo copias dos
termos firJ11ados por ALBERTO YOUSSEF. Quanda da tamada da termo 50
(a segmr), houve a utiliza~ao do arquivo-base do termo 49, especialmente em
rela~ao as gualificayoes iniciais (primeira pagina e outra metade).
argl1ivo
original assinado e constante no HD gl1e segue anexo esta intacta. Mas diante

I

°

I~.

0

tJ/yJ
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da ausencia de anota~ao pela Ministerio Pllbhco no momento adequado de
tarus as referencias do termo, nao h~ COInO fazeI um resuma e das
providencîas a serem tomadas.
Deste moda, er.n t;eJayăQ, ao T.?p.MO. DE COLA1?qRAC;~O N", 49, apas, o
I desbc~~n;.ento·
ba tomar as seg~intes 'p"rovide~c'ia~':' '.
"....,.-:
a) se houver meoc;ao a irregularidades por pessoas detentoras de prerrogativa
de fora, ha se manter c6pia no ~ll1bito do STF, corn instaurayao de
procedimento propria;
b) se houver menc;:âo tCllllbcl!I a irrcglllaridades por pessoas /Jao detcntoms de
prerrogativa de fora, ha se extrair copia e enviar para a 13' Vara Federal de
Curitiba/PR;
c) se houver meoyao eXclllSiv{/IHellte a irregularidades por pessoas /lao detclltoms
de prerrogativa de fora, ha se enviar para a 1YVara Federal de Curitiba/PR .

I

In

I

TERMO DE COLABORAC;;ĂO N" 50
Terna principal:

.P bnilha de pagamentos de propinas por empreiteiras

Referencia:

Anexa 50

WALDOMIRO
OLlVEIRA,
LEONARDO
MEIRELLES, PAULO ROBERTO COSTA

87

Pessoas fisicas
citadas:

8

•

q

39

dos' envelopes',' se

95
7

Pessoas juridicas
citadas:

,

\

I

IReSUITlO:

30
35
0

•

OAS,
QUEIROZ
GALVĂo,
THOME
ENGENHARIA, TOYO
SETAL,
ENGEVIX,
GALVAO ENGENHARIA, SERVENG, FlDENS
ENGENHARIA,
CONSTRUCAP,
MPE,
ANDRADE
GUTIERREZ, UTC, MENDES
JUNIOR, CAMARGOCORREA, ODEBRECHT c
UTC
ENGENHARIA,
JARAGUA,
ENGESA,SKANSKA
LA planilha apresenrada refere pagamentos feitos
pelas empreS2S OAS, QUEIROZ GALVAO,
THOME ENGENHARIA, TOYO SETAL,
ENGEVIX,
GALVAO
ENGENHARIA,
SERVENG,
FlDENS
ENGENHARIA,
CONSTRUCAP,
MPE,
ANDRADE
GUTIERREZ, UTC, MENDES JUNIOR,
CAMARGOCORREA,
ODEBRECHT
UTC ENGENHARIA;
L Os pagamento de comissoes feitas pelas empresas
faram em especie ou por intermediod e contratas
cam
GFD, junto
as empresas de
WALDOMIRO DE OLIVEIRA
lTIcdiante
cobertura de empresas de LEONARDO

,

,
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dentre
elas
a
KFC
MEIRELLES,
HIDROSSEMEADURA;
LPagamcntos no exterior faram realizados nas
~ontas_. de .",f:-EQI\!~.9 _ .N.1:i::!l}ELţES, .e~
especial pela ODEBRECHT (como" ~~:
exemplo, as contas das empresas RFY e DGX
jllllto aas banc as Satandardt Chartered e HSBC

em Hong Kong;
LAs emprcsas ]ARAGUA e ENGESA tambem
aderiram ao sistema de comissionamento, mas nao
canstam da planilha;
operacionalizou de
LALBERTO YOUSSEF
alguma maneira o recebimento de vantagens
dcstas empresas em contratas corn a Petrobras;
L Havia orientac;:ao da lideranc;:a do pp e de
PAULO ROBERTO COSTA de cobrar
cOrrllssao de codas as empresas que celebrassem
;Îmbito
da
Diretoria
de
contratas
no
Abastccimenco da Petrobras;
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I

Sem mencao dire ta it irregularidadels)
Qraticadas eSl1ecificaITlente nor detentor de
12rerrogativa de foro ;
EncaITlinhamento p:ara a Ba Vara da Iusti!;:a
Federal em Curitiba/PR, sendo gue se
houver a,Qura~ao de alguITl nome de
integrante~
de dire do do PP e gue
detenham 12rerrogativa de foro deveni se<
icado ao STF

~

TERMO DE COLABORAC;:ĂO N° 51

!Tema principal:

Precat6ria devido pela Estado do

IReferimcia:

Anexa 52 - Precat6rio da UTC devido pela Estada
do Maranhâo

,

1

Pessaas fisicas
citadas:

i Pessoas jllridicas

Maranhăa

WALMIR PINHEIRO; AUGUSTO PINHEIRO;
JoAO A.llREU; MEIRE POZA;]OAO DE ABREU;
ADARICO NEGROMONTE; RAFAEL ANGULO.
UTC/CONSTRAN

citadas:

Resumo:

LA empresa UTC teria cn§dito de precat6ria c a m '
o Estado do Maranhăo no valoc apmximado d~

104
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R$ 113 milh6es, mas que estaria sendo vendido a
terceiros por cerca de R$ 40milh6es (um ter<;:o
do valor);
!LjQ"'O DE J'JlREU (Chefe da Ca" <<;;i~il<do< <
Governo do "Marimha na epoca) destacoll que 'o .
Estado queria ajustar este precat6rio, pafa evitar
certid5es
negativas
e
problemas
C0111
consequemente de credita; Ajustou-se que o valor
sena parcelado median te acorda Corn a
UTC/CONSTRAN, com uma comissâo de RS
10 milh5es a ser pago pela empresa.
L FOl relizado acorda jl1dicîal corn ° Estado do
Maranhao e a UTC/CONSTRAM para
pag.tmento em 24 vezes;
UOĂO DE ABREU rcccberia R$ 3 milh6es de
comissao;
ADARICO
NEGROMONTE,
RAFAEL ÂNGULO e uma terceira pessoa
levaram parcelas de aproximadamente RS800mil;
ALBERTO YOUSSEF recebeu comissao de RS
1,4 milhao.
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TERMO DE COLABORA<;:ĂO N" 52

30
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ITerna principal:

Propinas junto

a empresa SANKO

IReferencia:

Anexo 53 - SANKO

IPe"oas fisie.s

MARCIO BONILHO, EDUARD O LEITE, JOAO
AULER, DALTON, EDUARD O iErTE (estes treS ci'!.
empresa Camargo Correa), LUIS NASCIMENTO,
CARLOS PIRES (estes dois acionistas da Camargo
Correa); NAZARENo. RICARDO e WAGNER
(estes tres responsaveis pelos contratos da Jaragl1ă)

citadas:

Pessoas j llrfdicas
citadas:

Resuma:

CAMARGO
SANKO,
CORREA,
REPAR
(Refinaria Presidente Gett'llio Vargas ilO PJrana);
JARAGUÂ; RNEST (Re6naria Abreu e Lima, no
Nordeste);
0/ A

empresa

SANKO

eea

respansavel

105

bY

pela

~

;

Reclam:u;ao n° 17.623/PR cisao p6s depoimentos ALBERTOYQUSSEF

fornecimento de tubos e serviyos de logistica,
passando por dificuldades financeiras;
LALBERTO YOUSSEF mantinha contatos com
MARCIO ,BONILHO junto a SANKO;.
LHouvc sngestâo de ALBERTO YOUSSEF para
EDUARD O
LElTE
(da
CAMARGO
CORREA) quc adquirisse tubos da SANKO
SIDER para uma obra, aproveitando-se cssa
ncgoCla<;:ao
para
colocar
em
dia
"comissionamentos
atrasados",
pois
a
CAt'v1ARGO
CORREA
estava
tenda
"problemas" em pagamento de comiss6es por
conta da denominada Operayao Castelo de Areia;
LO contrata foi assinado entre a CAMARGO
CORREA c a SANKO SIDER;
LHavia ila epoca R$ 15 l1lilh6es pendentes a tltulo
de "comissoes" junto a REPAR (Refinaria
Presidente Geeulio Vargas, no Parană);
LPara ajustar pagamemos da CAMARGO
CORREA a tlrulo de serV1<;:m prestados e o gue
fara pago de comissoes, ALBERTO YOUSSEF
fez UI11 "ajuste de contas" cam MARClO
BONILHO, tendo sido elaborada uma planilha;
foram trocados emails entre YOUSSEF e
FABlANA ESTAIANO por intermedio do email
paulogoia58@hotmail.com
(documentas
apreendidos no escritario da empresa GFD);
LAs comiss6es jU!1to a empresa CAMARGO
CORREA foram tratadas corn jOĂO AULER,
DALTON c EDUARDO LEITE, scndo que os
acianistas LUIS NASCHv1ENTO c CARLOS
PIRES tinham conhecimento integral do assuota,
seoda previameote consultadas acerea das
conussoes;
LA empresa jARAGUA pagau uma divida relativa
a um comissionamenta juma a um eontrato da
RNEST (Refinaria Abreu eLima - ou Re6naria
do Nordcste) de RE 1 milhao (o contrato era de
cerca de R$ "1 bilhaa); a comissao dcvida pela
JARAGUA foi paga pOl" meio de doa<;ocs oficiais
e
contratos
cam
a
empresa
MO
CONSULTOARIA;
LOs responsaveis pelos contratos na]ARAGUA era
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os vice-pcesidentes NAZARENO, RICARDO~
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VAGNER;
~_Jt$ 20 milh6es cstavatn liga dos a repasses da
CAMARGO CORREA ao esquema de
catelizar;ao e comissionamento. Destes RS20
milh6es, aproxîmadamente R$15 milh6es [aram
contabilizados por ALBERTO YOUSSEF como
sendo repasses de contratos da REPAR (vide
planilha e cmails referi dos)

"

•

a irregularidade(s)

cs~ecificamente

12raticada,Ş;

detentor

de

I2rerrogativa de fora;
EncaITlinhamento 12ara i! 13 a Vara da
Federal em Curitiba/PR

Il1Sti~a

12 0r

In
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Sem men\.<3o

q

Providencias

: Tetna principal:
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TERMO DE COLABORA<;:ÂO N" 53
I Propinas pagas pe1as cmpresas SKANSKA e

Refed'mcia:

87

PARANASA

95
7

Pessoas fisicas
citadas:

IPessoas jurfdicas
Resuma:

30
35
0

•

citadas:

Anexa 54 - SKANSKA

DlRETOR
DA
EMPRESA
SKANSKA
CHAMADO
"cLAuDlO";
LEONARDO
MEIRELLES; PAULO ROBERTO COSTA; jOAO
GENU
SNAt'SKA,
PROjETOS

PARANASA

ENGENHARIA

E

L Uma pessoa de nome Claudio, diretor da empresa
SKANSKA, ajuseoL1 com ALBERTO YOUSSEF
o pagamento de uma comiss:J.o de 0,5% sobre l1111
contrato assinado e relacionado com a
COMPERj (Complexo Petroguimico do Rio de
Janeiro);
L ALBERTO YOUSSEF recebeu RŞ 4 milhoes
mediantc contratos de prestayoes de servi<;os por
parte de uma fornecedora da SKANSKA de
1l0n1e
PARAN ASA
ENGENHARIA
E
PROjETOS:
L A PARANASA i uma empresa gue firmou
contr<ltos C01ll a GFD INVESTIMENTOS e
cam empresas de LEONARDO MElRELLES,
dentre elas a HMAR e a KFC (vide documentos

107
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apreendidos
na
empresa
ARJlOR
CONTABILIDADE);
LOs valores pagas por comiss6es pela PARANASA
provieram de superf~turament.os dos conţratos
en~i-e ~la e a SKANSKA (o pagamento ~corre~
em 2012);
LQue o valor das cOll1iss6es faram repartidos da
forma "usual"; 60% para o PP; 30% para PAULO
ROBERTO COSTA, 5% pa" ALBERTO
YQUSSEF e 5% para jOĂO GENU

.-..."
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il irregularidade(s) praticadas
especificamente
por
detentor
de
prerrogativa de foro;

II' Sem mencăo

'" Encaminhamento para a Ba Vara da Justica

Federal em Curitiba/PR

IAq~isi~ao de

Refercncia:

!Ancxo 55 - Helic6ptero de J0.AO ARGOLO

PeSS08S

UITI helic6ptero pela Deputado Federal
jOAOARGOLO

87

95
7

i

juridicas

citadas:

•
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Tema principal:

Pessoas fisie as
citadas:

Resumo:

30
35
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Providencias

I

DEPUTADO FEDERAL jOĂO ARGOLO

IGFD

,

LO Deputado Federal JOAo ARGOLO adqlliriu
llm helic6ptero usada em 2012. Coma nao tinha
dinheiro para pagamenta das presta~6es, pediu
dinheiro empreseado a ALBERTO YOUSSEF,
que negau a emprestima. Prap6s entaa gue AY
guiease as presta~6es, ficasse cam a aeronave,
emprestando a aeronave ate a campanha e1eitoral.
Foram pagas RS iOO nul pela aeronave poe
intermedia da empresa GFD, mas sem
formalîza<;:ao de contrato.
LJOĂO ARGOLO em integr:lllte do rol de
parlamentares do PP glie recehia repasses mensais
a partir de cantratos da DiretarÎa de
Abastecimento da Petrobras.

.,.

