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STF W2175 

INQ/3994 
3628 - DIREITO PENAL I CRIMES PREVISTOS NA LEGISLA<;ÂO EXTRAVAGJi ... NTE ! CRIMBS DE "LAVAGE'"1" 
OU OCULTA<;ÂO DE BENS, DIREITOS OU VALORES 
3555 - DIREITO PENAL I CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRA. ? 
ADMINISTRA<;ÂO EM GERAL I CORRUP<;ÂO PASSIVA 

Supremo Tribunal Federal 

r--.~~~~~----~----~~~ 
• , Suprema Tribunal Federal VOL_OS 

Inq 0003994·09/03/201516:41 
0000063-14.2015.1.00.0000 

I I I 
COM 05 VOLUîv1ES 

Inquerito 

INQUERITO 3994 
ROCED . DISTRITO FEDERAL 
~PIGEM ~ ; PET-526B-SUPREMO TR1BUNAI, FEDERAL 

RELATOR(A): MIN_ TEORI ?AVASCK~ 
AUTOR (A/S) (ES) MINICSU~~~~_~~~~cgAF~~~~~ICA 
PROC. IA/S) IES) PRO 
INVEST (A/S) BENEDITO DE LIRA 
Jl..DV lAis) CLEBER LOPES DE OLIVElRA 

. / ARTHUR DE LIRA OU ARTHUR 
INVEST. (A S) o CRTJZ BOTTINI E 
ADV. (A/S) PIERPAOL 

E OUTRO(A!S} 
CESAR PERE IRA 
OUTROIA/S) 

DISTRIBur<;.E.o EM 

DE LIRA 

09/03/20F~ 
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SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL 

MINISTERIO DA JUSTI<;A 
DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL 

INQUERITO POLICIAL 
DIRETORIA DE INVESTIGAI;ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

GRUPO DE INQUERITOS DO STF (GINQlSTF/DICOR) 

RE N° 0024/2015-1 TOMBO 201511111~111111 

VOLUME V 

ETIQUET A JUSTI<;A 

ETIQUETA JUSTIC;:A 

DPF - 309 
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SERVI<;;O PUBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE poLiCIA FEDERAL 

DIRETORIA DE INVESTIGA<;;Ao E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

~
p J 

FI: 
Aub 

Ao(,)28 dia(s) do mas de agosto de 2015, nesta Diretoria de Investigagâo e Combate 

ao Crime Organizado - DICOR/DPF, em Brasilia/DF, em consonância com o disposto 

.' no item 36 da Instrugâo Normativa n.o 011/2001 - DG/DPF e em cumprimento ao item 

01 do Despacho exarado il fI. 1182 destes autos, preced a ABERTURA do VOLUME 

• 

y. deste Registro Especial n.' 0024/2015-1 (Inquerito n.' 994 - STF), o qual se inicia 

com a folha n.o 1184, do que, para constar, eu, ----11F--'-, ELAINE CRISTINA 

MARTINS , Escrivâ de Policia Federal, MatriculalPPF 16.450, lotado(,) e em 

exercicio na DICOR/DPF, lavro este termo . 

RE N° 0024/2015-1 
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SERVI~O PUBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL 

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SĂO PAULO 
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ - GINQ 

RELATDRIO 

INQUERITO n' 3994/DF (RE n' 024/2015-1) 

• INSTAURA~ĂO: 06 de mar,o de 2015. 

• 

TERMINO: 28 de agoslo de 2015. 

INVESTIGADOS: ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA (ARTHUR LIRA) e BENEDITO 

DE LIRA 

INCIDENCIA PENAL: arligo 317, do C6digo Penal. 

Excelentfssimo Ministro-Relator do Suprema Tribunal Federal, 

1. o presente inquerito poli ci al foi instaurado por decisao judicial as fls. 

295/297, proferida por Vossa Exceh~ncia, ap6s apreciat;ao do requerimento de 

instaurac;:ao de inquerito, sab referencia "Petic;:6es n Q 5268 e 5285", do Procura dor

Geral da Republica (fls. 24/51), visando apurar o 5UpOStO recebimento de vantagens 

indevidas por ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA (ARTHUR LIRA) e BENEDITO DE 

LIRA, para si ou para outrem, em faZaO da func;:ao publica (parlamentares federais). 
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2. De acorda corn ern colabora~oes premiadas de PAULO ROBERTO 

COSTA, ALBERTO YOUSSEF e RICARDO RIBEIRO PESSOA, homologadas pela 

Suprema Tribunal Federal, os parlamentares federais ARTHUR LIRA e BENEDITO 

DE LIRA se beneficiaram corn o recebimento de quantias peri6dicas indevidas, 

oriundas do pagamento de propinas por empresas que tinham contratos corn a 

PETROBRAS, em fazao do contrale pela Partida Progressista (PP) da Diretoria de 

Abastecimento, ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, tuda em traca de votar a 

favar de projetos de interesse do .Governa Federal. 

3. Por outra lada, tambem faram eles investigados em faZaO de um 

emprestimo feito por ARTHUR LIRA, no valor de R$200.000,OQ, ern 2010, corn a 

finalidade de custear despesas da campanha eleitoral daquele ano. Constou nos 

termos da colabora~ao premiada de ALBERTO YOUSSEF, o operador do pagamento 

de propinas do PP, que o pagamento da dfvida de ARTHUR LIRA foi efetuado corn 

recursos obtidos corn o esquema iIIcito na PETROBRAS, corn o conhecimento do 

parlamentar . 

4. Por fim, investigou-se a doa~ao de R$400.000,OO da empresa 

CONSTRAN (GRUPO UTC) para a campanha eleitoral de BENEDITO DE LIRA, que 

segundo colabora~oes premiadas, foi efetuada corn recursos oriundos do esquema 

criminoso na PETROBRAS, corn o conhecimento de BENEDITO DE LIRA. 

5. Tais fatos, somados a oculta~ao e a dissimula~ao dos valores 

recebidos, determinam a incidencia dos tipos penais previstos nos artigo 317, § 1Q
, 

do C6digo Penal (corrup~ao passiva). e no artigo 1 Q, da Lei nQ 9.613/98 (Iavagem de 

dinheiro). 
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL 

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SĂO PAULO 
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ - GINQ 

II - DAS INVESTlGAi;:OES; 

OPF/MJ 

R ,! AfO?r RUb+ 

6. As fis. 03/05, c6pia da decisâo judicial determinando a CÎsao 

processual, mantendo-se em trâmite no STF ape nas as apural,;oes re\ativas a 

detentores de prerrogativas de fora, alem da manutene;âo de vias corn o MPF de 

e depoimentos presta dos em sede de colaborae;âo premiada, correlata ao presente 

inquerito. 

• , 

7. As fis. 06/10, Termo de Colabora~ăo n' 01 de PAULO ROBERTO 

COSTA, em sede de colaborar;âo premiada. 

8. As fis. 11/15, Termo de Colabora~ăo n' 02 de PAULO ROBERTO 

COSTA, em sede de colaborar;ao premiada. 

9. 

COSTA. 

10. 

As fis. 16/18, Termo de Colabora~ăo n' 24 de PAULO ROBERTO 

Certidâo de distribuir;ao por prevenr;âo dos presentes autos ao 

Ministro Teori Zavascki il fi. 20, em virtude dos fatas constantes da Pet. NQ 5210. 

11. Requerimento de instaurar;ao de inquerito as fls. 24/51, sab referencia 

Peti~oes nQ 5.268 e 5.285, do Procurador Geral da Republica. 

