
MINISTÉRIO PI.BLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral da República

N' 232416/2016 - GTU/PGR
Inquérito n. 4005/DF
Relator: Ministro Teori Zavascki

A corrt4pção dos governantes qt4ase sempre começa
com 'z corrupí:ão dos se s pr/ízc@íos. "(Montesqui-

O PROCURADOR-GERAL DA ]iEPUBLICA, no
exercício da função institucional prevista no art. 129, 1, da Consti-

tuição de 1988, no art. 6',\4 da Lei Complementar n. 75/1993 e

no art. 24 do Código de Processo Penal, ante os fatos apurados no

Inquérito n. 4005/Djl vem oferecer DENÚNCIA em face de:

FERNANDO BEZE.RRA DE SOUZA COELHO, bra-
sileiro, casado, empresário e político, atualmente 'Senador.

:E H lliH! : i:#ü
tro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda -- CPF/MF
sob o n. 010.778.878-09, residente na SQN 302, bloco B.

Viagem, n. 2746: apartamento 501 , BoaViagem, Recite, Per-
nambuco, com domicílio funcional na Praça dos Três Pode-
res, Senado Federal, Ediâcio Principal, .Na Dinarte Mariz
Gabinete 04, Brasília, Distrito Federal; ' '' "''-'

ALDO GUIEDES Ál;VmO, brasileiro, casado, empresário,
filho de Carlos Edson peixeira Álvaro e Tânia Mana Guedes
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ro, nascido em 06/09/1970, natural de Recite/PE, por-
tador da Identidade Civil n. 3373534-SSP/PE, inscrito no
CPF/MF sob o n. 520.480.044-15, residente e domiciliado
na Avenida Boa Viagem, n. 4398, apartamento 21, BoaVia-
gem, Recite, Pernambuco; e

JOAO C-A-RIOS lãrRA PESSOA DE MELLO FILHO.
brasileiro, casado, empresário, alho de Jogo Carlos Lyra Pes-
soa de Melão e Paulo Mana Jucá de Alcântara Velho Barrete.
nascido em 22/01/1976, natural de Recite/PE, portador da
Identidade Civil n. 4175029-SSP/PE, inscrito no CPF/MF
sob o n. 018.567.784-36, residente na Avenida BoaViagem,
n. 3136, apartamento 201, Recite, Pernainbuco, com domicí-
lio proâssional na Avenida Conselheiro Aguiar, n. 1472, sala
222, Recite, Pernambuco, atualmente recolhido no Centro
de Observação Criminológica e Triagem Professor Everaldo
Luna - COTEL.

PGR

1. Síntese das imputações

Entre os anos de 2010 e 2011, EDUARJ)O HiENRIQUE
ACCIOl:Y CAMPOS:, falecido, na época Governador do Estado

de Pernambuco pelo Partido Socialista 13rasileiro -- PSB, e FER-
NANDO BEZERJ{A DE SOUZA COELHO, atualmente Será.

dor pela mesma agremiação partidária e naquele período Secretá-

rio de Desenvolvimento Económico do Estado de Pernambuco e

Presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, solicita-
ram e aceitaram promessa, com vontade livre e consciente e uni-

dade de desígnios, de vantagens indevidas, no valor total de cerca

de 20.000.000,00, de cada uma das empreiteiras contratadas pela

sociedade de economia mista federal Petróleo 13rasileiro S/A -- Pe-

trobras para a construção da Refinaria do Nordeste ou Refinaria

Abriu e Lima -- RNEST, bem como receberam, com vontade ]i-

l
As menções a EDUARDO HENRIQUE ACCIOl;Y CAMPOS ocorrem apenas para a
narrativa das condutas dos demais denunciados, porquanto sua punibihdade se extinguiuem razão de seu óbito. ' ' """'''
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vre e consciente e unidade de desígnios, o montante aproximado e

identi6lcado de R$ 41.593.000,00, tudo a âm de que fossem asse-

guradas as obras de inâaestrutura e garantidos os incentivos tribu-

tários, de responsabilidade político-administrativa estadual, indis-

pensáveis para a implantação de todo o empreendimento, o que
acabou de fato ocorrendo.

O pagamento da propina 6oi realizado por várias construtoras.

especialmente pela (.2ueiroz Galvão, pela OAS e pela Camargo

Corrêa, de formas diversas, no âmbito de esquema de corrupção e

lavagem de dinheiro relacionado à Petrobras, tendo a solicitação de

vantagens indevidas sido deita, inclusive, por intermédio de Paulo

Roberto Costa, Diretor de Abastecimento da sociedade de econo-

mia mista federal e responsável pela RNEST na época. Em grande

parte, as quantias ilegais se destinaram à campanha de reeleição de

EDUARDO HIENRI(.)UE ACCIOIY CAMPOS ao Governo

do Estado de Pernambuco em 2010, tendo sido pagas por meio de

doações'' eleitorais e de contratos de prestação de serviços super-

Êaturados ou fictícios, sucedidos por transferências bancárias das

empreiteiras às empresas supostamente contratadas, pelo saque dos

valores em espécie e pela posterior entrega do dinheiro aos desti-
natários anais.

A operacionalização do repasse das vantagens indevidas âoi

deita, principalmente, pelos empresários pernambucanos ALDO
GUEDES AIVmO, então presidente da Companhia Pernambu-

cana de Gás -- COPERGÁS, e JOGO CARLOS luRA PESSOA

DE MELLO FILHO. Estes dois últimos integravam um grupo de

responsáveis pelo recebimento e pela transferência, de forma dis-
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Earçada, mediante estratégias de ocultação de sua origem ilegal, de

propina destinada ao então Governador do Estado de Pernambu-

co, EDUARDO HtNRIQtJE ACCIOIIY CAMPOS e ao seu

Secretário de Desenvolvimento Económico e atual Senador FER-

NANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO. Quanto a esse as-
pecto, destaca-se a utilização das empresas CAMélIA & yAS-

CONCELOS IT])A. - LOCAÇÃO E TER.RAPLENAGEM

l.TDA. E CONSTRUTORA MISTER l;l'DA para simulação de
prestações de serviços, supeúaturadas ou 6lctícias, com posterior

recolhimento e repasse dos correspondentes valores em espécie aos
verdadeiros beneâciários do esquema.

2. Contextualização dos fatos no âmbito da chamada
''Operação Lava Jato''

A intitulada ''Operação Lava Jato'' desvendou um grande

esquema de corrupção de agentes públicos e de lavagem de
dinheiro relacionado à Petrobras. A operação assim denominada

abrange um conjunto diversificado de investigações e ações penais

vinculadas à 13' Vara Federal da Seção Judiciária do Parada, em
Curitiba.

Inicialmente, procurava-se apurar esquema de lavagem de

dinheiro envolvendo o ex-Deputado Federal do Partido

ProgressistaJosé Mohamedjanene, o doleiro Carlos Habib Chater

e as empresas CSA Project Finance Ltda. e DuReI Indústria e

Comércio Ltda. Essa apuração resultou no quizamento

penal objeto do Processo n. 5047229-77.2014.404.7000.
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No decorrer das investigações sobre lavagem de dinheiro.

detectaram-se elementos que apontavam no sentido da ocultação

de recursos provenientes de crimes de corrupção praticados no

âmbito da Petrobras. O aprofundamento das apurações conduziu a

indícios de que, no mínimo entre os anos de 2004 e 2012 (mas

gerando pagamentos espúrios até 2014), as diretorias da sociedade

de economia mista estavam divididas entre partidos políticos, que

eram responsáveis pela indicação e manutenção dos respectivos
diretores.

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

contratos com a Petrobras, notadamente as maiores construtoras

brasileiras, criaram um cartel, que passou a atuar de maneira mais
eâetiva a partir de 2004.

Os funcionários de alto escalão da Petrobras recebiam

vantagens indevidas das empresas cartelizadas e, em contrapartida,

nao apenas se omitiam em relação ao cartel -- ou seja, não criavam

obstáculos ao esquema nem atrapalhavam seu funcionamento --.

mas também atuavam em favor das construtoras, restringindo os

participantes das convocações e agindo para que a empreiteira

escolhida pelo cartel posse a vencedora do certame. Ademais, esses

funcionários permitiam negociações diretas injustificadas,

celebravam aditivos desnecessários e com preços excessivos,

aceleravam contratações com supressão de etapas relevantes e

vazavam informações sigilosos, entre outras irregularidades, todas
em prol das empresas cartelizadas.

Os valores iHcitos, porém, destinavam-se não apenas aos

diretores da Petrobras, mas também aos partidos políticos e aos
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parlamentares responsáveis pela manutenção dos diretores nos

cargos. Tais quantias eram repassados aos agentes políticos de

maneira periódica e ordinária, e também de forma episódica e

extraordinária, sobretudo em épocas de eleições ou de escolhas

das lideranças. Esses políticos, por sua vez, plenamente conscientes

das práticas indevidas que ocorriam na Petrobras, não apenas

patroclnavam a manutenção do diretor e dos demais agentes

públicos no cargo, como também não interferiam no cartel

existente e em todas as irregularidades subjacentes. Ou sqa, o

apoio e a sustentação política conferidos pela agremiação

partidária e seus integrantes, em especial aqueles que participavam

de seu comando, para a indicação e manutenção do respectivo

Diretor da Petrobras, tinha a âlnalidade predeterminado de
locupletação própria e de terceiros.

Para que posse possível o trânsito das vantagens indevidas

entre os dois pontos da cadeia -- ou sqa, das empreiteiras para os

diretores e políticos -- atuavam profissionais encarregados da

lavagem de ativos, que podem ser chamados de ''operadores'' ou

''intermediários''. Referidos operadores encarregavam-se de,

mediante estratégias de ocultação da origem dos recursos, lavar o

dinheiro e, assim, permitir que a propina chegasse aos seus

destinatários de maneira insuspeita ou com menos exposição.

Uma vez disponibilizado o dinheiro ao operador, iniciava-se

a segunda etapa, na qual os valores saíam do intermediário e eram

enviados aos destinatários 6lnais (servidores públicos e políticos),

descontada a comissão do operador. Havia pelo menos
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formas de os operadores repassarem as quantias aos beneficiários
das vantagens indevidas:

a) A primeira forma -- uma das mais comuns entre os po-
líticos -- consistia na entrega de valores em espécie, que era
deita por meio de empregados ou prepostos lias operadores,
os quais faziam viagens em voos comerciais, com valores
ocultos no corpo, ou em voos 6-etados:

b) A segunda forma era a realização de transferências ele-
trónicas para empresas ou pessoas indicadas pelos destinatári-
os ou, ainda, o pagamento de bens ou contas em nome dos
beneficiários;

c) A terceira forma ocorria por meio de transferências e

depositos em contas no exterior, em nome de empresas
t2#}/lares de responsabilidade dos agentes públicos ou de seus
familiares;

d) A quarta forma, adotada sobretudo em épocas de cam-
panhas eleitorais, era a realização de doações "oâciais'' deva-
demente declaradas, pelas construtoras ou empresas coligadas,

temente para os políticos ou para o diretório nacional ou
estadual do partido respectivo, as quais, em verdade, consisti-
am em propinas pagas e disfarçadas do seu real propósito.

No decorrer das investigações e ações penais, coram celebra-

dos, entre outros, acordos de colaboração premiada com dois dos

principais agentes do esquema delituoso em questão: a) Paulo

Roberto Costa, Diretor de Abastecimento da Petrobras entre 2004

e 2012, integrante destacado do núcleo administrativo da organi-

zação criminosa; e b) .NbertoYoussef, doleiro que integrava o nú-

cleo financeiro da organização criminosa, atuando no recebimen-

to de vantagens indevidas das empresas cartelizadas e no seu pos-

terior pagamento a funcionários de alto escalão da Petrobras, es-

pecialmente a Paulo Roberto Costa, bem como a políticos e seus

partidos, mediante estratégias de ocultação da origem desses
res
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K.ooerto Costa toi Diretor de Abastecimento da Petro-

bras, nomeado e sustentado no cargo, principalmente, pelo Partido
Progressista.

No entanto, os dois colaboradores também atuaram na inter-

mediação de pedidos e de pagamentos de propina a membros de

outros partidos políticos. Em seus termos de colaboração, eles re-

velaram, entre outros fatos, que houve repasse de vantagens indevi-

das, por ocasião das eleições de 2010, em favor do então Governa-

dor do Estado de Pernambuco EDUARDO HENRI(.2UE ACCl-
Ol;Y CAMPOS, por solicitação de seu Secretário Estadual de De-

senvolvimento Económico e atum Senador FERNANDO BE.

ZERRA DE SOUZA COELHIO, ambos integrantes do Partido

Socialista Brasileiro -- PSB. Os valores ilícitos coram pagos por em-

preiteiras contratadas para obras da Refinaria do Nordeste ou Re-

ânaria Abreu e Limo -- RNEST, localizada exatamente em Per-

nambuco

Paulo

3. A RNEST e a integração do PSB ao esquema de
corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à PETRO-
BRAS

O prometo da Refinaria do Nordeste ou Refinaria Abreu e

Limo -- RNEST âoi o6lcialmente lançado em 2005, com um orça-

mento estimado de cerca de US$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e

quinhentos milhões de dólares). A refinaria âoi projetada para ter

dois conjuntos de unidades de reúno independentes, com capaci-

dade total de processamento de 230.000 barris de petróleo por dia.

O objetivo da RNEST é produzir principalmente óleo diesel c.
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baixo teor de enxofre (o chamado Diesel S-10, com concentração

de enxofre de dez partes por milhão), mas também nafta, óleo

combustível, coque e gás liquefeito de petróleo (GLP). Cada uma

das unidades de reúno do empreendimento conteria as seguintes

partes: uma unidade de destilação atmosférica (UDA), uma unida-

de de coqueamento retardado (UCR), uma unidade de hidrotrata.

mento de diesel (HDT-D), uma unidade de hidrotratamento de

nafta (HDT-N), ui-na unidade de geração de hidrogênio (UGH) e

uma unidade de abatimento de emissões (SNOX), além de unida-

des de utilidades auxiliares e Éacihdades logísticas.

