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 Excelentíssimos Senhores Ministros da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal,

A Procuradora-Geral da República vem, respeitosamente, apresentar memorial

em que expõe brevemente as razões pelas quais entende que  deve ser recebida a denúncia

ofertada nos autos do Inquérito n. 3.989 contra  AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO

(Deputado  Federal),   ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA (Deputado  Federal), CIRO

NOGUEIRA LIMA FILHO (Senador  da  República) e EDUARDO HENRIQUE DA FONTE

ALBUQUERQUE SILVA (Deputado Federal).

I – Objeto deste memorial

Na referida denúncia, a PGR imputa a AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO,

ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, EDUARDO HENRIQUE

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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DA FONTE ALBUQUERQUE e a outros ex-parlamentares do Partido Progressista o crime de

organização criminosa, tipificado no art. 2° da Lei n° 12.850/2013.

Em breve síntese, a denúncia descreve, de forma clara, objetiva e individualizada

a  atuação  de  cada  um  dos  denunciados  que,  desde  2004,  utilizando-se  dos  mandatos

parlamentares e na qualidade de membros do Partido Progressista, integraram pessoalmente o

núcleo político1 de uma grande organização criminosa estruturada para arrecadar, em proveito

próprio e alheio, vantagens indevidas por meio da utilização de diversos órgãos e entidades

da  Administração  Pública  direta  e  indireta,  tais  como  a  PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

(PETROBRAS), o MINISTÉRIO DAS CIDADES e o INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRB).

No caso dos autos, a denúncia oferecida trata especificamente do subnúcleo da

organização criminosa composta por integrantes do PP que possuem prerrogativa de foro

nessa Suprema Corte.

II – Mérito da acusação

1. Contextualização dos fatos no âmbito da chamada OPERAÇÃO LAVA JATO

Os  elementos  carreados  nos  autos  e  a  narrativa  contida  na  peça  acusatória

revelam  à  saciedade  a  presença  de  justa  causa  para  a  ação  penal,  assegurando  aos

denunciados o exercício pleno do direito de defesa.

Como  sabido  nacionalmente,  a  “Operação  Lava  Jato”  desvelou  um  grande

esquema  criminoso,  envolvendo  agentes  públicos,  empresários  e  operadores  financeiros,

voltado para a prática de delitos como corrupção e lavagem de ativos, relacionados, mas não

restritos, à sociedade de economia mista federal PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS.

O aprofundamento das  investigações  evidenciou que,  para contratarem com a

PETROBRAS,  as  maiores construtoras  brasileiras  criaram um cartel,  que passou a atuar  de

modo mais efetivo a partir de 2004. Este cartel era formado, entre outras, pelas empreiteiras:

Odebrecht,  UTC,  OAS,  Camargo  Corrêa,  Queiroz  Galvão,  Mendes  Júnior,  Andrade

Gutierrez,  Galvão  Engenharia,  IESA,  Engevix,  Setal,  Techint,  Promon,  MPE,  Skanska  e

1 Integrado também por parlamentares do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – e do
Partido dos Trabalhadores – PT –, que compunham subnúcleos políticos específicos, não havendo, entre os
integrantes do PT, do PP e do PMDB, uma relação de subordinação e hierarquia, sendo uma relação de
aderência de interesses comuns, marcada por uma certa autonomia. 
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GDK.  Eventualmente,  participavam  das  fraudes  as  empreiteiras  Alusa,  Fidens,  Jaraguá

Equipamentos, Tomé Engenharia, Construcap e Carioca Engenharia.

Também  se  apurou  que,  entre  2004  e  2012,  Diretores  da  PETROBRAS eram

nomeados  e  mantidos  por  influência  de  membros  de  partidos  políticos  para  garantir  os

interesses  do  cartel.  Os  funcionários  de  alto  escalão,  à  revelia  da  PETROBRAS, recebiam

vantagens indevidas das empresas cartelizadas. Em contrapartida, omitiam-se em denunciar o

cartel – ou seja, não criavam obstáculos ao esquema nem atrapalhavam seu funcionamento –,

e também agiam em favor do interesse das construtoras, restringindo os participantes das

convocações e  agindo para que a  empreiteira  escolhida pelo cartel  fosse a  vencedora do

certame. Ademais, estes funcionários corruptos permitiam negociações diretas injustificadas,

celebravam aditivos desnecessários e com preços excessivos, aceleravam contratações com

supressão de etapas relevantes e vazavam informações sigilosas, entre outras irregularidades,

todas em prol das empresas cartelizadas. 

Os  valores  ilícitos  destinavam-se  aos  diretores  corrompidos,  aos  partidos

políticos e aos agentes políticos (sobretudo parlamentares), responsáveis pela indicação e

manutenção daqueles nos cargos.  Tais quantias eram repassadas aos agentes políticos de

maneira periódica e ordinária e, também, de forma extraordinária, como escolhas das

lideranças. 

Aos  agentes  políticos,  plenamente  conscientes  das  práticas  indevidas  que

ocorriam  na  PETROBRAS,  cabia  apoiar  os  projetos  de  interesse  do  Poder  Executivo  no

Congresso Nacional, assim como omitir-se em interferir no cartel existente e em todas as

irregularidades subjacentes, atividades das quais decorria seu capital político para indicar e

dar sustentação a funcionários de alto escalão de estatais.

Para possibilitar o trânsito ilícito das vantagens indevidas entre os dois pontos da

cadeia  –  ou  seja,  das  empreiteiras  para  os  diretores  e  políticos  –  atuavam  profissionais

encarregados  da  lavagem  de  ativos,  que  podem  ser  chamados  de “operadores”  ou

“intermediários”.  Estes  operadores  cometiam  novos  ilícitos,  mediante  estratégias  de

ocultação e de dissimulação da origem dos recursos para lavar o dinheiro e, assim, permitir

que a propina chegasse aos seus destinatários de maneira insuspeita, ou menos exposta.
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 Estima-se, segundo acórdão lavrado pelo TCU, que a atuação cartelizada perante

a  PETROBRAS implicou  prejuízos  à  Estatal  que  podem  chegar  aos  R$  29  bilhões2.  Em

contrapartida, os grupos econômicos beneficiados pagaram, pelo menos, R$ 377.267.122,83

a título de propina ao núcleo político da organização criminosa composto pelos denunciados.

Todo esse esquema delitivo voltado ao malferimento do patrimônio público foi

colocado em prática por integrantes de  uma única  organização criminosa, estruturada de

forma complexa em núcleos operacionais com atribuições específicas, a saber:

a)  núcleo  econômico,  formado  por  empresas  que  eram  contratadas  pela

Administração Pública e que pagavam vantagens indevidas a funcionários de alto escalão e

aos componentes do núcleo político;

b)  núcleo  administrativo,  formado  pelos  funcionários  de  alto  escalão  da

Administração Pública;

c)  núcleo  político,  formado  por  partidos  e  agentes  políticos  (sobretudo

parlamentares), responsáveis pela indicação e manutenção daqueles nos cargos; e, finalmente,

d)  núcleo  financeiro,  formado  pelos  operadores  que  concretizavam  o

branqueamento dos valores e o repasse de propinas.

A atuação do  núcleo econômico era intrinsecamente dependente da atuação do

núcleo  político,  uma  vez  que  este  era  responsável  por  indicar  e  manter  um  núcleo

administrativo nos  entes  públicos  contratantes  voltados  para  a  realização dos  interesses

ilícitos,  pessoas  já  de  antemão comprometidas  com a  arrecadação de  propina.  O  núcleo

econômico financiava os integrantes do núcleo político, mas, não obstante, precisava ainda

comprar proteção. Paralelamente, em constante contato com todos os núcleos citados, figura

o núcleo financeiro, responsável por viabilizar o repasse de valores.

Justamente pela dimensão do grupo criminoso revelado no âmbito da Operação

“Lava Jato” e  objetivando a otimização da atividade investigativa,  notadamente quanto à

2 Acórdão n. 3089/2015 – TCU – Plenário. Destaca-se o seguinte trecho: “9.1.4. o overcharge em 17 pontos
percentuais então estudado, considerando a massa de contratos no valor total da amostra de R$ 52,1 bilhões
(valor corrigido pelo IPCA), apontam uma redução do desconto nas contratações de, pelo menos, R$ 8,8
bilhões, em valor reajustado pelo IPCA até a data da conclusão do estudo que ora se apresenta; 9.1.5. se
ampliado o escopo dos estudos para além da diretoria de abastecimento (em exata sincronia de critérios
utilizados pela Petrobras em seu balanço contábil RMF-3T-4T14, peça 13), o prejuízo total pode chegar a
R$ 29 bilhões; 9.1.6. os prejuízos prováveis então estimados referem-se somente à redução do desconto na
fase de oferta de preços (sem contar aditivos, que não foram crivados por concorrência e não enfrentam, em
tese,  os efeitos diretos da negociação de preços entre as “concorrentes”); (...)”. Vide também Laudo de
Perícia Criminal Federal n. 2311/2015-SETEC/SR/DPF/PR.
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investigação  das  condutas  perpetradas  pelos  agentes  ligados  aos  núcleos  políticos que

compõem a estrutura do grupo criminoso organizado, a PGR propôs a cisão das investigações

originalmente realizadas no bojo do presente Inquérito, que prosseguiu com as apurações

relacionadas ao  delito de  organização criminosa tão somente quanto ao  núcleo político

composto por integrantes do Partido Progressista (PP).

As  demais  parcelas  do  núcleo  político da  organização  criminosa foram

aglutinadas em procedimentos distintos, específicos aos integrantes de cada grupo político,

gerando a formação dos Inquéritos n. 4.325 (núcleo político do PT), 4.326 (núcleo político

do PMDB com articulação no Senado Federal) e 4.327 (núcleo político do PMDB com

articulação  na  Câmara  dos  Deputados),  todos  mantidos  sob  a  relatoria  do  eminente

Ministro Teori Zavascki e, por sucessão, ao Ministro Edson Fachin.

2. Da justa causa para a deflagração da ação penal

2.1  Da  comprovação  da  existência  da  organização  criminosa  e  do  modus  operandi

empregado

Em apertada síntese, a tese da inicial acusatória envolve a existência, durante os

anos de 2004 e 2015,  de um  programa delitivo,  estável,  profissionalizado,  com estrutura

definida  e  com  repartição de  tarefas,  compartilhado por  um grupo criminoso dedicado a

prática de crimes em série e indeterminados contra a Administração Pública direta e indireta.

No caso presente, o grupo criminoso dedicava-se à prática, habitual, reiterada e

profissional, de crimes, sobretudo contra a PETROBRAS, especialmente de cartel (art. 4º, I, da

Lei nº 8.137/1990) e de frustração, por ajuste, de licitações (art. 90 da Lei nº 8.666/1993), de

corrupção de dirigentes da PETROBRAS, de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro, todos

com penas máximas superiores a quatro anos.

Nesse sentido, a denúncia traz  inúmeros e robustos elementos indicativos de

que, desde 2004, os denunciados, na qualidade de membros do Partido Progressista (PP),

promoveram,  constituíram  e  integraram,  com  diferentes  graus  de  envolvimento  e  de

responsabilidade  na  atividade  criminosa,  dolosa  e  pessoalmente,  o  núcleo  político  de

organização criminosa com atuação durante o período em que  Lula,  Dilma Rousseff e
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Michel  Temer,  sucessivamente,  titularizaram  a  Presidência  da  República  e  cometeram

delitos contra a administração pública.

Segundo  a  tese  acusatória,  no  caso  específico  do  núcleo  político  do  PP,  o

interesse dos líderes era o de obter cargos estratégicos na administração pública federal,3 com

o objetivo  de  arrecadar  propina  perante  os  empresários  que  se  relacionavam com essas

empresas e órgãos públicos.

Nessa linha de atuação, após negociação com os integrantes do PT, entre 2003 e

2004, acertou-se que o PP indicaria cargos nos seguintes órgãos: (i) Diretoria Financeira do

INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL – IRB (indicado: Luiz Eduardo Pereira de Lucena);

(ii)  Secretaria de Assuntos Estratégicos do  MINISTÉRIO DA SAÚDE (indicado: Luiz Carlos

Bueno de Lima); (iii)  MINISTÉRIO DAS CIDADES;  e (iv)  na Diretoria de Abastecimento da

PETROBRÁS.  A implementação das indicações era responsabilidade de José Dirceu e,  nos

casos mais importantes, do próprio ex-Presidente Lula.

Tal  conclusão  acha-se  embasada,  em  um  primeiro  momento,  no  termo  de

declarações  prestado  por  Pedro  Corrêa,  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  nº

1.25.000.003350/2015-98,  em  1º/9/2016.  Em  suas  declarações,  o  colaborador  detalha,

inclusive, a lógica da arrecadação de propina no IRB4 e admite que um terço das vantagens

indevidas iam para Luiz Eduardo Pereira de Lucena, o qual repassava a propina para José

Janene e Alberto Youssef.

A informação  foi  corroborada  por  Luiz  Eduardo  Pereira  de  Lucena5 que,  em

oitiva na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – caso Correios –,  confessou que era

indicado do PP para o cargo de Diretor no IRB e que sua nomeação foi acertada em reunião

realizada com Pedro Corrêa, José Janene e João Pizzolato.

3 Especialmente na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), no Instituto de Resseguros do 
Brasil (IRB), em Furnas, em Ministérios, na ANVISA, em fundos de pensão.

4 Segundo Pedro Corrêa, a arrecadação de propina no IRB tinha a seguinte lógica: “Enquanto não privatizado
o IRB, fazia esse Instituto o resseguro dos grandes seguros das seguradoras privadas, diminuindo o risco dos
contratos das empresas privadas e, em troca desses benefícios, as seguradoras beneficiadas com esses resse-
guros pagavam propinas aos Partidos Políticos que bancavam politicamente a manutenção da Diretoria do
Instituto”.