12. Consta do referido requerimento o histarico dos fatos revelados no 

âmbito da "Opera~âo Lava lata", da PoHcia Federal, que, em sfntese, consistiriam na 

forma~âo de cartel por diversas empreiteiras em licitac;6es de obras da Petrobrâs, a 
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partir de 2004, bem coma o pagamento de vantagens indevidas por parte delas para 

diversos parlamentares e agentes politicos, por mei o de operadores/intermediarios 

que atuavam em conjunto corn diretores da Petrobras, os quais eram indicados por 

partidos politicos (PMDB, PP e PT) para cuidarem da capta~âo de vantagens 

indevidas junto as empreiteiras, 

13. No casa espedfico dos autos, PAULO ROBERTO COSTA, ex-Diretor de 

Abastecimento da PETROBRAS afirmau que, no ano de 2010, ALBERTO YOUSSEF 

pagau um milhao de reais a BENEDITO LIRA, Senador da Republica, destinado a 
campanha eleitoral, utilizando-se de valores oriundos das empresas contratantes da 

PETROBRAS, as quais praticavam sobrepre~o de obras em media de 3%, visando o 

pagamento de propinas. 

14. o referido pagamento consta registrado de uma anota~ao na agenda 

de PAULO ROBERTO DA COSTA, apreendida pela Polfcia Federal nas autos nQ 

5049557-14.2013.404.7000jPR, corn a seguinte inscri,ăo: "1,0 BL" . 

15. ALBERTO YOUSSEF confirmau a anata~aa feita por PAULO na agenda, 

disse que PAULO ROBERTO fez as anatap3es a partir de uma reuniao, na qual 

fizeram em conjunta uma conferencia das pagamentos das vantagens indevidas, em 

2010, durante a campanha eleitaral. 

16. ALBERTO YOUSSEF declarau que efetuau o pagamenta de resqufcios 

de custos de campanha de ARTHUR DE LIRA e de BENEDITO DE LIRA. Indicau que 

os pagamentas foram feitos parte em espckie e parte por meio de transferencias 
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bancarias oriundas das contas da empresa MO CONSULTORIA, destinadas a um 

agiota de Recife/PE, para pagamento de dfvidas contraidas por ARTHUR DE LIRA. 

17. ALBERTO YOUSSEF afirmau, ainda, que foi feita uma transferencia da 

conta da MO CONSULTORIA para a empresa CĂMARA E VASCONCELOS - LOCA~ĂO 

e E TERRAPLANAGEM LTDA., no valor de R$100,OOO,OO, sem respaldo em contrata au 

nota fiscal (propina), a pedido de ARTHUR DE LIRA, alem de transferencia ori unda 

da EMPREITElRA RIGIDEZ. 

• 

18. Segundo ALBERTO YOUSSEF, ele auxiliou ARTHUR DE LIRA e 

BENEDITO DE LIRA corn o pagamento de custas e divid as da campanha de 2010, 

utilizando os recursos ilfcitos do esquema de pagamento de propinas na 

PETROBMS, a pedido dos coordenadores do Partida Progressista (PP), MARIO 

NEGROMONTE e IoAo PIZZOLATI, os quais Ihe fizeram essa solicita~ao antes e 

depois das elei~oes de 2010 . 

19. Nesse sentido, ALBERTO YOUSSEF declarou que conseguiu que o 

grupo empresarial UTC, por intermedio de RICARDO PESSOA, doasse R$400.000,OO 

para a campanha de BENEDITO DE LIRA, o que foi efetivado por mei o de duas 

doa~oes em nome da empresa CONSTRAN, do referido grup o, cada uma no valor de 

R$200.000,OO. Afirmou, ainda, que BENEDITO DE LIRA votava junto com o Governo 

Federal e por isso sempre recebia valores mensais. 

20. Alem disso, em rela~ao aos pagamentos em especie, YOUSSEF afirmou 

que foram entregues para os dois em Alagoas, Brasflia e parte na seu escritDrio, 

ande funcianava a sua empresa GFD lNVESTIMENTOS. 
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Ja em rela«;ao as dividas de campanha, ARTHUR DE LIRA foi ao 

escritDrio de YOUSSEF, onrle teria solicitado o pagamento de gastos de campanha de 

R$1.100,OOO,OO, mediante dep6sitos a serem feitos em contas de pessoas juridicas 

divers as, dentre elas a CÂMARA E VASCONCELOS 

22. Ao final, afirmau acreditar tef efetuado um repasse total de 

aproximadamente R$1.200.000,00 para ARTHUR DE LIRA e BENEDITO DE LIRA, 

dentre doa~ao oficial e pagamento posterior ci elei~ao. 

23. 

fls.52/55. 

24. 

fls.56/64. 

25. 

Terma de Declara~oes Complementar de ALBERTO YOUSSEF nQ 12, as 

Terma de DeclarapSes Complementar de ALBERTO YOUSSEF n Q 27, as 

C6pias as fis. 66 e 148 (colorida) da anotar;ao na agenda de PAULO 

e ROBERTO DA COSTA, apreendida pela Palicia Federal nos autos nQ 5049557-

14.2013.404.7000/PR, corn a seguinte inscrit:;ao: "1,0 BL". 

26. 

27. 

70/77. 

28. 

Termo de Colabora,iio n' 17 de ALBERTO YOUSSEF, as fis. 67/69. 

Termo de Colaborat:;ao nQ 13 de PAULO ROBERTO COSTA, as fis. 

As fis. 78/79, copia da decisao judicial de compartilhamento de provas 

corn os inqueritos e at:;oes penais da Operat:;ao Lava lato, proferida pelo MM. Juiz 
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SERVI~O PUBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL 

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTAOO DE SĂo PAULO 
OICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ - GINQ 

Federal da 1311 Vara Federal Criminal em Curitiba/PR, nos Autos de Representar;:ao 

Criminal n' S004814-4S.201S.4.04.7000/PR. 

29, Informar;:ao nQ 039/2015, do Ministerio Publico Federal, as fis. 80/92, 

corn a analise da destinar;:âo dos recurs os das empresas MO CONSULTORIA 

• COMERCIAL E LAUOOS LTOA. e da EMPREITEIRA RIGIDEZ S.A. para a empresa 

CĂMARA E VASCONCELOS - LOCA~ĂO E TERRAPLANAGEM LTOA. Constam duas 

TEDs oriundas da MO CONSULTORIA, uma no valor de R$100.000,00, em 

22/10/2010, e outra tambem no val ar de R$100.000,00, em 07/01/2011. 

30. Consta, ainda, da referida informar;:ao, que a MO CONSULTORIA e a 

EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA., entre 26/11/2010 e 22/12/2010, transferiram 

juntas o valor total de R$7S0.000,OO, em favar da conta bancaria da empresa FOUR 

FACTORING RICARDO E VASCONCELOS FOMENTO MERCANTIL LTDA. 

31. Lauda de Perida Criminal Federal (Contabil-Financeiro) nQ 736/2014 

e -SETEC/SRjDPF/PR as fis. 93/137, cujo objeto de exame faram as movimentar;:6es 

financeiras das contas bancarias da empresa MO CONSULTORIA E LAUDOS 

ESTATÎSTICOS LTDA., em espedal aquelas relacionadas as empresas SANKO SIDER 

COM IND EXP e SANKO SERVI~OS DE PESQUISA. 

32. Verificou·se no referido laudo que a empresa movimentou, entre 

creditos e debitos, a quantia de R$1.207.286,14 em especie. No Apendice B estao os 

principais remetentes de valores para as contas da empresa, bem coma a ori gem 

dos valores identificados, enquanto que no Apendice B estao os principias 
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destinatarios dos valores ori un dos da empresa, bem coma o destina dos valores 

identificados. 