As obras da RNEST somente tiveram início em 2007 e não

terminaram até hoje. O orçamento estimado restou ultrapassado

em muito. De acordo com a própria Petrobras, já coram gastos

US$ 17.800.000.000,00 (dezessete bilhões e oitocentos milhões de

dólares) no empreendimento. No 6lnal de 2014, âoi concluída a

primeira unidade de refino, a qual logo entrou em operação. A se-

gunda unidade de refino tem conclusão prevista para o ano de

2018, proyetando-se para tanto gasto adicional de mais de

US$1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares).

A Reânaria do Nordeste ou Reânaria Abreu e Limo âoi uma

das principais obras que alimentou o esquema de corrupção e la-

vagem de dinheiro relacionado à Petrobras. Não por acaso, as pri-

meiras constatações de crimes deitas pela chamada ''Operação Lava

Jato'' se referem a tal empreendimento. Para viabilizar o pagamen-

to de propina a agentes públicos e partidos políticos, de forma

oculta ou disfarçada, as empreiteiras procuraram incrementar os

ganhos com os contratos da RNEST. Por isso, o Tribunal de Con;.
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tas da União -- TCU apontou, diversas vezes, em várias situações,

problemas de sobrepreço, em decisões proferidas particularmente a

partir do ano de 2010, destacando-se as seguintes: Acórdão n.

3.362/2010, Acórdão n. 1.784/2011, Acórdão n. 2.144/2013.

Acórdão n. 2.290/2013, Acórdão n. 621/2015, Acórdão n.
1.988/2015 e Acórdão n. 1.990/2015 (Doca. 2, anexos à cota de

encaminhamento da denúncia).

As vantagens indevidas pagas por empreiteiras com base em

contratos da Refinaria do Nordeste ou Reâlnaria Abreu e Limo se

destinavam aos partidos políticos que tinham influência sobre as

diretorias da Petrobras.Todavia, em razão de a RNEST se localizar

no Estado de Pernambuco, governado desde 2007 pelo Partido

Socialista 13rasileiro, sendo necessária a atuação do Governo Esta-

dual para garantir infraestrutura e incentivos tributários para o em-

preendimento, parte da propina âoi direcionada para a última agre-

miação partidária em referência e a alguns seus integrantes.

EDUARDO HIENRI(.)UE ACCIOI.Y CAMPOS âoi eleito

Governador do Estado de Pernambuco pelo PSB nas eleições de

2006. Ocupou o cargo entre 2007 e 2014, tendo sido um dos res-

ponsáveis pelos esforços políticos que culminaram na escolha do

Estado de Pernambuco como local da Refinaria do Nordeste ou

Refinaria Abreu e Lima. FERNANDO BEZERRA DE SOUZA
COELHO, também do PSB, era Preceito do Município de Petroli-

na/PE (2005/2007), quando apoiou a candidatura de EDUAR-
DO HiENRI(.2UE ACCIOl;Y CAMPOS ao Governo do Estado

de Pernambuco, em 2006. FERNANDO BEZERRA COELHIO,

posteriormente, âoi nomeado pelo Governador para o cargo de.Í<'
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Secretário de Desenvolvimento Económico de Pernambuco, exer-

cendo a punção de Presidente do Complexo Industrial Portuário

de Suape. Nessa condição, o hoje Senador FERNANDO BE.

ZERRA DE SOUZA COELHIO tinha atribuições estreitamente

relacionadas à implantação e ao funcionamento da RNEST, parti-

cularmente no que diz respeito à realização de obras de in6raestru.
Cura e à criação de incentivos tributários.

Prevalecendo-se dos respectivos cargos de Governador do

Estado de Pernambuco e de Secretário Estadual de Desenvolvi-

mento Económico, EDUARDO HtNRI(.2Ut ACCIOIIY

CAMPOS e FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO,
com vontade livre e consciente e unidade de desígnios, solicitaram

vantagens indevidas de empreiteiras envolvidas na construção de

obras da Re6lnaria do Nordeste ou Reânaria Abrem e Limo, como

contrapartida pela viabilização do empreendimento por meio de

esforços políticos, principalmente a disponibilização de infraestru-

tura e a criação de incentivos tributários. A propina solicitada a

cada uma das construtoras, no montante de cerca de

R$20.000.000,00, destinou-se à campanha de reeleição ao Gover-
no de Pernambuco em 2010.

FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO, então

Secretário de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco e diri-

gente do Porto Suape, solicitou, em 2010, a Paulo Roberto Crosta,

com vontade livre e consciente, R$ 20.000.000,00 (vinte milhões

de reais) de vantagens indevidas a cada empresa, valor destinado à

#
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campanha de reeleição de IEDUARDO HENRIQUE ACCIOIY
CIAMPOS ao Governo do Estado de Pernambuco em 20102.

Com efeito, em razão do elevado valor, a vantagem ilícita âoi

repassada diretamente pelas principais empreiteiras que obtiveram

contratos e obras na Reânaria do Nordeste ou Renlnaria Abriu e

Limo, destacando-se o envolvimento, na situação, além da (.2ueiroz
Galvão, da OAS e também da Camargo Correia.

No termo de acareação n. 08, os colaboradores reconheceram

que a solicitação e o repasse de valores ilícitos ocorreram em rega.

çao ãs principais empreiteiras que obtiveram contratos e obras na

Refinaria do Nordeste ou Refinaria Abreu e Limo.Anoto-se:

um unico repasse, no valor de R$ 7,5 milhões, que âoi por
intermédio de doações oâciais, conforme já esclareceu em

-\2
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outro termosl QUE, por isto, não sabe dizer se o valor âoi
abatido do valor da(.2UEIROZ GA].VAO devido ao PAR-

=usH:H;:= :=:.===:= ppt:==:1=1:::Ü
quem estava à crente deste pedido para EDUARDO CAM-

acredita que tenha colaborado, porque era do Estado de Per-
nambuco e tinha vários interesses no Estado e tinha obras na

PAULO ROBERTO COSTA
QUE, procurando esclarecer
dos para a contribuição da
ram pagos pelas empresas diretamente e não
dor; QUE não sabe como as empresas
se por meio de doações oficiais ou se
âctÍcios; QUE tem certeza.
operadores, em razão do
GAIVAO era a empresa que tinha
na RNEST, o consórcio interligações,
com a LESA; (.2UE a (.2UEIR.OZ
teresse na eleição de E])UARDO
sabe como âoi deito o
ROZ GAi:\AO
valor, fazendo um poo/, e atender o
BEZERRA em favor da
POS; QUE acredita que as
'consórcio' ou um poo/ para
DO CAMPOS, até mesmo
(.2UE tem certeza de que
(.)UE o pedido âoi realmente de FERNANDO
diretamente ao declarante; e não a AI,BER:l'O
QUE o declarante nunca conversou com
CAMPOS sobre isto e o contato
NAN'DO BEZERRA; oUE
realmente confirmou ao declarante que o valor solicitado
pago; QUE acredita que isto tenha sido dito em uma
declarante a Pernambuco, na
tendente do Porto.de Suape;
ão na casa de JOSÉ JANENE, mas não s. recorda
a redução do valor devido ao Pala.TIDO
TA.'' (íls. 271/276 do Inquérito n. 4005/DF)
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As palavras dos colaboradores são corroboradas pelos inúme-

ros registros de entrada de FERIVANDO BEZER.RA DE SOU-

ZA COELHO na sede da Petrobras no Rio de Janeiro, para con-
tatos com Paulo Roberto Costa ou outros altos funcionários da
empresa estatal (Informação Policial n. 72/2015, fls. 375/422 do
Inquérito n. 4005/DF):

Visitas de Fernando Bezerra Coelho à Petrobras
Visitante
Fernando
Bezerra
Coelho

Ferrando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Ferrando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Ferrando
Bezerra
Coelho

Ferrando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando

Visitado
Paulo Roberto

Costa

Dia
06/02/2007

Local
Petrobras Nenhuma

Paulo Roberto
Costa

15/03/2007 Petrobras Nenhuma

Paulo Roberto
Costa

02/05/2007 Petrobras V;sita ein conjunto com
Eduardo Campos

Paulo Roberto
Costa

16/05/2007 Petrobras Nenhuma

Paulo Roberto
Costa

18/06/2007 Petrobras Nenhuma

Paulo Roberto
Costa

28/06/2007 Petrobras Nenhuma

Paulo Roberto
Costa

20/07/2007 Petrobras Nenhuma

Graça Poster 25/10/2007 Petrobras VisiEi em conjunto com
Eduardo Campos

Paulo Roberto
Costa

11/01 /2008 Petrobras Nenhuma

Paulo Roberto
Costa

12/03/2008 Petrobras Nenhuma

Paulo Roberto
Costa

15/04/2008 Petrobras Nenhuma

Paulo Roberto
Costa

13/05/2008 Petrobras Nenhuma

Paulo Roberto
Costa

19/06/2008 Petrobras Nenhuma

Paulo Roberto
Costa

01/08/2008 Petrobras Nenhuma

Ajam Kardec l0/09/2008 Petrobras Visita em conjunto com
Eduardo Campos

Paulo Cezar 17/09/2008 Petrobras Nenhuma
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Bezerra
Coelho

Ferrando
Bezerra
Coeso

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Ferrando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Ferrando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Fernando
Bezerra
Coelho

Amara Aquino

Paulo Roberto
Costa

24/11/2008 Petrobras vj;Ü'=;;;;;i;i;;M
Eduardo Campos

Paulo Roberto
Costa

11/03/2009 Petrobras Nenhuma

Graça Foster 02/05/2009 Petrobras vjãi=;;;;ãi;;Õ'i='
Eduardo Campos

Paulo Roberto
Costa

02/06/2009 Petrobras Nenhuma

Paulo Roberto
Costa

07/07/2009 Petrobras Nenhuma

Paulo Roberto
Costa

08/09/2009 Petrobras Nenhuma

Mana de Fatima
Ramos Moreira

23/09/2009 Petrobras Nenhuma

Marcelino
Guedes Ferreiro

Mosqueira
Paulo Roberto

Costa

02/12/2009 Petrobras Nenhuma

29/01/2010 Petrobras A
pagamento da propina

Paulo Roberto
(:osta

07/04/2010 Petrobras A-
pagamento da propina

Paulo Roberto
Costa

28/04/2010 Petrobras
Ano d; ;olicitação e do
pagamento da propina

Paulo Roberto
Costa

12/07/2010 Petrobras
Ano da ;l;licitação e do
pagamento da propina

Paulo Roberto
Costa

01/12/2010 Petrobras Ano d;;;licitação e do
pagamento da propina

A agenda e algumas mensagens eletrânicas de Paulo Roberto

Costa também evidenciam contitos e reuniões com FERNAN-
DO BEZERRA DE SOUZA COELHIO, bem como indicam. in-
clusive, em face de convites para jantares e eventos esportivos, a

ocorrência de encontros entre ambos cora do ambiente institucio-

nal (Informação Policial n. 72/2015, fls. 375/422 do Inquérito n.
4005/DF). Em ocasiões como
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vantagem
':lue aeverlam ser repassados às empreiteiras da

Reânaria do Nordeste ou Reâlnaria Abriu e Limo.3

U cumprimento das contraprestações pelo recebimento da

propina encontra-se evidenciado pelas leis, bem como pelos fitos e

contratos administrativos, referentes a obras de infraestrutura e in-

centivos tributários concedidos pelo Estado de Pernambuco para

Viabilizar a RNEST Parte signiâcativa deles âoi assinada por EDU-
AR])O HENRIQUE ACCIO].Y CAMPOS ou por FERNAN-
DO BEZERRA DE SOUZA COELHIO ou mesmo pelos dois

em conjunto, inclusive com Paulo Roberto Costa, como no caso.

especiâcamente, do Termo de Adiantamento de Tarifa e Compen-

sação Futura e Critérios de Investimento que entre si celebraram a

PETROBRAS, o Estado de Pernambuco e Suape (ofícios e médias

de íls. 948/951 do Inquérito n. 4005/DF).'

.Ném disso, houve eâetivamente repasse de vantagens indevi-

das por empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção e lava-

gem de dinheiro da Petrobras, contempladas com contratos e obras

na Reânaria do Nordeste ou Reânaria Abreu e Limo, em favor

do Partido Socialista IBrasileiro -- PSB e de EDUARDO l-iENRl-

QUE ACCIOIIY CAMPOS, entre 2010 e 2011, tanto por meio

de doaç:ões eleitorais ''oficiais'', como por intermédio de presta-
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ções de serviço âctícias ou supeúaturadas com empresas interpos-

tas, sucedidas por transferências bancárias das empreiteiras às em.

presas Supostamente contratadas, por saques dos valores em espécie

e pela posterior entrega dos correspondentes valores em espécie
aos destinatários 6lnais.s

4. Pagamento de propina pela QUEIROZ GAl;\?Ã.O

A construtora (.2UEIROZ GAIVAO, na condição de líder e

principal empresa, em parceria com a LESA ÓLEO & GAS S/A.

integrou o Consórcio IPOJuca Interligações -- 11, que venceu lici-

tação referente às obras de tubovias de interligações da Refinaria

do Nordeste ou Reânaria Abreu e Lama, celebrando contrato no

valor de R$ 2.694.950.000,00 (dois bilhões, seiscentos e noventa e

quatro milhões, novecentos e cinquenta mil reais), em

l0/03/2010. Em momento posterior, coram celebrados 27 (vinte

e sete) aditivos, no valor total de R$ 848.700.000,00 (oitocentos e

quarenta e oito milhões e setecentos mil reais), conforme Relató-

rio da Comissão Interna de Apuração da Petrobras sobre a

RNEST -- DIP DABAST n. 71/2014 (média de íls. 200 do Inqué-

rito n. 4005/Dii item c, Re6lnaria Abriu e Lama, e médias de fls.