5
Luiz Eduardo Pereira de Lucena confessou, em oitiva na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – caso
Correios, que era indicado do PP para o cargo de diretor no IRB. Na ocasião, afirmou: “recebi um convite
para participar de uma reunião onde meu nome estava sendo ventilado por uma Diretoria do IRB. E eu, por
muito gosto, fui. Essa reunião era com membros do... Deputados do Partido Progressista, estava nessa reu-
nião, eu não me lembro dos nomes porque eu não conheço, não sou afiliado a nenhum partido. Não sou,
desde a época da faculdade me desliguei da política. Mas estava o doutor Pedro Corrêa, o Dr. José Janene,
o Dr. João Pizzolato... tinham mais uns 3 ou 4”.
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Em acordo de colaboração premiada, Pedro Corrêa também falou da utilização do

MINISTÉRIO DAS CIDADES como órgão arrecadador de propina. Nos Termos de Depoimento

n. 8 e 25, o colaborador afirma que Severino Cavalcanti, integrante do PP e presidente da

Câmara  dos  Deputados,  eleito  em 2005,  forçou a  indicação de  CIRO NOGUEIRA para  o

Ministério das Cidades, expressando, diretamente para o Presidente Lula, que, se o PP não

fosse atendido nesse pleito, a Presidência da Câmara levaria ao Plenário da Casa a chamada

“pauta-bomba”, projetos de lei contra o Governo. Severino Cavalcanti lembrou, ademais, que

arquivara treze pedidos de impeachment contra Lula.

Após um período de negociações, chegou-se ao nome de Márcio Fortes para o

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Iniciava-se, assim, outro flanco da organização criminosa ligada

ao PP, dessa feita no Ministério das Cidades. Nas palavras de Pedro Corrêa:

“Márcio  Fortes  assumiu  o  novo  cargo  no  Ministério  e  nomeou  secretário  executivo
pessoa indicada pelo Deputado PEDRO HENRY […] de nome Rodrigo Figueiredo e,
para a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, nomeou Luiz Carlos Bueno […] e o
PP começou,  como  já  era  previsto,  autorizar  o  Ministério  e  suas  secretarias  a
arrecadar propina junto às empresas que contratavam ou prestavam serviço, além
de conseguir obras em benefício dos municípios  para fortalecer politicamente os
parlamentares que conseguiam as obras” (4m00 a 5m32 do vídeo).6

Quanto à Diretoria de Abastecimento da Petrobras, as provas apontam que, após

Rogério Manso ter se negado a atender aos interesses de líderes do PP, iniciou-se negociação

direcionada à nomeação de Paulo Roberto Costa para o referido cargo. Após forte pressão

política  do  PP e  intervenção  direta  de  Lula,  a  nomeação  de  Paulo  Roberto  Costa  foi

concretizada  em  14/5/2004,  momento  no  qual  se  iniciou  o  esquema  que  beneficiou

indevidamente,  por  mais  de  uma  década,  o  núcleo  político  do  PP na  organização

criminosa.

Antes  da  nomeação  de  Paulo  Roberto  Costa,  os  interesses  do  grupo,

especialmente quanto à BRASKEM, encontravam forte resistência no antigo Diretor Rogério

Manso.  Após  a  nomeação  de  Paulo  Roberto  Costa,  José  Janene  garantiu  a  Alexandrino

Alencar  que  a  Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRAS estaria  sensível  aos  pleitos  da

Odebrecht/Braskem  na  área  petroquímica.  O  então  Deputado  Federal  deixou  claro  ao

executivo da Odebrecht que essa “facilitação” teria um custo de propina que seria cobrado no

bojo de negociações da empresa com a PETROBRAS e que Paulo Roberto Costa era “o homem

do PP na PETROBRAS”, sendo responsável pela intermediação da cobrança das vantagens

6 Termo de colaboração n. 25.
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indevidas.7

A existência da organização criminosa em tela e o  esquema de pagamento

sistemático de propinas intermediado pela Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS e por

Alberto  Youssef  foram,  inclusive,  admitidos por  parlamentares  e  ex-parlamentares

denunciados nestes autos.

AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO e  NELSON MEURER afirmaram,  em

depoimento prestado no bojo do presente Inquérito:

“QUE as relações de Alberto Youssef com o PP são anteriores à chegada do Declarante
em Brasília; QUE acredita que o Partido foi usado pelas pessoas que comandavam o
Partido e que tinham relação com Alberto Youssef; QUE até a chegada do Declarante em
Brasília  a  interlocução  política  do  Partido  era  exercida  principalmente  pelo  então
Deputado  José  Janene,  por  MÁRIO  NEGROMONTE,  NELSON  MEURER,  JOÃO
ALBERTO PIZZOLATTI e Pedro Corrêa; (…) QUE houve uma disputa partidária dentro
do PP no segundo semestre de 2011; QUE esta disputa envolvia dois grupos compostos
basicamente por MÁRIO NEGROMONTE, NELSON MEURER e JOÃO PIZZOLATTI,
de um lado, e o Declarante, CIRO NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA e EDUARDO DA
FONTE, de outro; QUE a disputa se deu principalmente em razão de divergências da
maneira  como  o  partido  deveria  atuar  na  Câmara  dos  Deputados,  através  de  sua
Liderança” (Depoimento de  Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro no Inq 3989/DF, fls.
1958, vol. 10).

“(...)  era  de  conhecimento  de  todos  que  tal  função  [Diretoria  de  Abastecimento  da
PETROBRAS] era de reserva do PP, desde a nomeação de Paulo Roberto Costa; QUE
esclarecendo, a Diretoria de Abastecimento e o Ministério das Cidades eram cotas do
partido PP junto ao Governo Federal”. (Depoimento de Nelson Meurer no Inq 3989/DF,
fls. 1942, vol. 10).

ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA também  admitiu  que  “sabia  que  Paulo

Roberto Costa era indicado pelo Partido PP, juntamente com PMDB e PT” e que “o partido

tinha certa  ingerência  sobre  Paulo  Roberto  Costa,  antes  de  sua chegada ao Congresso

Nacional”.8

Com  o  ingresso  de  Paulo  Roberto  Costa  na  Diretoria  de  Abastecimento  da

PETROBRAS,  foram  implementadas  duas  formas  de  captação  de  recursos  indevidos.  A

primeira era a indicação de empresas que deveriam ser contratadas e com as quais os líderes

políticos  do  PP já  haviam  negociado  o  pagamento  de  propina;  a  segunda  consistia  em

solicitar diretamente às empresas contratadas pela Diretoria o pagamento dos valores ilícitos,

7 Em sua colaboração, Alexandrino Alencar afirmou que levara ao conhecimento do Presidente da República
Luís  Inácio  Lula  da  Silva  e  do  Ministro  Antônio  Palocci  a  intenção  da  BRASKEM de aumentar  sua
participação no setor  petroquímico e as  dificuldades enfrentadas com o então diretor  de abastecimento
Rogério Manso.

8 Fl. 1986, vol. 10.
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função desempenhada por Paulo Roberto Costa.

Em  relatório  juntado  aos  autos9,  a  autoridade  policial  destaca  narrativa  do

colaborador Alberto Youssef, indicado como operador financeiro do PP, na qual explica em

linhas gerais o esquema criminoso montado na Diretoria de Abastecimento da  PETROBRAS

para  arrecadação  de  propina  aos  agentes  públicos.  Às  fls.  131-134,  consta  Termo  de

Colaboração nº 03 de Alberto Youssef, no qual narra:

“Que, em relação ao sistema de cartelização e comissionamento envolvendo a Petrobras
(Anexo 02), afirma que tal esquema iniciou-se com a pessoa de José Janene, ficando a
cargo do declarante inicialmente realizar o recebimento junto aos empreiteiros. Que, esta
dinâmica teria iniciado ainda quando o declarante estava preso, a partir da assunção de
Paulo  Roberto Costa  como Diretor  de  Abastecimento,  quando ficou acertado que  as
empreiteiras que fossem contratadas pela PETROBRAS iriam pagar uma porcentagem
de 0,5 a 1,0% sobre o valor do contrato o qual seria destinado ao PP; Que o repasse era
via de regra no valor de 1,0%  e apenas excepcionalmente menos do que isso; Que, esse
valor  servia  para  pagar  custos  e  impostos,  relacionados a  emissão de  notas  sendo o
restante direcionado ao declarante, a Paulo Roberto Costa e ao Partido Progressista – PP,
por intermédio do líder desta bancada, conforme determinação de José Janene; Que na
época o líder do PP eram os deputados PIZZOLATI ou MARIO NEGROMONTE; Que,
a regra era de que o dinheiro do PP seria entregue pelo próprio declarante ou por seus
mandatários na residência de Janene, após o declarante promover o saque dos recursos
por meio das pessoas que o assessoravam; Que as pessoas que prestavam serviços para o
declarante, carregando o dinheiro em espécie, eram Rafael Ângulo Lopes, Jaime 'Careca',
Adarico Negromonte e Carlos Rocha ('Ceará').

A par  da  prova  oral  até  aqui  colhida,  a  demonstração  de  que  a  Diretoria  de

Abastecimento da  PETROBRAS era “uma das grandes fontes de financiamento do próprio

PARTIDO PROGRESSISTA”10 é fortemente evidenciada:

• pelas planilhas de pagamento da Odebrecht à organização criminosa e a Paulo

Roberto Costa, mediante transferências internacionais;

• por contrato de compra e venda de NAFTA entre PETROBRAS e Braskem, com

vigência a partir de março de 2009;

• e-mails e  comprovantes  de transferência  bancária  internacional  (swifts)  que

comprovam os pagamentos apontados na planilha.11 

9 Fls. 2.537-2.658.
10 Termo de colaboração de Alexandrino Alencar, TC 10.
11 Vide, em particular: (i)  e-mail de 13/11/2009, solicitando pagamento de US$ 750.000,00 a pedido de Ale-

xandrino Alencar para 16/11/2009, o que consta da planilha como gasto para “PP/Paulo Roberto Costa”, re-
lativo ao “Contrato de nafta”; (ii) solicitação de pagamento realizada em 23/10/2009 para ser concretizada
na segunda-feira seguinte, dia 26/10/2009, no valor de US$ 250.000,00, o que ficou registrado em  swift,
além de constar da planilha como sendo relativo a “PP/Paulo Roberto Costa”, propósito “Contrato de nafta”.
(DOC. 3.2 - Alexandrino Alencar – TC 10 – Corroboração – Dados Termo 10.2).
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A  denúncia  traz,  ainda,  como  elemento  de  prova  os  contratos,  aditivos  e

transações  extrajudiciais  celebrados  pelas  empresas  Engevix  Engenharia  S/A,  Galvão

Engenharia S/A, Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, UTC Engenharia S/A, OAS

Engenharia S/A, Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A com a PETROBRAS, no âmbito da

Diretoria de Abastecimento, nos quais houve o pagamento de propina no montante de, ao

menos,  1%  de  seus  valores  globais.  Especifica,  também,  os  contratos  firmados  pela

PETROBRAS, no bojo da Diretoria de Abastecimento, com a Odebrecht, que ocasionaram o

pagamento de propina de, no mínimo, R$ 19.321.442,31 (dezenove milhões, trezentos e vinte

e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos).

De outro norte, a peça acusatória narra como a operacionalização do repasse das

vantagens indevidas aos parlamentares do PP ocorria, basicamente, de quatro formas: por

meio de doleiros, depósitos em contas no exterior em nome de  offshores, doação eleitoral

oficial e, em alguns casos, de estruturas desenvolvidas no âmbito das próprias empresas que

integraram o núcleo econômico para ocultar a origem dos recursos ilícitos. Esses operadores

eram os responsáveis pelo núcleo financeiro da organização criminosa.12

Nesse âmbito, Alberto Youssef foi o encarregado de José Janene para realizar a

coleta  de  propina,  agindo,  por  vezes,  como  um  “consultor”  na  organização  criminosa,

auxiliando as empreiteiras no cálculo de aditivos contratuais. Para o controle de valores e

repasses, utilizava-se de Adarico Negromonte, Rafael Ângulo Lopes13 e Carlos Alexandre de

12 Termo de Colaboração nº 14 de Alberto Youssef, às fls. 135-140.
13 DOC 3.5 – Termos de colaboração.  RAFAEL ÂNGULO, planilha e TC 19: “Que fazia a entrega dos

valores e voltava no mesmo dia ou no dia seguinte em geral; Que após o retorno ao escritório, o declarante
fazia o lançamento da entrega das quantias na contabilidade de YOUSSEF, fazendo menção ao valor
entregue, data, e alguma observação para se recordar da entrega; Que, inclusive, o declarante apresentou
diversas tabelas em seu pen drive, que representam o movimento diário de valores no escritório de Alberto
Youssef; Que há algumas tabelas específicas, relacionadas a uma espécie de conta corrente entre Alberto
Youssef e determinadas pessoas, como, por exemplo, a MO, de WALDOMIRO DE OLIVEIRA; Que nas
tabelas de movimentação do escritório, a anotação ‘CRED’ significa crédito, ou seja, entrada de valores
no escritório de Alberto Youssef;  Que nem sempre havia a entrada física do valor  no escritório,  pois
YOUSSEF já tinha a quantia na casa dele; Que a anotação  ‘DEB’ significa débito, ou seja, saída de
valores do escritório; Que também nem sempre significava saída física do do numerário do escritório, pois
poderia ter saído da casa de YOUSSEF; Que a anotação ‘DIA’ é a data, que significa a data do crédito ou
do débito; Que a anotação ‘PES’ representa a pessoa jurídica ou física, a quem era destinado o valor de
crédito ou débito; Que  ‘OBS’ significa observação, que era uma informação complementar que poderia
indicar a pessoa que retirava, a forma como era feito o crédito/débito, o tipo de operação ou até mesmo o
destinatário ou a pessoa que acompanhou a entrega; Que a finalidade de OBS era auxiliar o declarante a
rememorar, quando necessitasse prestar contas a Alberto Youssef; Que em relação à entrega de valores
para políticos, era comum utilizar a anotação Band; Que este termo, segundo o declarante, decorreu de
uma situação em que questionou YOUSSEF sobre determinada entrega feita a um político e este último
respondeu:  ‘Anota pro Bando’ ou  ‘Anota pra este Bandido’, referindo-se a um político; Que em razão
disto,  o  declarante  abreviou  o  termo como forma  de  se  recordar  dos  políticos  e  passou  a  utilizar  a
expressão band; Que YOUSSEF conhecia tal expressão, mas mencionava mais bandido; Que, no entanto,
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Souza Rocha, seus prepostos. Nas transferências para offshores, entravam em cena Leonardo

Meirelles, Nelma Penasso Kodama e Carlos Alexandre de Souza Rocha (“Ceará”)14 15.