33. Ăs fls. 138/139, copia da pesquisa no site do TSE, ace rea das doa~6es 

registradas na campanha eleitoral de 2010 para o comite nacional do Partida 

e Progressista (PP). 

34. Âs fls. 140/146, copia da pesquisa no site do TSE, acerca das doae;oes 

registradas na campanha eleitoral de 2010 para o comite nacional do Partida do 

Movimento Democratica Brasileiro (PMDB). 

35. A fl. 147 esta copia da pesquisa no site do TSE, acerca das doa~6es 

registradas na campanha eleitoral de 2010 para BENEDITO DE LIRA. 

36. As fis. 152/293. copia do Requerimento do Exmo. Procurador-Geral da 

Republica, informando a existencia de dois acordos de colahorac;:ao premiada, corn 

e menc;:ao a agentes publicos corn foro por prerrogativa de func;:ao, bem coma 

requerendo a cisao processual, mantendo-se a investigac;:ăo no STF em relac;:ao as 

pessoas corn foro por prerrogativa de func;:ao. 

37. Decisao judicial as fls. 295/297, determinando a instaurac;:ăo do 

presente inquerito. 

38. As fls. 304/309, Termo de Colabora,ăo nQ 01 de ALBERTO YOUSSEF. 

39. As fls. 312/314, Termo de Colabora,ăo n Q 26 de ALBERTO YOUSSEF. 
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL 
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DE sĂo PAULO 

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ - GINQ 

40. Duplicidade de diversas pe,as as ns. 301/311 e 320/577. 

41. Certidao el fi. 578, acerca da reuniao e reautua~â.o das Petir;oes nQ 5268 

e nQ 5285 coma Inquerito n2 3.994. 

• 42. Termo de DecIara,oes de JOĂO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO 

FILHO as ns. 610/614. 

• 

43. Informac;ao Policial nQ 04/2015- DPF IMI as fis. 616/630, referente a 

dados qualificativos, empresas e antecedentes penais de ARTHUR LIRA e BENEDITO 

DE LIRA. 

44. Offcia de requerimento de prazo para conclusao das investigac;oes as 

fis. 642/645. Manifestac;âo ministerial e decisao de prorrogac;ăo de prazo as fls. 

667/670 . 

45. Informac;ao Palid al de fls. 672/758, relativa aos dados da empresa 

CÂMARA & VASCONCELOS - LOCA~ĂO E TERRAPLANAGEM LTDA. ME. 

46. Nava Termo de Declarac;oes de PAULO ROBERTO COSTA as fis. 

788/789. 

47. Informa,ao n Q 046/2015-NIP/SR/PE as ns. 794/797, relativa a 

constatac;â.o do enderec;o da empresa CÂMARA & VASCONCELOS. 
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48. Oficia nQ 5896/2015, do Banca Central, a fl. 801, informando da 

inexistencia de autoriza~ăo para operar no sistema financeiro, na qualidade de 

institui~5es financeiras, em relaţăo a JDĂO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO 

e empresas a ele relacionadas . 

49. Terma de Declaraţoes de EDUARDO FREIRE BEZERRA LEI TE, pessoa 

que emprestou recurS05 para ARTHUR LIRA, as fis. 804/807. 

50. Termo de Declara,oes de LUiZ PIAUHYLlNO DE MELLO MONTEIRO 

FILHO, pessoa vinculada a JoAo CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, as fls. 

810/811. 

51. Termo de Declara,oes de PAULO CESAR DE BARROS MORATO, dono 

da empresa CAMARA & VASCONCELOS, as fls. 824/827 e 830. 

17. Terma de Declaraţoes do investigado ARTHUR CESAR PEREIRA DE 

• LIRA (ARTHUR LIRA) as fls. 831/834. 

52. Termo de Declara,oes de ADRIANO FERRElRA DE VASCONCELOS, 

aparentemente sem conexao corn os fatos investigados, as fls. 837/838. 

53. As fls. 841/843, copia da Planilha "CONTROLE PESCADOR MO - STA", 

referente a empresa MO CONSULTORIA, entregue por RAFAEL ÂNGULO LOPEZ, 

conforme Termo de Colabora«;ao nQ 19, homologado no Supremo Tribunal Federal, 

em 30 de abril de 2015, na qual consta o termo "Band Bn" associado a data 

"22/12/2010" e ao valor de "100.000,00". 
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54. Informa~ao Palid al as fls. 844/846, na qual consta o registro de 

entrada de ARTHUR LIRA no eserit6rio de ALBERTO YOUSSEF, em 16/06/2010. 

55. Informa,ao Polieial 002/2015-GRUPO 03-DPF as fis. 847/850, relativa 

el pesquisa dos VOQS internacionais dos investigados. Nava informa~â.o as tls. 

931/932 . 

56, 

853/855. 

Termo de Declara~ăes do investigado BENEDITO DE LIRA as fls. 

57. Âs fis. 896/899. Memorando nQ 4728/2015, da Superintendencia 

Regional de Polîcia Federal no Parana, contendo um DVD corn arquivos colhidos no 

âmbito da Opera~â.o lava lato, relacionados corn os fatas ora investigados. 

58. Termo de Declara,oes de PEDRO DA SILVA COR REA DE OLIVElRA 

ANDRADE as fis. 900/902 . 

59. Nava Terma de Declara~6es de ALBERTO YOUSSEF as fls. 903/907. 

60. Terma de Declaraţ6es de RAFAEL ÂNGULO LOPEZ, em sede de 

colabora~ao premiada, as fls. 908/910 e 911/913. 

61. Termo de Declara,oes de URBANO DANIEL DE OLIVEIRA TROPIA, 

aparentemente sem conexao corn os fatos investigados, as fls. 915/916. 

62. Termo de Declarar;5es de ERNANI DlAS MORAIS FILHO, ex-socio da 

cÂMARA & VASCONCELOS, as fis. 925/926. 
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63. Terma de DecJara.;oes de HELIO DlAS DE MORAIS, ex-socio da 

CÂMARA & VASCONCELOS. as fis. 928/929. 

64. Oficia de requerimento de prazo para concJusao das investiga~5es as 

fis. 933/934. Manifesta.;ao ministerial e decisao de prorroga.;âo de prazo as fls. 

943/944 . 

65. Informat;5es do Banco Central as fis. 945/948. referentes aos 

registros dos investigados no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro. 

66. Oficio do Hotel COPACABANA PALACE. no Rio de laneiro/RI e 

Informac;ao Palid al as fis. 950/951, constando o registro de reserva em name de 

BENEDITO DE LIRA. 

67. Termo de Declara,oes de IOAO EDUARDO CERDEIRA DE SANTANNA 

as fis. 953/955. presidente da CONSTRAN SA. do Grupo UTC. 

68. Informac;6es policiais as fis. 963/982, referentes as despesas e receitas 

das campanhas eleitorais de ARTHUR LIRA e BENEDITO DE LIRA no ano de 2010. 

69. Termo de Colabora,ăo n' 14. de ALBERTO YOUSSEF as fis. 986/991. 

70. Certidăo de 6bito de IOSE MOHAMEDE JANENE a fi. 993. em 14 de 

setembro de 2010, encaminhada pelo Oficio nQ 483/2015, do 20Q Oficial de Registro 

Civil em Sao Pau!o/SP. 