188 do Inquérito n. 4005/DJ:t contendo cópia integral dos instru-

#

17 de 64

mentor contratuais, inclusive aditivos, do último contrato em rede
rência) . '



PGR

os seus

inq. n. 4U05

A QUEIROZ GALEÃO fazia parte do conjunto de emprei-

teiras cartelizadas integrantes do esquema de corrupção e lavagem

de dinheiro relacionado à Petrobras. A empresa, no âmbito da Di-

retoria de Abastecimento, responsável pela Reânaria do Nordeste

ou Refinaria Abreu e Limo, pagou propinas a Paulo Roberto

Costa, ao Partido Progressista e a seus membros. A empreiteira,

contudo, procurava evitar o meio mais comum de repasse de van-

tagens indevidas nessa área, que consistia na celebração de contra-

tos de consultoria âlctícios com empresas de .NbertoYoussef

Por isso, a (.2UEIROZ GAIVAO tinha preferência pelo pa-

gamento de propina por meio do disfarce de doações eleitorais

oficiais'', certamente considerando que essa forma de repassa de

vantagens indevidas ocultava de forma mais e6lcaz a origem ilícita
dos valores envolvidos

Tanto isso é certo que a empreiteira, no ano de 2010, para

cumprir os ''compromissos'' de pagamento de propina decorrente

de contratos celebrados na Diretoria de Abastecimento da Petro-

bras, eâetuou diversas doações eleitorais ao Partido Progressista e a

diversos membros da agremiação partidária em questão.

Na época, .Alberto lzoussef constatou que a (.2ueiroz Galvão

tinha um débito de vantagens indevidas de cerca de

R$7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais).A dívida âoi

paga principalmente por meio de doações eleitorais ''oâlciais'' - na

verdade, propinas disfarçadas - ao Partido Progressista e a

mtegrantes

:lZIÊ Ç: ;lh8;ilB !!H i
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Para tanto, Alberto Youssef manteve contato com um dos di-

retores da QUEIKOZ GALVAO, Othon Zanoide de Mordes Fi-

lho, a quem solicitou a realização de contribuição para a campa-

nha dos parlamentares do Partido Progressista, em valores que se-

riam abatidos do montante de propina devido pela empreiteira em

razão de seu envolvimento no esquema de corrupção estabelecido

na Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Othon Zanoide de

Mordes Filho, interessado em assegurar a atuação de sua empresa

no cartel de empreiteiras relacionado à Petrobras, bem como em

manter contratos vigentes e em conseguir novos contratos de

construção de obras junto à Diretoria de Abastecimento da socie-

dade de economia mista, na época ocupada por Paulo Roberto

Costa por indicação do Partido Progressista, atendeu à solicitação

dos parlamentares, transmitida e operacionalizada por .Alberto
Youssef.

Algumas doações coram deitas ao Diretório Nacional do PP e

posteriormente repassados aos candidatos, ao passo que outras

coram deitas diretamente aos parlamentares. Othon Zanoide de

Mordes Filho, inclusive, trocou mensagens eletrânicas com .aberto

Youssef (que conâessadamente usava o e-mail

p.zu/OEof.z58@bofm z//.com) sobre as doações eleitorais em questão,

tendo sido alvo de consideração especíâca a contribuição da

Construtora (l2ueiroz Galvão S/A para o Diretório Nacional do

Partido Progressista e a parlamentares que não haviam enviado os

respectivos recibos eleitorais (Docs. 3, anexos à cota de

encaminhamento da denúncia). /'2
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O grupo empresarial QUEIROZ GAIVAO doou para o Di-

retório Nacional do Partido Progressista o valor total de

R$2.740.000,00 (dois milhões, setecentos e quarenta mil reais),

por meio de duas de suas empresas, a Construtora (.2ueiroz Galvão

S/A e aVital Engenharia Ambiental S/A, conforme tabela seguin-

te (Docs. 3, anexos à cota de encaminhamento da denúncia):

.Além disso, a QUEIROZ GAIVAO eâetuou doações eleito-

rais diretamente para vários parlamentares do Partido Progressista,

candidatos à reeleição, conforme tabela abaixo (Docs. 3, anexos à

cota de encaminhamento da denúncia) :
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As quantias em referência consistiam em propina oriunda do

esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Dire-

toria de Abastecimento da Petrobras. A propósito, no Termo de

Declarações Complementar n. 7, .aberto lzoussef a6rmou: '' QUE

mostrado ao declarante o e-mail do dia 30 de agosto de 2010, a partir da

conta pautogoia58(@hotmail.com, o declarante cotÚrma qt4e se trata deste

repasse de vantagens {ttdevidas; QUE em relação ao e-mail do áia 1 7 de

agosto de 2010, com o asst4nto 'cottta doação de campanha -- primo', o

declarante informa que está repassando a cottta do Diretório Naciottal do

PP para pagamento pelo QUEiROZ GALUHO; QUE em segt4ida há

outro e-mail, datado de 30/08/2010, em qt4e OTHON ZANO1DE

solicita os recibos jaltatttes, em nome do PP DH. BAH.IA (R$
500.000,00), ALINE CORRIA (250.000,00) ROBERTO TEl-

XElliA (250.000,00), NELSON MEURER (500.000,00), PP
DE PERNAMBUCO (R$ 100.000,00), ROBEltTO BRUTO (R$

100.000,00), DIRETOR]Á NACIONAL P PROGRESSISTA

(R$2.040.000) e PMDB DE RONDÓNm (R$ 300.000,00);

Qun esta lista é dos recibosjaltantes, ou sda, das pessoas qt4e tinham re-

cebido os valores da (2UEiKOZ (].ALI,HO, como doação 'o$ciat', mas

que ainda não hat,iam ettt,lado seus recibos par" a constrt4tora; (. . .) QUE,
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em relação ao e-mail do dia 22 de ot4tt4bro de 2010, nesse e-mail o de-

:garante está enviando a OTHIC)N ZANO1])E o endereço de NEL-

;ON MEURER, para que a construtora enviasse o documento original

le doação; QUE questiottado se todas estas pessoas que receberam tais

,alteres tinham consciência de que os valores lotam repassados do esquema

ía PETROBRAS, o declarattte respottdeti que 'com certeza"' (Doca. 3,

anexos à cota de encaminhamento da denúncia).'

Em diligências de busca e apreensão realizadas na ''Operação

Lava Jato'', em endereços relacionados direta ou indiretamente a

.aberto lzoussef, coram encontradas notas fiscais e contratos âctíci-

os celebrados entre duas das empresas de fachada por ele operadas,

a MO CONSUI.PORIA COMERClIAL E LAUDOS

ESTATÍSTICIOS l.TDA. e a EMPREITEIRA RIGIDEZ l.TDA..

de um lado, e o Consórcio lpoyuca Interligações, de outro, inte-

grado e liderado pela Construtora (.)UEIROZ GA].yÀO S/A

(médias de fls. 200 e 218 do Inquérito n. 4005/DF). Diligência de

busca e apreensão no Consórcio IPOJuca Interligações, realizada

em julho de 2015 (''Operação Ponteia''), evidenciou que a Em-

preiteira Rigidez Ltda. eâetivamente consta dos cadastros de seus

supostos fornecedores (]lLelatório de Análise de Material Apreen-

dido n. 01/2015 -- Ação Cautelar n. 3932/Dli fls. 577/594 do In-

quérito n. 4005/DF). Nesse sentido, os dados bancários das em-

presas operadas por -aberto Youssef para recebimento de propina
mediante notas âlscais e contratos âctícios registram uma transfe-

rência de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em

03/01/2011, oriunda do consórcio em questão, exatamente em Ifi\F
22 de 64
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favor da Empreiteira Rigidez Ltda. (Informação n. 038/2016-

SPEA/PGR e mídia a ela anexa -- Docs. 5, anexos à cota de enca.

minhamento da denúncia). A relação da Queiroz Galvão com Al-

berto Youssef. operador do repasse de vantagens indevidas no âm.

bico da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, é evidenciado

por um registro de entrada do diretor da empreiteira Othon Za-

noide de Mordes Filho no escritório do doleiro, em 30/05/2011

(Informação Policial n. 110/2015 - fls. 788/789 do Inquérito n.
4005/DF).

A Construtora Queiroz Galvão S/A eâetuou repasses a Paulo

Roberto Costa mesmo depois que ele deixou a Diretoria de

Abastecimento da Petrobras, em 2012, por meio de transferências

para a Costa Global Consultoria e Participações Ltda., realizadas

ao longo do ano de 2013, no valor total de R$ 563.100,00 (qui-

nhentos e sessenta e três mil e cem reais), referente ao pagamento

de vantagens indevidas atrasadas (Informação n. 038/2016-

SPEA/PGR e média a ela anexa -- Docs. 5, anexos à cota de enca-

minhamento da denúncia). Tudo isso evidencia que a (12ueiroz

Galvão eâetivamente pagava propina no âmbito da Diretoria de

Abastecimento da Petrobras, fazendo-o também, eventualmente,

por meio de empresas de fachada de .Alberto lzoussef. meio mais

comum de repasse de vantagens indevidas nessa área, ou mesmo

por intermédio de empresa de consultoria de Paulo Roberto
Costa.

No caso especíâlco dos autos, a (.2UEIR.OZ GAIJvÃO realiz-

ou os pagamentos de propina solicitados por EDUARDO
HENRIQUE ACCIOIIY CAMPOS e FERNANDO

23 de 64



PGR
.!29=P. 4005

R-A DE SOUA COELHO por meio de doações eleitorais ''o6lci-

ais'' ao Partido Socialista Brasileiro, forma preferencial de repassa

de vantagens iHcitas indevidas pela empreiteira em questão. Os va-

lores ilícitos coram ''doados'' ao diretório nacional da agremiação

partidária, o qual, antecipadamente ou em seguida, repassou as

quantias à conta de campanha de EDUARDO HENRI(.2UE AC-
CIO].y CAMPOS à reeleição ao cargo de Governador do Estado
de Pernambuco em 2010.8

A interposição do Diretório Nacional do PSB era mais uma

estratégia de ocultação da origem ilegal dos montantes em ques-

tão, bem como de seu verdadeiro destinatário. As tabelas seguintes

ilustram a situação (fls. 49/57 do Inquérito n. 4005/DF):

/
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S/A
(:onstruto

ra

Queiroz
Galvão

Construto
ra

Queiroz
Galvão
S/A

Constru to
ra

Queiroz
Galvão

C:onstruto
ra

Queiroz
Galvão
s/&

Queiroz
Galvão

lula
Desenvolv

intento
Imobiliári

o Ltda
Queiroz
Galvão

Serviços
Especiais

de

Engenhari
a Ltda.
Total:

JeS:e:Wos

R$ SOO.ÕÕÕIÕÕ' i3/092ãÕiã TransíÊ;ê;j='
eletrânica

)iretório Nacional do
PSB

KÚ.ÕÕÕ.ÕÕÕM' 20/Õ$1;2ÕB rr«,;ê;ê;:lÚ
eletrânica PSB

R$ Í.ÕÕÕ.ÕÕÕM 22/ÓÕ7ãÕiÕ' Tr,Ú;ê;ã;ã'
eletrânica DGã;i;'R=Gii&

PSB

23lÕÕ7ãÕã' Tr;;;ê;ê;=
eletrânica oi;;B;Ü'X;;Ü;;M

PSB

R$ ãiÕ.ÕÕÕ:®' 242ÕÕ7ãÕã' Tr;;;ê;ê;ã
eletrânica PSB

RS SÕãtjÕÕM 27/09/2010 Vr,ã;iÊêãã'
eletrânica )iretório Nacional do

PSB

R$
Z:lQQ:QW,oo
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Todos os R$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil)

transferidos pelo grupo QUEIR.OZ GAIVAO para o Diretório

Nacional do Partido Socialista Brasileiro o coram por adiantamen-

to ou repasse posterior, à conta de campanha de EDUARDO

HEI'qRIQUE ACCIOIY CAMPOS em 2010.A vinculação des-
sas doações eleitorais ''o6lciais'' às obras da Refinaria do Nordeste

ou Refinaria Abreu e Limo é indicada pela constatação deita, du-

rante as diligências de busca e apreensão da ''Operação Ponteia''

no Consórcio lpquca Interligações, responsável por uma das obras

na RNEST e liderado pela QUEIROZ GAIVAO, de que o Parti-

do Socialista Brasileiro -- PSB consta, sem qualquer explicação ra-

cional ou lógica, do cadastro de ''fornecedores'' do consórcio em

questão, inclusive com registro da respectiva conta bancária (Rela-

tório de Análise de Material Apreendido n. 01/2015 -- Ação Cau-

telar n. 3932/Dii fls. 577/594 do Inquérito n. 4005/DF).

Ademais, a Informação Policial n. 14/2015 (Íls. 533/537 do

Inquérito n. 4005/DF) evidencia que as despesas de campanha de

EDUARDO HENRIQUE ACCIOIIY CAMPOS, candidato à
reeleição ao Governo do Estado de Pernambuco em 2010, coram
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significativamente superiores aos gastos dos demais candidatos.

atingindo o montante de R$ 13.870.811,12 (treze milhões, oito-

centos e setenta mil, oitocentos e onze reais e doze centavos), ao

passo que a média dos demais chega apenas a R$ 3.746.769,50

(três milhões, setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta

e nove reais e cinquenta centavos) Isso reforça que a campanha

âoi realmente abastecida com recursos oriundos de propina.

O pagamento e o recebimento das vantagens indevidas sob a

forma de doações eleitorais ''oficiais'', inclusive com a interposição

do diretório nacional do partido do bene6lciário, objetivou disfar-

çar o caráter ilícito do dinheiro. O sistema eleitoral âoi usado ape-

nas como instrumento de ocultação e dissimulação da natureza,

origem, disposição, localização e movimentação de valores prove-

nientes de inâração penal, no caso a corrupção passiva.