Nesse  ponto,  as  declarações  dos  colaboradores  são  corroboradas  pela

Informação Policial n. 74/2015, que demonstra a intensa movimentação de Rafael Ângulo,

Adarico Negromonte e Carlos Rocha para transporte de valores em espécie.16

Para a emissão de notas fiscais falsas, Alberto Youssef utilizava-se das empresas

MO Consultoria  Comercial  e  Laudos  Estatísticos  Ltda,  RCI  Software  e  Hardware  Ltda,

Empreiteira Rigidez Ltda e GDF Investimentos Ltda,17 pessoas jurídicas que não possuíam

sequer estrutura operacional.

Dentro  desse  contexto,  a  denúncia  está  lastreada  nos  seguintes  elementos  de

convicção:

(a)  nos  contratos  e  notas  fiscais  fictícios  firmados  pelas  empresas  Engevix

Engenharia S/A., Galvão Engenharia S/A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A.,

Utc Engenharia S/A., OAS Engenharia S/A., Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A. com

empresas de fachada de Alberto Youssef, todos enumerados da tabela de fls. 42/46;18

nem sempre que o declarante fazia pagamentos para políticos havia a utilização deste termo; Que passou a
utilizar este termo com mais frequência a partir de 2010, para facilitar as anotações; Que questionado
sobre as anotações, respondeu que bol significa boleto, chq(s) para se referir a cheques; cc era cartão de
crédito,  BBB 12 era  referência a Alberto Youssef  seguida do ano (2012),  Cas significava Casa e era
referência à residência de YOUSSEF, ou seja, era movimento de valores da casa para o escritório ou do
escritório para a casa de YOUSSEF; Kaká era referência a HABIB, dentre outras”.
DOC 3.6 – Termos de declaração. CARLOS ROCHA, TC 1: “QUE, diante da situação, o declarante pediu
que Alberto Youssef conseguisse algum serviço para o declarante também ganhar dinheiro; QUE então o
declarante começou a prestar serviços de transporte de valores em espécie; QUE, por volta de 2008 ou
2009, Alberto Youssef mudou seu escritório para a Rua São Gabriel, no Itaim Bibi, em São Paulo; QUE
nessa época a movimentação de dinheiro no escritório de Alberto Youssef aumentou consideravelmente;
QUE o declarante ia constantemente a esse escritório de Alberto Youssef, pelo menos uma vez por semana;
QUE  nesse  escritório  o  declarante  verificou  a  presença  de  inúmeros  políticos,  tais  como  PEDRO
CORREA, JOÃO PIZZOLATTI, MÁRIO NEGROMONTE, LUIZ ARGOLO, VICENTE CANDIDO, além de
outros dos quais o declarante não se recorda”.

14 DOC 3.6 – Termos de colaboração. CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, TC 2 e 6.  CEARÁ
também chegou a fazer entregas de dinheiro em espécie no Brasil.

15 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 1.
16 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992.
17 DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. O ex-Deputado Federal João Luiz Correia Argolo dos Santos demons-

trou o modus operandi de Alberto Youssef, inclusive o cuidado que ele tinha nas comunicações com políti-
cos: “QUE ALBERTO viu que o declarante usava, além de um iphone, um aparelho da marca BlackBerry, o
qual usava principalmente por causa da grande autonomia de bateria; QUE ALBERTO então pegou o
BlackBerry  e  instalou  o  aplicativo  BBM,  cadastrando o  contato  dele,  sob  o  nome de  ‘PRIMO’” (Inq
3989/DF, fls. 2242, vol. 11).
DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 1.

18 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Os contratos e notas fiscais fictícias das empreiteiras com empresas de
fachada de Alberto Youssef, bem como as informações sobre os respectivos pagamentos, encontram-se na
mídia de fls. 1072 do Inquérito n. 3992/DF.
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(b) nos Relatórios de Pesquisa n. 6811/2014, 6812/2014, 6813/2014, 6814/2014

SNP/SINASSPA,19 que  demonstram não constarem trabalhadores com remuneração nessas

empresas, de maneira que a contratação delas por empreiteiras se dava com a única finalidade

de lavar o dinheiro: o serviço não era prestado para a empreiteira, mas havia um pagamento

às  empresas  de  fachada de  Alberto  Youssef,  sustentados  por  notas  falsas,  com o fim de

transferir o dinheiro da propina aos seus destinatários, no caso Paulo Roberto Costa e aos

integrantes do PP ora denunciados.20

Alberto Youssef também utilizava as empresas Sanko Sider Comércio Importação

Exportação  de  Produtos  Siderúrgicos  Ltda.  e  Sanko  Serviços  Empresariais  Ltda.  como

disfarce da prestação de serviços e a emissão de notas fiscais falsas,  conforme apontam os

Relatórios de Análise n. 039/2014 e n. 053/2014 da Secretaria de Pesquisa e Análise da

Procuradoria Geral da República – SPEA/PGR.21

Como evidência de que os escritórios de Alberto Youssef eram locais de repasse

de propina, tem-se que, durante a  busca e apreensão realizada em 14/3/2014, na sede da

empresa GDF Investimentos Ltda. (último local de trabalho do doleiro), foram arrecadados

R$ 1.893.410,00 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e dez reais), além

DOC 5.8 – Processos STF, Inq 3999. Especificamente em relação à MENDES JÚNIOR, um dos diretores da
empreiteira, ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, afirmou: “QUE em maio ou junho de 2011, encontrava-se
na sede da empresa quando recebeu determinação do vice-Presidente da empresa SERGIO MENDES para
que fosse ao escritório da MENDES JUNIOR em São Paulo/SP; QUE SERGIO MENDES informou que
Paulo Roberto Costa Diretor de Abastecimento da PETROBRÁS, ligou informando que estaria mandando
um emissário para participar de uma reunião, pois queria conversar com ele (SERGIO MENDES); QUE ao
chegar na reunião o declarante se deparou com SERGIO MENDES e o referido emissário; QUE na ocasião
SERGIO MENDES apresentou o emissário como sendo a pessoa  de  ‘PRIMO’;  QUE na reunião o tal
‘PRIMO’ informou a SERGIO MENDES e ao declarante que para a empresa MENDES JUNIOR receber
valores de obras de aditivos e serviços realizados teria que desembolsar R$ 8.000.000,00 (oito milhões de
reais), caso contrário ficaria sem receber, pois Paulo Roberto Costa não pautaria o assunto na reunião de
Diretoria da PETROBRÁS; (…) QUE SERGIO MENDES informou que avaliaria a situação e daria um re-
torno ao emissário de PAULO ROBERTO; QUE SERGIO MENDES ligou para o declarante, após 15 dias,
informando que obteve autorização do DR. MURILO MENDES para pagar os R$ 8.000.000,00 (oito mi-
lhões de reais); QUE na primeira reunião o ‘PRIMO’ informou que os pagamentos seriam viabilizados me-
diante contratos fictícios com uma empresa que ele, ‘PRIMO’, indicaria; (…) QUE todos os contratos eram
efetivamente falsos, nunca tendo havido qualquer prestação de serviço de consultoria e assessoramento
para a empresa MENDES JUNIOR” (Inq 3.999/DF, fls. 313).

19 DOC 13 – MPF-PR.
20 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 1.

DOC 3.26 – Termos de colaboração. Para lavagem de dinheiro e inclusive transporte de valores ilícitos, Al-
berto Youssef também chegou a valer-se ocasionalmente dos serviços do advogado Antonio Carlos Brasil Fi-
ovarante Pieruccini (termos de colaboração n. 2, 3 e 4 de ANTONIO CARLOS BRASIL FIOVARANTE
PIERUCCINI).

21 DOC 5.1 – Processos STF, Inq 3980, fls. 1229/1253.
DOC 5.1 – Processos STF, Inq 3980. Dados bancários das empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef e
das empresas SANKO SIDER e SANKO SERVIÇOS.
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de US$ 20.000,00 (vinte mil dólares norte-americanos), em espécie.22

Em  contrapartida  aos  cargos  públicos  obtidos  junto  aos  integrantes  do  PT

envolvidos no esquema ilícito, os integrantes do PP (e também do MDB) que ingressaram na

organização criminosa ofereceram o apoio aos interesses daqueles no âmbito do Congresso

Nacional,  votando  favoravelmente  aos  projetos  de  lei  do  governo  federal23,  assim  como

impedindo  e  obstaculizando  investigações  contra  integrantes  da  Administração  Direta  e

Indireta, especialmente no âmbito da Comissão de Minas e Energia. Nesse último ponto, a

denúncia traz à tona declarações que indicam que Severino Cavalcanti arquivou treze pedidos

de impeachment contra Lula.24

Por vezes,  a  contrapartida oferecida pelos denunciados consistia,  também, em

omissão  em  relação  ao  cartel  das  empreiteiras,  ao  preço  e  às  cláusulas  indevidamente

benéficas aos interesses destas e, em alguns casos, consistia no próprio direcionamento dos

contratos.

2.2 Da comprovação da divisão de tarefas dentro da organização criminosa.

A denúncia demonstra, também, o caráter estruturado da organização e a divisão

de tarefas existente entre seus integrantes. A peça acusatória cumpre tal ônus amparando-se

em consistentes elementos de prova, obtidos ao longo da investigação.

Conforme já mencionado, Alberto Youssef desempenhava o papel de “operador”

da  propina.  Seu  modo  de  ação  consistia,  basicamente,  na  intermediação  da  entrega  do

dinheiro, em espécie, por meio de transferência para o exterior ou via celebração de contratos

fictícios, atividades que estão todas comprovadas ao longo da narrativa contida na denúncia.

Inclusive, a estreita ligação dos denunciados com Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa fica

nítida  com  os  registros  de  visita  à  PETROBRÁS,  alguns  especificamente  ao  Diretor  de

Abastecimento da empresa, e com os registros de entrada nos escritórios de Youssef, por

22 DOCS 4.2 e 4.3 – Processos 13a Vara Federal Curitiba. Isso é o que demonstram os itens 94, 97 e 98 do
auto circunstanciado de busca e arrecadação e os itens 01, 02 e 04 do auto de apreensão de dinheiro la-
vrados  no  Processo  50001446-62.2014.404.7000/PR,  Evento  353,  Anexo2,  Páginas  6-25  e  Processo
5049557-14.2013.404/PR, Evento 179, AP-INQPOL1, Página 40.

23 DOC 1 – Base de apoio do PT.  Os principais parlamentares integrantes do PARTIDO PROGRESSISTA,
pertencentes  à  organização  criminosa,  envolvidos  em diversos  fatos  investigados  e  já  denunciados  na
“Operação  Lava  Jato”,  inclusive  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  como  Pedro  Corrêa,  MÁRIO
NEGROMONTE, JOÃO PIZZOLATTI e NELSON MEURER, apresentaram alto índice de “fidelidade” ao
Governo Federal na apreciação de matérias no Congresso Nacional, apoiando as iniciativas e os interesses
governamentais em 93% (noventa e três por cento) das votações a que compareceram, como evidencia
estudo feito pela consultoria Arko Advice.

24 DOC 3.4 – Termos de colaboração. Pedro Corrêa, TC 8 e 25.
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muitas vezes dissimulados, para cautela quanto à operação ilícita realizada.

Tal  assertiva  da  peça  acusatória  é  corroborada  pela  Informação  Policial  n.

26/2015  e pela Informação Policial n. 66/2015, que trazem, respectivamente, os registros

de entrada na PETROBRAS e de entrada nos escritórios de Alberto Youssef.25

No início da estruturação do grupo criminoso,  José Janene e Alberto Youssef

cuidavam de administrar essa estrutura para os demais integrantes do esquema. Depois, um

novo mecanismo gerencial se estabeleceu, o que fortalece o caráter estável e estruturado da

organização:  quando  José  Janene  adoeceu,  entre  2007  e  201026,  formou-se  um segundo

escalão  na  organização  criminosa  através  da  criação  de  um  “conselho  financeiro” para

fiscalizar  e  auditar  a  contabilidade  de  Alberto  Youssef27.  Desse  “conselho”  participavam

Pedro  Corrêa,  NELSON MEURER,  MÁRIO NEGROMONTE,  JOÃO PIZZOLATTI,  JOSÉ OTÁVIO

GERMANO E LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA.

JOSÉ OTÁVIO GERMANO e  LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA ocuparam, também,

entre os anos de 2007 a 2014, o cargo de Presidente da Comissão de Minas e Energia da

Câmara dos Deputados28. As provas trazidas pela peça acusatória indicam que a Presidência

da referida Comissão era de vital importância para a subsistência da organização criminosa,

na  medida  em  que  permitia  a  realização  de  “manobras”  para  impedir  que  as  CPIs  e  a

Comissão de Minas e Energia investigasse a fundo as suspeitas sobre a Petrobras.

Os  integrantes  da  Comissão  de  Minas  e  Energia  participantes  do  esquema

serviam  de  “batedores”,  abrindo  espaço  em  meio  aos  mecanismos  fiscalizatórios  da

25 DOC  5.2  – Processos  STF,  Inq  3989.  Informação  Policial  n.  26/2015,  fls.  2095/2107  do  Inquérito  n.
3989/DF: registros de entrada na PETROBRAS. Informação Policial n. 66/2015, fls. 2469/2486 do Inquérito
n. 3989/DF: registros de entrada nos escritórios de Alberto Youssef.