71. Informa,ăo Pol ici al n' 45/2015-GRUPO 03-DPF as fls. 994/996. 

referente aos voos domesticos em comum dos investigados ARTHUR LIRA e 

BENEDITO DE LIRA; 
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72. Informa,ăo Policial n' 46/2015-GRUPO 03-DPF as fls. 997/999, 

referente aos registros de entrada e safda de ARTHUR LIRA no escritario de 

ALBERTO YOUSSEF em Saa Pau)ojSP, corn os registros de voos domesticos para Saa 

Pau!ojSP nas mesmas datas. 

73. Informa,ăo Policial n' 54/2015-GRUPO 03-DPF as fls. 1000/1001, 

relativa aos registros de entrada e safda dos investiga dos na Diretoria da 

PETROBRAS. 

74. Informa,.o Policial SN/2015-RE 00024/2015-1-DPF as fls. 

1002/1009, contendo pesquisas relativas as atividades legislativas de ARTHUR 

LIRA e BENEDITO DE LIRA. 

75. Informa,.o Policial n' 09/2015-GRUPO 02-DPF as fls. 1010/1018, 

contendo os bens declarados ao Tribunal Superior Eleitoral por ARTHUR LIRA e 

BENEDITO DE LIRA nas campanhas eleitorais e respectiva investiga~âo patrimonial. 

76. Terma de Declarar;:6es de MARIA DE BROTAS, Secretaria na urc 
• ENGENHARIA de RICARDO RIBEIRO PESSOA, a fl. 1020. 

77. oncio n' 57/GTLJ/PGR, corn o oneio 267/2015 e CD, da Receita 

Federal, as fls. 1022/1025. 

78. Petir;:ao apresentada pela advagada de WALMIR PINHEIRO, diretor da 

UTC ENGENHARIA, justificando sua ausencia em audi€mcia, a fl. 1029. 

79. Oficia nQ 1136JGT-LJ, da Procuradoria Geral da Republica a fl. 1030. 
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80. Nava decisa o judicial de compartilhamento de provas, proferida pela 

MM. Juiz Federal da 13!1 Vara Federal em Curitiha/PR, no âmbito da Opera~ăo "Lava 

lato", as fls, 1031/1032. 

81. A fl. 1033, pagina da agenda do advogado MATHEUS DE OLlVEIRA, 

apreendida nos aut05 n!:! 5049557~14.2013.404.700/PR, no âmhito da Opera~ăo 

Lava Iata, na qual constam anotac;oes acerca da abertura de empresas o[fshore e 

contas no exterior em beneficia de PAULO ROBERTO COSTA, inclusive corn a 

utilizac;ao de seus familiares como interpostas pessoas. 

82. Ăs fls. 1034/1138, documentos constantes dos autos nQ 5049557-

14.2013.404.7000/PR, produzidos no âmbito da Operac;ăo Lava lata, a saber: i) 

documentos entregues pela advogada do reu-colaborador AUGUSTO RIBEIRO DE 

MENDON~A NETO, da TOVO SETAL, referentes as chamadas "regras do c1ube" 

(regras de funcionamento do Cartel de empresas que agia nas licita.yoes da 

Petrobras), elaboradas por RICARDO PESSOA juntamente corn os representantes 

das demais empresas corn obras na PETROBRAS; ii) itens 122 a 131 do Auto de 

Apreensăo nQ 1117/2014, na empresa ENGEVIX (manuscrito corn nomes de e politicos e outras pessoas corn valores associados a eles; planilha e rela.yao corn 

previos ajustes nas licita.yoes da PETROBRAs, sob titulo "bingo fluminense" e 

"reuniăo do bingo"; e planilhas e documentos relativos ao cartel implementado nas 

obras da PETROBRAS); e iii) copia do Relatorio Final da Comissăo Interna de 

Apura,âo DlP DABAST 70/2014 de 25/04/2014, da PETROBRAS, acerca das 

irregularidades verificadas no âmbito administrativo. 

83. 

1139/1142. 

Termo de Colabora.yăo nQ 3 de ROBERTO TROMBETA as fls. 
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Termo de Colabora,âo n Q 3 de RODRIGO MORALES as fls.1143/1146. 

85. As fis. 1147/1175, c6pias dos contratos de prestat;ăo de servit;os entre 

a MRTR GESTĂO EMPRESARIAL e a UTC ENGENHARIA S.A., ficha cadastral na 

Jucesp do Consarcio GASVAP, e as natas fiscais emitidas pela empresa NIETO 

GESTĂO EMPRESARIAL para a UTC ENGENHARIA S.A. 

86. 

1176/1180. 

87. 

Termo de Declarat;6es nQ 04 de RAFAEL ÂNGULO LOPEZ as fis. 

A tl. 1181, midia con ten do o Relaterio de Analise nQ 59/2015, do MPF, 

relativa ao fluxo financeiro entre o operador ADIR ASSAD e as empresas do Grupa 

UTC, bem coma o Processo Administrativa Fiscal nQ 13896.722648/2014-59, 

movido em face da UTC ENEGNEHARIA S.A. 

III - PAS CONCLUSOES; 

88. Da analise das provas e informat;6es produzidas nos autos, foi possivel 

concluir pela exist€mcia de indfcios de autori a e materialidade da pratica do crime 

de corrupc;ăo passiva por parte de ARTHUR LIRA e BENEDITO DE LIRA, conforme 

sera detalhado a seguir. 

89. Suscou-se atender ao princfpio da utili da de da investiga~ao, 

estabelecendo foco nos fatos investiga dos, a fim de possibilitar uma resposta estatal 

eficaz e razoavelmente celere, a fim de permitir a responsabilizaţao criminal, em 

consonância corn as garantias legais e constitucionais dos investiga dos. 
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II - DO DOMiNIO DE ARTHUR LIRA E BENEDITO DE LIRA NO 

PARTIDO PROGRESSISTA (CORRUPCĂO NA PETROBRAS) 

90. PAULO ROBERTO COSTA ocupau a Diretoria de Abastecimento da 

PETROBRAS ate o ano de 2012, tendo demonstra do, em sede de colabora~ăo 

_ premiada, que sua indica~ăo e manuten~ăo no cargo foi efetivada pela Partida 

Progressista. Coma condil;ăo para permanecer no cargo, PAULO ROBERTO COSTA 

tinha que cobrar vantagens indevidas das empresas que contratavam obras corn a 

PETROBRAS no seu setor, cujo pagamento e distribuif;ăo eram posteriormente 

operados por ALBERTO YOUSSEF a membros do Partida Progressista, conforme 

Termo de Colabora,;;o n Q 01 (fls. 06/10): 

• 

"QUE o apadrinhamento politica do depoente se deu atruves do Partida Progressista, na epoca 

comandado por JOSE JANENE; QUE uma vez ocupando o cargo de diretor por indicafao politica, o 

grupo politica sempre demandarâ algo em troca; QUE toda indicafiio politica no pais para os 

cargos de diretoria pressupoe que o indicado propicie [acilidades ao grupo politico que o 

indicou, realizando o desvio de recursas de obras e contratos firmados pe/as empresas e argiios 

que esteja vinculado para beneficio deste mesmo grupo politica; QUE ( ... ) uma vez indicado 00 

cargo de diretor de abastecimento da Petrobrtis por indicafiio do PP, passou a ser demandado 

pela grupo politico para prover o PP, PMDB e PT, em di[erentes momentos, com recursos 

oriundos da empresa em que atuova; QUE ressoIta o depoente que na hipatese de deixar de 

atender as demandas do grupo politico, imediatamente isso significa a sua saida do carga para 

outro que atenda os pedidos; ( ... ) QUE os valores da propina do PP ficavam concentrados em 

uma caixa unica doALBERTO YOUSSEF que [uncionava camo verdadeiro banca da propina; (, .. )." 

