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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CARUARU

TERMO DE DECLARAÇÕES DE
JONAS AURÉLIO DE LIMA LEITE:

Ao(s)10 dia(s) do mês de abril de 2015, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
CARUARU, em Caruaru/PE, onde se encontrava ROGÉRIO SANTANA HISBEK,
Delegado de Polícia Federal, compareceu JONAS AURÉLIO DE LIMA LEITE, sexo
masculino, nacionalidade brasileiro, união estável, filho(a) de Aureliano Pereira Leite e

Francisca Maria de Lima, nascido(a) aos 26/06/1981, natural de Santos/SP, instrução

segundo grau completo, profissão Técnico em informática, documento de identidade n°

34025550-X/SSP/SP, CPF 300.539.398-40, residente na(o) R. Camilo Castelo Branco,

242, Casa, bairro Petrópolis, Caruaru/PE, celular (81)97976500. InquiridO(a) a respeito

dos fatos, RESPONDEU: QUE possui curso técnico em montagem e manutenção de

computadores; QUE na cidado de Santos/SP trabalhou como auxiliar de escritório de

contabilidade, denominado ATAC, onde permaneceu em atividade por

aproximadamente um ano, no decorrer de 2002; QUE após, trabalhou como auxiliar de

serviços gerais no estabelecimento BINGO GONZAGA, localizado em Santos/SP,

permanecendo cerca de seis meses, devido ao encerramento das atividades pela

Polícia; QUE trabalhou como autônomo em manutenção de computadores por cerca

de quatro anos, entre 2003 até 2007; QUE em 2007 retornou para Pernambuco, onde

passou a residir no distrito de Fazenda Nova, no município de Brejo da Madre de

Deus/PE, onde exercia a atividade de recepcionista, na condição de contratado

autônomo, entre 2007 e 2008; QUE no período decorrido entre 2008 a 2013, trabalhou

como auxiliar de escritório na propriedade denominada HARAS FAZENDA NOVA,

localizada no distrito de Fazenda Nova, município Brejo da Madre de Deus/PE, que

tem como proprietário o Sr. PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE

NETO, mais conhecido como PEDRO CORRÊA, ex-Deputado Federal; QUE recebia

como pagamento mensal o valor registrado em Carteira de um salário mínimo, sendo

que, por fora, era oferecido urr valor complementar para que seu ganho total chegasse

à quantia de R$ 1.500,00; QUE após sua saída do Haras, permaneceu por cerca de

um ano, seguro desemprego^ bem como movimentando ação trabalhista contra a

empresa Haras Fazenda Nova, pertencente a PEDRO CORRÊA; QUE atualmente

trabalha como auxiliar de rede oara a empresa HDTECH, na filial de Caruaru/PE, onde

recebe um salário mensal referente a um salário mínimo adicionado com 30%

correspondente à periculosidade; QUE também recebe R$400,00 mensais devido ao

agregamento de seu veículo na atividade; QUE não conhece pessoalmente e nem tem

qualquer relacionamento com PAULO ROBERTO COSTA, sabendo aptenas de~)quem

possa se tratar devido a notícias veiculadas pela imprensa a respeito doves^ançfalo da
Petrobrás; QUE da mesma forma, não conhece e não tem qualquer ^
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com ALBERTO YOUSSEF; QUE IVAN VERNON GOMES TORRES trata-se da

pessoa que atuava como assessor do então Deputado PEDRO CORRÊA; QUE

referida pessoa era conhecida apenas por IVAN VERNON; QUE seu relacionamento

com referida pessoa ocorreu apenas por telefone e por email, em razão de sua

atividade laborativa no Haras Fazenda Nova; QUE detalhando, quando ocorriam

depósitos na conta bancária (poupança) pessoal do declarante, para que fizesse o

pagamento de funcionários do haras, sempre o Sr. IVAN VERNON telefonava para

confirmar o crédito do dinheiro em conta; QUE mensalmente eram creditados valores

em sua conta bancária no Banco do Brasil, agência 1666-7, conta poupança 16979-X,