5. Pagamento de propina pela OAS

A construtora OAS, junto à ODEBRECHT. integrou o
Consórcio CONEST, que venceu a licitação referente à constru.

ção das unidades de destilação atmosférica (UDAs) da Reânaria

do Nordeste ou Refinaria Abreu e Limo, celebrando contrato no

valor de R$ 1.485.100.000,00 (um bilhão, quatrocentos e quatro-

centos e oitenta e cinco milhões e cem mil reais), em
lO/12/2009. Em momento posterior coram peitos 25 (vinte e cin-

co) aditivos, no valor total de R$ 286.000.000,00 (duzentos e oi-

tenta e seis milhões de reais). O mesmo consórcio CONEST, in-

tegrado pela OAS e pela ODEBRECHT, venceu licitação refe-

rente às obras de implantação das unidades de hidrotratamento
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(UHDTs) e das unidades de geração de hidrogénio (UDGHs), ce-

lebrando contrato no valor de R$ 3.190.640.000,00 (três bilhões,

cento e noventa milhões, seiscentos e quarenta mil reais), na mes
ma data de lO/12/2009

Posteriormente, coram peitos 19 (dezanove aditivos), no valor

total de R$ 539.720.000,00 (quinhentos e trinta e nove milhões,

setecentos e vinte mil reais), conforme Relatório da Comissão in.

terna de Apuração da Petrobras sobre a RNEST -- Dlp DABAST

n. 71/2014 (média de fls. 200 do Inquérito n. 4005/Dli item c,

Refinaria Abreu e Limo, e mídias de íls. 189 do Inquérito n.

4005/Dii contendo cópia integral dos instrumentos contratuais,

inclusive aditivos, de ambos os contratos) .

A OAS fazia parte do conjunto de empreiteiras cartelizadas

mtegrantes do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro rega.

cionado à Petrobras. A empresa, no âmbito da Diretoria de Abas-

tecimento, responsável pela Refinaria do Nordeste ou Reânaria

Abriu e Limo, pagou propinas a Paulo Roberto Costa, ao Partido
Progressista e a seus membros.

Durante as diligências de busca e apreensão realizadas na

''Operação Lava Jato'', coram arrecadados notas fiscais e contratos

fictícios celebrados entre a OAS e empresas operadas por AI,BEN-
TO YOUSSEli especialmente a MO CONSUI.PORIA CO-

MERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS l.TDA., a EMPREI-
TEIRA RIGIDEZ l.TDA. e a RCI SOFTWARE E HIARDWA-
RE [.T])A. (Docs. 6, anexos à cota de encaminhamento da den-

úncia). Os dados bancários dessas últimas pessoas jurídicas eviden-

ciam o recebimento de inúmeras transferências bancárias da em-
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preiteir
r'-'''"a, --u-'ullHC taoela seguinte (Informação n. 038/2016-

SPEA/PGR e mídia a ela anexa -- Doca. 5, anexos à cota de enca-
minhamento da denúncia):

Transferências bancárias da OAS para empresas de Alberto Youssef

Os valores das transferências em questão coram usados para

pagamentos de vantagens indevidas diversas por parte de ALBER;

TO YOUSSEli em nome da OAS, na administração do ''caixa
dois'' da empreiteira.9

No caso específico dos autos, a análise do telefone móvel de

José Adelmário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro.

presidente do grupo empresarial OAS, revelou que ele tinha con-

tato direto, até mesmo de caráter pessoal, em eventos sociais como

#
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RA DE SOUZA COELHO (Relatório de Análise de Polícia n.

07/2015, fls. 473/488 do Inquérito n. 4005/DF). Não se valeu. as.

sim, dos serviços do doleiro .Alberto Youssef. mas de outras formas

e maneiras de repassa de propina.

Inicialmente, veri6lca-se que a OAS realizou o pagamento de

parte das vantagens indevidas solicitadas por EDUARDO l-iEN-

RI(.2UE ACCIOIY CAMPOS e FIERNANDO BEZER.RA DE

SOUZA COELHO por meio de doações eleitorais ''oâlciais'' ao

Partido Socialista Brasileiro, posteriormente repassados, e à própria

conta de campanha eleitoral do então candidato à reeleição ao

cargo de Governador do Estado de Pernambuco em 2010. A ta.

bela seguinte é ilustrativa (íls. 49/57 do Inquérito n. 4005/DF):

Repasses de doações eleitorais "oâciais" do PSB para Eduardo Campos em 2010
(repetição do quadro do item anterior)

'''' l
doação
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Diretório
Nacional
do PSB

Diretório
Nacional
do PSB

Diretório
Nacional
do PSB

Diretório
Nacional
do PSB

Diretório
Nacional
do PSB

Diretório
Nacional
do PSB

Diretório
Nacional
do PSB

Diretório
Nacional
do PSB

Diretório
Nacional
do PSB

Diretório
Nacional
do PSB

Diretório
Nacional
do PSB

Diretório
Nacional
do PSB
Total:

.!!!g=P: 4005

Eduardo Campos

Eduardo Campos

Eduardo Campos

Eduardo Campos

Eduardo Campos

Eduardo Campos

Eduardo Campos

Eduardo Campos

Eduardo Campos

Eduardo Campos

Eduardo Campos

Eduardo Campos

R$ 280.000,00

R$ 1.250.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 500.000,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 500.000,00

R$ 400.000,00

R$ 200.000,00

R$ 400.000,00

R$ 19.532,62

R$
8:549.532,62

21/07/2010

28/07/2010

04/08/2010

18/08/2010

17/09/2010

21/09/2010

24/09/2010

27/09/2010

30/09/2010

01/10/2010

01/10/2010

29/10/2010

Transferência
eletrânica

Transferência
eletrânica

Transferência
eletrânica

Transferência
eletr6 nuca

Transferência
eletrânica

Tmnsáerência
eletrânica

Tnnsâerência
eletrânica

Transferência
eletrânica

Transferência
eletrânica

Transferência
eletrânica

Transferência
eletrânica

Transferência
eletrânica

O pagamento e recebimento das vantagens indevidas sob a

forma de doações eleitorais, no total de R$ 2.800.000,00 (dois

milhões e oitocentos mil reais), inclusive com a interposição do

diretório nacional do partido do bene6lciário, na época presidido

por EDUARDO HIENRIQUE ACCIOI,Y CAMPOS, objetivou

disfarçar o caráter iHcito do dinheiro. O sistema de ''doações elei-

torais'' âoi usado apenas como instrumento de ocultação e dissi-

mulação da natureza, origem, disposição, localização e movimen-

tação de valores provenientes de inÊração penal, no caso a corrup-.
çao passiva. J /J
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No entanto, a maior parte da propina da OAS destinada à

campanha de reeleição de EDUARDO HENRIQUE ACCIOIY
CAMPOS, por solicitação dele e de FERNANDO BEZERRA
DE SOUZA COELHO, âoi paga por meio da empresa CÂMA-
RA &VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERJ{APLENAGEM

l.TDA., utilizada pelo empresário pernambucano JOGO CAR-

LOS LIVRA PESSOA ])E MELLO FILHIO para recebimento e
repasse de valores ilícitos.

O uso da CÂMARA &yASCONCELOS -- LOCAÇÃO E

TER-RAPLENAGEM l.TDA. para recebimento de vantagens in-

devidas é evidenciada, dentre outros elementos probatórios, pelas
]numeras transferências deitas, apenas no período dos fatos em

consideração, por empresas de Roberto Trombeta e Rodrigo Mo-
rdes, advogados e contadores que atuavam na formação de ''caixa

dois'', para pagamento de propina, em favor de empreiteiras en-

volvidas no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacio-

nado à Petrobras. Ambos celebraram acordo de Colaboração pre-

miada e esclarecerem a utilização, com essa ânalidade, de empresas

como HEDGE AUDITORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁ-
RIA INDA., MOR-ALES ADVOGADOS ASSOCIADOS, NIE-
TO GESTÃO EMPRESARIAL LIDA. ou MR.TR GESTÃO

EMPRESARIAL ITI)A., MANWIN HIUNDAI SElqVlçOS
AUTOMOBILÍSTICOS LIDA. e outras pessoas jurídicas com a

denominação comum MANWIN. Os dados bancários da CÂ-

MARA &VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENA.
GEM l.TDA. colhidos na Ação Cautelar n. 3864/DF revelam vá.

»
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rias operações com as empresas em questão (Docs. 5, anexos à

cota de encaminhamento da denúncia)::'

Transferências de empresas de Trombeta e Mordes para a Câmara &Vasconcelos

l-iedge
Consul
toda

Morde
S

Advoga
dos

Nieto
Gestão

:BeBe6lciado Valor

27/08/2010Câmara &
Vasconcelos

TED

TED

Conta n. 804304
Agência n. 1232,

Bradesco.
Conta n. 804304.
Agência n. 1232,

Bradesco

Câmara &
Vasconcelos

R$ 230.000,00 27/08/2010

Câmara &
Vasconcelos R* iÍÕ.ÕÕÕ:Õã't ã77Õã7ãm TED

Agência n. 1232:
Bradesco

Conta n. 804304.
Agência n. 1232,

Bradesco.

Manwi
n

Hiunda

Câmara &
Vasconcelos

új ãjêõ:õã TED

n
Hliunda

Manwi

Câmara &
Vasconcelos

Rj ããã.ã;Õ:ÕF't Õã?Õ$25m TED cl;iÜ";'ãÕããÕI
Agência n. 1232,

Bradesco.

Câmara &
Vasconcelos

TED cÓiÜ"ã'iÕã3ÕI
Agência n. 1232,

Bradesco.

n
Hliunda

Câmara &
Vasconcelos dinheiro em

agência diversa
da do cliente
Depósito de
dinheiro em

agência diversa
da do cliente
Depósito de
dinheiro en]

agência diversa
da do cliente
Depósito de
dinheiro em

agência diversa
da do cliente

Depósito de
dinheiro em

agência diversa
da do cliente

Depósito de
dinheiro em

agência diversa
da do cliente

Conta n. 804304
Agência n. 1232:

Bradesco.

n
Partida

oes
Manwi

Câmara &
Vasconcelos

R cã;i;i'iÕã3Õã
Agência n. 1232:

Bradesco.

Câmara &
Vasconcelos

üüiõ.õõõ:õíT ãi7õã7im Conta n. 804304
Agência n. 1232:

Bradesco.

n
Hiunda

Câmara &
Vasconcelos

R$ iÓÕ.ÕÕÕ:ÕiÍ't bi7Õ:i7ãm' cÓiÜ";'iÕã3Õã
Agência n. 1232,

Bradesco.

Câmara &
Vasconcelos

R$ 19i .ÓÕÕIÕã''r''Õã7Õ:i7ãÕã' Conta n. 804304
Agência n. 1232,

Bradesco.

n

Partida
oes

Câmara &
Vasconcelos

Ri iãÕ.ÕÕÕ:ÕÍ't ÕÕ7Õi7ãm' Conta n. 804304
Agência n. 1232,

Bradesco.

#10

transferências de empresas operadas porALBERTOYOUSSEF em favor da(:AMARA
& VASCONCELOS LOCAÇÃO E TER.RAPLENAGEM LIDA. A
situação ê tratada cm denúncia já oferecida pela Procuradoria-Geral da
R.epública. A utilização dos dados bancários correspondentes, no presente
deito, baseia-se em autorização .judicial de compartilhamento de nro\us rÉIs.
1263/1264 do Inquérito n. 4005/DF). ' ' '' ''-'-' \
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As transferências em questão têm diversas características típi-

cas do repassa de propina de forma oculta e disfarçada. Primeira-

mente, não existe razão económica Plausível para que empresas de

consultoria jurídica e tributária remetam recursos para uma em-

presa de terraplenagem e locação de equipamentos. .Ném disso, os

valores transferidos são ''redondos'', não sofrendo retenções de tri-

butos próprias de pagamentos por prestações de serviços eâetiva-

mente executadas. Por âm, logo depois de cada uma das opera-
ções, de valor significativo, os montantes transferidos coram saca-

dos por meio de cheques de quantia também elevada, indicando

que as vantagens indevidas chegaram ao destinatário âlnal em di-

nheiro, como é comum nesse tiPO de transição incita. De resto.

em depoimentos prestados ao longo da investigação em que se

baseia esta denúncia, Rodrigo Mordes e Roberto Trombeta, de-

pois de fornecerem detalhes sobre a geração de ''caixa dois'' para

empreiteiras envolvidas no esquema criminoso relacionado à Pe-

trobras, ressaltaram que as transferências e depósitos acima listados

não se lastrearam em nenhum contrato firmado com a CAMA.
RA & VASCONCELOS ou com o acusado JOGO CARLOS

LURA PESSOA ])E MELLO FILHO, e este simplesmente âor-

necla o montante em espécie e informava as contas bancárias para

transferência de forma 6racionada de valor equivalente acrescido

de 2%'' (fls. 100/1002 e 1003/1005 do Inquérito n. 4005/DF).