91. PAULO ROBERTO COSTA testemunhou que ARTHUR LIRA e 

BENEDITO DE LIRA passaram a participar da caardenar;:ao desse esquema, apas a 

marte de JOSE JANENE. Nesse sentida, o teor do Terma de Declarar;:oes nQ 13 (fis. 

70/76): 
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"QUE quando Mar;a Negromonte assumiu a lideran~a do PP, ele năo conseguiu manter essa 

coesiio, tenda suegido um ouuo grupa deuuo do partida, foemada pe/os senadores Ciro 

Nagueira e Benedjta de Lira. bem coma pelos deputados federais Arthur Lira. Agulnu/do RibeÎro 

e Eduardo da Fonte; QUE esse ultima grupa era liderado pela senador Cira Nogueira; QUE, por 

voita do final de 2011 e do infcio de 2012, o grupa do senador Ciro Nagueira assumiu a lideranţa 

do PP em relaţiio 00 esquema ilicito na Petrobras; ( ... ). " 

92. TaI fato foi confirmado por ALBERTO YOUSSEF, em sede de 

colabora9'ao premiada, destacando a lideranc;a assumida por ARTHUR LIRA e 

BENEDITO DE LIRA em relar;:ăo ao esquema criminoso a partir do ano de 2011 ou 

2012, consoante Termo de Colaborar;:ao nQ 14 (fls. 986/991): 

"QUE em face disso o grupo interna do PP lormado por CIRO NOGUElRA, ABTHUB DE LIRA· 

BENEDITO DE L/BA, DUDU DA FONTE e AGNALDO RIBEIRO rebelou-se e assumiu a Iideronţa do 

Portido Progressista; QUE neste momento ocorreu inclusive a troca da codeira do Ministerio das 

Cidades, saindo o Deputado MARIO NEGROMONTE e assumindo AGNALDO BIBEIRO; QUE nesta 

epocaloi solicitoda por CIRD NOGUElRA, que possou ° liderar defato (informalmente) o PP, uma 

reuniuo com PAULO BOBERTO COSTA, do qual participaram CIRO NOGUElRA, ARTHUB DE L/BA. 

DUDU DA FONTE, AGNALDO RIBEIRO e PAULO ROBERTO COSTA; QUE soube desto reuniuo por 

intermedio de PAULO ROBERTO COSTA, ° qual, segundo este, foi realizada no Rio de janeiro/Rj, 

mos nuo sabe onde; QUE nesto reuniuo, a nova lideran", informau a PAULO ROBERTO COSTA 

gRe os rtal0sses da PETROBRAS deveriam a partir de entUa ser fejtos diretamente a ARTHUB DE 

L/BA. lider formal do re (. ... )." 

93. RICARDO RIBEIRO PESSOA, Presidente da UT(, grupo de empreiteiras 

que tinham diversas obras corn a PETROBRAS, confirmou, tam bem em sede de 

colaborar;:ao premiada, o papel destacado exercido por ARTHUR LIRA, filho de 

BENEDITO DE LIRA, no comando do grupa formado no Partido Progressista (Termo 

de Colaborar;:ao nQ 11): 
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"QUE ABTHUR LIRA tinha o coatata do declarante, po;s esteve corn o pai deie, senador SENEDITO 

DE LIBA. em um evento anterior; QUE ARTHUR LIRA foi ao escritar;o do declarante na urc, 

situado em Saa paulo, na Av. Alfredo Egldia de Souza Aranha, 384, e, nu sala do declarante, no 911 

andar, entabulou conversa afirmando que o partida passuia OUUD lideranţa, danda a entender 

que era ele o nava lider de fato do PARTIDO PROGRESStSTAj QUE o declarante entendeu que, a 

partir daquele momenta, os assuntos da PETROBRAS deveriam ser tratados corn ele; QUE em 

certa momenta ARTHUR LIRA perguntou 00 declarante o seguinte: "Voce esta traba/hando nu 

PETROBRAS e para continuar ass;m deverâ continuar 'colaborando"'; QUE ARTHUR LIRA era o 

lider do PARTIDO PROGRESSISTA na epoca; QUE ARTHUR LIRA pediu R$ 1.000.000,00 ao 

declarante de forma bastante contundente; QUE questionado sobre por que disse contundente, 

respondeu que foi cobrado de maneira bastante incisiva e assertiva, como uma demonstrafăo 

de que ARTHUR LIRA sabia que tinha creditos a serem cobrados do declarante, provenientes de 

contratos jirmados com a PETROBRAS e direcionados ao PARTIDO PROGRES/STA; QUE ARTHUR 

LIRA deixou bastante claro que a continuidade dos pagamentos era uma condifăo para que as 

"portas" da PETROBRAS permanecessem abertas; QUE embora năo tivesse certeza se ARTHUR 

LIRA era realmente quem "mandava" na PETROBRAS, em nome do PARTIDO PROGRESSISTA, na 

duvida preferiu năo arriscar, aU mesmo porque ARTHUR LIRA era o lider eleito do PARTIDO 

PROGRESSISTA e o declarante sabia que havia uma disputa de poder no partida; (. .. )." 

94. Intrinsicamente, as declara~oes prestadas em sede de colabora~ao 

premiada estao coerentes e adequadas ao exigido em lei, uma vez que os 

colaboradores participaram das condutas criminosas corn os demais agentes, 

relata ram fatos verossimeis e plenamente compatfveis corn as fun~6es que 

exerceram no esquema ilfcito envolvendo a PETROBRAS, amplamente comprovado 

na âmbito das a~6es penais ajuizadas em raza o da Opera~ao 

corrobaradas pelas demais provas produzidas nas presentes autos. 

Lava Jata, 
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95. Demais disSQ, verifica-se na Informa~ao Pol ici al n Q 54/2015-GRUPO 

03-DPF (fls. 1000/1001), os registros de visita de ARTHUR LIRA a PAULO ROBERTO 

COSTA, no ano de 2011, na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, juntamente 

corn o tam bem deputado AGUINALDO RIBEIRO. 

96. MARIA DE GROTAS, Secretaria de RICARDO PESSOA, ouvida as fl. 

e 1020, tambem testemunhou ter vista e recebido ARTHUR LIRA para uma reuniăo 

corn RICARDO PESSOA, nas dependencias da UTC, em Sao PaulojSP: 

• 

"QUE se lembra de ter acompanhado o deputado Federal ARTHUR LIRA, aproximadamente em 

2010 ou 2011; QUE tombem se lembra de ter encaminhado ligof6es de Arthur Lira para Ricardo 

Pessoa no ano passado em especiol no mls de agosta; ( ... )." 

97. Em relafăo a BENEDITO DE LIRA, consta o registro de visita a PAULO 

ROBERTO COSTA, na mesma diretoria da PETROBRAS, no ano de 2011, juntamente 

corn representantes da empresa ALUSA ENGENHARIA (E·PROC: 5003998-

63.2015.404.7000), contra a qual ha diversos indfcios de envolvimento no esquema 

criminoso de cartel e corrup~ao no âmbito da referida estatal. 

98. Diante das provas e informa~5es colhidas no presente inquerito, 

inclusive aquelas detalhadas a seguir, mostra-se inegavel que ARTHUR LIRA e 

BENEDITO DE LIRA tinham pleno conhecimento e se beneficiaram do esquema 

criminoso referido. 