para que repassasse o pagamento aos demais funcionários do haras; QUE

normalmente quem avisava o declarante dos respectivos depósitos era o assessor

IVAN VERNON, mas ocorreram ocasiões em que o próprio PEDRO CORRÊA foi quem

fez a comunicação dos créditos dos valores; QUE o valor depositado variava de mês a

mês, sendo, em média, R$ 20.000,00, mas esclarece que ocorreram meses que esse

valor chegou a R$30.000,00: QUE lembra-se que em um mês específico o valor

chegou a quase R$ 49.000,00, visto que na época havia uma frente de diaristas

fazendo limpeza de mato para plantio de pastagem no haras; QUE não sabe informar

onde IVAN VERNON reside, mas lembra-se que o prefixo do telefone utilizado pelo

mesmo era 61, portanto, de Brasília/DF; QUE PEDRO CORRÊA trata-se da pessoa de

PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO, ex-Deputado Federal

pelo Partido PP e proprietário do Haras Fazenda Nova acima citado; QUE trabalhou

para PEDRO CORRÊA como auxiliar de escritório no Haras Fazenda Nova no período

de 2008 a 2013; QUE seu relacionamento com ele foi estritamente profissional; QUE

MÁRCIA DANZI RUSSO CORRÊA, salvo engano, trata-se de esposa de FÁBIO

CORRÊA NETO, filho do Sr. PEDRO CORRÊA; QUE portanto, MÁRCIA DANZI,

também conhecida como MARCINHA, é nora do Sr. PEDRO CORRÊA; QUE seu

relacionamento com MÁRCIA DANZI também foi estritamente profissional pois seria

ela que cuidava do escritório de Recife/PE; QUE era MÁRCIA quem recebia as

notificações de pagamento de despesas do haras e notas fiscais de produtos, como

exemplo, ração para animais; QUE normalmente, o declarante encaminhava as notas

de compras de mercadorias pelo haras para MÁRCIA DANZI em Recife e esta se

incumbia de proceder o pagamento; QUE nunca indicou suas contas pessoais ou de

outros para a pessoa de ALBERTO YOUSSEF, alegando conhecer referido indivíduo

apenas pelos noticiários veiculados pela imprensa; QUE não sabe informar se

eventuais depósitos ocorridos em sua conta para os repasses das despesas do haras

vieram a ser feitos por outras pessoas, senão o proprietário da fazenda, o Sr. PEDRO

CORRÊA; QUE quando occrriam os depósitos em sua conta, apenas recebia

telefonema de IVAN VERNON ou do próprio Sr. PEDRO CORRÊA comunicando do

crédito, porém nunca questionou quanto à origem do respectivo diríFteiro, ou seja,

quanto a quem efetivamente teria procedido o depósito; QUE apenàs\) declarante
possuía cartão e senha de sua conta poupança onde ocorriam os qepasitosnacima

mencionados; QUE o seu pagamento também estava incluído nos va^oreVque eram
\ A \ I
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depositados; QUE embora fosse contratado como auxiliar de escritório, esclarece que

era o único funcionário do escritório do Haras Fazenda Nova, acrescentando que o

gerente da propriedade, cujo nome era JOÃO PEDRO, cuidava da parte de campo,
envolvendo o manejo dos animais e pastagens da fazenda; QUE nunca foi solicitado

que sua conta bancária fosse utilizada por terceiros com a entrega de senha e cartões;

QUE nunca compareceu em escritórios do Sr. ALBERTO YOUSSEF, não sabendo

sequer onde tais estabelecimentos ficam localizados; QUE não tinha conhecimento da

ocorrência de depósitos em sua conta bancária efetuados pelo Sr. ALBERTO

YOUSSEF; QUE deseja esclarecer que ao verificar seus extratos bancários, percebia

que os depósitos feitos em sua conta através do Sr. PEDRO CORRÊA eram

fracionados; QUE os depósitos em questão eram sempre em valores pequenos, por

exemplo, em um mesmo dia ocorriam vários créditos de valores aproximadamente de

R$ 1.500,00 chegando ao montante necessário para as despesas do haras naquele

mês; QUE PEDRO CORRÊA apenas comunicava o declarante que seria depositado

em sua conta o valor total daquele mês, e nunca solicitou que fosse repassado a ele