Referencia

ao

Degutado

Federal

IOĂO

,/

'ţi

lOR

~
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83

ARGOLO.
ti Manutendia no Suprema Tribunal Federal

.,',

Tema principal:

Pagamentas de propin;\ pela TOSHIBA para vencer
licita<;:ao

I

Anexa 56

Pessoas llsicas
citadas:

jOÂO VACCARI. MARICE.
PRESIDENTE DA TOSHlBA
DIRETO DA TOSHIBA DE
WALDOMIRO DE OLIVEIRA

Pessaas juridicas
citadas:

DOS
MO
CONSULTORIA.
PARTIDO
TRABALHADORES. PARTIDO PROGRESSISTA
LA Tashiba participau de uma licitalTaa em 2009
ou 2010 para obra na COMPERj, na ardem de
aproxil11.adamente RS 130 milh6es;
LO presidente da Toshiba no Brasi! e o diretor
comercial (de llOllle PIVA) trataram dirctamente
com Alberto Yallssef para dar 1% do valor da obra
para o PP e 1% para o .PT, senda gue o valor do
PT foi negociado diretamente C0111 jOÂO
VACCARI, gue era guem representava a PT nas
,
reccbimentas das propinas orillndas da Petrabras;
LForam usadas repasses a MO CONSULTORIA
para a pagamenta da propina;
LA Tashiba efctuou transferencias para a conta da
MO CONSULTORIA e Alberto Youssef sacoll
m valores
CIlVIOll R$ 400 mii para uma
"emissaria" dc VACCARI, chamada MARI CE;
LDos valares recebidos da TOSHIBA de 1%, 60%
emm p.1ra a Pp, 30% para PAULO ROBERTO
COSTA. 3% para jOÂO GENU. 5% pa",
ALBERTO YOUSSEF, dcduzidas os "custoS" de
apcraciOl:aţiz:!lTaa (20%), coma emissJo de natas
e impostos: destes 20%, 14.3% eram para
WALDOMIRO DE OLlVElRA. glIe cuidava da
contabilidade das empresas lItilizadas, de quem
Alberto Yaussef"comprava" as notas fiscais;

8

(Resuma:

jOÂO GENU.
DO BRASIL,
NOME PIVA.

In

)

q

Referen eia:

•
,
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Providencias

TERMO DE COLABORA<;:ÂO N" 56
TeITla

Vantagens ilîcitas pagas pela Br;1sken

Anexa 57 - "Contas no exterior"

Pessoas fisicas
citadas:

loAo PROCOPIO, LEONARDO MElRELLES,
CARLOS ROCHA (CEARÂ) , lOSE RICARDO
(OAS)

Pessoas juridicas
citadas:

SANTA TEREZA SERVICES, DGX, ELITE DAY,
RFY, SANTA CLARA, EBANO

\ I

LRefere as contas de terceiros gue utilizava no
exterior, relacionadas 110 Anexa 57;
LDentre as contas estaval11 as da empresa SANTA
TEREZA SERVICES, de loAo PROCOPIO,

87

8

ReSUITlO:

q

Referencia:

In

•

principal:

,

30
35
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•

95
7

quc recebiam depesitO de "caixa 2", dentre el:ts

da OAS;
LA partir das conta da SANTA TEREZA realizava
transfen~ncias
para
outras
contas
de
LEONARDO MElRELLES (DGX, ELITE
DAY, RFY), sediadas em bal1cos 110 exterior e os
ingressos 110 paîs se dava mediante operar;ao caba;
LFazia dep6sitos tambem em outras comas por
determinar;ao da OAS;
Uoao Proc6pio possuîa duas empresas de name
SANTA CLARA e EBANO, gue tambem
mantinhalll camas na exterior no b:mco PKB, e
gue eram utilizadas para 1110vimentar recursas
ilicitos;
L USQU contas tambem indicadas por CEARÂ
(CARLOS ROCHA);
LCobrava 3% da OAS sobre os valores
movimentados 110 exterior e no Brasil;
LA tabela constante nas fls. 76/81 foi elaborada por
JOSE RICARDO, UITI dos dirctores da OAS,
para contrale dos valores movimentados;
LEnttegou valoces or;undos d, opera"o cab~~
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de
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inluneras oportunidadcs e lugares diversos para a
OAS;
determina~oes
partiam
de JOSE
ILTodas
RICARDO, que era o interlocutor da OAS
quanto ao tema de distribui<;:âo de valores.
~ecificamente

nor
12rerrogativa de fora;

LEncaminhamento para a 13' Vara da Justic;a
Federal CITI Curitiba/PR

In
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,

w
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Tema principal:

Tentativa de regularizac;ao das atividades da empresa
LABOGEN

Referencia:

Anexa 58 - Labogen

Pessoas juridicas
citadas:

I
!

I
I

95
7

Resuma:

8

INenl1l1l11a detcntora de pl"crrog;:ttivl de fOlD ql1C tenha I
praticado qualquer ato i11cito

ILABOGEN, KFC, HMAR, PIROQUÎMICA, RFY e

I

87

Pessaas fisicas
citadas:

30
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DGX

! ILHavia

dividas de LEONARDO MElRELLES
relacionadas a depasito feitos pelas emprciteiras
qne mantinham contratos corn a Petrobras juota
as
LABOGEN, KFC, HMAR,
empr;:sas
PIROQUIMICA, RFY e DGX, se-nda gue
,I
depois estes recursos seriam ressarcidos a
ALBERTO YOUSSEF. Estas dividas chegram a
cerca de US$ 5milh6es;
La LABOGEN precisava uma regulariza~ao junto
ao Mini~teria da Saude; teve auxilio do Deputada
ANDRE VARGAS e realizotl uma reuniao corn
ele,
CÂND IDO VACAREZZA, PEDRO
ARGESE e o cntao Nlinistro da Saude
ALEXANDRE
PADILHA;
nao
hOllve
1
pagamento
e
nem
foi
solicitada
qLlalqller
,
vantagem jlicita por ANDRE VARGAS e
ALEXANDRE PADILHA

I

I

I
I

I

'"

Ha

;
lnen~âo

a notnes de detentores de
I2rerrogativa de fora, ma, eXl7!ressalnente
refer(~ncia
gue nâo haveria, no casa,
gualguer irregularidade I2raticada l7!0r deles;

,
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LEncaminhamento para a 13 a Vara da Justic;:a
Federal em Curitiba/PR

TERMO DE COLABORA<;:ĂO N" 58

Referencia:

Pessoas nao detentoras de prerrogativa de foro

Pessoas fisicas
citadas:

RAFAEL ÂNGULO, PAULO ROBERTO COSTA,
WALMIR PINHEIRO, PEDRO PAULO LEONI
RAMOS, jOÂO GENU, jULIO CAMARGO,
FERNANDO FALCÂO SOARES

Pessoas juridicas
citadas:

UTC,
CAMARGO
CORRJ';A,
SKANSKA,
jARAGUÂ, ODEBlliCHT, TOYO SETAL, OAS,
GPI INVESTIMENTOS

I

q

lista denominada "Transcareca - 2013"

LRefere uma lista denominada "Transcareca 2013",
que foi elabora por RAFAEL ÂNGULO, dizcndo
respeito a valores transporta dos ilicitamentc pela
policial federal]AlME, conhecido coma "careca";
LOs lan'Tamentos de 10.1.2013 e 12.3.2013 se
refercm a cntregas de valores a PAULO
ROBERTO
COSTA,
relacionados
a
comissionamentos de propinas jUlltO a Petrobrâs;
LAp6s a saida de PAULO ROBERTO COSTA d;]
PETROBRĂs, as empresas UTC, CAMARGO,
SKANSKA,jARAGUÂ e ODEBRECHT;
L Os laoyamentos relacionados ao nome de
WALMIR PINHEIRO referem-se a "caLx3 2" da
empresa
UTC,
CUJos
recursos
eram
disponibiliza dos a ALBERTO YOUSSEF para
utilizar onde fosse determinado pela empresa;
LA anotayao "PP" refere-se, no casa, a PEDRO
PAULO LEONI RAMOS, da empresa GPI
INVESTIMENTOS, para pagamento de valores
segundo determinado pela empresa;
LQue as refen!l1cias a "l11ercedăo", "gordo",Joao" c
"ronaldo" rcferem-se a JOAO GENU, gue saa
refercntes a canuss6es pagas a ele ou repassadas a
PAULO ROBERTO COSTA;
t/ As anotay6es de "BAlAN O" referem-se a valores

78

Resuma:

eOl
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Anotayoes
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Tema principal:
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IV, Da homologacao do acordo de colaboradio
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petis:ao anterior, ja foi formulado pedido de ho-
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entreg1.1es a FERNANDO FALCĂO SOA~S conhecido coma baiana - a pedido de ]ULIO
CAMARGO;
ti' _Q1.1: a ,~:;?~~~~?,). I~j~_~g~a'.' rcf~rţ;::-_se a ~ntn;gatS
feitas a ma-nda da'empresi OAS;
..
LA anota<;aa "]ulinho" refere-se a entregas feitas a
JULIO CAMARGO, da cmpresa TOYO, no
escrit6rio deIe no l=l.io de Janeiro;
LRecebcu valores da empresa UTC, l11~lS n~o tem
um controle efetivo, e o que recebia da UTC
eram entregues de acorda corn as orienta<;6es de
WALMIR PINHEIRO

lllologas:ao do acordo de colaboras:ao ajustado corn AI-

berto Youssef
em

relac;ăo

(nos mesmos lnoldes do procedimento adotado

a colabora<;:ao

de Paulo Roberto Costa)

de modo a

garantir, do moda mais seguro posslvel, s-imultaneamente, o interesse pLlblico e os direitos do reu colaborador.
EIn proi da clareza e seguran<;:a juridica, o acordo foi feito na

forma escrita, explicitando os dîreitos e

05

deveres de cada parte.

Em todos os atos relativos ao acordo, nos termos da Lei, o colaborador esteve acompanhado de advogado de sua livre elei<;:ao

113
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la apresentados, refere-se
gue as clâusulas do acordo submetido a homologac;:ao nao constiOS

argumentos
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Reiterando

tuem_-TIovidade no ·direito patrio. Mais de 20 ·(vinţe) acordos seme-;-

CC5 do Ministerio Public o Federal. "

39

lhantes foram feitos no caso Banestado, pela Forc;:a Tarefa do Caso

Esse modelo de acorda foi tambenl o finnado corn o cobbo-

q

rador Lucio Bolonha Funaro no bojo da Ac;:ao Penal

11.

470, o gual,

In

entretanto, por guestoes de competeneia, foi enviado para uma
Vara Federal do Estado de Sao Paulo, na gual houve

homologac;:ăo.

Anahsando clâusula de sigilo em acordo detalhado de cobbo-

78

rac;:ao prem,iada identica ao ora apresentado a VExa., feito naquela
oportunidade pelo Ministerio Publica Federal corn colaborador
Caso Bertholdo, ainda que adstrita ao aspecto especîfico gue

78

110

lhe foi submetido (o sigila do acordo), a P Turma do STF reco-

30
35
09
5

nheceu a importância do instituto e, indiretanlente, acolheu a regubridade aparente do acordo, uma vez gue, se houvesse violac;:ao

facial

a Constituic;:ăo, caberia Jwbeas (OlPIlS de oficio. Em seu voto, o

Ministro Carlos Edtro ressaltou, dentro do contexto do direito

fundamental â seguranc;:a publica, "como constitucional a lei gl1e
trata da delac;:ao premiada". Em seu entender, ainda, "o delator, IlO

fundo, a luz da

Constituî~ăo,

e um

colaborador da Justiya" (HC

90.688-S/PR, ReI. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/02/2008,

DJE Pllblicodo em 25/04/2008).

R

4 BALTAZAR JUNIOR, Jose Paulo; MORO, Sergio Fernando (org.). Lwagem de diuheiro. Comenrârios a lei pelos jl/[zes das tlaras especializadas em hOllle/Jagem aa Mi/listro Ci/son Dipp. Porto Alcgre: Livraria do Advogado, 2007.
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Destaca-se, por relevante, que o presente acorda jâ foi de-

83

vidatnente adaptado em algumas cIausulas (especialmente
no que tange ao direito a recurso.) --em ,razao de glosas parciais ;no

39

gue tange ao acorde apresentado a Vossa Excelencia anteriormente

e gue fora firmado cam Panla Roberto Costa. Assim,

e garantido

ao reu colaborador todos os recursos posslveis, excepcio-

)

Com efeito, a

hOl11ologa~ao

do acorde escrito, antes de ser

prevista na Lei 12.850/2013, desenvolveu-se coma uma pratica ju-

78

dicial vinculada a um sistema de justi<;:a consensual. Enquanto as
clausulas e conteudo do acordo sao estabelecidas em perfeito
ajuste de vontades entre as partes envolvidas (Ministerio Publica e

78

° reu, com seus advogados), incumbe ao Poder Judiciario avaliar a
legalidade dos termos do acordo.
Estabelece a Lei 12.850/2013, em seu an. 4°, §8°, ql1e a

30
35
09
5

I

In

•

mos do pacto avens:ado.

q

nados aqueles que ferern por ele interpostos contra os ter-

acorda nao sera homologado quando

U

ndO afender aos requisitos le-

gais".

N o presente caso, o Ministerio Public o Federal entende

que restaram preenchidos todos os requisitos legais essenciais (formais e materiais) no acordo firmado corn Alberto

Youssef, razao pela qual,

C0111.

fundal11.ento no art. 4°, § 7°, da Lei

11.12.850, submete ao Supren10 Tribunal Federal para a devida ho-

mologa<;:ao, ora apresentando os termos ajustados, bem as-

situ o teor dos depoimentos (anteriormente resunlidos).
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39

sua!