IJI - DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE CORRUP(;ĂO 

PASSIYA (PAGAMENTO DE DiYIDAS DE CAMPANHA) 

99. ALBERTO YOUSSEF, em sede de colaboraţao premiada, mencionou 

tam bem o fato de ter pago dividas das campanhas de ARTHUR LIRA e de BENEDITO 
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DE LIRA, mediante a solicita~ao de ARTHUR, o que teria sido feito corn recurs os de 

natureza Hidta, decorrentes do pagamento de propinas relativas as obras da 

PETROBRAS, por mei o da entrega de valores em especie e de transferencias 

bancarias oriundas de empresas de fachadas, consoante Termo de Colaborat;ao nQ 

17: 

"QUE afirma ter tam bem paga resquicÎos de campanha, dividas de campanha, do ano de 2010, 

dos candidatos a senador e a deputado federal BENEDITO DE LIRA e ARTUR DE LIRA; QUE esses 

pagamentos se deram pela MO CONSULTORIA; QUE parte foi paga diretamente a ARTUR DE LIRA 

em seu escrit6rio, em especie, e o restante mediante transferencias da MO CONSULTORIA para 

cantas indicadas por ARTUR; QUE essas contas eram de agiota de Recite/PE, do qual ARTUR 

tinha emprestado dinheiro; ( ... )." 

100. No Terrno de Colabora,ao n' 26 (fis. 312(314), ALBERTO YOUSSEF 

reiterou o pagamento de dividas de campanha de ARTHUR LIRA e BENEDITO DE 

LIRA, no valor de cerca de R$1.500.000,OO, dentre eles os duzentos mii reaÎs 

transferidos a CĂMARA & VASCONCELOS: 

"QUE, a respeito do que consta do Anexo 25, intitulado CAMARA VASCDNCELDS, afirma que logo 

depois que acabou a campanha ou durante a campanha de 2010, houve um pedido de ARTUR DE 

LIRA para que fizesse um pagamento a empresa CAMARA VASCONCELOS, e o decIarante o jez por 

melo da M.D. CONSULTORIA, mediante uma transfer~ncia bancaria, sem respaldo em contrato 

ou nota fiscali ( ... ); QUE o depasita foi no valor de R$ 100.000,00 (cem mii reais); ( ... ); QUE se 

recorda, no entanto, de ARTUR DE LIRA ter ido ao escritario do declarante ap6s as eleiţ6es, para 

que o decIarante cobrisse gastos de campanha de R$ 1,1 milh6es de reais, mediante dep6sitos 

em contas de pessoas juridicas diversas, das quais se recorda apenas da CAMARA VASCDNCELDS, 

bem coma entrega de dinheiro em especie nas mâos de ARTUR; QUE o vaIor total de recursos que 

o declarante providenciou em javor das campanhas de BENEDITD e ARTUR, no ano de 2010, foi 

em torno de R$ 1,5 milhOes de rea;s. ( ... )." 
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101. A partir da coJabora9'ao prestada, procedeu-se a coleta de provas e 

informa~ăes que confirmassern os fatos. 

102. Da analise dos pagamentos efetuados pelas empresas de fachada 

controladas por ALBERTO YOUSSEF, produziu-se a Informa~ao nQ 039/2015, da 

PGR/MPF (fis. 376/388), que trata da analise da movimenta.-;ao financeira das 

contas das empresas MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATisTICOS 

LTDA. e EMPREITEIRA RIGID'EZ LTDA., ambas controladas por ALBERTO YOUSSEF 

e que tiveram seus sigilos band.rios afastados no âmbito da Opera.-;ăo Lava lata 

(decisăo judicial de compartilhamento de provas as fis. 374/375). 

103. Verificau-se, entao, a realiza.-;ăo de duas TEDs, uma oriunda da 

primeira empresa, no valor de R$100.000,OO, em 22/12/2010, e a outra originada 

da segunda empresa, no valor de R$lOO.OOO,OO, em 07/01/2011, am bas em favor da 

empresa CĂMARA & VASCONCELOS - LOCA~ĂO E TERRAPLANAGEM LTDA. 

104. Alem disso, procedeu-se a pesquisa dos registros de entrada e safda de 

ARTHUR LIRA nos escrit6rios de ALBERTO YOUSSEF em Sâo Paulo, tendo sido 

encontrado pela menos quatro registros: em 16/06/2010, 03/02/2011, 

24/02/2011 e 07/07/2011, conforme Informa,ao Policial n' 46/2015-GRUPO 03-

DPF (fls. 997/999). Ressalta que, na portaria, o investigado forneceu ape nas partes 

do seu nome "ARTHUR CESAR PERE IRA", tendo oculta do o sobrenome LIRA, pela 

qual e conhecido corn o parlamentar, o que evidencia que jâ tentava ocultar sua 

vincula/yâo ilicita corn ALBERTO YOUSSEF. 
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105. Ainda na mesma informa~ao adma mencionada, verificau-se a 

coincîdencia dos voos de ARTHUR LIRA, de Brasflia para Sâa Paulo, corn retorna no 

mesmo dia, nas datas de 03/02/2011, 24/02/2011 e 07/07/2011, ou seja, nas 

mesmas datas nas quais constam o registro deie no escritario de ALBERTO 

YOUSSEF. Isso demonstra que ele se deslocou de Brasflia para Sâa Paulo apenas 

para encontrar ALBERTO YOUSSEF, ao que tuda indica, corn a finalidade de solicitar 

o pagamento de dfvidas de campanha e apanhar recursos em especie, oriundos do 

esquema de corrupe;:ao na PETROBRAS. 

106. Ouvido as fis. 610/614, JOĂO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO 

FILHO, dona de empresa de factoring em Recife/PE, declarau ter toma do 

emprestimos corn PAULO CEZAR MORATO, socio da CAMARA & VASCONCELOS, e 

corn EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE, ambos em Redfe/PE. Afirmou desconhecer 

05 fatas investigados, mas admitiu que conheceu ARTHUR LIRA por meio de 

EDUARDO FREIRE BEZERRA LElTE, os quais eram amigos: 

HQUE conhece ARTHUR LIRA desde 2012, atrlwes de EDUARDO FREIRE; ( ... ) QUE EDUARDO 

FREIRE e amigo de ARTHUR LIRA; QUE mencionou a situaf:oo de ser intimado no presente 

inquerito a EDUARDO FREIRE, tendo este dito ao declarante inclusive se colocava a disposif:iio 

para esclarecer assuntos pertinentes ao caso; QUE EDUARDO LEITE disse 00 declarante Hque isso 

e um assunto meu"; ( ... )." 

107. EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE foi ouvido as fls. 804/807, tendo 

esclarecido que o emprestimo de R$200.000,OO foi feito por ele a ARTHUR LIRA, 

bem coma que o pagamento da divida foi efetuado por meio dos dois depasitos 

identificados na Informar;ao n Q 039/201S-PGR/MPF, ou seja, que o pagamento foi 

efetuado pelas du as empresas de fachada de ALBERTO YOUSSEF, mediante duas 
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TEDs para a empresa CÂMARA &VASCONCELOS, respectivamente em 22/12/2010 e 

07/01/2011: 

"QUE jti emprestou R$200.000,oo (duzentos mii reais) a ARTHUR LIRA no meÎo do ano de 2010, 

antes do pleito eleitoral daquele ano; QUE emprestou os valores em especie, os quais foram 

entregues a um portador indicado por ARTHUR LIRA; QUE o portador ou emissario foi 00 

escritar;o do declarante, situado nu Av. Conselheiro Aguiar, no Ed, Empresarial Excelsior, bairro 

de Boa viagem, em Recite/PE; ( ... ) QUE ARTHUR ia 00 escritDrio referido do declarante e tumbem 

ulmofuvam; QUE em uma dessas oportunidades, ARTHUR [ez a solicitaţiio do emprestimo, 

primeiramente, a urn amigo, o que foi negado; QUE entiio, ARTHUR LIRA, solicitau o emprestimo 

diretamente para ele, ficando de indicar o portador para pegar os valores em especie; (. .. )QUE 