dinheiro correspondente àqueles créditos; QUE apenas apresentava a PEDRO

CORRÊA os recibos correspondentes aos pagamentos das despesas do haras; QUE

quanto aos valores movimentados em sua conta entre os anos de 2010 a 2014, alega

que a origem era da parte do Sr. PEDRO CORRÊA; QUE alega ainda que apenas

tomava conhecimento do crédito em sua conta para pagar as depesas do haras, mas

nunca soube quem exatamente efetuava os respectivos depósitos; QUE quanto aos

saques dos valores no montante de R$ 684.800,42, esclarece que sacou tais valores

pessoalmente, destinando sempre ao pagamento das despesas do Haras Fazenda

Nova; QUE mais uma vez, esclarece que nunca restituiu valores para o Sr. PEDRO

CORRÊA, usando o numerário exclusivamente para os repasses de pagamentos no

haras; QUE quanto aos materiais arrecadados em sua residência na data de hoje,

esclarece que o item 1 trata-se de um notebook, marca HP, adquirido pelo declarante

quando ainda trabalhava no Haras Fazenda Nova, sendo utilizado para registros

pessoais; QUE não se recorda se existe algum arquivo na memória do equipamento,

correspondente à sua atividade no haras, mas acredita que existem modelos de

recibos e de folha de pagamento; QUE quanto ao item 2, uma pasta de papel com a

inscrição "notas pagas", refere-se ao controle que fazia dos pagamentos efetuados no

haras; QUE conforme já detanado, recebia os depósitos em sua conta poupança e

repassava os pagamentos para empregados e fornecedores de materiais para o haras,

sendo tais documentos o seu controle; QUE quanto ao item 3, pendrive de 4gb,

acredita que seja equipamento de uso pessoal e que contenha apenas jogos e

arquivos de video game; QUE quanto ao item 4, um HD marca WD, foi retirado do

computador utilizado por sua filha, alegando que a maioria dos arquivos nele

registrados pertencem ao próprio declarante; QUE referido computad

comum na residência há apenas um ano; QUE quanto ao item 5, tratí

pasta de documentos arrecadados no interior de seu veículo; QUE tais de

referem a registros de comprovantes de compra de votos realizadas pek
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CORRÊA em campanhas eleitorais; QUE trata-se de recibos de pagamentos de

energia elétrica, contas de água, pagamentos de combustíveis, peças de veículos,

compra de materiais de construção; QUE os documentos em questão eram levados

para fins de arquivamento no escritório; QUE as compras de voto foram feitas na

cidade de Brejo da Madre de Deus/PE, mediante a procura dos eleitores e

oferecimento por parte de PEDRO CORRÊA; QUE os pagamentos eram feitos através

da equipe política de PEDRO CORRÊA; QUE teve acesso aos documentos que se

encontram na pasta devido ao fato de terem sido arquivado no escritório do haras

onde trabalhava; QUE quando saiu do haras, no ano de 2013, retirou tais documentos

para que pudesse denunciar as falcatruas políticas praticadas por PEDRO CORRÊA;

QUE não procurou nenhum órgão público, seja Justiça Eleitoral, Ministério Público,

Polícia Federal e/ou Polícia Civil para denunciar crimes eleitorais e apresentar tais

documentos, mas alega que manteve contato com um jornalista da revista VEJA no

ano de 2014, cujo nome é HUGO MARQUES; QUE encontrou HUGO MARQUES em

Caruaru, oportunidade em que apresentou os documentos que se encontram em sua

pasta; QUE lembra-se que o jornalista se interessou mais por seus extratos bancários

que tinha a movimentação dos valores do haras; QUE a revista ficou de divulgar a

matéria, porém nunca tomou conhecimento de nenhuma matéria veiculada nesse

sentido; QUE além da campanha para Deputado Federal, também participava da

campanha eleitoral para prefeito na cidade de Brejo da Madre de Deus, onde,

inclusive, sua filha CLARICE CORRÊA é a atual vice prefeita, na gestão do prefeito