Na bnha do que defendido reiteradamente pelo Ministerio
Publica em casos similares e segundo sucessivos precedentes desse

I

,

a cisao

processual coma regra, mantendo-se as apura<;:oes perante o Su-

In

e,

q

Supremo Tribunal Federal mais recentes, hâ se proceder

prema Tribunal Federal ou tribllnais cam competencia originâria
rela({ăo

aos eventuais detentores de prerrogativa de fora.

8

apenas em

110

dia 13.2.2014, no julgamento do

87

Em decisao tomada

Agrava Tlegimental no Inquerito 3.515, apos negar provimento a
recurso (agrava regimental) interposto contra o desmembramento

95
7

do referi do inquerito que corre perante o STF contra deputado
federal pela suposta prâtica dos crimes de lavagem de dinheiro,
ocultac;:ao de bens e corrl1pc;:ao passiva, o plenario do Suprema Tri; J

conexao ou continencia, o desmembramento do processo passe a

30
35
0

•

bunal Federal adotOll o entendimento de ql1e, em caso de eventual

ser a regra geral quando houver correl1s sem prerrogativa de foro
no STF. O entendimento majoritario foi conso1idado no vota do

Ministro Luis Barraso, embora a ementa final naa fac;:a essa especi-

ficac;:aa.

Colhe-se do vota do em..inente Relator_na leadillg case, Minis-

tro Ban-oso, propando que IIse estabelera o criterio de que o desmcm-

brame/1!o seja a ,egm gemi, adlllitil1do-5e exce,"o /105 caS05 em que as~
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relevantes estejam de talJarma relacianados que a J!~lgamel1ta

a prestarao jHrisdicional.

separado

C0ll10 regra,

83

possa oeasiol1ar preju{zo relevante

el11

·essa situayao tende.a ser mais comum nas casos em.que haJa ,Ul11a quanti-

39

dade expressiva de el1.IJolvidos, mas esse 11ao hd de ser o parâmetro dete/'mi/laI/te. Incorprl"alldo observorao Jeita pela iV!inistro Teori Zavoscki e
riferel1dada por Of./tros l1Iembros do colegiado) acrescenfo qlle o des/JIembra-

q

mel/to) eOl'11O regra, deve ser detemlillado Ila primeira oportunidade poss[vel, taa logo se passa constatar a inexislel1cia de potencial

In

relevante!1 .

pr~jll{zo

Esse entendirnento foi corroborado tambem por Vossa Exce-

8

lencia, nabre Relatar, que, em situac;oes similares, tem tambem de-

87

terminado o desmembralnento dos feitas, inclusive ex cifficio, v.g.:

95
7
30
35
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•

[ ... ] A ngor, a eompeteneia do Suprema Tribunal Federal para julgar as autori da des detentaras da prerrogativa de
fara restrInge-se aguelas arroladas no art. 102, 1, b, e, da
Constîtuiyao da Reptlblica, de moda gue os parâmetros definidores da eompetencia desta Carte, constitucionalmente
estabelecidos, nio padem ser altera dos por regras de conexao ou continencia. Par eSSa razăo, em recente julgamento
(Agrava Regimental no Inq. 3515/SP, de Relatoria do Min .
Marco AureIio, DJe de 14-03-2014), o Plenâria desta Corte
consolidou o entendimento de gue o desmembramento
deve ser a regra, dada a manifesta excepcionalidade do fora
por prerrogativa de fun~ao, ressalvadas as hip6teses em gue a
separa~ao possa causar prejuizo relevante:

"COMPETENCIA - PRERROGATIVA DE FORO NATUREZA DA DISCIPLINA. A competencia por prerrogativa de fora e de Direito estrita, nao se podendo, considerada conexao ou continencia, estende-Ia a ponto de
alcanyar inquerito ou a<ţao penal relativos a cidadio comun1."
/
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[. .. ] NiiC? s~ trţila qe HI1~.a, qlJcstiio, d.c cc:nvenienâaJ
mas -dc fixar o jl/iz ~wt~,ral. Se o Sl,prcn.io 11'50 eJUiz 'i1at,',ral para
o inquerito, devc envia-Io para o juiz competente imediatamenle".

39

do

Supr:~mo.

83

Na oportunidade, proferi voto nos seguintes termos:
"A colllpetencia do Supremo e restrita e so CIII- situClfoes excepcionais,jl-lstificavâs por razces objetivas, que se r"nstala CI competcl1cia

In

q

No casa, e possivel individualizar a suposta conduta
de caeLi um dos em tese envolvidos, de moda gue n:1:o se verifica raza o objetiva a obstar o desmembramento (Ing 2601
QO, Relator{a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Plen o,
DJe de 17-05-2013; AP 396, Relator{a): Min. CĂRMEN
UJCIA, DJe de 28-04-2011).

30
35
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78

78

Ante o exposto, determina o desmembramento do
inquerito, para que prossiga a competeneia desta Carte apenas em relat;:ao ao denunciado [ ... ], COm encaminhamento
de c6pia integral dos autos ao jUlzo da la Vara Criminal da
comarca de Blumenau/SC, para as providencias cabîveis em
relalţao aos demais denunciados". (Inquento n. 2.988-SC,
decisao de 3.4.2014)5

N o presente case, a Clsao revela-se como uceessâ ria e

fundamental, tanto por nao gerar qualquer prejuizo aos investigados conlO especialmente pela circunstância que nao ocasionad. tu-

nlUltos

e ira permitir a otimizayao de

todas as linhas de

investigayao necessârias na tentativa de melhor elucidar os fates,

conforme pennissivo do art. 80 do CPp, secundado por reiteradas
decisoes do Supremo Tribunal Federal.
Importante explicitar que, no caso de alguns depoimentos

de Alberto _Youssef,

ha referencia il algumas "opinioes" no

5 No l11esmo sentido: Inquerito 2918-PB, Relator Ministro Teori Zavascki.

Decisao de 31.03.2014.

I
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sentido de "acreditar" gue determinadas pessoas pudessem saber

83

ou soubessem de praticas ilîcitas, notadanlente algumas detentoras
de prerrQgativa de forc. -Refere ainda, ~outr9s.-casos"I?-omes.de de-.,
năo

declina nenhU111 ou panos

39

tentores de prerrogativa de fora, mas

detalhes do gue teria ocorrido. ETIl Qutras situa<;:oes, faz lnem;:âo a
nomes de parlamentares, mas nio indica efetivamente nenhum

em tese .

)

In

•

q

dada de que sequer tenham participado em condutas criminosas

Impende referir expressamente tam bem gue, no micio do

Termo de

Colabora<;ăo

n. 2, Alberto Youssef, espontaneamente,

8

destacoll genericamente que, quando se referin na linha anterior

87

do mesmo depoimento ao termo "Palâcio do Planalto", seria uma
menc;:ao tanto a Luis lnâcio Lula da Silva, Gilberto Carvalho, Ildeli

95
7

Salvatti, Gleise Hoffmann, Dilma Roussef, Antonio Palocci, Jase
Dirceu e Edson Lobao. Na seguencia, iniciou prapriamente dita a
depaimento com detalhamento de

fatas.

De anâlise conjunta dessa referencia corn outras em gue disse

tambem acreditar gue determinadas pessoas soubessem dos fatas

30
35
0

•

/101)05

nao pa de gerar, automatlcamente, providencia de

investiga<;:ăo

di-

reta guanto a eles se nao hâ nenhuma indica<;:aa sequer de um

da do gue permita essa conclusao.
Nestas situac;:oes, nao havendo un1a indicac;::ao corn ind:f-

dos tn{nirnos· de participacrao de evencllais agentes, na linha de

reiterada jllrisprudencia do Suprema Tribunal Federal (v.g. HC
82.647-PR),a ardenamenco jurîdica e a necessâria prudencia

119
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unpoem obstâculo a pleito de instaurac;ao de procedimentos

83

perante o Supremo Tribunal Federal (vide especialmente ter-

mos de depoimentos n.s.2, 14,19,41.e57) ..... .

",.,"

e fundamental tam-

39

De gualquer forma, e em complemento,

.,

bem_ deixar bem expresso gue taI (oI1Ch/550 111omel1tâ,1ea e illicial
implicara jamais em nao

ado<;:ăo

năo

de providencias para a apurayao

q

de condutas de quaisquer eventuais envolvidos, desde que, porern,

In

estejam presentes os pressupostos exigidos pela ordenamento jurîclico, notadamente indîcios de participayao ou omissâo corn influ-

8

encia no resultado dos fatos crim.inosos.

87

VI. Das providencias em relacao a cada um dos ter-

95
7

Diante das considera<;:oes faticas supramencionadas e dos fUll-

dalnentos de direito que embasam a solu<;:ao na linha dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, entende o Ministerio

30
35
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Publico Federal:

a) como se tratam de detalhamentos para compreensao de

como funcionavam a maioria dos esquemas de fraudes no âmbito
especialmente da Petrobras,

ha

se proceder

a copia

do tertno

1 e juntar efi todos os procedimentos que ficadio no âmbito do .Suprenlo Tribunal. rernetendo-se copia para os

deulais ca sos, eUl que

ha cisao;

b) deve ser mantido no Supremo Tribunal Federal o
termo n. 54 (cinquenta e guatro), autuandO~damente,

120
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com ulterior vîsta ao Procurador-Geral da Republica para a ana-

83

lise das providencias a serem tomadas:

c) âevem ser maiItidos 'no Supremo'-Tribunal;;Pederal'os'"

39

seguintes termos de depoimentos, autuando-se separadamente,
cam ulterior vîsta ao Procllrador-Geral da I=lepubbca para a analise das providencias a serem tomadas, remctendo-se copia para o
a

tambem para a 13 Vara Federal

q

Superior Tribmzal de Tllstifa e

In

de Curitiba: J (tres), 14 (quatorze), 24 (vinte e quatro), 26 (vinte
e seis), e 29 (vin te e nave);

d) devem ser mantidos no Suprema Tribunal Federal os

8

seguintes termos de depoimentos, alltllando-se separadamente.

87

com ulterior vista ao Procurador-Geral da l:z.epublica para a analise das providencias a serem tomadas, remetendo-se copia tambem

95
7

para a 13" Vara Federal de Curitiba: 13 (treze), 16(dezesseis),
17 (dezessete), 18 (dezoito), 20 (vinte), 28 (vinte e oito), 35 (trinta

e einca), 37 (trinta e sete), 40 (ql1arenta) e 44 (quarenta e ql1atro);
e) devem ser encaminhados ao Superior Tribunal de

30
35
0

Justica, corn copia para a 13 01 Vara Federal de Curitiba, o

termo n. 30 (trinta);
f) devem ser enca111inhados

tiba os termos 02 (dois),

a 13" Vara

Federal de Curi-

04 (quatro), 05 (cinco), 06 (seis), 07

(sete), 08 (oito), 09 (nave), 10 (dez) ,

11

(onze), 12 (doze), 15

(quinze), 19 (dezenove), 21 (vinte e um), 22 (vinte e dois) , 23
(vin te e tres) , 25 (villte e cineo), 27 (vinte e sete), 31 (trinta e um),

32 (trinta e dois), 33 (trinta e tres), 34 (trinta e guatro), 36 (trinta e

121
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seis), 38 (trinta e oito), 39 (trinta e nove) , 41 (quarenta e um),

83

42(quarenta e dois) , 43 (quarenta e tres), 45 (quarenta e cinco), 46
(quarenta.e seis) , 47 (quarenta e sete), 48 (quarentae ojto), 50(cin7.

e

tn~s),

39

quenta), 51 (cinquenta e um), 52 (cinquenta e dois), 53(cinquenta
55 (cinquenta e cinco), 56 (cinquenta e seis), S7 (cinquenta

e sete) e 58 (cinguenta e oito);

mos

estăo

ter-

Iaera dos e individualizados. Quando da tomada do

In

e,

05

q

g) conforme destacado individualizadamente, todos

Term,Q n. 50, houve a utiliza y8.o do arquivo-base do termo anterior (49), especialmente em relayao as qualificayoes ioiciais (gue

78

saa padroes para todos os termos). O arquivo original assinado e
tambem constante no HD que seguern em anexa estao 1ntact05.

78

Mas diante da ausencÎa de anotayao pela Ministerio Publica Fededa na ln01nento adequado de todas as referencias no termo,

DaO

ha coma [')Zer pedido especifico das providencias a sereln tomadas.

•

30
35
09
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Deste moda, em

relayăo

ao termo de colaborayao n. 49 (qua-

renta e nave), apes o deslacramento dos documentos, ha se tamar as seguintes providencias

(todas CI11 [oI1S0nâ11CÎa

[0/11

tudo o que ja

reql'lerido efi! relnţao aos dCl'llais):

a) se hOllver menyao a irregularidades por pessoas detentoras

de prerrogativa de foro, ha se manter c6pia no âmbito do STF,

com instaurayao de procedimento(s) proprio(s);
b) se houver menyâo

fambe,n

a irregularidades por pessoas

l1ao deten foras de prerrogativa de fora, hâ se extrair c6pia e enVIar

p

para a 13'Vara Federal de curitiba/PR

122
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c) se houver men<;:ao exclusiva111ente a irregularidades por pes-

83

soas nao detentora5 de prerrogativa de fora, ha se enVlar para a 13 2

39

Vara .Federal de Curitiba/PR .