26 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 1.
27 DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. Esse fato pode ser reforçado pelas declarações do denunciado JOÃO

PIZZOLATTI, demonstrando certo desconforto com a ideia de ver Alberto Youssef tratando com o PP sem a
supervisão de José Janene: “QUE PAULO ROBERTO foi ao encontro do declarante para pedir apoio para
sua manutenção no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE isto se deu logo após a
morte do Deputado JANENE, principal apoiador de Paulo Roberto Costa; QUE com o falecimento do De-
putado JANENE, Alberto Youssef, o qual fora apresentado por JANENE como seu funcionário passou a se
arvorar como interlocutor do PAULO ROBERTO junto ao PP; QUE Alberto Youssef passou a pressionar o
declarante no sentido de que este apoiasse a manutenção de PAULO ROBERTO na diretoria, fato que cau-
sou indignação ao declarante, uma vez que se mostrava inadmissível que um doleiro tentasse ocupar o es-
paço de um parlamentar que era uma liderança muito forte no partido; QUE Alberto Youssef argumentava
que parlamentares do PP possuíam um débito com ele, em razão do mesmo ser um dos protagonistas em
conseguir apoio para doações oficiais de campanha para o PP, doações essas provenientes de contratos de
empreiteiras com a PETROBRAS (...)” (Inq 3989/DF, fls. 1933, vol. 10).

28 DOC 2 – Biografias. JOSÉ OTÁVIO GERMANO foi titular da Comissão de Minas e Energia entre 2011 e
2017. Foi presidente dessa Comissão entre 2007-2008, 2009-2010 e 2013-2014. LUIZ FERNANDO FARIA
presidiu a Comissão de Minas e Energia entre 2008-2009 e 2011-2012.
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República – no caso, as comissões do Poder Legislativo29.

Nesse ponto, vale trazer à baila as declarações prestadas pelo colaborador Pedro

Corrêa no Termo de Depoimento nº 10:

“a Câmara dos Deputados, desde a criação do Ministério de Minas e Energia, tem
uma comissão permanente, a Comissão de Minas e Energia, que tem por objetivo
fiscalizar o ministério em questão; QUE o Partido Progressista sempre teve uma
participação  muito grande  na Comissão  de Minas  e  Energia;  QUE inclusive a
presidência  da  Comissão  de  Minas  e  Energia  era  normalmente  ocupada  por
membro  do  Partido  Progressista;  QUE,  quando  se  instauravam  Comissões
Parlamentares  de  Inquérito  -  CPls  sobre  a  PETROBRAS,  os  respectivos
integrantes eram escolhidos entre os partidos políticos responsáveis pela indicação
de  diretores  da  PETROBRAS;  QUE,  desde  a  ditadura,  os  partidos  políticos
indicavam diretores  da  PETROBRAS;  (…)  QUE,  como já  relatado,  o  Partido
Progressista passou a ter a indicação do cargo de Diretor de Abastecimento da
PETROBRAS  a  partir  de  2004;  QUE  o  Partido  Progressista  participava  das
articulações políticas realizadas para evitar consequências desfavoráveis derivadas
da  atuação  tanto  da  Comissão  de  Minas  e  Energia  como  de  Comissões
Parlamentares  de  Inquérito  sobre  a  PETROBRAS;  QUE  o  objetivo  dessas
articulações  era  blindar  e  proteger  os  diretores  da  PETROBRAS responsáveis
pelos assuntos investigados; (...)”.

Vê-se, assim, que a referida Comissão era utilizada pela organização criminosa

para proteger os empregados da PETROBRAS e os empresários que faziam parte do esquema.

Tal fato foi mencionado, também, por Alberto Youssef, no âmbito de colaboração

premiada,30 e pode ser comprovado pelo quadro-resumo de requerimentos da Comissão de

Minas e Energia no ano de 2007 (anexado à denúncia como DOC. 1431), o qual deixa claro

que o exercício do cargo de Presidente da referida Comissão tinha papel preponderante para o

sucesso do esquema arquitetado pela organização criminosa.

Além de integrarem o “conselho financeiro” da organização criminosa,  MÁRIO

NEGROMONTE e NELSON MEURER possuíam a função de anotar as demandas de empreiteiras,

relativas a aditivos, medições, liberações de pagamentos, e também pedidos de fornecedores

e políticos. Tudo isso era incluído em pautas, utilizadas nas reuniões entre Paulo Roberto

29 DOC 3.4 – Termos de colaboração. Pedro Corrêa, TC 10.
DOC 14 – Comissão de Minas e Energia. Observe-se quadro-resumo de requerimentos da Comissão de Mi-
nas e Energia no ano de 2007. É indicativo do papel de JOSÉ OTÁVIO GERMANO dentro da organização
criminosa o Requerimento n. 77/2007, de sua lavra, que retirou de pauta audiência pública sobre “investiga-
ção realizada pela Polícia Federal sobre suposto esquema de fraudes em licitações públicas”.

30 DOC 3.4 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 1.
31  DOC 14 – Comissão de Minas e Energia. É indicativo do papel de JOSÉ OTÁVIO GERMANO dentro da

organização criminosa o Requerimento n. 77/2007, de sua lavra, que retirou de pauta audiência pública sobre
“investigação realizada pela Polícia Federal sobre suposto esquema de fraudes em licitações públicas”.
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Costa e Alberto Youssef. Tais pautas eram destruídas após os encontros.32

MÁRIO NEGROMONTE,  NELSON MEURER,  JOÃO PIZZOLATTI,  EDUARDO DA

FONTE, FRANCISCO DORNELLES e AGUINALDO RIBEIRO eram os principais arrecadadores da

propina paga no âmbito da Diretoria de Abastecimento, uma vez que tinham uma atuação

destacada na implantação e no funcionamento do esquema de corrupção, obtendo vantagens

indevidas para si e para outros parlamentares da mesma agremiação partidária.

A denúncia  comprova  que  EDUARDO DA FONTE intermediou  negociação  de

propina  para  evitar  a  CPI  da  Petrobras,  participando  ativamente  de  reuniões  e

operacionalizando o pagamento dos valores indevidos, que, segundo as evidências dos autos,

chegaram ao montante de R$ 10 milhões de reais.33

FRANCISCO DORNELLES, por sua vez, era uma liderança nata dentro do partido,

tendo  sido  vice-líder  da  bancada  do  PP na  Câmara  dos  Deputados  em 2003  e  2006,  e

presidente nacional da agremiação partidária entre 2008 e 2012, contribuindo ativamente para

a organização criminosa.34

MÁRIO NEGROMONTE, FRANCISCO DORNELLES e AGUINALDO RIBEIRO atuavam

no  âmbito  do  MINISTÉRIO DAS CIDADES,  favorecendo  empresas  ligadas  à  organização

criminosa nos processos licitatórios realizados pelo órgão e repassando os valores ilícitos

oriundos de tais contratações ao PP na receita do caixa dois do Partido.

Outra  situação  apontada  pelo  colaborador  Pedro  Corrêa  foi  a  relativa  ao

direcionamento  de  verbas  aos  municípios  para  construção  de  obras.  O  MINISTÉRIO DAS

CIDADES indicava  municípios  liderados  pelo  Partido  Progressista  e  em  que  operadores

pudessem contatar empresas de construção e cobrar de 1% a 2% de propina. Os operadores

eram vários, em geral escolhidos por MÁRIO NEGROMONTE e AGUINALDO RIBEIRO, os quais

sucederam Márcio Fortes no Ministério das Cidades. O PP comandou a Pasta de 2005 a 2015,

conforme relatado adiante.  Os termos de colaboração n.  13,  23,  27,  35,  55 trazem mais

32 DOC 3.4 – Termos de colaboração. Pedro Corrêa, TC 3.
33 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TDC 7: “[...] R$ 10 milhões já teriam sido pagos para

evitar a CPI DA PETROBRAS [...]”.
DOC 3.3 – Termos de colaboração. FERNANDO SOARES, TC 8: “para o depoente ficou a impressão de
que foi EDUARDO DA FONTE quem trouxe SÉRGIO GUERRA ‘para a mesa’, intermediando a negociação
[da propina para evitar a CPI da PETROBRAS] […] QUE questionado sobre a participação de EDUARDO
DA FONTE na referida reunião, respondeu que ele participou ativamente da reunião, buscando encontrar
uma solução para a questão; QUE, inclusive, EDUARDO DA FONTE disse que posteriormente a operacio-
nalização do pagamento seria resolvida em outra reunião; QUE a conversa foi no sentido de que EDU-
ARDO DA FONTE continuaria a participar, posteriormente, na operacionalização dos valores”.

34 DOCS 3.7 e 3.8 – Termos de colaboração. 
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elementos sobre a organização criminosa ligada ao Ministério das Cidades.35

AGUINALDO RIBEIRO liderou  a  organização  criminosa  a  partir  de  2011,

promovendo, com ARTHUR DE LIRA, BENEDITO DE LIRA, CIRO NOGUEIRA e EDUARDO DA

FONTE, o rebaixamento do grupo anterior, de modo a controlar as decisões mais importantes

sobre prospecção, recebimento e repasse de propina oriunda de contratos da  PETROBRAS.

Nesse sentido, articulou a saída de NELSON MEURER da liderança da bancada na Câmara dos

Deputados, substituindo-se a ele.

Nessa época, reuniu-se com Henry Hoyer de Carvalho, na casa deste, e, com a

participação de  ARTHUR DE LIRA,  BENEDITO DE LIRA, CIRO NOGUEIRA e  EDUARDO DA

FONTE, deliberou sobre a  situação dos  pagamentos  de propina  para integrantes  do PP e

decidiu a respeito do estabelecimento de um novo modelo de repasse, que substituiria Alberto

Youssef por Henry Hoyer de Carvalho36. Tais parlamentares, ao serem ouvidos durante as

investigações,  confirmaram a reunião ocorrida  entre  eles,  Paulo Roberto Costa  e  o  novo

operador, no Rio de Janeiro, no final do ano de 2011 ou início de 2012.37

ARTHUR DE LIRA e BENEDITO DE LIRA exerciam papel de destaque no esquema

criminoso relacionado à Diretoria de Abastecimento da  PETROBRAS,  sobretudo a partir de

2011, quando passaram a integrar a cúpula do Partido Progressista e a receber, por intermédio

de Henry Hoyer de Carvalho, os valores do “caixa de propinas” arrecadados por Alberto

Youssef junto às empreiteiras, em especial àqueles repassados pela UTC Engencharia S/A.38

Com relação a  CIRO NOGUEIRA,  a exordial acusatória demonstra que, desde a

sua assunção à liderança do PP e da organização criminosa, o relacionamento do Partido com

o  grupo  ODEBRECHT,  construído  na  base  da  cartelização  que  vitimava  a  PETROBRAS,

floresceu de uma maneira patente. Isso é o que demonstra o levantamento dos pagamentos

feitos,  via  doação  oficial,  pelo  grupo  ODEBRECHT em benefício  de  integrantes  do  PP

(dados de 2010 a 2014)39:

35 DOC 3.4 – Termos de colaboração. Pedro Corrêa, TC 8 e 25.
36 DOC 3.12 – Termos de colaboração. Paulo Roberto Costa, TC 13.
37 DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. Fls. 1948/1953, 2263/2267 e 2456/2460: depoimentos de CIRO NO-

GUEIRA, EDUARDO DA FONTE e ARTHUR DE LIRA.
38 DOC 3.1 da denúncia – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 14: “QUE em verdade o declarante

praticamente continuou a fazer o mesmo que fazia anteriormente, com a única modificação de que, ao invés
de repassar os valores diretamente aos integrantes do PARTIDO PROGRESSISTA, passou a fazê-lo por in-
termédio de HENRY, que, por sua vez, entregava os valores a ARTHUR DE LIRA; (…)”.

39 DOC 12 – Doações ODEBRECHT.
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R$ 500,000.00 R$ 25,000.00 R$ 75,000.00

R$ 70,000.00 R$ 25,000.00 R$ 25,000.00

R$ 20,000.00 R$ 50,000.00 R$ 100,000.00

R$ 200,000.00 R$ 100,000.00 R$ 440,000.00

R$ 200,000.00 R$ 50,000.00 R$ 30,000.00

R$ 100,000.00 R$ 150,000.00 R$ 50,000.00

R$ 30,000.00 R$ 100,000.00 R$ 720,000.00

R$ 200,000.00 R$ 100,000.00 6 doações

R$ 330,000.00 R$ 30,000.00

R$ 330,000.00 R$ 30,000.00

R$ 280,000.00 R$ 150,000.00

R$ 100,000.00 R$ 120,000.00

R$ 20,000.00 R$ 100,000.00

R$ 30,000.00 R$ 100,000.00

R$ 30,000.00 R$ 50,000.00

R$ 20,000.00 R$ 50,000.00

R$ 30,000.00 R$ 400,000.00

R$ 30,000.00 R$ 200,000.00

R$ 20,000.00 R$ 850,000.00

R$ 30,000.00 R$ 2,680,000.00

R$ 50,000.00 19 doações

R$ 30,000.00

R$ 580,000.00

R$ 30,000.00

R$ 20,000.00

R$ 30,000.00

R$ 10,000.00

R$ 400,000.00

R$ 50,000.00

R$ 50,000.00

R$ 70,000.00

R$ 30,000.00

R$ 20,000.00

R$ 30,000.00

R$ 210,000.00

R$ 20,000.00

R$ 30,000.00

R$ 20,000.00

R$ 50,000.00

R$ 30,000.00

R$ 50,000.00

R$ 30,000.00

R$ 4,410,000.00
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42 doações

Se forem comparados os dados trazidos pelo grupo ODEBRECHT relativos às

suas doações oficiais, verifica-se que, no período de 2010 para 2014, houve um incremento

de 600% e o valor  global  das doações  aumentou em 512,5%. Ressalte-se que o período

coincide, conforme se verá, com relevantes contratos firmados pela PETROBRAS em benefício

daquele grupo econômico. Além disso, os dados revelam que a via da doação eleitoral foi

utilizada como forma de lavar os recursos pagos a título de propina.