JOSÉ EDSON; QUE nunca conversou ou com qualquer familiar do mesmo a respeito
dos documentos que pegou no haras e que comprovam a compra de votos por parte

dos mesmos; QUE PEDRO CORRÊA nem mesmo sabe que o declarante tem em sua

posse tais documentos; QUE a única vantagem que poderia obter com a divulgação

dos documentos era o Juiz Trabalhista tomar conhecimento do assunto que

eventualmente viesse a ser divulgado que lhe favorecesse na ação que moveu contra

PEDRO CORRÊA; QUE refenda ação foi proposta no início ano de 2014 e encerrou

mediante acordo homologado perante a Justiça do Trabalho de Caruaru/PE; QUE a

ação trabalhista contra PEDRO CORRÊA trata-se do processo n°

0000410-17.2014.5.06.0312, que tramitou na 312a Vara do Trabalho de Caruaru/PE,

vindo a receber R$ 25.000,00 parcelados em cinco vezes; QUE o valor da indenização

foi estabelecido em acordo entre as partes perante a Justiça do Trabalho; QUE quanto

ao item 6, uma pasta contondo documentos relativos ao Haras Fazenda Nova,

pertencente a PEDRO CORRiiA, esclarece tratar-se do controle dos animais, fazendo

registros de coberturas para reprodução e de valores estipulados para eventuais

vendas; QUE os valores que constam nos registros com relação aos animais foram

estabelecidos por PEDRO CORRÊA, proprietário do haras; QUE quanto aos itens 7 e

8, trata-se de smartphones pertencentes ao declarante e também à sua esposa,

alegando que aquele de marca motorola pertence ao declarante e o IphoneVl seria de

uso de sua esposa VIVIANE RENATA DOS SANTOS; QUE não sofreu agrtesVãtffisica
ou psíquica por parte dos Pcüciais Federais que participaram de diligêricravem jsua
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residência na casa de hoje; QUE deseja esclarecer que os valores que recebeu em

sua conta foram exclusivamente para pagamento de despesas do Haras Fazenda

Nova; QUE não sabe a origem exata dos depósitos efetuados em sua conta bancária,

mas sempre foi por meio do seu então patrão PEDRO CORRÊA; QUE esclarece que

os depósitos foram efetuados mensalmente e somavam quantias variáveis, conforme

acima informado, chegando a cifras de R$ 50.000,00; QUE era bastante claro que os

valores investidos no haras mensalmente não davam um retorno financeiro para seu

proprietário, ou seja, as despesas eram muito maiores que a receita produzida com a

venda de animais e feno; QUE além da propriedade denominada Haras Fazenda

Nova, PEDRO CORRÊA é proprietário de uma área rural localizada no distrito de Barra

de Farias, município de Brejo da Madre de Deus; QUE a propriedade em questão foi

adquirida por PEDRO CORREIA, por volta do ano de 2007, porém, foi registrada em

nome de terceira pessoa, salvo engano, de prenome LUÍS CARLOS; QUE propriedade

fica distante cerca de 10km do Haras Fazenda Nova no sentido da cidade Brejo da

Madre de Deus, sendo denominada Fazenda da Barra, ou antiga fazenda do dono da

Jotude; QUE PEDRO CORRÊA mantinha na propriedade o cultivo de tifton; QUE pelo

que tomou conhecimento, PEDRO CORRÊA comprou a fazenda um ano antes da

contratação do declarante no Haras Fazenda Nova; QUE a Fazenda da Barra tem uma

área de aproximadamente 400 hectares e PEDRO CORRÊA teria pago pela

propriedade o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais); QUE não sabe

exatamente o motivo pelo qual a referida propriedade não foi registrada em nome de

PEDRO CORRÊA, mas,acredita que seja, peta fato de temer que a mesma viesse a

ser apreendida. Nada

obrigatoriedadj

prescrições

que, lido e achado

CAVALCANTE DE,

AUTORIDADE

DECLARANTE

ESCRIVÃO(ã)

)erguntado. Foi então advertido(a) da

jdanças de endereço em face das

)ridade o encerramento do presente

Irante e comigo, FÁBIO MARCELLO
Federal, que o lavrei.
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