VII. Dos requerimentos

Diante de tuda gue foi exposto, o Procurador-Geral da Re-

q

autua<;:ăo

do presente expediente coma expediente

In

a) a

apartado, registrando-se coma "oculta" e "eITl segredo de

8

Justis:a", corn distribuîdo por dependencia (mas sem apensa-

87

menta) aos auto5 da Reclama<;:ăo Il. 17.623/Pl<--;

b) reconhecimento da validade de todos os procedimentos
adotados na tOHuda dos termos de depoimentos DIa apresentados,

95
7

devidamente lacrados;

c) a autorizac;:ao para que o Ministerlo Publica Federal n1an-

tenha cOllsigo uma das duas vias dos depoÎwcl1tos assinados;
d) a autoriza<râo para que o Ministerio P6blico Federal man-

30
35
0

e,

publica requer:

tenha comigo copia el1J mÎdia dos depoimefltos gravados prestados por

Alherto Youseff;

e) nos termos do disposto no art. 4°, § 7° da Lei n.

12.850/2013, a

reiterafăo

do pedido de homologayao do acordo

de colaborayao finnado corn Alberto Youssef;
f) as cisoes dos expedient~s nos terll10S em que deta-

lhado anteriormente;

123
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g) a instaurat,:âo de procedimentos autonolll0s para cada

83

termo enl que haja competencia do Suprema Tribunal Federal -

todos distribu{dos. por dependel1cia ao e. Ministro Teori

Za~ascki-,-'para

39

posterior anMise individuaJizada das providencias a serem. tomadas;
h) se assim entender Vossa Excelencia, a designa<;:ao de Juizo
Federal para adot.1r as providencias relacionadas

a execuţăo

In

q

acorda do Ministerio Pllblico Federal corn AJberto Youssef.

Brasilia (DF), 16 de dezembro de 2014.

78

,td.~ ) ~

ROdt4gb 5ăJot

-:-&>..--0 j l'

Montelro de Barros

•
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78

Procurador-Geral da Republica

,o,

124

do

83

TERMO DE CONCLUSĂO

39

Fa~o estes autos conclusos ao Excelentissimo Senhor Ministro Relator.

q

FABIAN
Matrieula 2535

30
35
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95
7

87

8

In

•

PETI<;:ÂO 5.278 DISTRITO FEDERAL

83

: MIN. TEORI ZA VASCKI
:MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
:PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

DECISÂO: 1. Trata-se de

39

REI.ATOR
REQTE.(S)
PROC.(AlS)(ES)

representa~ăo

criminal formulada pela

•

2. Incidindo, coma e o caso, a regra de competencia prevista no art.
]02, I, b, da Constitui~ăo, a atividade investigat6ria tambem e promovida
sob controle do Supremo Tribunal Federal. Requerida pelo ProcuradorGeral da Republica a abertura de investigac;ăo, cumpre ao Ministro
reia tor o poder-dever de instaurar o correspondente inquerito, salvo
quando verificar, desde loga, "a) a existencia manifesta de causa
excludente da ilicitude do fato; b) a existencia manifesta de cau~a
excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) gue o
fato narrada evidentemente nâo constitui crime; d) extinta a punibilidade
do agente; ou e) ausencia de indicios minimos de autoria e
materialidade" (arI. 21, Xv, do RISTF). Năo se manifestando presente, no
casa, qualquer dessas situa~6es inibidoras do desencadeamento da
investiga~âo, e cabivel a instaura~ao do .inqw?rito.

30
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In

q

•

Procurador-Geral da Republica noticiando "sul'0sfa prâtica dos crimes de
corrup~iio passiva qualificada e de lavagcm de dinheiro, em concurso de pessoas,
previstos no arI. 317, § ]!l, combinado com o art. 327, § 2 11, do CP eno ari. 1!!, V,
da Lei n. 9.613/1998. na forma do arliga 29 do ep" (fl. 23), indicando coma
possivelmente implicado o Deputado Federal Eduardo Cunha. Requer,
em sin tese: a) instaura~ao de inquerito, mediante a devida reautuac;ao; b)
juntada de documentos; c) oitiva do investigado; d) levantamento do
sigilo do procedimento; e e) realizac;ăo de diligencias especificas (fls. 5051).

3. Cabe registrar, por outro lado, que, instaurado o inquerito, nao
cabe ao Supremo Tribunal Federal interferir na forma~ao da opinio delicti.
E de sua atrjbui~âo, na fase investigat6ria, controlar a legitimidade dos
atos e procedimentos de coleta de provas, autorizando ou nâo as medidas
persecut6rias submetidas a reserva de jurisdi~âo, como, por exemplo, as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/0812001. que Inslilui a Infraestrulura de Chaves PulJilcas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acassado no endara9Q eletrOnico http://www.stf.jus.lJr/portallautenticacaoJ sob o numaro 7973325.

PET 52781 DF

In

4. Contudo, nao e demais recordar que a abertura de inquerito nâo
representa ju.fzo antecipado sobre autoria e materialidade do delito,
mormente quando fundada em depoimentos colhidos em colaborac;âo
premiada. Tais depoimentos nao constituern, por si S0S, meia de pra,:,a,
ate parque, segundo dispasic;ăa normativa expressa, "nenhuma scntenfa
condenatâria sera proferida com fundamenta apenas nas declara(;oes de agentc
colahorador" (arI. 42 , § 16, da Lei 12.850/13), o que se coaduna corn a
jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual descabe
condena~ao lastreada exclusivamente na dela~ao de correu (HC 94034,
Min. CARMEN UJCIA, Primeira Turma, Dje-167, de 5-9-2008).

•
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78

78

•

q

39

83

que importam restri<;âo a certos direitos constitucionais fundamentais,
coma o da inviolabilidade de moradia (eF, art. SQ, XI) e das comunica<;6es
telefOnicas (CF, arI. 5', XII). Todavia, o moda coma se desdobra a
investiga<;ăo e o juizo sobre a conveniellcia, a oportunidade ou a
necessidade de diIigencias tendentes a convio;âo acusatoria sâo
atribui~6es exclusivas do Procurador-Geral da Republica (Ing 2913-AgR,
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Tribunal Pleno, DJe de 21-6-2012),
mesmo porque o Minister.ia Publico, na condic;âo de titular da ac;ao penal,
e o "verdadeiro destinatărio das diligencias executadas" (Rci 17649 MC,
Min. CELSO DE MELLO, DJe de 30/5/2014) .

5. Por outra lada, climpre extinguir o regime de sigila att~ agora
assegurado ao proced,imento. E qlle a Constituic;âo Federal proibe
restringir a publicidade dos atos processuais~ salva "quando a defesa da
intimidade ou o interesse social o exigirem" (art. 5°, LX), e estabelece, corn
as mesmas ressalvas, que a publicidade dos julgamentos do Poder
Judiciario e pressuposto inafastăvel de sua validade (arI. 93, IX). Ora, noo
ha, aqlli, "jnteresse social" a justificar a reserva de publicidqde. Pela
contar,io: e importante, ate mesmo em atenc;âo aos valores republicanos,
que a sociedade brasilei ra tome conhecimento dos fatos objeto da
investiga~ăo.

Ecerto gue a Lei

12.850/2013, quando trata da colabora~o premiada

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 da 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves PlÎbllcas Brasileira - ICP-Brasil. O
documenta pode sar acessado no endere90 eletrOnico http://WWw.stf.jus.br/portal/autenticacao/sobo nlÎmero 7973325.

PET 5278/ OF
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•

q

39

83

em jnvestiga~6es cnmmais, imp6e regime de sigi10 ao acorda e ao
procedimento correspondentes (art. 7"), sigilo que, em prindpio, perd ura
ate a decisao de recebimento da denuncia, se for o caso (art. 7', § 3'). Essa
restri~ao, todavia, tem coma linalidades predpuas (a) proteger a pessoa
do colaborador e de seus proximos (ar!. 5', II) e (b) "garantir o exito das
Q
investiga~6es" (art. 7°, § 2 ). No caso, os colaboradores, que respondem a
outras a\oes penais corn denuncia recebida, ja tiveram sua identidade
exposta publicamente. Ademais, o pr6pria Ministerio Publica Federal, ao
formular o pedido de levantamento do sigilo, induz a pressuposi~ăo de
que a reserva de publicidade nao sera requisito necessario ao exito das
investiga\oes a serem promovidas. Năo mais existe, portanto, razăo
juridica que justifique a manuten\ao da tramita\ăo sigilosa.

Delego ao Juiz de Direito Marcio Schiefler Fontes, magistrado
instrutor convocado para atuaT neste Gabinete, a condUl;ăo do inquerito
criminal, nos termos do ar!. 21-A do RISTF.
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6. Ante o exposto, (a) determino a instaura~ao de inquerito nos
termos formulados pelo Procurador-Geral da Republica, o qual tramitara
sem restri\ăo a publicidade, sem prejuizo, se for o caso, do disposto no
art. 230-C, § 2', do RISTF; (b) efetivada a reautua~ao, defiro desde logo as
diligencias requeridas (fis. 50-51, itens 4-5), concedendo prazo de 30
(trinta) dias para cumprimento, findo o qual devera. a Secretaria requisitar
a devolut;ao dos autos.

Puhlique-se. Reau tue-se.
Intime-se.
Brasîlia, 6 de mar~o de 2015.
Ministro TEORI ZAVASCKI
Relator
Documenta assÎllado digitnlmente

3
Documenta essinada digitalmente conforme MP n" 2.200-212001 de 24/0812001, que institui a tnfraestrutura de Cheves Plibticas Brasiteire - ICP-Brasll. O
documenta poda ser acassado no enderel7l eletronico htlp://w.vw.stf.jus.br/portel/autenticacao/ sab o numere 7973325.

83

CERTIOAO

39

Certifica que, nesta data, compareceu ao gabinete do Ministro Relatar o Dr.
Eduardo Botăo Pelella, Procurador Regional da Republica, ocasiăo na qual tomou
ciencia dos despachos/decis5es proferidos nas processos abaixo, deles levando

copia: Peti,5es n' 5253, 5259, 5271, 5272, 5273, 5283, 5286, 5287, 5559, 5254,

In

(~

Ciente em 06/03/2015:

87

8

•

q

5252,5280,5290,5274,5258,5264,5257,5256,5269, 5268, 5285, 5284, 5282,
5255, 5278; 5265, 5291, 5267, 5294, 5266, 5261, 5288, 5260, 5263, 5262, 5244,
5245,5210, S20B, 5209; e Inqueritos nQ 3883 e 3963.
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Brasilia, 06 de fever lro d 2015.

Ma r[cula 2535

CERTIDAO

Brasilia, 06 de

39

83

Certifico que, em cumprimento de decisăo proferida
nes ta data, retifiquei os registros processuais para
retirar o grau de sigilo dos autos.

C;O

de 2015

q

Analista Judiciario - matricula 2535
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Coordenadoria de Processamento Inicial
de Recebimento e Distribuigăo de Originarios

39

Segăo

In

CERTIOĂO

q

Pet n° 5.278

Certifico, para os devidos fins, que, em cumprimento

a decisăo

de fis.

8

194/196, este feito foi reautuado como Inq n° 3.983.
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Brasflia, 9 de margo de 2015.
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Magda da Costa Torres - Mat. 1820

\,
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t

39

TERMO DE RECEBIMENTO, REVISÂO,
AUTUACÂO E REGISTRO DE PROCESSO

I

I
I

INQuERITO 3983

78

78

In

q

ESTES AUTOS FORAM RECEBIDOS, REVISTOS, AUTUADOS E
REGISTRADOS EM MEIO MAGNETICO NAS DATAS E COM AS
OBSERVA<;OES ABAIXO:

------------------------------~"

•

09/0312015
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PROCED. : DISTRITO FEDERAL
DISTRIBUI,ĂO EM
QTD.FOLHAS: 200 QTD.VOLUME: 1 QTD.APENSOS: O JUNTADAS: O
RELATOR(A): MIN. TEORI ZAVASCKI
DT EI,TRADA: 09-03-2015

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO INICIAL,

TERMO DE REMESSA
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Se'v- 1($r-;'-::stao;;:hrio-Matr;ClJIa
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que,

83

em

cumprimento

q

Certifico

39

CERTIDĂO

ao
2015

nos autos do INQ 3963 (fls. 148/151),

junto

a

mîdia

estes

In

despacho proferido em 06 de mar<;o de

autos

copia

integral

em

78

digital do referido inquerito.

78

Brasîlia, 09 de mar<;o de 2015.

RODRIGO
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Analista

LU~FRE}TAS

Ju~iâri~-

SILVA

Mat. 2685
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n:KMO DE ,l<E:MESSA

F~90 lemes:;J desle,; au/os il Seţân de B.dxSJ e E':rpedlrfio, paru
encaminhtl.'nCnlo il.f'r;ijri:> Fr-dcr-:'l:l
Bmsflj", \l~de ~_~ __ . el!', Z~:' J S.

83
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39

ROBERTA HORGES DE; BARROS
Matricula 2419

q

REMESSA PARA DILIG/!NCIA
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~edefs ~ut~ a
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Cris!ÎllIlOCriSQstOJllO

STF 10~,002

€O

t;~.~"~fl~o~f,.~'~;~~pr~lv""

RECEBIMENTO

ApensOjsl

ocasiăo

em que nâo foi/foram

subscritor qualquer/quaisquer materialais)

39

JOSE CARLOS SAUER JUNIOR, Escrivăo
Pelicia
Especial, Matrlcula/DPF n. o 10_550, latada e em

83

AD{s) 13 di8(s)do mes de marţo de 2015, recebi no âmbito deste
de Inqueritos do STF e STJ - GINQJSTF/STJ os autos
INQUERITO N.o 3983 - STf, compostos por 1 (um)
I

Corregedoria-Geral de Pallcia Federal, que o lavrei.

q

CERTIOĂO

87

8
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CERTIFICQ QUE, nesta data, procedi ao registro dos autos
supracitados, os quais receberam a numeraţăo de Registro Especial
0007/2015-1 - GINQJSTF/STJ. CE IFI O A!NDA aUE, de ardem do
Excelentfssimo Senhor Coorden or
foi distribuldo ao DPF
THIAGO. O referido e verdade e d
te Br llia/OF, 8D{s) 13 dia(s)do
mes de maryo de 2015. Eu
E CARLOS SAUER
JUNIOR, Escrivâo de Policia
special, Matrfcula/OPF
n.o 10.550, lotado e em exerclcio
8)
rregedoria-Geral de Policia
Federal, que a lavrei.