PEDRO HENRY fez parte do grupo de interlocução com a equipe do Governo Lula

para a entrada do PP na base aliada, sendo presidente nacional do PP entre 2003 e 2005 e

participando  das  mais  importantes  tratativas  do  partido  nessa  época.  Foi  um  dos

parlamentares responsáveis, juntamente com José Janene e Pedro Corrêa, pela indicação de

Paulo  Roberto  Costa  para  a  Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRAS,  dando início  ao

esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à sociedade de economia mista

federal.

Todos os integrantes da organização criminosa, independentemente do núcleo a

que  pertenciam,  tinham um interesse  comum que  os  uniu,  qual  seja,  obter,  a  partir  dos

negócios disponíveis no âmbito dos entes e órgãos da Administração Pública Federal direta e

indireta, o máximo de vantagem econômica indevida para si e para outrem.

Dos  depoimentos  dos  colaboradores,  corroborados  por  planilhas  de

pagamento,  cópias  de  contratos  das  empresas  corruptoras,  comprovantes  de

transferências  bancárias,  e-mails,  além  da  confissão  parcial  dos  fatos  por parte  de

alguns denunciados, extrai-se uma narrativa harmônica a indicar que os denunciados

tinham plena ciência do esquema criminoso e da origem das quantias ilícitas,  tendo

atuado  concertadamente  (unidade  de  desígnios  e  soma  de  esforços),  em  divisão  de

tarefas, de modo livre, consciente e voluntário.

2.3 Do favorecimento dos denunciados

À  semelhança  do  caráter  estruturado  da  organização  criminosa,  que  será

reforçado  no  presente  tópico,  e  da  nítida  divisão  de  tarefas  entre  os  integrantes  da

organização  criminosa,  a  obtenção  de  vantagem  indevida,  não  apenas  pecuniária,  pelos
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denunciados ficou suficientemente comprovada na peça acusatória.

A Análise do Tribunal de Contas da União no TC 005.081/2015-7 apontou que o

prejuízo causado aos cofres da PETROBRAS no âmbito da Diretoria de Abastecimento poderá

ter sido da ordem de R$ 5.500.000.000,00 (cinco bilhões e quinhentos milhões de reais), em

valores  históricos,  considerados  contratos  com indício  de  cartel  e  com evidência  (prova

direta) de atuação de cartel, com data de estimativa do valor de junho de 2004 a fevereiro de

201140.

De acordo com o critério hierárquico de divisão da propina dentro da organização

criminosa, NELSON MEURER, MÁRIO NEGROMONTE E JOÃO PIZZOLATTI  recebiam um valor

alto  por  sua  importância  no  esquema  criminoso,  que  era  entregue  por  Alberto  Youssef,

diretamente ou por intermédio dos prepostos Rafael Ângulo Lopes, Adarico Negromonte e

Carlos Alexandre de Souza Rocha, assim como, eventualmente, por Antonio Carlos Brasil

Fioravante Pieruccini.

Em  depoimento  prestado  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  n.

1.25.000.003350/2015-98,  em  1º/9/2016,  Pedro  Corrêa  afirmou  que,  no  caso  do  núcleo

político do PP, o valor de propina cobrado era em média 1% (um por cento) do contrato e dos

aditivos firmados entre o órgão ou a entidade pública loteada e os empresários integrantes no

esquema, dos quais 10% (dez por cento) cabiam ao operador da lavagem, 30% (trinta por

cento)  ao  captador  (funcionário  nomeado)  e  60%  (sessenta  por  cento)  aos  políticos

envolvidos.41

Alberto Youssef apontou, nos Termos de Declaração nº 17 e 27 – DOC. 3.1, que

“quem comandava a alta cúpula do PARTIDO PROGRESSISTA tinha participação maior

nos  valores  a  serem  recebidos,  como  José  Janene,  MÁRIO  NEGROMONTE,  JOÃO

PIZZOLATTI, PEDRO CORREIA e NELSON MEURER” os quais recebiam, diretamente de

Youssef,  “em torno de R$ 250.000,00 a R$ 300.000,00 mensais;” QUE em relação a tais

parlamentares, o declarante realizava pagamentos de vantagem indevida diretamente a cada

um deles”.

As declarações de Alberto Youssef no sentido de que NELSON MEURER, MÁRIO

NEGROMONTE E JOÃO PIZZOLATTI obtinham vantagens indevidas não só para si, mas também

40 DOC 9 – Acórdão TCU. Se forem considerados contratos anteriores a junho de 2004,
dentro da amostra do TCU, a previsão de sobrepreço é de R$ 5,7 bilhões.

41 DOC 13 – MPF-PR..
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para o partido e para outros parlamentares da mesma agremiação partidária, são corroboradas

por outros depoimentos42 e pelos DOCS. 5.1, 5.4, 5.8, 5.9 e 5.12 anexos à denúncia, relativos

aos Inquéritos 3980/DF, 3992/DF, 3999/DF e 4000/DF,  dos quais destacam-se:

• Caso  Simba  nº  1400,  Caderno  Bancário  nº  10,  Relatório  Tipo  4,  apontando

depósitos de valores em espécie nas contas de Osnildo Theis, preposto de João

Pizzolatti;

• e os autos de arrecadação, itens 3, 4, 5 e 14, da Equipe 19-BA, e item 22, da

Equipe DF-03, além do auto de apresentação e apreensão, item 12, da Equipe 19-

BA, e do relatório de análise de material apreendido nº 012/2015, demonstrando o

recebimento de propina por Tiago José de Souza Cavalcanti e Hugo Hareng de

Lima Quirino, em nome de Mário Negromonte.

Pelo menos entre janeiro de 2006 (início da execução de forma mais efetiva do

esquema criminoso no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS) e abril de

2012 (quando Paulo Roberto Costa deixou a Diretoria de Abastecimento), os parlamentares e

ex-parlamentares Pedro Corrêa, NELSON MEURER, MÁRIO NEGROMONTE E JOÃO PIZZOLATTI

receberam para si, cada um, direta e indiretamente, as quantias aproximadas de, pelo menos,

R$ 21.600.000,00 (vinte e um milhões e seiscentos mil reais), correspondentes ao período de

janeiro de 2005 a dezembro de 2010, quando ocupavam o primeiro escalão do partido.

Por seu papel no “conselho fiscal” que auditava as contas de Alberto Youssef,

JOSÉ OTÁVIO GERMANO e LUIZ FERNANDO FARIA recebiam  vantagens  indevidas  com

frequência,  oriundas  da  divisão  ordinária  do  “caixa  de  propina”  de  posse  de  Alberto

Youssef43,  mas  não  na  mesma  quantia  do  primeiro  escalão:  pelo  critério  hierárquico  da

organização criminosa, recebiam na faixa dos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a R$ 150.000,00

(cento e cinquenta mil reais) por mês.44

42 DOC 3.5 – Termos de colaboração. RAFAEL ÂNGULO, TC 18: “QUE posteriormente o declarante veio a 
reconhecer esses políticos em algumas daqueles reuniões em que entregava dinheiro a JANENE. Tais 
políticos, pelo que recorda, foram MARIO NEGROMONTE, PEDRO CORREA, NELSON MEURER, JOÃO
PIZZOLATTI, ao menos nessa época eram esses”. RAFAEL ÂNGULO, TC 19.

43 DOC 3.4 – Termos de colaboração. Pedro Corrêa, TC 2 e 3.
44 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 17.

DOC 3.5 – Termos de colaboração. RAFAEL ÂNGULO, planilha. Esses valores são apon-
tados por Alberto Youssef e corroborados em planilha mantida por RAFAEL ÂNGULO,
em que consta o termo “Otavio” para referência a JOSÉ OTÁVIO GERMANO e a indica-
ção de recebimento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 100.000,00 (cem mil
reais) e outros R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos meses de março e maio de
2012.
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Os demais denunciados que pertenciam ao grupo de dissidentes do PP e, embora

tenham passado a receber quantias mais relevantes a partir de 2012, receberam, antes disso,

valores  menos  expressivos  do  esquema  em  curso  na  Diretoria  de  Abastecimento  da

PETROBRAS. A esse respeito, Alberto Youssef afirmou que, ao menos, AGUINALDO RIBEIRO,

EDUARDO DA FONTE e  ARTHUR DE LIRA receberam vantagens indevidas variáveis entre

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)45.

Entre  março e  abril  de 2012,  por  intermédio  de  Henry  Hoyer  de  Carvalho e

Alberto Youssef, no âmbito do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro tratado no caso,

AGUINALDO RIBEIRO recebeu  propina,  no  valor  total  de  cerca  de  R$ 1.600.000,00  (um

milhão e seiscentos mil reais), em conjunto com os outros componentes da nova liderança da

agremiação  partidária,  especialmente  ARTHUR DE LIRA,  EDUARDO DA FONTE e  CIRO

NOGUEIRA.

Em  14/9/2010,  recebeu  vantagem  indevida,  disfarçada  de  doação  eleitoral

“oficial”, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), repassada pelo Diretório Nacional

do  Partido  Progressista,  que  havia  recebido  os  valores  também  por  doações  eleitorais

“oficiais”, da empreiteira Queiroz Galvão, para sua campanha a reeleição daquele ano.

Durante as negociações de apoio eleitoral para a campanha à reeleição de Dilma

Rousseff à Presidência da República, em 2014, ficou acertado que a organização criminosa

relacionada ao PP receberia, em troca do apoio, R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em

propina, na pessoa de CIRO NOGUEIRA, presidente nacional do partido. O valor, a princípio,

fora solicitado à ODEBRECHT. Contudo, como já dito, o pagamento acabou sendo realizado

por terceiros, segundo informações de Guido Mantega passadas a Marcelo Odebrecht46.

Nessa mesma época, no contexto da relação do PP com a PETROBRAS,  CIRO

NOGUEIRA solicitou  à  ODEBRECHT,  no  segundo semestre  de  2014,  vantagem indevida

consistente  no  importe  de  R$ 1.300.000,00 (um milhão  e  trezentos  mil  reais),  o  que  foi

DOC 14 – Comissão de Minas e Energia. Observe-se quadro-resumo de requerimen-
tos da Comissão de Minas e Energia no ano de 2007. É indicativo do papel de JOSÉ
OTÁVIO GERMANO dentro da organização criminosa o Requerimento n. 77/2007, de
sua lavra, que retirou de pauta audiência pública sobre “investigação realizada pela
Polícia Federal sobre suposto esquema de fraudes em licitações públicas”.
DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. Informação Policial n. 66/2015, fs. 2469/2486 do
Inquérito n. 3989/DF. Visita realizada em conjunto por JOÃO PIZZOLATTI e LUIZ FER-
NANDO RAMOS a Alberto Youssef, na data de 20/9/2011.

45 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 17.
46 DOC 5.14 – Processo STF, Inq 4432. 
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efetivamente pago e registrado no sistema de contabilidade paralela da empresa (planilha

“Drousys”), em duas parcelas, para o codinome do senador, “Cerrado”. Esses fatos foram

revelados nas recentes colaborações de executivos e ex-executivos  da ODEBRECHT, em

relação às quais já houve os requerimentos pertinentes.

PEDRO HENRY recebeu  vantagens  indevidas,  disfarçadas  de  doações  eleitorais

“oficiais”,  uma  em  23/8/2010,  no  valor  de  R$ 100.000,00  (cem  mil  reais),  oriunda  da

empreiteira QUEIROZ GALVÃO, outra em 11/8/2010, também no valor de R$ 100.000,00

(cem  mil  reais),  oriunda  da  JARAGUÁ  EQUIPAMENTOS  INDUSTRIAIS,  para  sua

campanha a reeleição.

2.4 Dos crimes praticados pela organização criminosa

A denúncia  traz,  ainda,  a  descrição  e  comprovação  de  alguns  dos  crimes

praticados pelos membros da organização criminosa objeto da presente acusação.

PEDRO CORRÊA recebeu, em 2010, pelo menos R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e

trezentos mil reais) em propina, decorrente do esquema na PETROBRAS47. Tal fato consta de

denúncia no Processo n. 5023135-31.2015.404.7000 da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, já

tendo havido condenação do ex-parlamentar por sentença48.

NELSON MEURER recebeu pelo menos R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais),

repassados durante o ano de 2010, para a campanha eleitoral à Câmara dos Deputados, sendo

certo que parte desse valor foi recebida pelo Deputado Federal em conjunto com seu filho

Nelson  Meurer  Júnior,  por  meio  de  7  (sete)  entregas  pessoais  de  quantias  em  espécie

transportadas por Carlos Alexandre de Souza Rocha, por ordem de Alberto Youssef, oriundos

do “caixa de propina” administrado por este último49. Por tais fatos, os ex-parlamentar foi,

recentemente, condenado pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de

dinheiro (AP nº 996).

No mesmo ano, BENEDITO DE LIRA recebeu o valor total de R$ 1.000.000,00 (um

milhão de reais), em dinheiro, retirado parceladamente do escritório de Alberto Youssef (do

47 DOC 3.12 – Termos de colaboração. Paulo Roberto Costa, TDC 13: anotação na agenda de Paulo Roberto
Costa mostra a sigla “Pc” acompanhada do valor “5,3”, o que foi confirmado pelo colaborador como sendo
R$ 5,3 milhões de propina a Pedro Corrêa.

48 DOC 4.5 – Processos 13a Vara Federal Curitiba.
49 DOC 5.6 – Processos STF, Inq 3997. Fato denunciado.
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“caixa de propina”),  para custear gastos de sua campanha eleitoral  de 2010 ao Senado50.

Todos  esses  valores  foram repassados como decorrência  da  atuação dos  beneficiários  na

organização  criminosa,  sem nenhuma  vinculação  com propósito  político-ideológico.  Tais

fatos  acabaram  sendo  registrados  em  agenda  de  Paulo  Roberto  Costa,  arrecadada  em

diligência de busca e apreensão nas fases iniciais da “Operação Lava Jato”51.