JOAO CARDOS IRRA PESSOA DE MIELLO FILHIO, em

depoimento, negou que seja proprietário de fato da CÂMARA &

VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM l.
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l.TDA. (íls. 610/614 do Inquérito n. 3994/DF -- Docs. 1, anexos à

cota de encaminhamento da denúncia). Contudo, Paulo Ces,r de

Berros Morato, formalmente sócio-administrador da empresa, res-

saltou que âez diversos negócios com JOGO CARA,OS luRA
PESSOA DE MIELLO FILHO (fls. 826 do Inquérito n. 3994/DF

-- Docs. 1, anexos à cota de encaminhamento da denúncia). O uso

da pessoa jurídica em questão porJOÃO CARILOS luRA PES-

SOA DE MELLO FILHO é evidenciado pelas operações bancá-

rias entre ambos, conforme dados da Ação Cautelar n. 3864/DF

0)ocs. 5, anexos à cota de encaminhamento da denúncia):

Operações entre Jogo Carlos Lura Filho e Câmara &Vasconcelos

A reforçar a vinculação de JOAO CARDOS LIRA PESSOA

DE MELLO FILHO com o repasse de propina, inclusive por
meio da empresa COAM.ARA &VASCONCELOS -- LOCAÇÃO
E TERR-APLENAGEM l.TDA., veriâca-se que os dados bancári-

os da Ação Cautelar n. 3864/DF mostram que ele mesmo rece-

beu, em suas contas bancárias pessoais, transferências de empresas

de Roberto Trombeta e Rodrigo Mordes usadas no esquema de
corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à PETROBRAS

#
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Transferências de empresas de Trombeta e Mordes para a Jogo Carlos Lura Filho

JOAO CARLOS IRRA PESSOA DE MELLO FILHO é
enteado do ex-Deputado Federal Luiz Piauhylino Morteiro de
Mello, do Partido Socialista Brasileiro, o que auxiliou deveras na

aproximação de EDUARDO HENRI(.2UE ACCIOly CAM-
POS.:' Em razão dessa proximidade e da disponibilidade de ope-

ração da CAM.A.RA &VASCONCELOS -- LOCAÇÃO E TER-
RAPLENAGEM LIDA., JOGO CARLOS YRA PESSOA DE

é
l l Os pais biológicos deJOAO CARLOS LIVRA PESSOA DE MELLO FILHO são JOAO

CARLOS IX'RA PESSOA DE MELLO e JAULA MARIAJUCÁ DE ALCANTIARA
MELLO BAR]R.ETO. Depois do Edecimento de seu pai, sua mãe casou-se com o ex

Deputado Federal LUIZ PIAUH.YLINO MONTEIRO DE MELLO, anteriormente

filiado ao Partido Democrático Trabalhista -- PDT tendo passado posteriormente ao PSB,

no ano de 2013, enquanto EDUARDO HENRIQUE ACCIOl;Y CAMPOS era
presidente nacional da agremiação partidária (íls.1 196/1 1 98 do Inquérito n. 4005/DF)

MELLO FILHO usou a empresa para recebimento e repasse das

vantagens indevidas pagas pela OAS no caso.
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Isso ocorreu por meio de prestações de serviço simuladas,

simplesmente superfaturadas ou completamente 6lctícias, da CÂ-

MARA &VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERÁ\APLENA-

GEM l.TDA. à OAS. A empreiteira eâetuou inúmeros pagamentos

a empresa em questão. Os valores correspondentes a serviços não

prestados constituem a propina paga na situação.

Os dados bancários da Ação Cautelar n. 3864/DF revelam

inúmeras transferências da OAS para a CAM.ARA &VASCON-
CELOS -- LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM l.TDA. entre os

anos de 2010 e 2011 (Doca. 5, anexos à cota de encaminhamento

da denúncia). .Ngumas dessas operações envolvem, novamente, va-

lores ''redondos'', indicando que, diversamente do que seria no

mundo red dos fatos, realmente se trata de repasse de vantagens

indevidas, uma vez que o pagamento por serviços eâetivamente

prestados demandada a retenção de tributos, inviabilizando a

transferência de montantes ''inteiros''. A seguinte tabela ilustra a
CI t'l l q r q /-\ -

Transferências da OAS para a Câmara &Vasconcelos
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do IBrasil
Conta n. 282260.

Agência n. 2988, Banco
do Brasi]

Conta n. 282260.
Agência n. 2988, Banco

do IBrasil
Conta n. 282260.

Agência n. 2988, Banco
do Brasil

Conta n. 282260.
Agência n. 2988, Banco

do Brasil
Conta n. 282260.

Agência n. 2988, Banco
do Brasil

Conta n. 282260.
Agência n. 2988, Banco

do Brasi]
Conta n. 282260.

Agência n. 2988, Banco
do Brasil

Conta n. 282260.
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.
Conta n. 282260.

Agência n. 2988, Banco
do Brasil.

Conta n. 282260.
Agência n. 2988, IBanco

do Brasil
Conta n. 9002637.

Agência n. 1588, Banco
Real

Conta n. 282260.
Agência n. 2988, Banco

do Brasil
Conta n. 282260.

Agência n. 2988, Banco
do Brasil

Conta n. 282260.
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.
Conta n. 282260.

Agência n. 2988, Banco
do Brasil.

Conta n. 282260.
Agência n. 2988, Banco

do Brasil
Conta n. 282260.

Agência n. 2988, Banco
do Brasil.

Conta n. 282260.
Agência n. 2988, Banco

do Brasil
Conta n. 282260.

Agência n. 2988, Banco
do Brasil

Conta n. 282260.
Agência n. 2988, Banco

do Brasil
Conta n. 282260.

Agência n. 2988, Banco
do Brasil.

Conta n. 282260.
Agência n. 2988, Banco

do Brasil
Conta n. 282260.

Agência n. 2988, Banco
do Brasil

Conta n. 282260.
;AgÊpçjlp. 2988, Banco

"

';

''

"

có

"

''

có
OAS l Vasconcelos l '

"

'

có
OAS l Vâsconcelos l

"

é

é
OAS l Vuconcelos l '

é
OAS l Vasconcelos l '

OAS l Vasconcelos

OAS l Vasconcelos l '

OAS l Vasconcelos l '

OAS l Vaconcelos l

OAS l Vasconcelos

OAS Vasconcelos

ci
QAg. elos l '

09/04/2010

07/05/2010

l0/05/2010

11/05/2010

12/05/2010

14/05/2010

14/05/2010

17/05/2010

08/06/2010

19/07/2010

l0/08/2010

19/08/2010

25/08/2010

13/09/2010

27/09/2010

15/10/2010

18/11/2010

16/12/2010

27/01/201 1

28/01/201 1

23/03/201 1

25/03/201 1

TED

TED

TED

TED

TED

TED

TED

TED

TED

TED

TED

TED

TED

TED

TED

TED

'lED

TED

TED

TED

TED

TED

TED26/04/201 1
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Assim como as operações deitas entre empresas de Roberto

Trombeta e Rodrigo Mordes, de um lado, e a CÂMAl\A &
VAscoNCELos LOCAçÃo E TEmpLENAGEM
l.TDA., as transferências deitas pela OAS em favor da última em-

presa em questão têm diversas características típicas do repassa de

propina de forma oculta e disfarçada. De início, há se registrar que

não existe razão económica lógica ou plausível para uma emprei-

teira de grande porte remeter uma quantidade tão grande de va-

lores, no montante total de R$ 13.094.643,33 (treze milhões, no-

venta e quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e três

centavos), em apenas dois anos, entre 2010 e 2011, para uma em-

presa de terraplenagem e locação de equipamentos de porte dimi-

nuto. Ademais, logo depois de cada uma das operações, de valor

signiâcativo, os montantes transferidos coram sacados por meio de

cheques de quantia também elevada, indicando que as vantagens

indevidas chegaram ao beneâciário 6lnal em dinheiro, como é co-

mum nesse tipo de transição ilícita. Finalmente, as transferências

ocorreram exatamente em 2010, ano da campanha de reeleição
de EDUARI)O HiENRIQUE DE ACCIOIIY CAMPOS ao Go-

verno de Pernambuco, destinatária da propina, e no ano seguinte,

em 201 1, quando ainda se cobrem despesas com o pleito realizado Í#

#
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no ano anterior.

     
OAS

Câmara &
Vasconcelos

R$ 150.229.86 07/06/201] TED Conta n. 282260.
Agência n. 2988, Banco

dn Rraçil
Construtora

OAS
Câmara &

Vasconcelos
R$ 1.221.345,97 16/06/201 1 TED Conta n. 282260.

Agência n. 2988, Banco
cio Brasil

Construtora
OAS

Câmara &
Vasconcelos

R$ 50.000.00 18/07/201 1 TED Canta n. 282260.
Agência n. 2988,Banco

do Brasil
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O pagamento e recebimento das vantagens indevidas com

base em prestações de serviços simuladas, supeüaturadas ou âlctÍci-

as, inclusive com a interposição de empresa em nome de terceiros,

com o posterior repasse de valores em espécie aos beneficiários fi-

nais da propina, objetivou, em verdade, disfarçar o caráter ilícito

do dinheiro. Trata-se de estratégia de ocultação e dissimulação da

natureza, origem, disposição, localização e movimentação de valo-

res provenientes de inâ.ação penal, no caso a corrupção passiva.

6. Pagamento de propina pela CAMARGO CORRÊA

A construtora Camargo Corrêa, na condição de líder e prin-

cipal empresa,juntamente com a Cnec Engenharia S/A, integrou

o Consórcio Nacional Camargo Corrêa -- CNC , que venceu li-

citação referente às obras de implantação das unidades de coquea-

emento retardado (UCRs) da Reâlnaria do Nordeste ou Refinaria

Abreu e Lima, celebrando contrato no valor de R$
3.41 1.000.000,00 (três bilhões, quatrocentos e onze milhões de

reais), em 22/12/2009. Em momento posterior, coram peitos 16

(dezesseis) aditivos, no valor total de R$ 337.200.000,00 (trezen-

tos e trinta sete milhões e duzentos mil reais), Conforme Relatório

da Comissão Interna de Apuração da Petrobras sobre a RNEST --

DIP DABAST n. 71/2014 (mídia de fls. 200 do Inquérito n.
4005/Dl! item c, Reâlnaria Abreu e Limo).::
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A Camargo Corrêa fazia parte do conjunto de empreiteiras

cartelizadas integrantes do esquema de corrupção e lavagem de

dinheiro relacionado à Petrobras. A empresa, no âmbito da
Diretoria de Abastecimento, responsável pela Re6lnaria do

Nordeste ou Refinaria Abreu e Limo, pagou propinas a Paulo

Roberto Costa, ao Partido Progressista e a seus membros.

empreiteira, em regra, utilizava o meio mais comum de repassa de
vantagens indevidas, que consistia na celebração de contratos

fictícios com empresas operadas por .AlbertoYoussefí3 í4.

Durante as interceptações teleíânicas da ''Operação Lava

Jato'', gravou-se diálogo por meio do qual .Alberto YousseffHou ao

interlocutor que a Camargo Corrêa Ihe devia R$ 12.000.000,00

(doze milhões de reais), quantia referente à administração da
propina que haveria de ser paga no âmbito da Diretoria de

Abastecimento da Petrobras.15 Por sua vez, as interceptações

telemáticas captaram uma mensagem eletrânica recebida por

.aberto Youssef. a qual contém planilha de ''comissões'' pagas pelo

Consórcio CNCC, integrado e liderado pela Camargo Corrêa
13

Parado là'aWressísfa"(íls. 57 1 do Inquérito n. 4005/DF)

:':H;3E:KH=i:Hein;EH;
empresas, especialmente as do grupo SAI'lKO, para isso. Sobre o assunto,' ao' prestar
dep,pimento, o ex-diretor DAI.TON DOS SAIVTOS A\IAlqCINI explicou: "QUE não
afia paga"-entes írefos pa«: " empmsas de yOUSSEF pe/a Ca«aWO Cmrê. QU.E a

Cama«o Corda rea/fzapa paga"zenfos à SHÀ[KO SIOER, entre auf'ãs empresa Z'em como pa",

.b'EZ=:='Ü400s/nn ""«, «'"" "". . c'«:.a. c.,,ê. .}oÜÃÊr=lã;.%l;

"P=ZEfzUZn=a='=um=
à cota de encaminhamento da denúncia)
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(Docs. 7, anexos à cota de encaminhamento da denúncia). Nas

buscas e apreensões realizadas no escritório de Alberto bzoussef.

coram arrecadadas diversas planilhas detalhando repasses do mesmo

Consórcio Nacional Camargo Corrêa a empresas operadas pelo
doleiro (Doca. 7, documentos anexos à cota de encaminhamento
da denúncia).

Ademais, a CAM.A.RGO CORREM eâetuou repasses a Pau-

lo Roberto Costa mesmo depois que ele deixou a Diretoria de

Abastecimento da Petrobras, por meio de transferências para a
Costa Global Consultoria e Participações Ltda., no valor total de

R$ 2.875.022,00 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil e

vinte e dois reais), realizadas ao longo dos anos de 2012 e 2013

(Informação n. 038/2016-SPEA/PGR e mídia a ela anexa --

Docs. 5, anexos à cota de encaminhamento da denúncia).A Costa

Global Consultoria e Participações Ltda. era exatamente a empre

sa usada por Paulo Roberto Costa para receber vantagens indevi.
das atrasadas a ele destinadas.

No caso especíâco, a Camargo Corrêa, por meio de seus

próprios funcionários, providenciou uma empresa que âoi utiliza-

da para celebração de um contrato fictício, com o objetivo de ge-

rar dinheiro em espécie, usado para repasse das vantagens indevi-

das solicitadas por EDUARDO HIENRI(.)UE ACCIOI)' CAM-
POS e FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO.

Na situação, o pedido de propina dirigido à Camargo Corrêa

chegou a ser deito diretamente à empreiteira por EDUARDO
HENRI(.2UE ACCIOIIY CAMPOS e ALDO GUEDES AI.yA- ,.

©'R.O,junto deJOÂO CARLOS IJyRA PESSOA DE MELLO Fl-

dO Ho Ã,l
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LEIO, responsável pela cobrança e pela operacionalização do reco.
bimento das vantagens indevidas .