95
7

CONCLUSĂO

do mes de man;;o de 2015, fa90 estes autos conclusas
ti 'ma (a) OPF THIAGO MACHADO OELABARY. Eu,
-iq;~~~~.;~_~OSE CARLOS SAUER JUNIOR, EscrivăO(a) de
Pa'
Especial, Matr. n° 10.550, que o lavrei.
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DESPACHO

83

SERVIC;:O
FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
GRUPO DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)

Nesta data, assumo a condu<;:ao dos presentes autos, no ambito
deste Departamento de Policia Federal, determinando, de imediato, nos

q

termos da decisa o de Ils. 194/196, as seguintes providencias:

In

1, Expe<;:a-se memorando il Superintendencia Regional de
Policia Federal no Estado do Parana, para que sejam

realizadas

pesquisas no acervo informativo reunido

na

denominada Opera<;:ao Lava Jato, no intuito de angariar

78

•

78

evidencias aptas a instruir o presente leito;

2. Junte-se aos autos materia jornalistica publicada pela Jornal

30
35
09
5

O Globo, em 08/03/2015, dada a pertinencia entre as
inlorrna<;:6es veiculadas e o objeto desta apura<;:ao;

3. Encaminhe-se Carta Precat6ria il Superintendencia Regional
de Policia Federal no Estado do Rio de Janeiro, para que seja

•

providenciada a intima<;:ao e inquiri<;:ao de SOLANGE PEREIRA
DE ALMEIDA, Preleita do municipio de Rio Bonito/RJ, para que

seja ouvida a respeito de requerimentos que, na condic:;ao de
Deputada Federal, teria apresentado ao Tribunal de Contas

da Unico e 00 Ministerio de Minas e Energia acerca de
contratos lirmados entre a PETROBRAS e o Grupo MITSUI.
Apresento os quesitos em apartado;

RE N° 0007/2015-1

COGER/DPF

FI: ~~
Rub:

4. Intime-se EDUARDO CUN HA, Presidente da Câmara dos
Deputados, confarme requisitado no item 5 da missiva

83

ministerial de fis. 23/51;

39

5. Ap6s, conclusos.
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q

Brasilia/DF, 16 de margo de 2015.
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D e,rt""",rle Policia Fe
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TA

Ao(s) 16 dia(s) do mas dlîi'r~~.
Despacho da Autoridade. '\~!ia<\o:~
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Escrivâo de Polfcia Fede

RE N° 0007/2015-1

recebi estes autos corn o
CARLOS SAUER JUNIOR,

50, que o lavrei.

'1' . ,. ,1., o;. eia Fedm!
_ ;.. lo~·.1I676
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SERVIQO
FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)

CERTIDĂO

,
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39

CERTIFiCa QUE, em eumprimento ao item 3 do Oespaeho datado de
16 de man;o ultimo, encaminhei a Carta Precat6ria consubstanciada
no Memo n' 0065/2015 - RE 0007/2015-1 - OPF/MJ, ao e-mai!
eairo@dpf.gov.br. O referido e verdade e dou fe.
sili OF, aos 17
dia(s) do mes de man;o de 2015. Eu,
Mareelo
Silveira Coitinho, Escrivao de Palicia Federa, 1a Classe,
Matrieula/OPF n.' 15919, que a lavrei.

RE N° 0007/2015-1
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Documentos refoream acusaeăo de Youssef
contra Eduardo Cunha

fizeram

pressăo

83

Requerimentos em comissâo da Câmara mostram que aliados do presidente da Casa
publica sobre duas empresas

POR PAULO CELSO PEREIRA

Foto postada no facebook do depulado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) em que ele
aparece corn a prefeita de Rio Banita, Solange Almeida, na campanha eleitoral de
2014 - REPRODUCÂO DA INTERNET I Reprodu~ao
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BRASfLlA - Dois requerimentos da Cămara encontrados pela GLOSO reton;am as
acusac;;5es do doleiro Alberto Youssef que relacionaram o esquema de propina na
Petrobras ao presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Em seu depoimento de
delac;:âo premiada, revelado na noite de sexta-feira, Youssef afirmau que Cunha era
um dos beneficiarios das propinas vindas da estatal, mais especificamente em um
contrato de aluguel de um navio-plataforma das empresas Samsung e Mitsui, que teria
como representante no Brasil o executivo Julio Camargo, que tam bem esta fazendo
delac;ăo premiada. Dois requerimentos da Comissăo de Fiscalizac;âo e Controle da
Câmara mostram que, conforme disse Youssef, aliados de Cunha fizeram pressăo
publica sobre a Mitsui e sobre Camargo. O motivo, segundo o depoimento, seria uma
suposta interrupgăo no repasse de propinas para o partido.

No depoimento, o doleiro explica que Camargo tinha a atribuigâo de repassar parte da
comissâo recebida das empresas ao PMDB, mas, durante o aluguel do navioplataforma, o pagamento de comissâo ao executivo teria sido suspenso. Camargo, por
sua vez, interrompeu as transferencias que fazia para o PMDB por meio de Fernando
Soares, o Fernando Baiano, apontado como operador de Cunha e do PMDB na
estataL Diante da seca, o doleiro diz que Eduardo Cunha pediu "a uma Comissâo do
Congresso para questionar tudo sobre a empresa Toyo, Mitsui e sobre Camargo,
Samsung e suas relagoes com a Petrobras, cobrando contratos e outras questoes".
Segundo o doleiro, "este pedido ă Petrobras foi feito por intermedio de dois deputados
do PMDB".

SRDP/CGPFAZlDICOR
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Requerimento sobre auditorias

83

A Mitsui e Julio Camargo faram realmente alva de deputados aliados de Cunha em
2011, durante o periodo em que ocorria o esquema de desvios na estatal. A entăo
deputada Solange Almeida (PMDB-RJ), que hoje e prefeita de Rio Bonito, ingressou
em 7 de julho de 2011 corn dois requerimentos da Comissăo de Fiscalizac;ăo e
Contrale da Cămara - que faram apoiados pela entăo presidente da Comissăo,
deputado Sergio Brîto (PSD-BA) - solicitando quase textualmente o que afirma
Youssef.

o

In

q

39

primeiro requerimento pede "ao Tribunal de Contas da Uniăo informac;oes sobre
auditorias feitas aas contratos do Grupa Mitsui corn a Petrobras ou qualquer das suas
subsidiarias no Brasil ou no Exterior". O outro pede "ao Ministro de Minas e Energia,
senhor Edison Lobâo, informa96es e c6pia do todos os contratos, aditivos e
respectivos processos Iicitat6rios, envolvendo o Grupo Mitsui e a Petrobras e suas
subsidiarias no Brasil ou no Exterior". Na justificativa, que e quase identica para ambos
os requerimentos, ha referencias explicitas a Camargo, que tin ha a tarefa de repassar
a propina.
VEJA TAMBEM

A entâo deputada diz que "varios contratos envolvendo a constru9âo, opera9âo e
financiamento de plataformas e sondas da Petrobras, celebrados com o Grupo Mitsui,
contem especura90es de denuncias de improbidade, superfaturamento, juros
elevados, ausencia de licita9âo e beneficiamento a esse grupo que tem como cotista o
senhor Julio Camargo, conhecido como intermediărio. Nesse contexto, requeiro que
seja adotada providEmcia necessaria por esta douta Comissâo, a fim de
acompanharmos todo o andamento dos referidos contratos e verificarmos a
procedencia de tais denuncias".
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PGR: testemunha contra Cunha pode ter sido pressionada a mudar versâo

78

•

Apesar de con star como coautor do requerimento, o deputado Sergio Brito nega
quarquer rela9ao com os documentos e diz que os subscreveu apenas para
"fortalecer" o requerimento e que nâo tinha conhecimento das "denuncias":

•

- Eu nem sei o que e isso ... Se eu năo estou enganado, acho que essa deputada năo
pertencia a comissăo. Mas eu me lembro que me pediram uns requerimentos, e,
geralmente para fortalecer, sendo membro ou nâo da comissăo, o presidente podia
fazer. Por isso eu fiz - explicou Brito .

o

TCU respondeu na epoca ao pedido afirmando nâo haver nenhuma a9âo de
para investigar contratos desse tipo, mas a area tecnica destaca o carater
vago do pedido da deputada: "Nenhum numero de contrato ou informa90es mais
especfficas quanto aos objetos contratados (especifica90es de plataformas ou sondas)
foi anexado". Apesar de resposta inconclusiva, năo sâo feitos novos pedidos de
investiga9ăo por SoJange.
frscaliza9ăo

Solange e do PMDB do Rio e apoiou Cunha nas elei90es passadas. No ato de
lan9amento da candidatura de Cunha, em 22 de agosto de 2014, a prefeita
compareceu a quadra da escola de samba Sao Clemente acompanhada de pele

SRDP/CGPFAZlDICOR
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Fis
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menos um secretario e ficou ao lada do atual presidente da Câmara. Segundo relat05,
ela teve seu nome citado varias vezes.
Em seu depoimento, Youssef afirma que os requerimentos apresentados foram "um
subteriugio" para fazer pressăo em Julio Camargo para que ele voltasse a efetivar os
pagamentos. Segundo o doleiro, o executiva teria ficado "bastante aS5ustado" e "por
conta da pressâo, Jlilio Camargo pagou, ele pr6pria, as vantagens indevidas pessoa
de Fernando Soares, por intermedia do declarante (Youssef)". O pagamento teria sida
de R$ 6 milhăes de reais. Desse montante, 70% teria sida pago no exterior "mediante
opera.;6es de dolar cabo" e os outros 30% "em especie", entregues por Camargo a
Youssef, que o teria repassado a Fernando Baiano.

39

83

a

Cunha desconhece requerimentos

78

o doleiro explica que Soares tinha o papel de viabilizar "recursos em especie para
pagamentos de propinas e formacăo de caixa dois, desde o ano de 2004~ e teria sido
responsâvel, ainda segundo Youssef, pela "juncăo" das bancadas do PMDB na
Câmara e no Senado, que permiti ram que Paulo Roberto Costa permanecesse na
diretoria de Abastecimento. Por isso, o entăo diretor de Abastecimento, que era
inicialmente apoiado pela PP, passou a ajudar o PMDB nas diretorias de
Abastecimento e Internacional, onde o contato era o diretor indicado pela PMDB
Nestor Cervera.
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A relacăo do PMDB com a propina vinda das multinacionais teria se inidado antes de
o aluguel do navio-sonda se concretizar. O PMOB teria exigido que Camargo
repassasse ao partida um percentual do contrato para "viabl1izar" sua assinatura.
Segundo Youssef, este percentual "se destinava a pagamento de vantagem indevida a
integrantes do partida PMOB, notadamente o deputado federal Eduardo Cunha". Para
realizar a operagăo, Camargo repassava os valores a Baiano, que "representava"
Cunha e o PMDB.
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De acordo cam o pedido de abertura de inquerito, feito pelo procurador-geral da
Republica, Rodrigo Janot, Cunha deve ser investigado por suspeitas de crimes de
corrupcăo passiva qualificada e lavagem de dinheiro. Procurado, Cunha negou
qualquer relacăo corn os requerimentos impetrados por Solange Almeida e criticou a
acăo do PGR e negau ter conhecimento sobre qualquer requerimento:

- Zero, zero, zero. Absolutamente nada. Eu năo conheco, năo sou obrigado a
conhecer os requiremos feitos por outros deputados. Eu năo posso afirmar se houve
ou năo outros requerimentos de outros deputados. Eu sa posso afirmar que eu năo fiz.

•

Cunha diz que Solange apoiou sua campanha e de outros deputados, e que
conhecimento dos requerimentos.

năo

tinha

- Se a deputada Solange Almeida fez o requerimento, por que que năo tem um
inquerito contra ela? Năo tenho conhecimento nenhum. Ela e autânoma, ela e
qualquer outro parlamentar. Sou aliado dela, como sou aliado de todos, mas năo sau
responsâvel pelos atos dos outros. E o ato de fiscalizacăo faz parte do mandato
parlamentar. Năo vejo isso coma nenhum problema.

Lela mals sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/brasilldocunentos-reforcam-acusacao-de-youssef.contra-eduardo-cunha155350eSliixzz3W4HuJgJY
Cl1996 - 2015. Todos direltos reservados a Infoglobo Comunfca<;llo e Participa~es SA Este material nao pode ser pl.lblicado.
transmitido por broadcast, reescrilo ou redlstribuIdo sem autorizacM.
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
CORREGEDORIA-GERAL DE POLiCIA FEDERAL

CONCLUSÂO

Ao,.,17 dials) do

m~s de

6j

de 2015, 1a,0 estes autos conclusos ao

q

39

Senhor Delegado. Eu,
Mareela Silveira Coitinho, Escrivâo de
Polfcis Federal, Matricula n° 15919, lotado(a) e am exercicio nesta DPF/MJ,
que o lavrei.
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DESPACHO

a

78

78
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2. Ap6s, conciusos.
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1. Proceda-se
juntada do Oticio n' 130/2015, proveniente da
Procurodoria-Geral da Republica e, em atent;:Cto aos termos contidos na alinea
"f' do expediente, determin o a expedit;:Cto de Carta Precat6ria
Superintendencia Regional da Policia Federal no Estado do Rio de Janeiro,
com os quesitos que apresento em apartado.