Também no ano de 2010, Alberto Youssef foi acionado para receber valores em

espécie, no Brasil, da ANDRADE GUTIERREZ, os quais consistiam em propina destinada a

integrantes  do  PP e,  especificamente,  ao  então  Deputado  Federal JOÃO PIZZOLATTI,  que

dividiu com Roberto Sérgio Ribeiro Coutinho Teixeira um valor de R$ 1.500.000,00 (um

milhão e quinhentos mil reais). Sabe-se que a ANDRADE GUTIERREZ pagou vantagens

indevidas a Paulo Roberto Costa,  ao PARTIDO PROGRESSISTA e a seus membros. No

entanto, diversamente do esquema geral de propinas em questão, a empreiteira se utilizava

geralmente de Fernando Antônio Falcão Soares, conhecido como “Fernando Baiano”, para

efetivar o repasse de quantias ilícitas, inclusive mediante transferências internacionais52. 

50 DOC 5.5 – Processos STF, Inq 3994. Fato denunciado.
51 DOC 3.12 – Termos de colaboração. Paulo Roberto Costa, TDC 13: “QUE, mostrada a agenda do depoente

apreendida pela Polícia Federal, na parte em que consta uma lista de siglas acompanhadas de números, ele
ressaltou que copiou a referida lista de uma tabela que se encontrava no escritório de Alberto Youssef; QUE
normalmente Alberto Youssef não apresentava ao depoente essas tabelas de repasse de valores; QUE o de-
poente copiou a tabela para ter uma noção do que havia sido repassado a agentes políticos, que viviam per-
turbando o depoente; QUE, esclarecendo as siglas, afirma que: ‘5,5 Piz’ significa cinco milhões e meio de
reais pagos a João Pizolatti; ‘5,0 Ma’ significa cinco milhões e meio de reais pagos a Mário Negromonte;
‘5,3 Pc’ significa cinco milhões e trezentos mil reais pagos a Pedro Corrêa; ‘4,0 Nel’ significa quatro mi-
lhões de reais pagos a Nelson Meurer; ‘1,0 Bl’ significa um milhão de reais pagos a Benedito de Lira; ‘7,5
PNAC’ significa sete milhões e meio de reais pagos ao Partido Progressista; ‘0,56 Adv Pizz’ significa qui-
nhentos e sessenta mil reais pagos a advogados de João Pizzolatti”.
DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TDC 27: “QUE mostrada uma tabela constante na
agenda de Paulo Roberto Costa, que ora é juntada em anexo, o declarante confirma que tais valores confe-
rem com os apontados pelo declarante; QUE confirma que Paulo Roberto Costa fez tais anotações a partir
de um 'batimento de contas' que o declarante fez com Paulo Roberto Costa, em 2010, durante a campanha;
QUE durante a campanha era o período que mais fizeram reuniões, pois havia muitas demandas e estavam
sempre tratando do levantamento de valores; QUE a anotação ‘28,5 PP’ significa R$ 28,5 milhões, que era
o valor que já havia sido pago ao Partido Progressista; QUE a anotação ‘7,5 PNAC’ significa provavel-
mente o valor referente à QUEIROZ GALVÃO que o declarante repassou como doações oficiais, conforme
já mencionado em termo anterior”.

52 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 44.
DOC 3.12 – Termos de colaboração. Paulo Roberto Costa, TC 45.
DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. O fato foi investigado no Inquérito n. 4000/DF, apensado ao Inquérito
n. 3992/DF, no qual já houve oferecimento de denúncia.
DOC 3.21 – Termos de colaboração. ELTON NEGRÃO, TC 1.
DOC 3.22 – Termos de colaboração. PAULO DALMAZZO, TC 2.
Executivos da ANDRADE GUTIERREZ falaram sobre os esquemas envolvendo a empresa e a Diretoria de
Abastecimento. ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JUNIOR fala de pagamentos de propina no contrato da
COMPERJ. PAULO ROBERTO DALMAZZO relatou que a propina paga pela empresa era de 2% de cada
contrato, sendo 1% para a Diretoria de Abastecimento, reduto do PP, e 1% para a Diretoria de Serviços.
Ainda segundo PAULO DALMAZZO, “QUE por volta do final de 2011, poucos meses antes de Paulo Ro-
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Em relação à empresa QUEIROZ GALVÃO, descobriu-se que pagou propinas a

Paulo  Roberto  Costa  e  a  membros  do  PP.  A empreiteira,  contudo,  procurava  evitar  a

celebração  de  contratos  de  consultoria  fictícios  com  empresas  de  Alberto  Youssef,  que

perfazia o meio comum de repasse de vantagens indevidas no caso.

Desse modo, em 2010, Alberto Youssef constatou que a QUEIROZ GALVÃO

tinha  um  débito  de  propina,  decorrente  do  esquema  criminoso  versado  nesta  denúncia,

relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, de cerca de R$ 7.500.000,00

(sete milhões e quinhentos mil reais). O pagamento da “dívida” foi negociado e efetivado

mediante  o  custeio  de  despesas  de  parlamentares  e  também  sob  o  disfarce  de  doações

eleitorais “oficiais” ao PP e aos seus membros. Essas doações, feitas no âmbito do esquema

de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à PETROBRAS, foram solicitadas a Paulo

Roberto  Costa  por  FRANCISCO DORNELLES,  então  presidente  nacional  do  Partido

Progressista.53

Ainda em 2010, o então Deputado Federal  JOÃO PIZZOLATTI recebeu do grupo

QUEIROZ  GALVÃO,  da  empresa  JARAGUÁ  EQUIPAMENTOS  INDUSTRIAIS  e  de

outras fontes do esquema ilícito pelo menos R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil

reais), em dinheiro, do “caixa de propina” administrado por Alberto Youssef e inclusive via

doações  eleitorais  “oficiais”  de  referidas  empresas.  Além  disso,  foi  beneficiado,  pela

QUEIROZ  GALVÃO,  com  o  custeio  de  uma  despesa  de  R$  560.000,00  (quinhentos  e

sessenta mil reais) com advogados54 55.

berto Costa deixar o cargo, ele disse ao depoente que a partir daquele momento tudo o que fosse ser tra-
tado sobre Abastecimento deveria ser tratado com HENRY HOYER, e não mais com FERNANDO SOARES;
QUE PAULO disse que quem comandava tinha trocado a relação com FERNANDO, sendo que o depoente
entendia que se tratava do partido; QUE o depoente nunca participou de reunião em conjunto com Henry
Hoyer de Carvalho e Paulo Roberto Costa; QUE HENRY procurou o depoente e se encontraram no restau-
rante Antiquarius, no Rio de Janeiro, quando HENRY lhe disse que a partir de então estava sendo deman-
dado  pelo  diretor  e  que  o  depoente  precisaria  ajudá-lo  a  resolver  os  problemas  do  passado;  QUE
provavelmente participou de dois encontros com HENRY”.

53 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Fls. 312/313; 584/585; e 364/367 (Apenso I). Mídia de fls. 763 desse
Inquérito. Informação Policial n. 79/2015, fls. 368/269 do mesmo Inquérito. Ainda, apenso III.
DOC 5.7 – Processos STF, Inq 3998. Fls. 104/114; 2345/2346.
DOC 5.13 – Processos STF, AC 3871. Caso Simba n. 1400, Caderno Bancário n. 08, Relatório Tipo 04.
DOC 3.12 – Termos de colaboração. Paulo Roberto Costa, TDC 13 e 21.
DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 35 e TDC 7.

54 DOCS 5.1, 5.4, 5.8 e 5.9 – Processos STF. Fatos denunciados no bojo dos Inquéritos 3980/DF, 3992/DF,
3999/DF e 4000/DF.

55 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Comissões Internas de Apuração da PETROBRAS constataram diver-
sas impropriedades em contratos celebrados com empreiteiras no âmbito da Diretoria de Abastecimento da
estatal,  conforme Relatórios DIP DABAST 70/2014 e 71/2014 (fls. 56/155 do Apenso I do Inquérito n.
3992/DF).
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Nesse ano (2010),  MÁRIO NEGROMONTE também recebeu do grupo QUEIROZ

GALVÃO, da empresa JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS e de outras fontes do

esquema ilícito pelo menos R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em dinheiro, do caixa

de propinas administrado por Alberto Youssef e inclusive via doações eleitorais “oficiais” de

referidas empresas para sua campanha de reeleição56 57.

PEDRO HENRY recebeu  vantagens  indevidas,  disfarçadas  de  doações  eleitorais

“oficiais”,  uma  em  23/8/2010,  no  valor  de  R$ 100.000,00  (cem  mil  reais),  oriunda  da

empreiteira QUEIROZ GALVÃO, outra em 11/8/2010, também no valor de R$ 100.000,00

(cem  mil  reais),  oriunda  da  JARAGUÁ  EQUIPAMENTOS  INDUSTRIAIS,  para  sua

campanha a reeleição.

JOSÉ GERMANO recebeu uma doação eleitoral “oficial” da QUEIROZ GALVÃO,

em 2010, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e mais três parcelas de propina,

entre  março e  maio de 2012,  totalizando outros  R$ 200.000,00 (duzentos  mil  reais),  em

espécie.  Todas  essas  vantagens  foram  solicitadas  e  recebidas  para  a  viabilização  do

funcionamento de cartel de empreiteiras interessadas em celebrar irregularmente contratos no

âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS e em obter benefícios indevidos do

respectivo diretor58.

LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA recebeu  uma  doação  eleitoral  “oficial”  da

QUEIROZ GALVÃO  em 2010,  no  valor  de  R$ 100.000,00  (cem mil  reais),  e  outra  da

JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, no valor  de R$ 50.000,00 (cinquenta mil

reais).  Todas  essas  vantagens  foram  solicitadas  e  recebidas  para  a  viabilização  do

funcionamento de cartel de empreiteiras interessadas em celebrar irregularmente contratos no

âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS e em obter benefícios indevidos do

respectivo diretor59.

Entre os anos de 2008 e 2011,  LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA E JOSÉ OTÁVIO

56 DOCS 5.1, 5.4, 5.8 e 5.9 – Processos STF. Fatos denunciados no bojo dos Inquéritos 3980/DF, 3992/DF,
3999/DF e 4000/DF.

57 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Comissões Internas de Apuração da PETROBRAS constataram diver-
sas impropriedades em contratos celebrados com empreiteiras no âmbito da Diretoria de Abastecimento da
estatal,  conforme Relatórios DIP DABAST 70/2014 e 71/2014 (fls. 56/155 do Apenso I do Inquérito n.
3992/DF).

58 DOCS 5.1, 5.4, 5.8 e 5.9 – Processos STF. Fatos denunciados no bojo dos Inquéritos
3980/DF, 3992/DF, 3999/DF e 4000/DF.

59 DOCS 5.1, 5.4, 5.8 e 5.9 – Processos STF. Fatos denunciados no bojo dos Inquéritos
3980/DF, 3992/DF, 3999/DF e 4000/DF.
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GERMANO solicitaram  a  Paulo  Roberto  Costa  que  beneficiasse  a  empresa  FIDENS

ENGENHARIA  S/A  (CNPJ  n.  05.468.184/0001-32)  em  determinadas  licitações  da

PETROBRAS. Como o pedido foi atendido, os parlamentares repassaram para Paulo Roberto

Costa  um  valor  de  propina  entregue  pelos  empresários  como  contrapartida,  no  caso,

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), concernente à sua parte no esquema60. 

FRANCISCO DORNELLES, em 2010, para receber valores indevidos, utilizou-se de

Paulo Roberto Costa como intermediário na solicitação de R$ 500.000,00 (quinhentos mil

reais) decorrentes dos contratos de PTA e POY-PET, firmados entre o grupo PETROBRAS,

proprietário  à  época da  Petroquímica Suape e  da CITEPE,  e  o grupo ODEBRECHT. As

instruções  de  pagamento  foram  acertadas  entre  uma  emissária  de  FRANCISCO

DORNELLES e o executivo da ODEBRECHT Rogério Santos de Araújo61. 

Tem-se que,  depois das eleições de 2010,  a  Jaraguá Equipamentos  Industriais

pagou a Paulo Roberto Costa e a membros do Partido Progressista um débito de propina

remanescente por meio da forma tradicional de repasse de vantagens indevidas no esquema

de  corrupção  e  lavagem  de  dinheiro  relacionado  à  Diretoria  de  Abastecimento  da

PETROBRAS.  A construtora  fez  duas  transferências  bancárias  diretamente  a  uma  das

empresas  de  fachada  de  Alberto  Youssef,  a  MO  CONSULTORIA  E  LAUDOS

ESTATÍSTICOS LTDA., uma de R$ 973.718,87 (novecentos e setenta e três mil, setecentos e

dezoito reais e oitenta e sete centavos), em 19/04/2011, e outra de R$ 968.225,37 (novecentos

e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), em 05/12/2011,

totalizando R$ 1.941.944,24 (um milhão,  novecentos  e  quarenta  e  um mil,  novecentos  e

quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)62.

As tratativas referentes a esses pagamentos de propina contaram, na dimensão já

60 DOC 5.3 – Processos STF, Inq 3991. Denúncia oferecida.
61 DOC 5.16 – Processos STF, Inq 3985.

DOCS 3.7 e 3.8 – Termos de colaboração. Este último fato foi revelado nas recentes
delações  de  executivos  e  ex-executivos  da  ODEBRECHT.  Vide,  particularmente,  o
Termo de Colaboração n. 26 de ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO e o registro de entrada
na ODEBRECHT da emissária de FRANCISCO DORNELLES, Ana Maria Christofdis, em
11/8/2010; além do Termo de Colaboração n. 3 de MÁRCIO FARIA DA SILVA, cópias dos
contratos de PTA e POY-PET e planilha de pagamento de propina, assim como compro-
vantes de transferência bancária internacional (swifts). Esses termos de colaboração
foram juntados ao Inquérito n. 3.985/DF para investigação em conjunto com fatos re-
lacionados ao Senador Humberto Costa.