Com efeito, em janeiro de ano de 2010:6, o Diretor da Ca-

margo Correm Dalton Avancinií7, representando a empresa, en.

centrou-se em São Paulo com ALDO GUEDES ÁIVmO, mo.
m ento em

lll$HHIHP nl

não sinalizar o pagamento imediato da quantia de doze milhões; QUE ALDO (;UEDES
enfatizava que estavam no meio de uma campanha e que precisava o quanto antes deste
valor; QUE não se recorda como âoi o agendamento desta reunião, porém, como dito. irá
permitir a busca de seus extratos reversos;(.2UE após a reunião, o declarante 'estabeleceu
conialo com i'ZULU AUGUSTO SANTOS ])A SllVA, então âmcionário da Camargo
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de um aporte ânanceiro indevido de R$ 12.000,000.00, apesar de
ALDO GUEDES ALvIARO ter pedido R$ 20.000.000,00, para a

campanha de EDUARDO HENRIQUE ACCIO].Y CAMPOS.
Decidiu-se, então, que o pagamento dos R$ 12.000.000,00 seria
deito por meio da simulação de contratação da Camargo Correm

com a empresa MISTER TERRAPLANAGEM. Destarte, os va-

lores coram repassados pela Camargo Correm à MISTER TER-
R.APLANAGEM para fins de entrega à campanha eleitoral de

EDUARDO HENRI(.2UE ACCIOl;Y CAMPOS. Em data não
deânida até 0 presente momento, ALDO GUEDES AIÀ/ARO,
em Recite/PE, apresentou Gilmar Pereira Campos, gerente co-
mercial da empresa Clamargo Corria, a JOGO CARLOS IRRA
PESSOA DE MELLO FILHIO, a quem os valores da MISTER
TERRAPLANAGEM deveriam ser entregues.Ato contínuo, Gil-
mar Pereira Camposapresentou JOGO CARDOS IRRA PES-
SOA DE MELLO FTT F+ í) Wilson Costa, funcionário da Ca.

margo Correm em Recite/PE, que se tornaria o responsável pela
entrega de valores em espécie da
GEM ao próprio JOGO CARLOS
na cidade de Recite/Pela

l TERRAPLANAGEM (1 . .):'.(Íls. 232/235 do Inquérito n. 4005/DF)18
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AI,DO GUEDES ÁIVmO era pessoa próxima de
EDUARDO HENRIQUE ACCIO].y C.A.MPOS. Ambos chega-

ram a ser sócios na empresa AGROPECUÁRIA NOSSA SE

NHIORA DO NAZARE l.Tl:)A. e na Fazenda Esperança, no
Município de Brqão/PE. EDUARDO HENRIQUE ACCIOIY

CAMPOS nomeou ALDO GUEDES ALvmO para o cargo de

presidente da COMPANHlIA PERNAMBUCANA DE GÁS
COPERGÁS.19

No entanto,ANDO GUEDES AIVmO atuava, na realidade,

como operador de propinas solicitadas por EDUARDO HIENRI

(.2UE ACC]]O].Y CAMPOS e FERNANDO BEZERRA DE

SOUZA COELHO.20 Existem inclusive vários registros de entra.

nome esse que teve conhecimento após o ajuste da operacionalização; QUE os valores
foram repassados pela CAMARGO CORRIA à CONSTRUTO]R.A MASTER, para
bns de entrega em favor da campanha eleitoral de EDUARDO CAMPOS; QUE em
certo momento .ALDO GUEDES chamou o declarante para uma reunião em Recite/PE.

CORRIA em Recite/PE; QUE WILSON COSTA 6cou então como responsável pela
C.A.R T nc na -ró-ria espécie da CONSTRUTORA MASTER, diretamente a jOAO
4005/DF). p''a c'aaae ae Kecüe/rE; (...)." (lls- 890/891 do Inquérito n.
A solicitação .de. propina por EDUARJ)O HENRIQUE ACCIOl;y CAMPOS Goi
confirmada pelo depoimento de ANTONIO MIGUEL MARQUES, então presidente da
CARMARGO CORRIA: "QUE «,« «/ çã. «.JaÍo. r«r.'Í" ""'' l«oa'#"-enf.,'..,.Ü..
!üc }lo alto de 2010 compareceu jtlntatnente cota EMILIO AULER e FILMAR (tido sabettdo
it!$ortnar o sobrenotne deste, tratando-se de 'residente da empresa em Pertiattibacoj ao palácio do
governo, onde se reutlitatti com o então governador EDUARDO CAMPOS, ALDO GUEDES e
üttla terceira pessoa, cujo tlotne ttão sabe ittFormar; QUE a reunião se iniciou 'com abata' do etttão
governador sublitthando a importaticia da C4NIARGO CORRIA tias obras do Estado de
Pertiambt4co, ($rmando qt4e estavam 'no tneio de urna campaltha' e, de urna trtatteira educada couto
sempre, declinou o desde de a CAMARGO CORRIA contribuir para a campattha; QUE etll
;egaida assumiu 'a fala' ALDO GUEDES, que, ao contrário do então gouerttador. apresentou t4tti
discurso 'rude em.fua :maneira delaZar r. . .)". (íls. 793 do Inquérito n. 4005/DF).

19 ALDO GUEDES AIV2\RO permaneceu no cargo de presidente da COPERGAS até
julho de 2015, tendo sido exonerado em razão do cumprimento de mandados de busca e
ap:eens:o em seus domicílios, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, na "OperaçãoPonteia
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da de ALDO GUEDES ÁLvIA.RO na Petrobras, no Rio de Janeiro,

para tratar com Paulo Roberto Costa ou outros altos funcionários

da sociedade de economia mista âedera]. -Ngumas das visitas de

AI,DO GUEDES Ál;\CARO coram deitas juntamente com EDU
ARDO HIENRI(.)UE ACCIOIIY CAMPOS e FERNANDO
BEZERRA DE SOUZA COELHIO, o que é ilustrativo da atua.

ção conjunta dos três (Informação Policial n. 72/2015, Íls
375/422 do Inquérito n. 4005/DF):

Visitas de Amo Guedes AJvaro à Petrobras

Visitado
Larissa Carolina

peixeira Dias

Dia
16/03/2007

Local
Petrobras Nenhuma

Alvará
Amo

Guedes
Alvará
Amo

Guedes
Alvaro
Amo

Guedes
Alvaro
Amo

Guedes
Alvará

Mana Margarete
da Cruz

12/04/2007 Petrobras Nenhuma

JaibonJosé
Galvão

31/07/2007 Petrobras Nenhuma

João Eudes
Touma

22/08/2007 Petrobras

Petrobras

Nenhuma

Graça Foster 25/10/2007
Visita em conjunto com

Eduardo Campos e
Fernando Bezerra

Coelho
Nenhuma

Amo
Guedes
Alvará
Amo

Guedes
Alvará
Amo

Guedes
Alvará
Amo

Guedes
Alvaro
Amo

Guedes
Alvará
Amo

Guedes
Alvará

JailsonJosé
Galvão

06/12/2007 Petrobras

JaikonJosé
Galvão

21/02/2008 Petrobras Nenhuma

Jogo Eudes
Touma

03/03/2008 Petrobras Nenhuma

Carlos David
Carvalho garbosa

31/03/2008 Petrobru Nenhuma

junlor
Jaibon José

Galeão
12/02/2009 Petrobras

Petrobras

Nenhuma

Graça Foster 20/05/2009 IF l... . . "'"''''''''':
visita em conjunto con-i

Eduardo Campos e
Fernando Bezerra

Coelho
Nenhuma

Amo 26/06/2009 Petrobras

para LEO PINHEIRO: ".4G /{gou e disse gue FBCprecisaja/ar com uocé a pedido de Eduardo e
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A CONSTRUTORA MISTER l.TDA., Utilizada no caso

para repasse oculto de propina, é uma empresa constituída em

nome de laranjas. Dois de seus dois sócios formais, Adalberto Felix

da Silvo e Erddo garbosa dos Santos Junior, nem sequer têm co.

nhecimento de que constam ou constaram dos fitos constitutivos

da pessoa jurídica, como afirmado em seus respectivos depoimen-

tos (Íls. 345 e 350 do Inquérito n. 4005/DF).A Informação Polici-

al n. 20/2016 evidencia que a empresa âoi formalmente constituí-

da com base em documentos contendo a assinatura fHsiíicada do

sócio George Carneiro Leão de .Albuquerque, fHecido inclusive

antes do fato (fls. 1045/1056 do Inquérito n. 4005/DF).

Assim, para disfarçar o repasse de propina, âoi celebrado con.

trato de locação de equipamentos entre o Consórcio Nacional

Camargo Corrêa e a CONSTRUTORA MISTER LIDA.. no

valor de R$ 8.720.930,23 (oito milhões, setecentos e vinte mil.

novecentos e trinta reais e vinte e três centavos), datado de

3/3/2011, com período de vigência de oito meses (fls. 493/505

do Inquérito n. 4005/DF). Trata-se, no entanto, de negócio total-

mente âctício, sendo mero instrumento de repasse de propina. TH
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construtora não executou qualquer obra ou serviço para a Retina.
ria Abreu e Lima2t

Com base no contrato em questão, coram deitas as seguintes
transferências da CAMARGO coma ou do Consórcio

CNCC para a CONSTRUTORA MISTER LIDA., todas elas

destinadas ao pagamento de propina (Ação Cautelar n. 4006/DE

Caso SIMIBA n. 1763, Caderno Bancário n. 02, Relatório Tipo 4

-- Docs. 5, anexos à cota de encaminhamento da denúncia):

Transferências da Camargo Corrêa para a Construtora Manter
:BgDpficiado

R$ 216.890,13

Data

18/01/201
0

Construções
e Comércio
Camargo
Corrêa

Construções
e Comércio
Camargo
Corrêa

Construções
e Comércio
Camargo
Corrêa

Construções
e Comércio

Camargo
Corrêa

Construções
e Comércio
Camargo
Corrêa

Construções
e Comércio
Camargo
Corrêa

Construções
e Comércio

Camargo
Corrêa

Construções
e Comércio
Camargo
Corrêa

Construções
e Comércio
Camarão

Master
=erraplenagem

Cenlia..de destino

TED có
Agência n. 2348, Caixa

Económica Federal
Mister

Uerraplenagem
R$ 48.801,40 26/01/201

0
TED

Agência n. 2348, Caixa
Económica Federal

Master
aerraplenagem

17/02/201
0

TED
Agência n. 2348, Caixa

Económica Federal.

Mister
=erraplenagem

R$ 114.152,02 16/03/201
0

TED Conta n. 3000019030.
Agência n. 2348, Caixa

Económica Federal

Master
=erraplenagem

Rj 'iã3&3i 17/05/201
0

TED c.iÜ"R'3ÕÕÕÕBÕ3Õ.
Agência n. 2348, Caixa

Económica Federal.
Mister

Uerraplenagem
lt$ 70.774,22 28/06/201

0
TED

Agência n. 2348, Caixa
Económica Federal

Mister
Uerraplenagem

R$ 59.358,59 26/07/201
0

TED có
Agência n. 2348, Caixa

Económica Federal.
Master

=erraplenagem
R$ 102.736,85 16/08/201

0
TED cÓÚ;i.3ÕÕÕÕBÕ3ã

Agência n. 2348, Caixa
Económica Federal.

Mister
Terraplenagem

R$ 57.076,01 26/08/201
0

TED Com;;.3ÕÕÕÕiÕÕljÕ.
Agência n. 2348, Caixa
.Ew9êniç3.!ç4pd. /

21

48 de 64



PGR
!!!g=P. 4005

Corrêa
Construções
e Comêrcio
Camarão
Corrêa

Construções
e Comêrcio
Camargo
Corrêa

Construções
e Comércio
Camargo
Corrêa

Construções
e Comêrcio
Camargo
Corrêa

Construções
e Comércio
Camarão
Corrêa

Construções
e Comércio

Camargo
Corrêa

Construções
e Comêrcio
Camargo
Corrêa

Construções
e Comércio
Camargo
Corrêa

Construções
e Comércio

Camargo
Corrêa

Construções
e Comércio
Camargo
Corrêa

Construções
e Comércio
Camargo
Corrêa

Consórcio
CNN -
Camargo
Corrêa

Consórcio
CNN -

Camargo
Corrêa

Consórcio
CNN -

Camargo
Corrêa

Consórcio
CNN

Camargo
Corrêa

Consórcio
CNN
Camargo
Corrêa

Master

=erraplenagem
R$ 70.176,00 16/09/201

0
TED

Agência n. 2348. Caixa
Económica Federal.

Master

=erraplenagem 0
TED

Agência n. 2191 , Caixa
Económica Federal

Master
aerraplenagem

Ri i'iimõl® 2à7iÕDã'
0

TED
Agência n. 2191, Caixa
Económica Federal

Mister
Uerraplenagem

RS lii. í0.82 16/1 1/201
0

TED
Agência n. 2191 , Caixa

Económica Federal
Mister

Terraplenagem
R$ 555.564,99 16/11/201 TED

Agência n. 2191, Caixa
Económica Federal.

R$ 413.789,40 26/11/201 TED
Agência n. 2191, Caixa
Económica Federal.

Mister KfRÕ.BÕIÕÕ' 26/1 1/201
0

TED Conta n. 3000008320.
Agência n. 2191, Caixa

Económica Federal
Master

Terraplenagem
R$ 35.088,19 26/11/201

0
TED

Agência n. 2191, Caixa
Económica Federal.

Master
Uerraplenagem

R$ 28.875,00 16/12/201
0

TED
Agência n. 2191 , Caixa
Económica Federal

Master
Zerraplenagem

R$ 164.237,50 16/12/201 TED Cona'i.3ÕÕÕÕÕãDÕ.
Agência n. 2191. Caixa
Económica Federal

Manter

=erraplenagem
17/01/201 TED Conta n. 3000008320

Agência n. 2191. Caixa
Económica Federal.

Mister
Terraplenagem

11/04/201
l

TED
Agência n. 2191 , Caixa

Económica Federal
Mister

=erraplenagem
RS ã3ãi.iÕÕIM' 16/05/201

l
TED

Agência n. 2191 , Caixa
Económica Federal

Master
Zerraplenagem

RS i'?iã'ijÍ:a' l0/06/201 TED
Agência n. 2191 , Caixa
Económica Federal.