Brasilia/DF, 17 de mort;:o de 2015.

Deie

,

Ao,., 17 dials) do

DATA

m~s de mac~2015,

,"cebi estes autos com o

Despacho da Autoridade. Eu,
:::::=- ... Marcela Silveira Coitinho, Escrivâo
de Palida Federal, Matricula ne 15919, lotado{a) e am exercfcio nasta

DPF/MJ, que o lavrei.

RE NO 0007/2015-1
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MINISTERIO P(JBLlCO FEDERAL
Procuradoria_Gcral da Rcpuhlica

39

OFicIO N2 1"0 120151 ASJCRIM/SAJ/PGR

q

Brasilia, 17 de maryo de 2015.

In

Senhor Delegado,

as diligencias jâ requendas

8

Por intermedia do presentc, cm acrescimo

anteriormente, na linha de expressa autorizJyao pela c. Relatar dos feitas
correlatos, Ministro Teori Zavascki, por nao haver reserva de jurisdi<,:âo, solicita a

87

•

Vossa Excelencia a realizayao complementar das seguintes diligencias:
110

bojo do Inqucrito

11.

3989 do Deputado

95
7

a) a oitiva prefercncial

Federal Jeronimo Pizzolotto Goergen, gue apresemoll diretamcnte ao Ministerio

Publica Federal os documcntos que seguem, para juntada;
b) No lnquerito orÎginado da PetÎyăo n. 5267: a juntada de c6plas
Colaborayăo

30
35
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dos Termos de
Termo de

CoJaborayăo

n. 14, 17, 37 e 52 de Alberto Youssef, bem

C0l110

do

n. 48 de Paulo Roberto Costa, aprescntadas em anexo;

c) No Inqllcrito originado da Petiyao n. 5280: a juntada de c6pias

•

dos Termos de Colaborayao

11.

14 e 17 de Alberto Youssef, bem

C01110

do Termo

de Colaborayao n. 42 de Paulo Roberto Costa, apresentadas em anexo, bem :1ssim

a copia da agenda apreendida de Paulo Roberto costa;

A Sua Exce!encla
THIAGO MACHADO DELAllARY
Odegada de Palida Federal
SAS Qd 06, lates 9/10 - 5° andar, 504
Ed. Sede da Palicia Federal
CEr 70037-900 - 13rasilia/J)F

~

~
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d) No lnquerito originado da
dos Termos de Colaborac;ao

11.

5290, a juntada de c6plas

14 e 17 de Albcrto Youssef, apresentadas cm anexo;

e) No Inquerito originado da
Colaborac;:ăo 11. 14

Petic;ăo Il.

5291, a jUlltad<l de c6pias

e 17 de Alberto YOllssef, bem como do TerlllO

83

dos Termos de

Pctic;ăo 11.

de Colaborac;:ăo 11.79 de Paulo Roberto Costa, aprescntadas cm anexo;

39

f) a oitiva de Jaymc Alves de Oliveira Filho tarnhC/II

Inqueritos ns. 3983 e 3963;

g) a oitiva de Solange Pereira de Almeida

In

q

3983.

110

Atenciosamcnte,

8

Ro'6toj.-i;~o

87
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Procurador-Gct-al da Tlepltblica

DFI

•

{Barros,
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bojo dos

bojo do Inqucrito

Il.

DPF/MJ
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SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
CONCLUSĂO

q

39

AO(s) 26 dia(s) do mes de ~ de 2015, fayo estes autos conclusos ao
Senhor Delegado. Eu,
'X.7 Marcelo Silveira Coilinho, Escrivăo de
Polida Federal, Matricula n° 15919, lotado(a) e em exercicio nesla OPFIMJ,
que o lavrei.

In

DESPACHO

87

2. Ap6s, encaminhem-se os presentes autos ao Delegado de Polida
Federal LUIZ FLĂ VIO ZAMPR9Pt:li', que dara eletividade a diligenda
determinada no item 4 do despacho de II. 204/205;

95
7

•

8

1. Junte-se O memorando n.o 0108/2015, que encominho O resultodo
da Carta Precat6ria expedida a Superintendenda Regional de Polida Federal
no Rio de Janeiro/RJ,

•

30
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Brasilia/DF, 26 de mar<;:o de 2015.

THIA
Deie ado d

ADO DELA'B,'Ut"I
Polida Fede

DATA

~

AOj.) 26 dia(s) do m6s de mar
2015, recebi estes autos corn o
Marcelo Silveira Coitinho, Escrivao
Despacho da Auloridade. Eu,
de Polida Federal, Malricula n" 15919, lotado(a) e em exercicio nesla
DPF/MJ, que o lavrei.

RE N° 000712015-1

~/

SRDP/CGPfAZJDICOR
Fis
Rubrica

4' ?:>

83

SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQU~RITOS DO STF (GINQ)

Memorando n' 0108/2015 - RE 0007/2015-1 - DPPIMJ

39

Em 27 de man;o de 2015.

In

Ao: DPF THIAGO MACHADO DELABARY
Do: DPF CAIRO COSTA DUARTE

q

IURGENTE - STFI

Assunto: encaminha Carta Precatoria cumprida

A fim de instruir os autos do RE n" 0007/20IS-I-GINQ (INQ. 3983 - STF),
t;;ncaminhu-vus o Tt;;rmo de

Dec1ara~5es

78

•

78

SenhoT Delegado,

de SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA, em resposta

a Carta Precat6ria expedida atraves do Memorando n.o 0065/2015.

•
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Atenciosamente,

SAS Quadra 6, 8loco A

RE N° 000712015-1

R~

~

DUARTE
D egatlo de ,oHeia Federal
P laSse trîcula n° 11.075

Ed. Sede do Departamento de Polrcia Federal- 7" Andar, Brosllia/OF - CEP 70.037-900

fis. 1/1

-
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Fis

'l..1"

Memorando n° 0065/2015 - RE 0007/2015-1 - DPF/MJ

83

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
CORREGEDORIA-GERAL
CGCOR - Grupa de Inqueritos do STF e STJ (GINQ)

39

Brasilia/DF, 16 de marQo de 2015.

I URGENTE - STF I

In

q

A Sua Excelencia o Senhor
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA
Corregedor Regional de Policia Federal no Rio de Janeiro/RJ
COR/SR/DPF/RS

87

Visando instruir os autos do Inquerito 3983 - STF, tombado como Registro
Especial n. 0007/2015-1-GINO/COGER em 13/03/2015, que apura a pratica do crime
previsto no Ar!. 317 do C6digo Penal, solicito a Vossa Excelencia determinar que se
proceda a inquiriQăo, em Termo de DeclaraQ6es, de SOLANGE PEREIRA DE
ALMEIDA, Prefeita do municipio de Rio Bonito/RJ, acerca dos seguintes quesitos:

95
7

•

Senhor Corregedor,

8

Assunto: Carta Precatoria expedida no RE n° 0007/2015-1-GINO/COGER

1) Preliminarmente, fazer um hist6rico sobre a atividade politica e
de cargos eletivos;

ocupa~ao

•

30
35
0

2) Confirma a autoria de requerimentos encaminhados ao TCU e ao
Ministerio de Minas e Energia contendo questionamentos ace rea de
contratos firmados entre a PETROBRAS e o Grupo MITSUI?

3) Oue conhecimento a Senhora dispunha sobre esses contratos e de onde
surgiu a motiva~ao para a apresenta~ao dos requerimentos?
4) Ja havia apresentado requerimentos nesses moldes em outra situa~ao,
questionando sobre outros contratos ou ate mesmo envolvendo outra
estatal?

5) No exercicio desse mandate parlamentar, teve alguma atuagao na
Comissao de Minas e Energia da Câmara ou apresentou algum projeto de
lei voltado a area energetica/combustîveis?
6) Em que termos foram as respostas enviadas aos requerimentos e que
providencias foram tomadas a partir de las?

RE N° 0007/2015-1

ls. 1 /2

SRDP/CGPFAZlDICOR

Fis
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Rubrica

relac;:ăo

participac;:ăo

8) Qual a

com EDUARDO CUNHA?

de EDUARDO CUNHA nesses requerimentos?

39

7) Qual a sua

83

SERVI<;:O
I
FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
CORREGEDORIA-GERAL
CGCOR - Grupa de Inqueritos do STF e ST J (GINQ)

9) Outros dados que a autoridade policial reputar relevantes

In

q

Em razăo do prazo exiguo concedido pela STF, salientamos o que consta
na Mensagem Circular n,o 006/2013 - COGER/DPF, de 22,05,13: "Que as Car/as
Preca/6rias do GINQICGCORICOGER sejam a/endidas em cara/er de prioridade e
urgencia".

87

Atenciosamente,

•

30
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•
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Solicitam os, por fim, que a(s) data(s) agendada(s) para a(s) oitiva(s) nos
seja(m) informada(s) por meio do enderec;:o eletr6nico: ginq2,coger@dpf,gov,br, Em
caso de duvidas, favor entrar em contato pelo telefone (61) 2024-7974 (VOIP
461007974),

SAS Quadra 6, Bloca A Ed. Sede do Departamento de Pollcia Federal- 4°, Andar, salas 405, 409 e 411
CEP 70.037-900 - Tel. 61-20247974/fax: 61-20248290 - a-mail: ginq2.coger@dpf.gov.br

RE W0007/201 S-l

Brasilia/DF
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MINISTERIO DA JUSTI<;:A
DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

83

DlRETORIA DE INVESTIGA<;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

39

TERMO DE DECLARA<;:OES que presta na forma abaixo
SOLANGE PERElRA DE ALMEIDA

In

q

Ao(,) 18 dias do mes de mar,o de 20151, na sede da Prefeitura de Rio Bonito/RJ,
onde se encontravam CAIRO COSTA DUARTE, Delegado de Policia Federal,
matricula 11 075, F ABIO MAGRlNELLI COIMBRA, Procurador da Republica e
MARCELLO MILLER, Procurador da Republica, compareceu SOLANGE
PEREIRA DE ALMEJDA, nascida em 26/02/1961, identidade 00488111228
SSPIRJ, CPF 260.979.580-72, filha de Vinicius de Almeida e Zuleika Pereira de
Almeida, residente na rua Travessa Cleber E. De Moraes, numero 43, Centro, Rio
Bonito/RJ. Telefone: 21 993387688, sob compromisso de dizer a verdade e corn

•

78

lnquirido(,\ a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE que e veterinaria, formada
pela UFRRJ; que e natural de Porto AlegrelRS e veio residir no Rio de Janeiro/RJ
quando tinha 10 anos de idade, em razao de remo,ao de seu pai, que era servi dor
publica federal; gue, apas se formar, casau-se e vei 0, corn seu marido, morar em
Rio BonitolRJ; que entrou na politica em 1988, elegendo-se vereadora pelo
PMDB; que, mais adiante em sua trajet6ria politica, elegeu-se, em 1996, prefeita
de Rio BonitolRJ pelo PFL, reelegendo-se em 2000 pelo PV; que, em 2006,
elegeu-se deputada federal pelo PMDB; que, no pleito eleitoral de 2010, ficou
como quarta suplente de deputada federal, havendo assumido em fevereiro de 20 II
e exercido o mandato ate outubro de 2011; que se elegeu novamente prefeita de
Rio BonitolRJ em 2012; que residia em Brasilia, de segunda a quinta, em
apartamento funcional, na SQS III; que sua familia permaneceu no Estado Rio de
Janeiro; que em seu primeiro mandato participou da comissao de Seguridade
Social ao lango dos quatro anos e, em carater intermitente, de outras comiss5es,
coma Minas e Energia e Finan'tas e Tributayao; gue a participayăo de um

30
35
09
5

•

78

aceitaryao de sua inquiriryao imediata, corn dispensa de notifica<;â.o e ajuste

congressista em comiss5es depende, essencialmente, de seu propria interesse; gue

participou da Comissao de Seguridade Social em razao da presen,a federal na
saude publica no Estado do Rio de Janeiro e de seus contatos corn gestores

publicos nessa area, que participou da Comissaa de Minas e Energia em razao de
interesse estadual na divisao de royalties; gue participau da Comissao de Finan~as
e Tributa~ao em razao de seu interesse no assunto, em especial por haver feito pos- / .
graduayaa correlata no IUPERJ; gue, em seu segunda mandato como congressista, 1"

ocupou o mesmo apartamento funcional, mas outro gabinete; que tinha telefone
celular funcional da Câmara dos Deputados, cujo prefixo era 61, e o final, 3434, se
nao se engana; que nao lembra se tinha um telefone celular r1oprio, pois usava,
/