62 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Relatório de análise policial de fs. 551/556, de-
monstrando os depósitos da JARAQUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS à MO CONSULTO-
RIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA.
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identificada, com a participação do Deputado Federal  ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA,

um dos integrantes do grupo dissidente que na época assumiu a liderança do PP.63 ARTHUR

DE LIRA já foi denunciado por esse fato no decorrer do Inquérito n. 3992/DF.

Ainda no que tange a ARTHUR DE LIRA e BENEDITO DE LIRA, parlamentares do

grupo de líderes dissidentes do PP, receberam valores de propina64 por meio de Henry Hoyer

de  Carvalho,  já  que,  a  partir  da  reviravolta  de  liderança,  ficou acertado que os  repasses

mensais seriam operacionalizados por este último.

Henry  Hoyer  de  Carvalho  tem  um  registro  de  recebimento  de  valores  nas

planilhas elaboradas por Rafael Ângulo. A expressão “Henry” aparece relacionada à entrega

de propina de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), em 23/3/2012. Essa operação

foi  expressamente  mencionada  por  Alberto  Youssef  no  seu  termo  de  declarações

complementar n. 2765.

Além  disso,  o  grupo  de  líderes  dissidentes  do  PP  também  recebeu  outras

vantagens indevidas, oriundas do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à

PETROBRAS,  diretamente  de  Alberto  Youssef.  Nesse  caso,  o  doleiro  utilizou-se  de  outro

intermediário,  o  também  doleiro  Leonardo  Meirelles.  Ambos  trabalhavam  juntos,  em

63 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. A participação do Deputado Federal ARTHUR CE-
SAR PEREIRA DE LIRA em reunião para cobrança de propina da JARAGUÁ EQUIPAMEN-
TOS INDUSTRIAIS já havia sido mencionada por Alberto Youssef em seu Termo de
Colaboração n. 37, ao afrmar  “que a empresa JARAGUA foi contemplada com um
contrato na Abreu e Lima na ordem de um bilhão e oitenta milhões de reais, o qual
foi fruto de uma negociação no âmbito do cartel de empreiteiras, sendo defnido que
a JARAGUA iria ganhar; QUE, foi procurar a empresa a pedido de Paulo Roberto Costa
a fm de acertar a forma como seria pago o comissionamento, na ordem de um por
cento, tendo sido realizada uma reunião da qual participaram o declarante e os exe-
cutivos WAGNER e RICARDO da JARAGUA; QUE, recorda-se que houve uma outra reu-
nião em que esteve presente também o parlamentar ARTUR DE LIRA (pois a JARAGUA
teria uma industria de equipamentos em Alagoas)” (fs. 268/270 do Inq 3992/DF). A
empresa em questão efetivamente tem uma unidade em Alagoas, estado de origem e
base eleitoral de ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, localizada na Rodovia Divaldo Su-
ruagy,  s/n,  Km  12,  Município de Mare-
chal Deodoro/AL (http://www.jaraguaequipamentos.com/br/Fabricas.aspx?
pag=alagoas).

64 DOC 5.5 – Processos STF, Inq 3994. BENEDITO DE LIRA e ARTHUR DE LIRA foram de-
nunciados por recebimento de propina no ano de 2010.

65 DOC 3.5 – Termos de colaboração. RAFAEL ÂNGULO, planilha e TC 19: a planilha de
pagamento apresentada pelo colaborador anota “Henry” e o valor de R$ 430 mil.
DOC 3.1 – Termos de colaboração.  Alberto Youssef, TDC 27: “Que o declarante se
reuniu com HENRI HOYER em duas oportunidades, no fnal de 2011 e no início de
2012; QUE a primeira reunião foi para apresentação e para tratar do recebimento dos
repasses e prestação de contas; QUE, nesta ocasião, não houve entrega de valores,
QUE na segunda reunião entregou valores a HENRI; QUE o próprio declarante entre-
gou valores a HENRI; QUE era uma quantia razoável, de cerca de R$ 400.000,00”.
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parceria, em diversas operações. No caso, no início de 2012, a pedido de Alberto Youssef,

Leonardo Meirelles recebeu em torno de R$ 1.285.586,72 (um milhão, duzentos e oitenta e

cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos) da Queiroz Galvão na

conta de uma de suas empresas, a KFC Hidrossemeadura. Essa quantia não correspondia a

prestação de serviços efetiva, relacionando-se a um contrato há muito tempo encerrado. O

estratagema serviu apenas para o repasse de propina do esquema de corrupção e lavagem de

dinheiro concernente à PETROBRAS.

Em momento posterior, os montantes correspondentes foram entregues a Alberto

Youssef, que promoveu seu transporte para Brasília, a fim de serem repassados a um assessor

de  ARTHUR DE LIRA66.  O  importe  de  valores  da  Queiroz  Galvão  para  a  KFC

Hidrossemeadura encontra-se provado pelos dados bancários desta última empresa, os quais

registram uma transferência de R$ 1.285.586,72 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil,

quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), em 10/4/2012, transação referente

66 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 14: “o declarante afrmou que
auxiliou HENRY a operacionalizar o repasse de propinas decorrentes de contratos fr-
mados  pela  PETROBRÁS  com  a  QUEIROZ  GALVÃO;  possivelmente  relacionados  a
obras da RNEST e do COMPERJ; QUE HENRY mencionou para o declarante que a em-
preiteira QUEIROZ GALVÃO devia a título de propina o valor de aproximadamente R$
1,6 milhão, e solicitou o auxílio do declarante para operacionalizar as transferências;
QUE para isso o declarante indicou a HENRY a empresa KFC HIDROSEMEADURA, con-
trolada por Leonardo Meirelles, a qual já prestava serviços para a QUEIROZ GALVÃO,
sendo para gerar tal montante de aproximadamente R$ 1,6 milhão excedente para
repasse aos integrantes do PP, HENRY e Paulo Roberto Costa, possivelmente foi feito
algum aditivo contratual fctício ou contrato superfaturado; QUE o declarante buscou
com Leonardo Meirelles o número de conta da KFC, documentação societária e con-
tratos já frmados com a QUEIROZ GALVAO, repassando tais documentos a HENRY,
para que, junto à QUEIROZ GALVAO, verifcasse a viabilidade de ser feito repasse
através desta empresa, dentro do contrato que já existia entre a construtora e a KFC;
QUE constatada tal possibilidade, HENRY entrou em contrato com o declarante solici-
tando que fosse emitida nota fscal no valor de aproximadamente R$ 1,6 milhão pela
KFC HIDROSSEMEADURA, o que de fato foi providenciado, sendo que Leonardo Mei-
relles se encarregou de fornecer o valor espécie ao declarante, cobrando pelo uso da
KFC o percentual de 20% do valor total da transação, incluída aí já a sua comissão e
os valores de impostos; QUE a QUEIROZ GALVÃO transferiu para a conta da pessoa
jurídica da KFC o valor de aproximadamente R$ 1,6 milhão, mas não sabe se Leo-
nardo Meirelles efetuou saques diretamente desta conta do valor que foi entregue
em espécie ao declarante; QUE incumbiu ao declarante entregar o dinheiro em espé-
cie, uma parte na própria casa de HENRY no Rio de Janeiro (parte devida a HENRY e
Paulo Roberto Costa) e outra parte, destinada aos membros do PP, diretamente em
Brasília; QUE o declarante determinou que RAFAEL ÂNGULO e CARLOS FERNANDO
ROCHA (CEARA) entregasse o dinheiro em Brasília;  QUE possivelmente ÂNGULO e
CARLOS FERNANDO ROCHA foram para Brasília em voo comercial; QUE não se re-
corda com exatidão a quem foi entregue o dinheiro em Brasília, mas afrma que com
certeza foi a um assessor do líder do PP, ARTHUR DE LIRA”.
DOC 3.24 – Termos de colaboração. Leonardo Meirelles, TC 6.
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ao caso67.

No  ano  de  2012,  JOSÉ OTÁVIO GERMANO recebeu,  em  local  indeterminado,

R$ 50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  em  13/3,  R$ 100.000,00  (cem  mil  reais)  em  14/3  e

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 18/5, pagamentos que ilustram a sua participação na

organização criminosa, uma vez que feitos em espécie, por ordem e operacionalização de

Alberto Youssef, seguindo a sistemática que tinha por fim ocultar e dissimular a natureza,

origem,  movimentação  e  propriedade  das  quantias  ilícitas,  provenientes  do  crime  de

corrupção passiva.  Os valores foram retirados do “caixa de propina” de Alberto Youssef,

operacionalizados por Rafael Ângulo como contrapartida da QUEIROZ GALVÃO68.

Entre 2013 e 2014,  CIRO NOGUEIRA solicitou e recebeu da empreiteira UTC

ENGENHARIA S/A, no âmbito do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado

à  PETROBRAS,  vantagens  indevidas  no  valor  total  de  R$ 1.875.020,00  (um  milhão,

oitocentos e setenta e cinco mil e vinte reais), pagas por meio do repasse de valores em

espécie operacionalizado por Alberto Youssef e mediante contrato de prestação de serviço

fictício celebrado com escritório de advocacia indicado pelo parlamentar. O fato é objeto do

Inquérito n. 4074/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, com denúncia já oferecida69.

Além disso, solicitou à ODEBRECHT, no segundo semestre de 2014, vantagem

indevida  no  importe  de  R$ 1.300.000,00  (um  milhão  de  trezentos  mil  reais),  o  que  foi

efetivamente pago e registrado no sistema de contabilidade paralela da empresa (planilha

“Drousys”), em duas parcelas, para o codinome do senador, “Cerrado”. Os pagamentos estão

demonstrados em planilhas70 do sistema “Drousys” de contabilidade paralela da Odebrecht,

com datas e codinome, além de registros de ligações telefônicas com o Senador.71

67 DOC 15. Mídia referente ao Caso SIMBA n. 1747, Relatório Tipo 4. Fato objeto do Inq
4631

68 DOCS 5.1, 5.4, 5.8 e 5.9 – Processos STF. Fatos denunciados no bojo dos Inquéritos
3980/DF, 3992/DF, 3999/DF e 4000/DF. Fato denunciado. Atenção deve ser dada, em
particular, à planilha de RAFAEL ÂNGULO apontando os pagamentos em questão a
“Otavio”, pessoa de JOSÉ OTÁVIO GERMANO.

69 DOC 5.10 – Processos STF, Inq 4074.
70 DOC 5.15 – Processos STF, Inq 4407.

DOCS 3.16, 3.17 e 3.20 – Termos de colaboração. Os dados nominados “Anexo 25-A” de JOSÉ DE CAR-
VALHO FILHO, “Anexo 22-A” de CLÁUDIO MELO FILHO e “Anexo 17.A” de BENEDICTO JÚNIOR.

71 DOC 5.15 – Processos STF, Inq 4407.
DOCS 3.16, 3.17 e 3.20  – Termos de colaboração. JOSÉ DE CARVALHO FILHO, TC 25; CLÁUDIO
MELO FILHO, TC 21; e BENEDICTO JÚNIOR, TC 17. Os dados nominados “Anexo 25-A” de JOSÉ DE
CARVALHO FILHO, “Anexo 22-A” de CLÁUDIO MELO FILHO e “Anexo 17.A” de BENEDICTO JÚ-
NIOR trazem planilha do sistema “Drousys” de contabilidade paralela da ODEBRECHT, apontando os pa-
gamentos a CIRO NOGUEIRA, com datas e codinome, além de registros de ligações telefônicas com o
senador. 
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Além desses repasses acima citados, que guardam relação direta com os contratos

firmados  pelas  empreiteiras  com  a  PETROBRAS,  com  participação  da  Diretoria  de

Abastecimento,  houve  pagamento  de  propina  também  relativo  a  outros  contratos  da

PETROBRAS e  também  à  Comissão  Parlamentar  Mista  de  Inquérito  de  2010  referente  à

sociedade de economia mista. Eis o que se passa a abordar.

No  ano  de  2005  foi  assinado  um contrato  de  joint venture entre  Braskem e

PETROBRAS para  implantação  da  unidade  petroquímica  de  Paulínia,  tema  de  extrema

relevância para consolidação do papel da BRASKEM no mercado petroquímico. No escopo

de garantir velocidade na aprovação do contrato, além de condições favoráveis à Braskem,

foram  acertados  pagamentos  de  propina  ao  grupo  de  José  Janene  no  montante  de

US$ 4.300.000,00  (quatro  milhões  e  trezentos  mil  dólares),  intermediado  pelo  operador

Alberto Youssef72.

Por volta de 2006, a  PETROBRAS sinalizou que deveria haver um rearranjo no

setor petroquímico do país. A UNIPAR, conglomerado empresarial voltado para essa área,

procurou  se  aproximar  da  Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRAS,  politicamente

“loteada” ao PP, como já descrito, para assegurar a preservação de seus interesses.