ARTHUR LIRA ntio declinou o nome do amigo que seria o primeiro destinatârio do emprestimo; 

QUE ARTHUR LIRA ntio mencionou o motivo do emprestimo, mas, acredita que o destino dos 

valores do emprestimo tenha sido ao amigo deie; QUE cobrou o emprestimo de ARTHUR LIRA 

apas tres meses e solicitou a ele que depositasse os valores na conta da empresa CAMARA E 

VASCONCELOS - LOCAţ40 E TERRAPLANAGEM LTDA; QUE ARTHUR LIRA efetuou os dois 

depasitos, um no final do ano de 2010 e, outro, no inicio de 2011, cada um no va/or de 

R$100.000,00 (cem mii reais): QUE mostrado ao declarante as transferencias identificadas ti fis. 

377/378, efetuada pelas empresas MO CONSULTORIA COM. E LAUDOS ESTAT. LTDA e 

EMPREITElRA RlGIDEZ, ambas controladas por ALBERTO YOUSSEF, em [avor da CAMARA E 

VASCONCELOS, respectivamente, em 22.12.2010 e 07.01.2011, cada uma no va/or de 

R$100.000,00 (cem mii reais), reconhece coma sendo os valores pagos por ARTHUR LIRA para 

quitar o emprestimo anteriormente cam o declarante; QUE foi feita a trans[erencia dos valores 

da conta da CAMARA E VASCONCELOS para a conta da CAMBOA CERÂMlCA LTDA, por meio de 03 

ou 04 TED, realizadas em torno de um ano apas o depasita efetuado por ARTHUR LIRA; ( ... )." 

108. PAULO CESAR DE BAR ROS MORATO, dona da empresa CÂMARA E 

VASCONCELOS, ouvido as fls. 824/827, confirmou que os valores remetidos pelas 

empresas controladas por ALBERTO YOUSSEF se destinaram ao pagamento da 

divida de ARTHUR LIRA. 
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"QUE indagado ao declarante se reconhece as TED's e[etuadas, respectivamente, pelas empresas 

MO CONSULTORIA e EMPREITEIRA RJGIDEZ, contra/adas por ALBERTO YOUSSEF, em lavar da 

contu 804304, da empresa CAMARA & VA5CONCELOS, junto 00 Banca Bradesco, coma sendo os 

valores disponibilizados por EDUARDO, a tÎtulo de emprestimo, constantes de fls. 377/378, 

respondeu que simt ( ... ) QUE EnUARDO Ihe disse que havia emprestado R$ZOO,OOO,OO a ARTHUR 

LIRA e que o Deputado ARTHUR LIRA havia depositado o dinheiro na conta do declarante; ( ... ) 

QUE por tuda que pfJde compreender, EDUARDO FREIRE, uo inves de receber em sua conta o 

pagamento da d(vlda que ARTHUR LIRA tinha corn ele, optou por solicitar a ARTHUR LIRA que 

depositasse nu conta do declarante o valor devido pela Deputado, [azendo que este mesmo valor 

[osse objeto de emprestimo tomado pela declarante junto a EDUARDO; ( ... )." 

109. ARTHUR LIRA tentou confundir a verdade apurada nas autos, quando 

ouvido as fls. 851/854. Embora tenha admitido o emprestimo obtido junto a 

EDUARD O FREIRE BEZERRA LEITE, alegou que o motivo teria sido a viabilidade de 

emprestar referida quantia a PEDRO CORREA, politica vinculado ao Partida 

Progressista (preso no âmbito da Opera~ao Lava lato), o qual teria se incumbido, 

entao, de obter recursos para o pagamento da dfvida. No entanto, nao informou 

qualquer outro dado verossfmil que pudesse comprovar o alegado . 

110. Alem disso, PEDRO CORREA, ja preso pela envolvimento no presente 

casa de corrup~ao, coma tambem no chamado escândalo do "mensalao", quando 

ouvido, embora tenha tentado confirmar a alega~ao de ARTHUR LIRA, no sentido de 

que o emprestimo teria si do para si, nao apresentou qualquer prova ou detalhe 

sobre o negocio (contrato, datas, forma de pagamento, jdentifica~ao de quem buscou 

o dinheiro, destina~ao dos valores, etc). Some-se a isso a e ausencia de declara~ao il 

Receita Federal desse alegado emprestimo. 

24 

, 
33

88
69

01
89

0 
In

q 
39

94



• 

• 

SERVI~O PUBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL 

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SĂO PAULO 
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ - GINQ 

DPF/MJ 
A:_,lW,..'J 
Rob: Â 

111. Mas, em que pese a discussâo acerca do motiva do emprestimo, fato e 
que ele existiu, tendo sido admitido pela propria ARTHUR LIRA. 

112. Nao s6 isso, o recebimento da vantagem indevida, elementar do tipa 

penal da corrup~â.o passiva, se operati no pagamento do emprestimo, e nao na 

tomada deie, uma vez que o pagamento foi efetuado por ALBERTO YOUSSEF corn 

vantagens indevidas, disponfveis para ARTHUR LIRA. 

113. Corn efeito, o pagamento da dfvida corn EDUARDO FREIRE BEZERRA 

LElTE foi feito por ALBERTO YOUSSEF, por meio de dois depasitos de contas de 

empresas de fachada na conta da empresa CÂMARA & VASCONCELOS, corn recursos 

oriundos do recebimento de vantagens indevidas nos contratos da PETROBRAS, em 

especial na Diretoria de Abastecimentos ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, 

indicado pela PP, conforme fartamente provado nos autos, em especial na 

Informa,,,o n' 039j2015-PGRjMPF (item 19. retro). 

114. ALBERTO YOUSSEF detalhou a forma coma foi solicitado o pagamento 

da dfvida, tendo afirmado que ARTHUR LIRA foi ao seu escritario solicitar essa 

quantia apas as elei~oes. EDUARDO FREIRE LEITE BEZERRA tambem testemunhou 

que foi ARTHUR LIRA quem se incumbiu do depasito, apas ter sido cobrado pela 

pagamento. 

115. PEDRO CORREA, mesmo tentando auxiliar a versâo apresentada por 

ARTHUR LIRA, nâo sa năo negau a participa~ăa de ARTHUR LIRA, coma afirmau que 

nâa participou de nenhum ata do pagamento, o qual teria sido feita por JOSE 

JANENE. 

25 

33
88

69
01

89
0 

In
q 

39
94



• 

• 

OPF/MJ 
R: t Lla 

SERVI~O PUBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL 

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SĂO PAULO 
DICOR - GRUPO DE INQUliRITOS DO STF E STJ - GINQ 

Rub: 

116. OeoTre que JOSE JANENE faleceu em setembro de 2010, conforme 

certidâo de abito a fi. 993, partanto, muita antes dos dois pagamentos efetuados a 
CAMARA E VASCONCEL05, o que demonstra que na versao apresentada por PEDRO 

apenas resta ARTHUR LIRA coma personagem vinculado ao pagamento realiza do 

corn vantagens indevidas recebidas, obtidas em razao da fun~âo que exerceria, na 

qualidade de Deputado Federal. 