I

Se\L,

SROP/CGPFAZlDICOR
2.1 =1-

Fis

Rubrica,_ _ _ __

83

MINISTERIO DA JUSTICA
DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGACĂO E COMBATE AO CRIME QRGANIZADO

•

87

30
35
0

95
7

•

8

In

q

39

majoritariamente, O funcional da Câmara dos Deputados, mesmo quando TIa Estado
no Rio de Janeiro; que tinha telefone fixa em seu apartamento funcianal, mas nao
lembra o numero; gue, quando deixou o mandato parlamentar, deixoll de usar o
apartamento e o celular da Câmara dos Deputados, seguindo apenas no uso do
plana de saude funcional; gue seu telefone celular pessoal atual e 21-986063434 e
o funcional e 21-993387688; gue integrou a Cornissao de Fiscaliza~ao Financeira e
Controle, nao se lembrando do mandato em que o fez, porque oaa era a cornissao
mais interessante; gue participau dessa comissao porque era aode havia vaga, e o
trabalho nas comissoes era mais interessante que o de plenârio; gue na Comissăo
de Fiscaliza~ao Financeira e Controle o trabalho consistia em fazer reguerimentos
e audiencias publicas; gue nao se recorda de reguerimentos gue tenha feito nessa
comissao; gue acha gue pertencia ă Comissao de Fiscaliza'(ao Financeira e
Contrale quando fez o requerimento de informayoes sobre auditorias feitas em
contratos entre a Petrobras e a Mitsui; gue nao se lembra de ter feito reguerimento
para comissao gue nao integrasse; gue as respostas aos requerimentos vinham para
a comissao e, em geral, eram lidas na propria comissao; gue, em geral, as respostas
a reguerimentos tinham desdobramentos; gue nao se lembra de onde extraiu a
motivayao para formular o reguerimento relativo ă Petrobras; que o tema desse
requerimento nao se inseria em suas pautas de atuayao parlamentar; que suas
pautas principais eram a saude publica, havendo fundado a frente parlamentar em
defesa dos hospitais universitarios, e o desenvolvimento economico, em especial
na vertente de grandes projetos para o Estado do Rio de Janeiro; gue atuava
tambern em guest6es pontuais gue beneficiassem o Estado do Rio de Janeiro; gue
nem se lembra do Deputado Federal corn o gual subscreveu O reguerimento
relativo ă. Petrobras; gue nao se lembra do teor desse requerimento, havendo
apenas visto em jomais; gue desde que se tomou congressista ouvia comentarios
no Congresso sobre irregularidades na Petrabras, em especial em circulos de
oposiyao; gue nao conhece o Grupo Mitsui nem nada sabe a seu respeito,
lembrando apenas gue tinha algo a ver corn sondas; gue nao lembra se houve
resposta ao requerimento relativo ă. Petrobras nem tampouco se houve
desdobramentos; que o requerimento pode ter sido inspirado em alguma materia
jomalistica ou talvez em algum relatorio do TCU, mas nao se reeorda ao certo; que
o nome Julio Camargo nao lhe lembra nada, aventando possivel relayâo corn
Camargo Correia; que acredita ter feÎto outros requerimentos na Comissao de~'
Fiscalizayao Financeira e Controle, mas nao se recorda; que nunea apresentou
projetos de lei e alguma forma relacionados corn a Petrobras ou assuntos
energeticos; que nao lembra guem era o Presidente da Comissao de Fiscalizayao
Financeira e Controle; gue sua rela~ao corn o Deputado Eduardo Cunha e muito
boa; gue O conheceu depois de sua primeira eleiyao para o ongresso Nacional em
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jantar oferecido pela entâo Govemador Sergio Cabral; gue seu relacionamento
corn ele se estreitoll ao lango de seu primeiro mandate; gue recebeu doa«oes do
PMDB do Rio %~~U do PMDB nacional em sua campanha de 20 I O; gue apoi ou o
Deputado Eduardo Cunha, bem coma outros candidatos, na ultima elei,ao para o
Congresso Nacional; gue por ocasiăo de viagem ao Distrito Federal, esteve cam o
Deputado Eduardo Cunha em sua campanha para a presidencia da Câmara dos
Deputados; gue o Deputado Eduardo Cunha esteve em Rio Bonito/RJ duas ou tres
vezes em sua campanha para Deputado Federal em 2014, havendo a depoente
eslado corn ele nos eventos de campanha; gue outros candidatos a Deputado
Federal vieram a Rio BonitolRJ na elei,ao de 2014; gue a depoente esteve no Rio
de Janeiro corn o Deputado Eduardo Cunha em evento da campanha deie em 2014,
em guadra de escola de samba; gue o Deputado Eduardo Cunha nao pediu il
depoente gue formulasse o reguerimento relativo il Petrobras; gue teve pouca
interlocuyao corn o Deputado Eduardo Cunha em seu dois mandatos; gue nao sabe
se o Deputado Eduardo Cunha conversou corn algum outro congressista sobre a
elabora<;âo do requerimento relativa a Petrobras; gue, ao gue se recorda, o
requerimento relativo a Petrobras foi elaborado a varias milos, coma e de praxe; e
nada mais disse nem lhe foi perguntado.

95
7

Eu, Cairo Duarte, Delegado de Poli ci a Federal, matricula 11.075, lavrei o presente
termo gue vai por mim e pelos demais assinados.
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Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado, determinou-se o encerramento do
presente que, lido e achado confonne, assina corn a declarante o Delegado e os
Procuradores da Republica

Autoridade: __.,L.."â-;..---'"=---_..,-,L..___________________

•

Declarante:.---"~e:.::.~-\"'rl,C....---'....:"-=--~=-==--:"-'-ol.=-----------\

,./'" ~
(
Procurador da Republica:._--hf--________"'---'-_________

Procurador da Republica:---'"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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CERTIDĂO
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CERTIFICO QUE, nesta data, em contato corn o
escrit6rio que representa JAYME ALVES DE
OLlVEIRA, foi agendada sua oitiva para o dia
17/04, as 14h, na sede da Superintendencia
Regional de Polieia Federal no Rio de
neiro, O
referido e verdade e dau te. Brasilia/D
ias do mes de abril de 2015, Eu,

~

aos

.oa

•
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') Marcelo Silveira Coitinho, Esc ivao d Policia
'\ ederal, l' Classe, Matricula/DP
o
,919, que
lavrei.

•
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SERVI(:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

CONCLUSAO

Marcela Silveira Coilinho, Escrivao de Policia
totado(a) e em exercicio nesta OPF/MJ, que o

q

Delegado. Eu, \;-;;4:;:"",
Federal, Matrfc')
lavrei.

39

Ao1s) 15 dia(s) do me de abr' de 2015, f890 estes aulos conclusos ao Senhor

In

DESPACHO

78

78

2. Encerrado o perfodo de permanencia destes autos na esfera policial,
expega-se oficio ao Exmo. Minislro-Relalor do Supremo Tribunal Federal.
encaminhando requerimenlo de dilagăo de prazo para conlinuidade das diligencias,
acompanhado de cepia digilalizada das pegas produzidas ale o momenlo.
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1. Junle-se c6pia da mensagem elelronica encaminhada pelo escrilerio de
advocacia que assisle ao Depulado Federal EDUARDO CUNHA;

Brasilia/DF, 15 de abril de 2015.

T

•

DATA

AO(s)15 dia(s) do mas
.abri de 2015, recebi estes aulos corn o Despacho
da Autoridade. EU'b~d1\Marcelo Silveira Coilinho, Escrivao de Palida
Federal, Matricula
19, lada (a) e em exercfcio nesta DPF/MJ, que o
lavrei.

RE NO0007/2015-1
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"Alexandre Jose Garcia de Souza" <alexandre@garciadesouza.com.br>
acosta.alas@dpf.gov.br
"Reginaldo Castro" <reginaldo@rocastro.com.br>, "Pai" <antonio@garciadesouza.com.br>,
davi@rocastro.com.br, contato@agendepresidence.com
30/03/2015 16:38 (agora)
Re: INQ STF 3983

39

Remetente:
Para:
Corn
C6pia:
Data:
Assunto:

r-

Prezado Sr. Andre Luis Acosta dos Santos,

q

Na qualidade de advogados do Deputado Eduardo Cunha nos autos do Inqucrito 3983, vimos infonnar o
seguinte:

In

A Procuradoria-Gerai da Republica, ao solicitar a abertura do refcrido inqucrito, solicitou a "a oÎIÎva do
invesligado para que, se quiser, apresenle sua versăo sobre os/alos", no que foi atendida pela Ministro
Relator.
Apesar de condicionar a apresenta(ţăo de esc\arecimentos il vontade do investigado, o Deputado Eduardo
os prestou diretamente ao Ministro RelatoT, atraves de peti(ţăo protocolada em 23.03.2015.

Cunhajă

8

Alcnciosamente,

87

•

Desla fonna, a oitiva do Deputado pela autoridade policial se mostra desnecessăria, seja pela fato de o
Ministro Relator ter condicionado a apresenta(ţăo de esc\arecimentos ao desejo do investigado, seja por
estes jă terem sido apresentados por escrito nos autos do Inquerito 3983 .

A~x.andre

95
7

Garc~
deSouza

JoslI Gareia de Souza
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AOVOGA.DOS ASSOC1A.COS

Em 30 de

•

m~o

8rM.lh OF
55 (61) m5-00ts
SAFS Ouadrll 02 Lot!! 02 Conjuntos 1071407
Ed. v~ Offico
Curi~ PR
S5 (41) 3322-0088

Rua VlsconOe do ROo Brlnco, 1630

Ed. GJuc.r. Conjuntos 2201 10 2203

de 2015 16: 16, Reginaldo Oscar de Castro <reginaldo@rocaslro.com.br> escreveu:

De: Andre Luis Acosta dos Santos <acosta.alaslaldpf.gov.br>
Data: 30 de mar~o de 201515:58:28 BRT
Para: contator'âJagendepresiden ce. corn
Ce: reginaldo@rocastro.com.br
Assunto: INQ STF 3983

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Em virtude da Opera~ăo Lava·Jato gostaria de convidar Vossa Excelencia a comparecer
nesta sede da PoHcia Federal, a fim de prestar esclarecimentos no Inquerito do STF de n°
3983, registrado na Pollcia Federal sob o RE 00712015.
Dentro do possivel, gostaria de sugerir a data de 07 de abril, ăs 14hs.
Fico no aguardo de

confinna(ţăo.

Favor confinnar recebimento.

about:blank

30103/2015

Pagina 2 de 2
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Andre Luis Acosta dos Samos
de Polida Federal

Escrivăo

78
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Mat. 8676
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about:blank

30/03/2015

I
Oficio n° 0209/2015 - RE 0007/2015-1 - DPF/MJ - GINQ

83

SERVI<;O PUBLICa FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DICOR - GRUPa DE INQUERITOS DO STF (GINQ)

39

Brasilia/DF, 15 de abril de 2015.

A Sua Excelencia, o Senhor
TEORI ZAVASCKI
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Brasilia/DF

15/04/2015

In

q

IIIIIII

Referencia: Inquerito n° 3983/STF (RE n° 07/2015-1)

Investigado: EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA - Presidente da Câmara dos

78

Deputados

78

Assunto: Requerimento de prazo (artigo 230-C, § 1°, do RISTF)

30
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Exmo. Ministro-Relator,

Trata o inquerito em referencia (copia integral no DVD anexa) da

apuragâa da materialidade e autoria do suposto recebimento de vantagens indevidas

por EDUARDO CUNHA, para si ou para outrem, em raz80 da fun,80 publica que

exercia (Deputado Federal), decorrentes de contratos firmados pela PETROBRAS,

alam da potencial pratica da ocultagâo dos valores indevidamente recebidos, condutas
passiveis de configurar a pratica dos crimes previstos no artigo 317, do C6digo Penal,

e no artigo 1°, da Lei n° 9.613/98, sem prejufzo de DutroS que porventura venham a ser

descobertos no cursa da investigagâo.
1- DAS DILIGENCIAS:
De inlcio, faram tragadas as diligencias descritas

consistem na coleta de elementos informativos junto

as

fis. 23/51, que

a Superintendencia

Regional de

Policia Federal no Estado do Parana (porventura colhidos no âmbito da Opera,80
RE N° 0007/2015-1
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CONCLUSĂO

39

Aos 17 dias dO('~~~~ţ)de~2015, fa<;:o estes autos conclusos ao Senhor
Delegado. Eu, ~
dre Luis Acosta dos Santos, Escrivăo de
Pollcia Fedcl-al,
.676, lolado e em exercicio nesta DPF/MJ, que
o lavrei.

1. Giente da

decisăo;

In
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DESPACHO
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2. Proceda-se a juntada da decisao do Ministro Teori Zavascki,
determinando a suspensao das oitivas programadas para os dias 15,16 e 17 de abril
de 2015;
3. Apas, conclusos .

e
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Brasilia/DF, 17 de abril de 2015.
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TE R M O DE DAT A

Aos 17 dia(s) do mes de abril de 2015, recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. EU'N"'-""'I:t
Andre Luis Acosta dos Santos, Escrivao de Policia Federal, matr. 8.676, que o lavrei.

TE R M O DE J UNT A D A

l"il'''''"""

AO(s) 17 dia(s) do mes d
f o juntada aos autos dO{sldocumentO(s)referidO{s)no item 02 do
Despacho supra. Eu, --,*3I!sIlr-'r~ Andre Luis Acosta dos Sanlos, Escrivăo de Policia Federal, matr.
8.676, que o lavrei.
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A Sua Excelencia o Senhor
LEANDRQ DAIELLO CQIMBRA
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Diretor-Geral do Departamento de Policia Federal OOU>.>\ct:'" .

INQQERITO N2 3.983

"">-

Q,y

I..L

P.L-.'\J-\.\ ....~. . I\,:~

fJ4.2o/<;

AUTOR: Ministerio PUblico Federal

87

Senhor Diretor-Geral,

Comunico-lhe que, nas termos da Cl.eci.săo cu a . copia
segue "ia fax, proferida naS autos identificados em epigrafe.
deferi a suspensao das oitivas programadas para os dias 15, 16 e
17 de abril de 2015. jâ requerida pelo Ministerio PUblica
Federal, mediante o Oficia n A 475/GAB/PGR (reproducăo anexa) .
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INVESTIGADO: Eduardo Cunha

Acompanha este expeo. iente copia da promoGâo ministerial
protocolada nesta Certe coma Peti9ao 17417/2015.
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Atenciesamente,

ABR-15-2015 17:37
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61 33234786

Ministro

ORI ZAVASCKI
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Ao presidente do feito para
CÎenCÎa e Juntada aos autos.