Mister
aerraplenagem

RS ina:37tK 18/07/201 TED Conta n. 3000008320.
Agência n. 2191 , Caixa
Económica Federal

Mister
=erraplenagem

ns :i.?:iã'iõãlÕã 16/08/201 TED có
Agência n. 2191 , Caixa

Económica Federal

49 de 64



PGR
.!!!g:n. 4005

As operações em referência, no valor total de
R$14.685.229,14 (quatorze milhões, seiscentos e oitenta e cinco

mil, duzentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), têm diver-

sas características típicas do repasse de vantagens indevidas de for-

ma oculta e disfarçada. As transferências ocorreram antes do início

da vigência do contrato. O valor repassado ultrapassa em muito o

montante contratualmente previsto. A maior parte das quantias âoi

paga pela CAMARGO CORREA, e não pelo Consórcio

CNCC, que âlgurava como contratante. Ademais, como já referi-

do anteriormente, não existe razão económica lógica ou plausível

para uma empreiteira de grande porte remeter uma quantidade

tão signinlcativa de valores, em apenas dois anos, entre 2010 e

201 1, para uma empresa de locação de equipamentos de porte di-

minuto. -Ném disso, logo depois de cada uma das operações, de

valor signiâcativo, os numerários transferidos coram sacados por

meio de cheques e ret:iradas de quantia também elevada (fatos ab-

solutamente atípicos), indicando que as vantagens indevidas che.

geram ao beneâciário final em dinheiro, como é comum nesse

tiPO de transição ilícita. Finalmente, as transferências ocorreram

exatamente em 2010, ano da campanha de reeleição de EDUAR.
DO HENRiQUE DE ACCIOIY CAMPOS ao Governo de
Pernambuco, destinatária da propina, e no ano seguinte, em 201 1.

quando ainda se cobrem despesas com o pleito realizado no ano
anterior.

Um ex-funcionário da Camargo Correa de nome Wilson da

Costa era o responsável por recolher os valores em espécie peran-

te o procurador da CONSTRUTORA MANTER LIDA., José
Gomes de Oliveira, já fHecido, e repassar o dinheiro, de acordo
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com as orientações de ANDO GUEDES AL\CARO, a JOAO
CARLOS IRRA PESSOA DE MIELLO FILHO.Wilson da Cos-

ta prestou depoimento em que esclareceu como isso ocorria, ten-

do ele, inclusive, admitido que as transferências da CONSTRU.
TORO MISTER LIDA., oriundas das contas bancárias da em-

presa, em seu favor, ocorridas em 19/01/2010, no valor de

R$6.000,00 (seis mil reais), em 17/08/2010, no v,lor de

R$7.700,00 (sete md e setecentos reais), em 28/09/2010, no valor

de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em 26/10/2010, no va.

lor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em 17/11/2010, no

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 26/1 1/2010, no valor

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 16/12/2010, no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 17/01/2011, no v,lor de

R$32.500,00 (trinta e dois mí] e quinhentos reais), e em

11/04/2011, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois míl reais),

peúazendo o montante total de R$ 184.200,00 (cento e oitenta e

quatro mil e duzentos reais), consistiam em uma ''comissão'' pelo

serviço prestado (Íls. 845 e mídia de fls. 846 do Inquérito n.

4005/DF e Ação Cautelar n. 4006/DF - Docs. 5, anexos à cota de
encaminhamento da denúncia).

O pagamento e recebimento das vantagens indevidas com

base em prestação de serviço simulada, âctícia, inclusive com a in-

terposição de empresa em nome de terceiros, sucedida do repasse

de valores em espécie aos beneâlciários finais da propina, objetivou

disfarçar o caráter ilícito do dinheiro. Trata-se de estratégia de

ocultação e dissimulação da natureza, origem, disposição, localiza-

ção e movimentação de valores provenientes da corrupção P;
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7. O grupo de operadores de propina de EDUARDO
HENRIQUE ACCIOl;Y CAMPOS no Estado de Pernam-
buco

Os fatos tratados no caso revelam que existia, no Estado de

Pernambuco, um grupo de pessoas e empresas responsáveis pela
intermediação, pelo recebimento e pelo repassa, de forma oculta e

disfarçada, de vantagens indevidas destinadas a EDUARDO HIEN-

RIQUE ACCIOl;Y CAMPOS, inclusive solicitadas, com vontade

livre e consciente e unidade de desígnios com EDUARDO

HENRIQUE ACCIOIY CAMPOS, por FERNANDO BE-
ZERJllA DE SOUZA COELHIO, principalmente para 6lns de â-

nanciamento ilícito de campanhas eleitorais. Os eventos em que se

baseia a presente denúncia tornam evidente que esse grupo era in-

tegrado, pelo menos, por ALDO GUEDES AI.VmO e JOAO

CAR.[,OS ]:YRA PESSOA DE MELLO FILH.O, bem como pela

empresa CÂMARA &VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TER-
RAPLENAGEM INDA.

Como é fato notório, em 2014, EDUARDO HIENRIoUE
ACCIOLY CAMPOS candidatou-se ao cargo de Presidente da

República. Em 13 de agosto daquele ano, veio a falecer em um

acidente aéreo.22 O acontecimento trouxe à tona novos elementos

sobre a existência do grupo de pessoas e empresas pernambucanas

responsáveis pela operacionalização de propina em seu favor.

Realmente, a aeronave em que ocorreu o desastre, um jato

Cessna Citation 560 XLS, pre6lxo PR-AFA, era utilizada por

EDUARDO HENRIQUE ACCIOIY CAMPOS em sua campa-

22 Clertidão de óbito emitida pelo Cartório de Registro Civil do 2' Subdistrito de
Santos/SP (Docs. 4, anexos à cota de encaminhamento da denúncia) .
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nha presidencial. O avião estava registrado na Agência Nacional de

Aviação Civil -- ANAC em nome da empresa AF AND]R.ADE

EMPREENDIMIENTOS E PAR.rlCIPAÇOES LIDA., ligada ao

Grupo Andrade, que reúne empresas do setor sucroalcooleiro.

No entanto, veriâcou-se que a aeronave havia sido vendida,

no início de 2014, exatamente para agentes da campanha presi-
dencial de EDUARDO HENRIQUE ACCIOLy CAMPOS. O
avião âoi comprado pelo grupo de pessoas e empresas, oriundas do

Estado de Pernambuco, responsáveis pelas vantagens indevidas des-

tinadas às disputas eleitorais do candidato. A empresa AF AN-

DRADE EPREENDIMENTOS E l)AllllC]])AÇÕES ]T])A.
estava em recuperação judicial, o que, por si só, impedia a venda
do bem.

Exatamente AIVmO GUEDES ÁIVmO atuou na inter-

mediação do negócio. O jato âoi comprado por ninguém menos

que JOAO CAlli.LOS lylR.A PESSOA DE MELLO FILHIO. Fo-

ram pagos R$ 1.710.297,03 (um milhão e setecentos e dez mil,

duzentos e noventa e sete reais e três centavos) à AF ANDA.ADE
EMPREENDIMENTOS E PAR.T]C]PAÇOES ].T])A., como

parte do preço da aeronave.Várias empresas e pessoas colaboraram

para a realização desse pagamento, destacando-se as seguintes: a) o

próprio JOAO CARDOS luRA PESSOA DE MELLO, que

transferiu R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais); b) a

empresa por ele operada, a CÂMARA & VASCONCELOS -

LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM l.TDA., que e6etuou uma
transferência de R$ 159.900,00 (cento e cinquenta e nove mil e

novecentos reais); c) o advogado pernambucano Luiz Piaul
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de Mello Monteiro Filho, filho do ex-Deputado Federal do PSB

Luiz Piauhylino de Melão Monteiro, padrasto de JOAO CARLOS
l;YR-A PESSOA DE MELLO FILH.O, que transferiu

R$325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais); d) a Ele Leite

Negócios Imobiliários Ltda., pertencente ao empresário pernam-

bucano Eduardo Freire Bezerra Leite, muito próximo de JOAO

CARDOS l;YRA PESSOA DE MELLO FILH.O, que eâetuou

transferência de R$ 727.000,00 (setecentos e vinte e sete mil

reais); e) duas empresas ''fantasmas'', constituídas em nome de in-

terpostas pessoas (''laranjas''), a RM Construções Ltda. e a Geova-

ne Pescados Eireli, que transferiram o restante dos valores (Docs. 4,

anexos à cota de encaminhamento da denúncia).

A aquisição da aeronave envolveu, ainda, a assunção da dívida

do ânanciamento deito pela proprietária originária para a compra

do bem, mediante contrato de /e.zsíng, celebrado com a Cessna Fi-

nance Export Corp. Para isso, JOGO CAR.LOS LURA PESSOA

DE MELLO FILHO indicou duas empresas pertencentes a outro
empresário pernambucano, de nome Apoio Santana Vieira, a Ban-

deirantes Clompanhia De Pneus S/A e a BR Par Participações

S/A., as quais deveriam passar a pagar as parcelas do âlnanciamen-
10

Após o acidente, todos procuraram se desvincular do negócio,

até mesmo para evitar consequências desfavoráveis, no âmbito da

responsabilidade civil, pelos danos causados a terceiros. A Polícia

Federal instaurou o Inquérito Policial n. 505/2014-

DPF/STS/SR/SP para investigar possível lavagem de
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compra da aeronave (cópia integral constante da média de íls.
1260) .

As declarações de bens de EDUARDO HiENRIQUE

ACCIOL]' CAMPOS e as prestações de contas apresentadas àjus-

tiça Eleitoral, referentes à sua campanha presidencial, não têm ne.

nhuma referência ao avião (]1)ocs. 4, anexos à cota de encaminha-

mento da denúncia). Como se nota, sua compra e sua utilização

consistiram em claro ânanciamento ilícito de campanha.

Tais elementos já conduziam à constatação de que o grupo
pernambucano responsável pela intermediação, pelo recebimento

e pelo repasse de vantagens indevidas a EDUARDO HENRl-
QUE ACCIOIY CAMPOS e FERNANDO BEZERRA DE
SOUZA COELHIO era composto pelas pessoas de ALDO GUE-

DES JLi;XZAKO,Jogo CARLOS IRRA PESSOA DE MELLO.
ora denunciados, Luiz Piauhylino Monteiro de Mello Filho, Edu-

ardo Bezerra Leite e Apoio SantanaVieira, bem como por empre-

sas a eles vinculados, como a CAM..A.RA & yASCONCELOS .

LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM l.TDA. e a Ele Leite Negó-
cios Imobiliários Ltda., além de outras. Inclusive, os dados bancári-

os da Ação Cautelar n. 3864/DF mostram diversas operações fi-

nanceiras estranhas entre JOAO CARA,OS IJyRA PESSOA DE

MEI,LO, Luiz Piauhylino Monteiro de Melão Filho e Eduardo

Freire Bezerra Leite, muitas das quais coram até mesmo objeto de

comunicação de suspeita de lavagem de dinheiro ao Conselho de

Controle de Atividades Financeiras -- COAM! conforme Relatório

de Inteligência Financeira -- RIF n. 15491 0)ocs. 1, anexos à cota

de encaminhamento da denúncia) .

55 de 64



PGR
Ing. n. 4005

X-/\JXll

çues desse tipo, oriundas do COAli envolvendo o

grupo sob consideração, deram ensqo à instauração pela Polícia

Federal do Inquérito Policial n. 163/2016-SR/DPF/PE, o qual,
concentrando um conjunto de diligências denominadas como

'Operação Turbulência'', culminou na identi6lcação de verdadeira

organização criminosa, sediada em Recite/PE, com atuação em

São Paulo/SP e possivelmente também em Brasília/Dli voltada à

lavagem de dinheiro ilícito, oriundo em grande parte de propina

paga por empreiteiras e destinada a políticos nordestinos, especial

mente a EDUARI)O HENRI(1)UE ACCIOLY CAMPOS (cópia
integral às fls. 1255 do Inquérito n. 4005/DF).

No caso sob Consideração, vários dos integrantes desse grupo

de operacionalização de propinas para EDUARDO HEIVRI(.)l.JE
ACCIOllY CAMPOS e FERNANDO BEZER.RA DE SOUZA

COELHO não tiveram, pelos elementos dos autos, participação

direta. No entanto, veriâca-se a atuação pontual, na situação, de

pelo menos um dos membros de tal grupo criminoso: JOGO
CARDOS IRRA PESSOA DE A.mLLO FILHO.

unica

Por outro lado, o afastamento de sigilo teleâõnico decretado

na Ação Cautelar n. 4006/DF revela elementos indicativos do pa-

pel de ANDO GUEDES ALv:AR.O como operador de propina,

com ânalidade eleitoral, em favor de EDUARDO HENRIQUE
ACCIOLY CAMPOS., inclusive com a intermediação de FER

NANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO. Com efeito. o

Relatório de Análise n. 050/2016 da SPEA/PGR evidencia, no

período investigado, 40 (quarenta) contatos teleâânicos entre am

bos e 1.117 (md, cento e dezessete) contitos teleâênicos entre
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ALDO GUEDES ALVmO e o Partido Socialista Brasileiro --

PSB. O mesmo documento mostra, ainda, 364 (trezentos e sessenta

e quatro) contitos teleâânicos entre AI,DO GUEDES ÁL\4AR.O e

a empresa Delta Construções S/A, notoriamente envolvida em es-

quema criminoso de pagamento de propinas a agentes políticos,
assim como 2 (dois) contitos tele68nicos entre EDUARDO
HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS e a Secretaria de Desenvol.

vimento Económico de Pernambuco, ocupada por FERNANDO
BEZERRA DE SOUZA COELHIO (Docs. 5, anexos à cota de

encaminhamento da denúncia).