Na época, o setor petroquímico efetivamente acabou passando por significativa

reformulação, com a compra da empresa Suzano pela PETROBRAS e a posterior aquisição de

ativos da própria UNIPAR pela sociedade de economia mista federal, formando a empresa

Quattor.  Com  o  objetivo  de  se  manter  no  mercado,  a  UNIPAR  atendeu  solicitação  de

vantagens indevidas, que se destinavam a favorecer os interesses da empresa em todo esse

processo, e pagou aproximadamente R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de propina

72 DOC 3.2 – Termos de colaboração. Alexandrino Alencar, TC 10 e anexo 10.1.E. Constam de planilha acos-
tada pelo colaborador Alexandrino Alencar, em seu termo de delação premiada, indicações de pagamentos
realizados ao PARTIDO PROGRESSISTA em razão da obra de Paulínia. Na tabela, o termo “Safira” refere-
se à obra e o termo “Programa PP” a “Polipropileno”, tendo o colaborador afirmado que o repasse foi envi-
ado para o operador Alberto Youssef (19m15 do vídeo anexo).
DOC 3.5 – Termos de colaboração. RAFAEL ÂNGULO, TC 7 e comprovantes de transferência internacio-
nal (swifts), demonstrando pagamentos da BRASKEM, intermediados por Rafael Ângulo e Alberto Youssef.
DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. As declarações de RAFAEL ÂNGULO LOPEZ são corroboradas por
seus registros de voos entre 2007 e 2008. Informação Policial n. 74/2015, fls. 465/476 do Inquérito 3992/DF.
Parte do relacionamento da BRASKEM com a PETROBRAS, no tocante ao contrato de Nafta, foi investi-
gado no bojo da Ação Penal n. 5036528-23.2015.4.04.7000, da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, com sen-
tença  já  prolatada.  A nova  documentação  advinda  das  delações  de  executivos  da  ODEBRECHT  foi
encaminhada àquele juízo. Por sua relação com a organização criminosa, também foi solicitada a juntada dos
termos de colaboração pertinentes ao Inquérito n. 3989/DF – DOCS 5.2, 3.2 (Alexandrino Alencar, TCS 8
e 10 e dados de corroboração), 3.11 (CARLOS FADIGAS, TC 3 e dados de corroboração), 3.13 (MAR-
CELO ODEBRECHT, TC 42 e dados de corroboração) e 3.25 (PEDRO NOVIS, TC 2
e dados de corroboração).
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para MÁRIO NEGROMONTE, que esteve à frente da aproximação com os dirigentes da empresa

e capitaneou a cobrança da propina, entre 2007 e 200873. O fato foi investigado no Inquérito

n. 3992/DF, no qual já houve oferecimento de denúncia74.

Noutro  fato,  ocorrido  em  2009,  antes  mesmo  de  integrar  a  liderança  da

organização criminosa,  EDUARDO DA FONTE auxiliou  o Senador SÉRGIO GUERRA (já

falecido), do PSDB, a solicitar e receber (com intermediação de Paulo Roberto Costa) da

Queiroz  Galvão  e  da  Galvão  Engenharia,  empresas  participantes  do  cartel  contra  a

PETROBRAS,  propina  de R$ 10.000.000,00 (dez milhões  de reais)  para tornar  sem efeitos

práticos  a  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  –  CPI  instaurada  na  época  para  apurar

irregularidades na  PETROBRAS. Esse fato é objeto do Inquérito n. 3998/DF, em trâmite no

Supremo Tribunal Federal, tendo havido oferecimento de denúncia contra o parlamentar do

PP75.

Em 2009, a BRASKEM, integrante do grupo empresarial ODEBRECHT, firmou

com a PETROBRAS um contrato para fornecimento de nafta, em condições bem favoráveis à

empresa privada. A contratação nesses termos decorreu do pagamento de propina, dentro do

esquema da organização criminosa relacionada ao PP na Diretoria  de Abastecimento76.  A

73 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 30.
DOC 5.13 – Processos STF, AC 3871. Caso Simba n. 1400, Caderno Bancário n. 10, Relatório Tipo 04 (mí -
dia de fls. 1128 da Ação Cautelar n. 3.871/DF).
DOC 5.12 – Processos STF, AC 3891. Vide, principalmente, Auto de Apresentação e Apreensão, item 26, da
Equipe BA-21; Auto de Apresentação e Apreensão, item 1, da Equipe BA-21 e Relatório de Análise de Ma-
terial Apreendido n. 014/2015; Auto de Apresentação e Apreensão, item 7, da Equipe BA-21 e Relatório de
Análise de Material Apreendido n. 011/2015; Auto de Apresentação e Apreensão, item 27, da Equipe BA-19
e Relatório de Análise de Material Apreendido n. 012/2015; Auto de Apresentação e Apreensão, item 4, da
Equipe BA-22 e Relatório de Análise de Material Apreendido n. 015/2015.
DOC 5.17 – Processos STF, Inq 4005. Em abril e maio de 2009, a UNIPAR – UNIÃO DE INDÚSTRIAS
PETROQUÍMICAS S/A efetuou repasses de valores significativos, de mais de R$ 800.000,00 (oitocentos
mil reais),  para duas das empresas de fachada de Alberto Youssef,  a RCI SOFTWARE E HARDWARE
LTDA. e a MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA., com base em contra-
tos e notas fiscais fictícias, os quais foram apreendidos, conforme Relatório de Análise de Documentos n. 61.
Embora, pela época das operações, os fatos não se relacionem, aparentemente, aos repasses de vantagens in-
devidas tratados no caso, a situação indica que o grupo empresarial UNIPAR efetivamente pagava propina
no esquema de corrupção relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.

74 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Cópia da denúncia e das provas.
DOC 3.13 – Termos de colaboração. MARCELO ODEBRECHT, TC 42. Vide termo de colaboração n. 42
de MARCELO ODEBRECHT, o seu anexo 19 (“temas relacionados à BRASKEM) e dado de corroboração
nominado “Anexo 42.A” (e-mail solicitando pagamento de valores no exterior).
DOC 3.2 – Termos de colaboração. Alexandrino Alencar, TC 9. Vide o dado nominado “Anexo 9.A” (notas
sobre PETROBRAS/BRASKEM).
DOC 3.23 – Termos de colaboração. FRANK GEYER ABUBAKIR, TC 1.

75 DOC 5.7 – Processos STF, Inq 3998. Cópia da denúncia e das provas.
76 DOCS 4.6, 4.7, 8 e 9. A ODEBRECHT pagava propina não apenas em razão do con-

trato de aquisição de nafta, por meio da BRASKEM, mas também em função de diver-
sos contratos de obras e serviços executados pela empreiteira, nas áreas da Diretoria
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situação restou verificada por meio de Comissão Interna de Apuração – CIA, que apresentou

o respectivo relatório, estimando prejuízo à sociedade de economia mista federal77.

Para  obter  tal  vantagem,  a  Braskem,  por  intermédio  do  grupo  empresarial

Odebrecht,  efetuou  o  pagamento  de  propina,  dentre  outros,  ao  então  Diretor  de

Abastecimento Paulo Roberto Costa e a integrantes do PP, especialmente JOÃO PIZZOLATTI78.

Realizadas  transferências  bancárias  internacionais,  Alberto  Youssef  disponibilizou  as

correspondentes quantias, em reais, no Brasil, a José Janene, enquanto era vivo, e, depois, a

JOÃO PIZZOLATTI.  Dessa  forma,  entre  2009  e  2011,  pelo  menos  US$ 19.757.300,00

(dezenove milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e trezentos dólares) foram repassados a

título de propina79 80.

de  Abastecimento  e  da  Diretoria  de  Serviços  da  PETROBRAS  (vide  Laudo  n.
2311/2015-SETEC/SR/DPF/PR e análise TCU-TC 005.081/2015-7). O esquema mais am-
plo de pagamento de vantagens indevidas pela empresa é tratado nas ações penais
objeto  dos  Processos  n.  5036528-23.2015.404.7000/PR  e  n.  5051379-
67.2015.4.04.7000/PR, ambos em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba.

77 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Relatórios da CIA.
DOC 3.2 – Termos de colaboração. Alexandrino Alencar, TC 10. Contratos da ODEBRECHT/BRASKEM
com a PETROBRAS (Anexo 10.2.A).

78 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 16.
DOC 5.19 – Processos STF, Inq 4394. Recém-instaurado. Investiga o pagamento de R$ 110.000,00 (cento e
dez mil reais) da ODEBRECHT, via BRASKEM, para o Deputado Federal Mário Silvio Mendes Negro-
monte Júnior, a pretexto de doação de campanha eleitoral em 2014. No documento apresentado pelo colabo-
rador  José  de  Carvalho  Filho  (anexo  17-B)  consta  que  R$ 30.000,00  foram  pagos  diretamente  pela
BRASKEM e R$ 80.000,00 foram pagos por meio do Diretório Nacional do Partido. Tais informações foram
confirmadas nos registros do TSE – DOCS 3.16 e 3.19.

79 DOC 3.5 – Termos de colaboração. RAFAEL ÂNGULO, TC 7 e comprovantes de transferência internacio-
nal (swifts), demonstrando pagamentos da BRASKEM, intermediados por Rafael Ângulo e Alberto Youssef.
DOC 3.2 – Termos de colaboração. Alexandrino Alencar, TC 10. Foi possível chegar a esse valor com o ca-
minhar das investigações, principalmente a partir de documentos trazidos pelo colaborador ligado à ODE-
BRECHT, Alexandrino Alencar. No anexo chamado “10.2.C”, acostado pelo colaborador no seu termo de n.
10, existe planilha de pagamento de propina a “PP/Paulo Roberto Costa”, em relação ao “propósito contrato
de nafta”, somando os quase US$ 20 milhões. 
DOC 3.11 – Termos de colaboração. CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO, TC 3. CARLOS
JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO e Alexandrino Alencar, colaboradores nas delações da ODEBRECHT,
confirmaram o modo de operação no esquema.  Os  próprios  MARCELO ODEBRECHT e Alexandrino
Alencar informaram a CARLOS FADIGAS, quando da assunção no cargo de presidente da BRASKEM, da
existência de promessas já realizadas de pagamentos de propinas à organização criminosa, especialmente a
integrantes do PARTIDO PROGRESSISTA. A ordem do presidente da ODEBRECHT era de que CARLOS
FADIGAS deveria tranquilizar Paulo Roberto Costa no sentido de que os pagamentos de vantagens indevi-
das continuariam a ser feitos. Para tanto, CARLOS FADIGAS convidou Paulo Roberto Costa a uma reunião
informal, na qual tratariam do assunto. Vide Termo de Declarações n. 3 de CARLOS FADIGAS. Vide cópia
do convite de CARLOS FADIGAS a Paulo Roberto Costa no anexo 3.1. Durante a reunião, CARLOS FA-
DIGAS afirmou a Paulo Roberto Costa que “compromissos ‘de toda natureza’ que haviam sido assumidos
iriam ser honrados”. Vide também documento de transferência bancária, apontado por CARLOS FADIGAS
como repasse de propina a Paulo Roberto Costa/PARTIDO PROGRESSISTA, no anexo 3.2 de seu Termo
de Declarações n. 3. Um dos créditos foi à RFY IMPORT AND EXPORT LIMITED, empresa apontada por
Alberto Youssef, no seu Termo de Colaboração n. 16, como parte do mecanismo de lavagem de dinheiro no
esquema criminoso do PP.
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Há, ainda, elementos probatórios que indicam que em relação aos contratos da

RNEST (Refinaria do Nordeste Abreu e Lima) e do COMPERJ (Complexo Petroquímico do

Rio de Janeiro)81, Paulo Roberto Costa recebeu do grupo Odebrecht, em contas  offshores82,

pelo menos, US$ 6.235.105,70 (seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento e cinco

dólares e setenta centavos), entre os anos de 2007 e 2013. 

2.5 Conclusão quanto à presença de justa causa

Vê-se, dessa forma, que a denúncia ofertada traz provas suficientes de que, no

âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, durante os anos de 2004 e 2015, existiu

um esquema criminoso, estável, profissionalizado, com estrutura definida e com repartição de

tarefas, que envolvia a prática de crimes em série e indeterminados de fraude à licitação,

evasão de divisas, lavagem de dinheiro e de corrupção de agentes públicos e políticos, todos

com penas máximas superiores a quatro anos.

No caso,  ficou explicitamente  demonstrado,  também,  que  os  denunciados,  na

qualidade de membros do Partido Progressista (PP), promoveram, constituíram e integraram,

com diferentes graus de envolvimento e de responsabilidade na atividade criminosa, dolosa e

pessoalmente, essa organização criminosa, inclusive valendo-se de suas funções, objetivando

o recebimento de vantagem econômica e política de todos os envolvidos.

Ficou  demonstrada  a  existência  de  um  vínculo  associativo  entre  os  diversos

envolvidos nos crimes, ainda que em subgrupos, e que transcende coautoria na prática dos

crimes. Afinal, pela complexidade, quantidade de crimes e extensão temporal da prática dos

crimes, havia um plano compartilhado para a prática de crimes em série e indeterminados

contra PETROBRAS, objetivando o enriquecimento ilícito de todos os envolvidos, em maior ou

menor grau.

No caso, houve todo um trabalho de investigação que acabou por reunir diversos

elementos de corroboração, tais como registros de entrada em locais, análise do Tribunal de

80 DOCS 5.1, 5.4, 5.8 e 5.9 – Processos STF. Fatos denunciados no bojo dos Inquéritos 3980/DF, 3992/DF,
3999/DF e 4000/DF.

81 DOC  8  – Laudo  PF.  Contratos  n.  4600421076,  4600421274,  4600307273,  4600307284,  4600242271,
4600290601, 4600273091, 4600350229, 4600350916, 4600338709 e 4600322766. O sobrepreço nesses con-
tratos pode ter atingido o montante de R$ 397.465.629,00, considerada apenas a participação da ODEBRE-
CHT nos  consórcios  (ver  laudo  n.  2311/2015-SETEC/SR/DPF/PR e  anexos).  Todos  esses  contratos  se
relacionam com a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.
DOC 10 – Contratos PETROBRAS.

82 DOC 8 – Laudo PF. 
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Contas da União (cf. p. 41), contratos e notas fiscais fictícios, depósitos em contas no exterior

em nome de offshore, doação eleitoral oficial, depoimentos de testemunhas, dados fiscais e

bancários, monitoramento telemático, e-mails, planilhas, registros de entrada no escritório de

Alberto Youssef  e  de visita  na Petrobras,  todos harmônicos entre  si  e  que  demonstraram

muito mais do que a mera plausibilidade da imputação. A colaboração premiada foi apenas o

ponto de partida, e não o ponto de chegada da pretensão punitiva deduzida em juízo, como

minuciosamente exposto na denúncia.

Estão presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade da acusação.

IV - Conclusão

Pelo exposto, a Procuradora-Geral da República reitera os termos da réplica

que ofertou nos autos e requer a rejeição das preliminares suscitadas pelos denunciados,

seguida do integral recebimento da denúncia.

Brasília, 25 de março de 2019.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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