Brasilia/DF,16/04/2015.
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INQUERITO 3.983 01STRJTO FEDERAL
:MIN. TEORl ZAVASCKl

AUrOR(A/S)(ES)

: MIN1STERlO PUBLICO FEDERAL

PROC.(A/S)(ES)

:PROCUR,\DOR-GERAL DA REPUBI..lCA

INVEST.(A/S)

: EDUARDO CUNHA

Aov.(A/S)

:ANT6Nl0 FERNANDO DE SOUZA

AOV.(A/S)

: ALEXANDRE

39

RELATOR

losE GARCIA DE SOUZA

DECTSĂO:

In

q

1. Trata-se de requ.erimento do Procurador-Geral da
Republica nos seguintes termos:

8

"[ ... ] ero razâo de necessidade de melhoT organizac;âo da
estrategia e planejamento do titular da a\ao penaL mas
especificamente o 'modo como se desdobra a investiga~ao e o juîzo
sobre a cOJlvenîencia, a aportunidade ou a necessidade de diligencias
l'endenres a co1wÎCt;ăo acusataria', que 'SM atribui90es exelusivas do
Procurador~Ge1'aI da Republica, mesmo porque o Ministerio p.ablico,
nil' condifiio de titular da t1făo penal, e o verdadeiro destinatario das
diligrodas executadas', conforme decisăo proferida neste
Inquerito por Vossa Excelenoa, requisitou~se, na data de ontem,
ao Dîretor-Geral da Policia Federal, por ocasiâo dos pedidos de
prorroga~ao de prazos, a suspensăo das oitivas programadas
para os dias 15, 16 e 17 de abril de 2015, confonne oficia em
anexa.
Nada obstanh~, a Palida Federal entelldeu que deveria
haver uma ordem judidal deste Ministro Relator para tanto.
Embo:r:a entenda desnecessaria, pois, conforme constou, el
convenicncia e oportu11idade das Illedidas investigaterias foram
deferidas ao Procurador-Geral da Republica, requer~se seja
determinada a suspensao das oitivas durante O perioda
mencionado, para gue passa ser reavaliada, pelo titular da a<;ăo
penal,- a necessidade e a oportllnîdade de tais diligencias, assim
como de todas as demais a serem reaJizadas, podendo~se,
assim, ter uma melhor visăo global das diligencias necess.hÎas
para formar a opinia delictî ministerial".
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2. A exposi,ao do titular da a<;ao penal dii conta de se ter
DocumcntQ 888inado digitf,llrru:!nt<l ccnforme MP n" 2.200-212001 de 2/S10812001. que institui a Infraeslrulura de Chave:l Pllblica$ Br.asilelra - ICP-Brasll. O
dOC\Jmento podI! ser aoossado no ellder~ eletrOnÎCO http://WWW.e:tr.jus.br/po:1.. IIIO\llenliceeaoJsob o numl'!'O 8245110.
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estabelecido a necessidade de oficiar il autoridade policial corn c~fCGPFAZIDICOP.
desla decisăo, 00 senlido de atender il suspensăo requerid. .Ij'{UDm;a
fiille
'/.~ 'S,
~_
Procur.dor-Geral da Republica.

Cumpra-se.

39

PubHque-se. Intime-se.

Brasilia, 15 de abril de 2015.

Ministro TEORT ZAVASCKl

q

Relator
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Oocumento asslnado eilQltatmente conforme MP n" 2.200"212001 de 2410612001, que lnsti\tJi a Infl':le$bvturll d~ Cha~s Publlcas 8rasiltoira -ICP"6rasIL O
documenta podg ser "=!I!ldo no endereţa elelr6nico http://www.Stl.)l.U;.brlpOIta1/aulanttcacaolsob o nl)rnero 6245110.
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N°b J:,S112015 - ASjCRJM/SAJlPGR
Inquerito n° 3983
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: Ministro Teod Zava.scki

39

Procuntdoria-Geral cl:l Republica

o

1.~

Fis

MINISTERlO PlTBL.1CO FEDERAL

Relator

Procurador-Geral

da Repllblica veffi perantc Vossa

Excelcncia requerer, c:onso;.mte elemento::; fâticos e juridico!' a

e
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Conforme

8

seguir expostos.

de conhecimento' de Vossa Excelencia, os

diversos Inqueritos jnstaurados pcrante esse Supren)o Tribunal

95
7

Federal para apurar os fatos narrados net ;ntitulada "Opcrayăo L{'lwl
Jata" e$CO pendentes de analise de pedidos de prorrog3.yao de
prazo pela Mînistb-.io PllblicQ Federal.
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Porem, em razilo de

estrategîa

e

necesşidade

plancjamento

do

de ll"'le1hor

titular da

especificam.ente o "moda coma se desdobra

juizo sobre a canvenicn.cia,
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diliscncias tendentes
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CI-
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penal, mais

inVe$ug3C;ăo

e o

QPortunidade ou a necessidade de

a conviq:ao <Lcusataria", q1..1<O: "săo atribuiţoes

cxclusivas do procurador-geral da Republica, mesmo porque o

Ministerio Publico, na condiyâo de titular da

a~ao

penal,

eo

verdadeiro dcstinatâria dtls diligenci<ls exccutadas!l, conforme
deeisăo proferida neSte Jnquerito porVo"a Excelenei" reqUiSi~.,
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se, na data de ontem, ao OIretor-Geral da Policia Federal,

~prjCGP{tllRfOR
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ocasiâo dos pedidos de prorrogayao de prazos, a suspensăo '&'l~c<t
oitivas progral11::tdas para. os dia.s 15, 16 e 1. 7 de abr:il de 2015,

39

conforme oficia cm anexo.

Nada obstante, a Polîcia Federal entendcl1 que dever;a haver
uma ardem judi~ial deste .Ministro Relator para tal1tO.
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Embara eltenda demecess'r;., poi" conforme constau, a

,I

convel1icncia c ioportunidadc das medidas investigaterias faram
I
defeddas ao 't1mcurador Gel"<tJ d1. Republica, requcr-sc seja
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opil1-io delicti mi~i5tcri<t1.
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IBrasiha (01'),15 de ab,.i] de 2015.

I

•

?-l

-4

.4?/

1/"",/)
~lfţrgo lâ'not Montteiro de Barros

i

Procuradof.-GeI:-al da Republica
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SERVI90 PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

CONCl.usAo

39

Aos 23 dias do me~i\ de 2015, fac;:o esles aulos conclusos ao Senhor
Oelegado. Eu,
~T Mareelo Silveira Coilinho, Escrivao de Polida
Federal, Malricula n· 15919. lolado e em exercicio nesta OPFfMJ, que o
lavrei.

In

q

DESPACHO

1. Ciente da decisao;

8

2. Proceda-se il juntada do of. n' 1.040/R, dando imediata cumprimento a
determina«8o ne le contida .

87
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Brasilia/DF, 23 de abril de 2015.
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TERMODEDATA

Aos 23 dia(s) do mas de abril de 2015, recebi estes aulos eom o Despacho da Auloridade. Eu,
Mareelo SHveira Coilinho, Eserivao de Polfcia Federal, 1° Classe. malr. 15.919, que o lavrei.

~

TE R M O DEJ UNT A DA

ACl{s)23 dia(s) do mes de abril Cile 201 , fa90 juntada aos autos dq~)documenIO(s)referidO{s)no item 02 do
Mareelo Silveira Coitinho, Eseriva(o) de Policia Federal, 18
Despacho supra. Eu,
~.
Classe. malr. 15.919, que o lavrei.

RE N° 000712015-1
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INCL0S0

SERA!COAD

Oficia n 2 1.040/R

q

39

Brasilia, 16 de abri1 de 2015.

In

A Sua Excelencia o Senhar
ROBERTO MĂRIO DA CUNHA CORDEIRO
Corregedar-Gera1 do Departamento de policia Federal

87
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INQUERITO N' 3983
AUTOR:
Ministerio Publica Federal
INVESTIGADO: Eduardo cunha
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Senhor Corregedor-Geral,
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Comunico-1he que, nos termos do despacho proferido
no processo em epigrafe, cuja copla segue anexa, indeferi por
ora o requerimento de prorrogacaa de prazo solicitada mediante o
Oficio n 2 0209/2015-RE 0007/2015-1 - DPF/MJ - GINQ (peticao n Q
17546/2015) e determinei a imediata devolu<;:ăo dos autos, sem
prejuizo das diligencias pendentes de conclusăo.
Atenciosamente,

•

J'~

Marcio Schiefler Fontes
/ JU1Z
.
I nstrutor

•
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INQUERITO 3.983 DISTRITO FEDERAL
: MIN. TEORI ZAVASCKI

AUTOR(A/S)(ES)

: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROC.(A/S)(ES)

: PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

INVEST.(A/S)

:EDUARDO CUNHA

ADV.(A/S)

:ANT6NIO FERNANDO DE SOUZA

ADV.(A/S)

: ALEXANDRE JOSE CARCIA DE SOUZA

39

RELATOR

q

DESPACHO: 1. Corn requerimento pendente do investigado

(Peti\=ăo

87

8

In

11907/2015), indefiro por ora a prorroga<;ăo de prazo solicitada na Peti,ăo
17546/2015 e determina a imediata devolw;âo dos autos, sem prejufzo da
diligencia pendente de conc1usa.o relacionada el "caleta de elementos
informativos junto ti Superintendmcia Regional de Palida Federal no Estado do
Parami (porventura ca/hidos no ambilo da Opera,ao Lava lata!" (fls.1-2 do
requerimento da autoridade palidal).
2. Oportunamente, junte-se .
3. Cumpridas as determina«;6es, remetam-se os autos ao Minisb~rio
Publico conforme despacho proferido em 18.3.2015.
Publique-se.
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Oficie-se.
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Brasilia, 15 de abril de 2015

Mârcio Schiefler Fontes
Juiz Instrutor
Documenta assinado digitalmente

Documenta assinado digitalmente conforme MP n° 2.200·212001 de 24/0812001, que institui a tnfraestrutura de Chaves Publicas Brasilelra - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no ender~ eletrOnico http://www.stf.jus.brlpt:u1allaulen1icacaolsobo numero 8247717.
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TERMO DE REMESSA

83

SERVI90
FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POL/CIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUeRITOS DO STF (GINQ)
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Aos 23/04/2015, lal'o remessa destes autos do Registr
Especial n' 00071201S-1-GINQ (!NQ. 983 - STF) com 1
Volumes e O Apens{Js a "SUP EMO TRIBUNA
FEDERAL Eu,
..>--...::0,
Mareelo Si/veie
Coifinho, Escrivăo de Policla Federal, 1a Classe, matr
15.919 ue o lavrei.

RE N° 0007/2015-1
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Certifica
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39

CERTIDĂO

83

PET.5278
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BrasiIia, 09 de I/~ de 2015
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Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se9ao
a estagiăria Izabela Luiza Mazzaro da Malta, CPF
016.439.681-06 e recebeu midia digital contendo
copia integral ate a fl. 193 do processo em epigrafe.
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DENI~

M

MAR N:S FERREIRA
Matri uJa 2190
'-

39

CERTIDÂO

83

INQ 3983

8
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q

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se'!ao
o advogado Odilon Schwerz Burtet, OAB/RS
76.289, e obteve mîdia digital contendo copia
integral ate a fi. 201 do referido processo.
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Brasflia, 16 de mar'!o de 2015.
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Dell't«/M>t1rt
eJreira
Matricula 2190

39

CERTIDAO

83

INQ.3983
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q

Certifico gue, nesta data, compareceu a esta Se(ţăo o
advogado Alexandre Jose Garcia de Souza, OAB/DF
17.047, e recebeu copia fisica da peti(ţăo n°
17.546/2015 do referido processo.

Advogado:

8

~7
/'

OAB/DF 17.047
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Brasilia, 16 de abril de 2015.
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DENIS MARTINS FERREIRA
Matricula 2190
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INQUERITO 3.983 DISTRITO FEDERAL
:MIN. TEORI ZAVASCKI
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

ADV.(AlS)

: SEM REPRESENTA<;ÂO NOS AUTOS

83

RELATOR
AUTOR(AlS)(ES)
PROC.(AlS)(ES)
INVEST.(AlS)

39

: PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
: EDUARDO CUNHA

DESPACHO: Tendo em vîsta que os autos se encontrarn baixados

a

q

autoridade policia!, junte-se oportunamente a Peti~ăo 11907/2015 e

Publique-se.lntimem-se.

In

remetam-se os autos Ministerio PilbJico.

78

Brasilia, 18 de man;o de 2015.

Ministro TEORI ZAVASCKI

•

78

Documenta assinado digitalmente
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Relator

Documenta assinado digitalmente oonforme MP n° 2,200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrvtura de Chaves PUblicas Brasilelra - ICP-BrasiL O
documenta pode ser acessado no endareco eletrOnico hltp:/!ww.Y.stf.jus.brlportal/autenticacaol sob o numere 8057015.
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de Processos OrigiDarios CrimiDais

In

q

Se.;ăo

8

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

ok....\~A

87

Em ;;( II de
de 201 2. fiea eDeerrado o
(.l.
volume dos preseotes autos do (al
~
it
folha 0°
LI (
, Se~ăo de Proeessos Originarios
Criminais. Eu, 1
Jş
, AoalistalTeeoico
Judiciario, lavrei o presente termo.
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