8. Enquadramento legal das condutas

Entre os anos de 2010 e 201 1, em Recite/PE, no Rio de Ja-
neiro/RJ, em São Paulo/SP e em Brasília/DF, EDUARDO
HENRIQUE ACCIOIIY CAMPOS, fHecido, na época Governa-

dor do Estado de Pernambuco pelo Partido Socialista Brasileiro --

PSB, FERNAN])O BEZERRA DE SOUZA COELHO, atual-

mente Senador pela mesma agremiação partidária e naquele perí-
odo Secretário de Desenvolvimento Económico do Estado de

Pernambuco e Presidente do Complexo Industrial Portuário de

Suape, e ALDO GUEDES AIVmO, empresário e então presi-

dente da Companhia Pernambucana de Gás -- COPERGAS, ao

agirem de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de de-

sígnios, no âmbito do esquema de corrupção e lavagem de dinhei-

ro relacionado à Petrobras, solicitando, aceitando promessa nesse

sentido e recebendo, com vontade livre e consciente, vantagens in-

devidas, destinadas à campanha de reeleição do primeiro, de pelo

menos três empreiteiras(QIJEIROZ GAI.VÂO, OAS e CAMAR-
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GO COR:RÊA) contratadas pela Petrobras para a execução de
obras da Reânaria do Nordeste ou Refinaria Abreu e Limo --

RlqEST, a âm de que fossem realizados os esforços políticos e as-

seguradas as obras de infraestrutura e garantidos os incentivos tri-

butários, de responsabilidade político-administrativa estadual, indis-

pensáveis para a implantação de todo o empreendimento, o que

acabou de fato ocorrendo, cometeram no mínimo por 03 (três)

vezes, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de

execução, o crime de corrupção passiva quali6lcado, em concurso

de pessoas e em concurso material, previsto no art. 317, S I', cu-

mulado com o art. 327, S 2', combinado com os ans. 29 e 69, to-

dos do Código Penal.

Entre os anos de 2010 e 201 1, em Recite/PE, no Rio de Ja-
neiro/RJ, em São Paulo/SP e em Brasília/Dli EDUARJ)O
HENKiQut ACclolv CAMPos, FERNANDO BEZEm
DE SOUZA COELHIO, ALDO GUEDES Al:vARa e JOAO
CARA,O l:YRA PESSOA DE MELLO FILHIO, empresário per-
nambucano, ao agirem de modo livre, consciente e voluntário, em

unidade de desígnios, recebendo, com vontade livre e consciente,

propina, no valor total de pelo menos R$ R$ 41.593.000,00 (qua-

renta e um milhões, quinhentos e noventa e três mil reais), das em-

preiteiras(.2UIEIROZ GAIVAO, OAS e CAM-ERGO CORRIA,
de formas diversas, tendo sido as quantias pagos por meio de doa-

ções eleitorais ''oficiais'', no total de 17 (dezessete) operações, e de

contratos de prestação de serviços supeúaturados ou fictícios com

as empresas CAM-A]RA & VASCIONCELOS - LOCAÇÃO E

TERRAPLENAGEM ETDA. e CONSTRUTORA MANTER
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rações, por saques e pelo posterior repasse das correspondentes

quantias em espécie, como estratégias de ocultação e dissimulação

da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e pro-

priedade de valores provenientes de in6ração penal, no caso a cor-

rupção passiva, de forma reiterada e no âmbito de organização cri-

minosa, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de

execução, praticaram, no mínimo 77 (setenta e sete) vezes, o crime

de lavagem de dinheiro quahâlcado, em concurso de pessoas e em

concurso material, previsto no art. I', S 4', da Lei n. 9.613/1998,

combinado com os ans. 29 e 69, ambos do Código Penal.

9. Pedidos

Assim, demonstrada a existência de elementos suficientes de

materialidade e autoria delitivas, o PROCUR.ADOR-GER.AL

DA REPUBLICA oferece a presente denúncia contra FERRAN-
DO BEZERRA DE SOUZA COELHO, ALDO GUEDES ÁI,
VmO e JOAO CARDOS LURA PESSOA DE MELLO FILHO,
bem como requer:

1) a notificação dos denunciados para oferecerem resposta

escrita no prazo de 15 (quinze dias);

2) o recebimento da denúncia, com a comunicação do fato à

Polícia Federal para devido registro em seus sistemas;

3) a citação dos acusados para acompanhamento da instrução,

nos termos dos ans. I' a 12 da Lei n. 8.038/1990 e do dis-
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4) durante a instrução do deito, a adoção das seguintes dili-

gências: a) oitiva das testemunhas abaixo arroladas; b) outras

medidas que venham a ser consideradas necessárias;

5) ao final, a condenação dos acusados da seguinte forma:

a) FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHIO às

penas previstas no 317, S I', cumulado com o art. 327, S 2',

combinado com os ans. 29 e 69, todos do Código Penal (três

vezes) e no art. I', S 4', da Lei n. 9.613/1998, combinado

com os ans. 29 e 69 do Código Penal (setenta e sete vezes);

b) ALDO GUEDES ALv.AR.O às penas previstas no 317, S

I', cumulado com o art. 327, S 2', combinado com o ans. 29

e 69, todos do Código Penal (três vezes) e no art. I', S 4', da
Lei n. 9.613/1998, combinado com os ans. 29 e 69 do Cedi

go Penal (setenta e sete vezes);

c) JOA0 CARLOS LIVRA PESSOA DE MELLO FILH10

às penas previstas no art. I', S 4', da Lei n. 9.613/1998, com-

binado com os ans. 29 e 69 do Código Penal (setenta e sete
vezes) ;

7) a decretação da perda em favor da União, com base no ar-

tigo 7', inciso 1, da Lei n' 9.613/1998, dos bens e valores ob-

jeto de lavagem de dinheiro no caso,judicialmente apreendi-

dos ou sequestrados, no valor originário total de

R$41.593.000,00 (quarenta e um milhões, quinhentos e no-

venta e três mil reais), a ser acrescido dejuros e correção mo
notária:
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8) a condenação dos acusados à reparação dos danos materi-

ais e morais causados por suas condutas, nos termos do art.

387, inciso l\4 do Clódigo de Processo Penal, fixando-se um

valor mínimo equivalente ao montante recebido a título de

propina no caso, no total de R$ R$ 41.593.000,00 (quarenta

e um milhões, quinhentos e noventa e três mil reais),já que

os prejuízos decorrentes da corrupção são difusos (lesões à

ordem económica, à administração da justiça e à administra-

ção pública, inclusive à respeitabilidade do parlamento peran-

te a sociedade brasileira), sendo diâcilmente quanti6cados;

9) a decretação da perda da função pública para os condena-

dos detentores de cargo ou emprego público ou mandato

eletivo, principalmente por terem agido com violação de seus

deveres para com o Poder Público e a sociedade, nos termos

do art. 92 do Código Penal.

Brasília (DF), 3

Rodrigo Janot

Procurador-Geral da República

KX/UC/DS/OP

]lOL DE TESTEMUNHAS

1. Testemunhas sobre a solicitação de vantagens indevidas
por FERNANDO BEZER.RA DE SOUZA COELHIO e
sobre o pagamento de propina pela QUEIRoz GAl;vAo:ÍiÍl}
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a) PAULO ROBES.TO COSTA, brasileiro, ex-Diretor de Abaste-
cimento da PETR.OBRAS, inscrito no CPF/MF sob
302.612.879-15, residente na Rua lvando de Azambuja, Condo-
mínio R.io Mar IX., Casa 30, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, atualmente recolhido em prisão domiciliar;

0 n

b) ALBERIO YOUSSEl! brasileiro, empresário, inscrito no
CPF/MF sob o n. 532.050.659-72, residente na Rua Afonso Braz.

714, apartamento laIA,Vila Concepção, São Paulo, São Paulo,
com domicílio proâssional na sede da empresa GFD Investimentos
Ltda., localizada na Rua Dr. Renato Pães de Barras, n. 778. 2' an-
dar, Itaim Bibi, São Paulo, São Paulo, atualmente preso na carcera-
gem da Superintendência Regional do Departamento de Polícia
Federal no Paraná, na Rua Professora Sandália Monzon. n. 210.
Santa Cândida, Curitiba, Paraná;

n

2.Testemunhas sobre o pagamento de propina pela OAS

a) JOSÉ ALDEMARIO PINHEIRO FILHIO, vulgo ''Léo Pinhei-
ro'', brasileiro, ex-presidente da OAS, natural de Salvador/BA, nas-
cido em 29/09/1951, filho de José Aldemário Pinheiro e lzalta
Ferraz Pinheiro, portador do RG n. 0091840740-SSP/SR inscrito
no CPF/MF sob o n. 078.105.635-72, residente e domiciliado na
Rua Roberto Caldas Kerr, 151 , Edifício Planalto, .Nto de Pinhei-
ros, em São Paulo/SP;

b) AGENOR F]R.ANKLIN MAGALHAES MADEIROS, brasi-
leiro, ex-diretor da OAS, natural de BomJesus da Lapa/SR nascido
em 08/06/1948, 6Hho de de Waldemar Lias Medeiros e Mana
Magalhães Medeiros, portador do RG n. 587464148-SSP/SR ins-
crito no CPF sob o n. 063.787.575-34, residentee domiciliado na
Rua Lourenço de Almeida, n' 580, apto. 121,Vila Nova Concep-
ção, São Paulo/SP;

c) ROBERIO T]R.OMBETA, brasileiro, empresário, nascido em
24/05/1963, 6Hho de Mana Aparecida da Cruz Trometa, inscrito
no CPF/MF sob o n. 044.795.788-03, residente e domiciliado na
Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, n. 1461, 1' andar, Brook-
lin Novo, São Paulo/SP;

d) RODRIGO MOR-AI,ES, brasileiro, empresário, nascido em
24/01/1972, filho de Alice Clastilho Mordes, inscrito no CPF/MF
sob o n. 097.656.478-59, residente e domiciliado na
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Rouxinol, n. 1041, 17' andar, conjunto 1705, Moema, São
Paulo/SP

3. Testemunhas s?bre o pagamento de propina pela CA.
MARGO COR]R.ÊA: ' ' ' ' '

a) EDUARDO HIERMELINO LEITE, brasileiro, ex-diretor da
CAMARGO COR.RÊA, natural de São Paulo, SR nascido em
4/5/1966, filho de Edgard l-iermelino Leite e Yvonne Seripierro
Leite, portador do RG n. 101635898-SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o n. 085.968.148-33, residente e domiciliado na
Avenida dos Tupiniquins, n. 750, apartamento 81, Moema, São
Paulo/SP;

b) DAI.TON DOS SANTOS AVANCINI, brasileiro, ex-diretor
da CAMARGO CORA-ÊA, natural de São Paulo, nascido em
7/11/1966, 6Hho de Sidney Avancini e Mana Carmen Monzoni
dos Santos, portador do RG n. 17507332-SSP-SR inscrito no
CPF/MF sob o n. 094.948.488-10, residente e domiciliado na
Rua Dr. Mirando de Azevedo, n. 752, apartamento 117, Pompéia,
São Paulo/SP;

c) ANTONIO MIGUEL MARQUES, brasileiro, ex-presidente
da CAMARGO CORRIA, natural de Bragança Paulista/SR nas-
cido em 24/02/1957, filho de Antânio Marquês Netto e Cleide
Nini Marques, portador da identidade n. 14810/DCREABA. ins-
crito no CPF/MF sob o n. 279.996.456-72, residente e domicilia-
do na Rua Simão Alvares, n. 80, apartamento 71, Pinheiros, São
Paulo/SP;

d) PAULO AUGUSTO SANTOS DA Sll.VA, brasileiro, ex-fun-
cionário da CAM-ERGO CORRIA, natural de Santos/SR 6Hho
de Manuel de -Nmeida da Silvo e Celestina dos Santos da Silvo.
portador do RG n. 18400688-SSP/SR inscrito no CIPF/MF sob o
n. 133.573578-01, residente e domiciliado na Rua lzidoro José
Ribeiro de Campos, n. 23, apartamento 151, Ponta da Praia, San-
LLID/ L)l .

e) GILM.AR PER.EIRA DE CAMPOS, brasileiro, ex-funcionário
da CAMARGO CORRIA, natural de Recite/PE, Hho de Pedro
Peneira de Campos e Mana da Conceição Campos, portador da
CNHI n. 02630587020, inscrito no CPF/MF sobn. inscrito
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353.094.824-15, residente e domiciliado na Rua Jack vires, n. 55,
apartamento 101 , BoaViagem, Recite/PE;

f) WILSON DA COSTA, brasileiro, ex-funcionário da CAMAR-
GO COR.REA, natural de Araraquara/SR 6Hho de Antonio Ro-
drigues da Costa Junior e Paulina Vicente da Costa, portador do
RG n. 49017Ó6-SSP/SR inscrito no CPF/MF sob o n
381.055.008-68, residente e domiciliado na Avenida Conselheiro
Aguar, n. 2375, apartamento 203, BoaViagem, Recite/PE;

g) ADALBER:l'O FELIX DA SllVA, brasileiro, serra]heiro, natural
de Recite/PE, alho de Neuza Felix da Silvo, portador do RG n.
5307310-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n. 028.060.094-13.
residente e domiciliado na Rua Erondina de Medeiros, n. 160.
Carrego de Jenipapo, Macaxeira, Recite/PE ;

h) ER-ANDO GARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro.
empresário, natural de Timbaúba/PE, 6Hho de Eraldo Barbosa dos
Santos e Edilene José de Souza, portador do RG n. 4174037-
SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n. 022.173.584-48, residente
e domiciliado na Rua lsaac Salazar, n. 170, apartamento 1402,Ta-
marineira, Recite/PE.

i) EDUARDO FREIRA BEZERRA LEITE, brasileiro, casado,
empresário, inscrito no CPF/MF sob o n. 428.233.904-72.
residente e domiciliado na AvenidàHerculano Bandeira, n. 399, 2'
andar, Pino, Recite, Pernambuco.I'y
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