117. ALBERTO YOUSSEF, ouvido novamente as fis. 903/907, reiterau os 

termos anteriormente presta dos, bem coma esclareceu que IOSE JANENE ja estava 

afastado dos negocios desde julho ou agosto de 2010, quando foi internado, pouco 

antes do seu falecimento: 

"QUE PEDRO CORREA Râo tem nada a ver com esse assunto, Râo pediu que fizesse o pagamento, 

quem pediu foi ARTHUR LIRA; QUE IOSE IANENE tam bem nâo pediu que fizesse esse pagamento, 

pois ele morreu em setembro de 2010 e jâ estava internado em julho ou agosto de 2010, 

afastado de qualquer negocio ou assunto poUtico desde entiio; QUE pagou os valores solicitados 

em duas parcelas, cada uma de cem mii reais, uma em dezembro de 2010 pela MO 

CONSUL TaRIA e outra em janeiro de 2011, pela EMPREITElRA RIGIDEZ; QUE IOSE IANENE nunca 

comprou carneiros e outros semoventes PEDRO CORREA, nem nunca soube de uma divida de 

IOSE IANENE com PEDRO CORREA, RO valor de quatrocentos mii reias; QUE corn certeza saberia 

da divida, pois cuidava da conta de IOSE IANENE; (. ... )." 

118. Desta maneira, conclui pela corrobora~ăo probat6ria em rela~ăo aos 

fatos relatados por ALBERTO YOUSSEF e, por consequencia, pela presen~a de 

indfcios e provas da pratica do crime de corrup~ăo passiva, previsto no artigo 317, 

do C6digo Penal, em rela~ăo a ARTHUR LIRA, consistente no recebimento de 

vantagem indevida, no valor total de R$ZOO.OOO,OO, entre dezembro de Z010 e 

janeiro de 2011, obtida em razăo do cargo de deputado federal. 
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119. Ressalta que tambem ha indfcios em rela~ao il CQ-autoria de 

BENEDITO DE LIRA nas fatas, conforme sera demonstra do nas itens 45/52, infra. 

IV - DA MATERIALJDADE E AUTORIA DO CRIME DE CORRUP{;AO 

PASSIVA (DOA{;QES DA EMPRESA CONSTRAN) 

120. ALBERTO YOUSSEF, ouvido em colabora~ao premiada (Termo de 

Declarac;:oes Complementar nQ 12, as fls. 52/54, e Termo de Declarac;:oes as fls. 

3/907), afirmau que a doac;:ăo no valor de R$400.000,OO foi acertada em reuniăo 

entre BENEDITO DE LIRA e RICARDO RIBEIRO PESSOA, presidente do grupo UTC, 

mediante o abatimento dos valores devidos pela UTC ao Partido Progressista, a 

titulo de vantagens indevidas recebidas em razan de obras na PETROBRAS. 

"QUE no epoca, /igou RlCARDO PESSOA, da UTC, que tambem estava no Rio aquele dia e 

perguntou se podia receber o declarante junto com o candidato BENEDITO DE URA e perguntou 

se RICARDO PESSOA poderia contribuir para a campanha de BENEDITO DE URA; QUE isto foi 

aceito por RICARDO PESSOA e houve uma doaţoo oficial entre R$250.000,OO e R$400.000,OO, 

_ [eita pela UTC; (.,.); QUE ficou acertodo que este valor doado seria abatido de [uturas 

contribuiţ:oes para o caixa re[erente a contratos oriundos da drea de abastecimento da 

PETROBRAS; QUE posteriormente houve tai aba6mento; ( ... )." 

"QUE na reuniiio estovam presentes BENEDITO DE URA, RICARDO RIBEIRO PESSOA e o 

declarante; QUE BENEDITO DE LIRA [alou para RICARDO PESSOA que tinha uma [azenda dada 

em garantia a um "agiota" de Pernambuco e solicitou contribuiţ:iio de um milhoo de reais para 

sua campanha; QUE RICARDO PESSOA disse que [aria a contribuiţ:oo de quatrocentos mii reais, o 

que [oi aceito; QUE apas a reuniâo, RICARDO PESSOA comentou que nâo acreditava que 

BENEDITO DE URA sairia vitorioso, momento no qual o declarante o tranquilizou, dizendo que o 

valor doado seria descontado do montonte pago a titulo de propina pela UTC, nas obras da 
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PETROBRAS, diretoria de abastecimento; QUE ClJmo ja dUo anter;ormente, em outros termos de 

colabarafâo, R1CARDO PESSOA efetuou a doafao de quatrocentos mii reais; QUE BENEDITO DE 

LIRA sabia dessa drcunstdnda, ou seja, nnha conhecimento da origem ilicita da doaţăo que 

seria feita; ( ... )." 

121 . RICARDO RIBEIRO PESSOA, presidente da UTC, em sede de 

colabora.yao premiada perante o STF. tam bem confirmou o fato referido por 

ALBERTO YOUSSEF, nos seguintes termos: 

"QUE nesta conversa BENEDITO LIRA disse que precisava de dinheiro para pogor dfvidas de 

agiotagem e para a sua campanha coma Senador; QUE BENEDlTO DE LIRA mencionou 00 

declarante que tinha uma divida e estava sendo cobrado por um agiota de Pernambuco; QUE 

questionado se BENEDITO DE LIRA em algum momento menc;onou algum emprestimo para 

PEDRO CORREA ou qualquer ligafăo deie corn o referido agiota, respondeu que năo; (, .. ); QUE 

ap6s BENEDITO DE LIRA pedir o dinheiro para campanha, ALBERTO YOUSSEF disse, na/rente de 

BENEDITO DE LIRA: "Voc~ pode pagar a ele e descontar de mim"; uQUE isto significou que 

YOUSSEF permitiu que fosse descontado do caixa referente Il PETROBRAS os valores pagos a 

BENEDITO DE LIRA, ou seja, que o declarante poderia descontar os R$ 400,000,00 dos acertos 

referentes aos contratos de obras da PETROBRAS que deveria fazer corn o PARTIDO 

PROGRESSISTA, por meio de ALBERTO YOUSSEFj QUE em raziio disso o declarante concordou em 

colaborar com a quantia de R$ 400,000,00; QUE BENEDITO DE LIRA sabia que a pessoa que 

estava corn ele era ALBERTO YOUSSEF, ate porque quem levou BENEDITO para falar corn o 

declarante foi o pr6prio YOUSSEFj ( ... )." 

122. Na Informar;ăo Polidal de fis. 970/982, relativa a campanha de 

BENEDITO DE LIRA no ano de 2010, consta o registro de duas doar;5es oficiais da 

empresa CONSTRAN SA - CONSTRU~OES E COMERCIO, a prime ira em 
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23/07/2010, no valor de R$200.000,00, e a segunda em 27/08/2010, tambem no 

valor de R$200.000,00.l 

123. BENEDITO DE LIRA, quando ouvido, alegou que a obten~ao das duas 

doal,;oes da CONSTRAN teriam sido intermediadas por seu filho ARTHUR LIRA e por 

ALBERTO YOUSSEF . 

124. Embora tenha negado participar da reuniao corn RICARDO PESSOA, 

sua versăo nao nega que a verba foi ohtida corn ALBERTO YOUSSEF, o qual tinha 

coma fUOI;ăo exclusiva receber e gerenciar os recursos ilfcitos recebidos pela 

Partida Progressista, conforme amplamente provado no âmbito da Operat;ăo Lava 

Jato (fls. 24/51), motiva pela qual nao e verossfmil a alegat;ăo do desconhecimento 

da origem Hidta dos valores. 

125. Por outro lado, JOĂO EDUARD O CERDEIRA DE SANTANA, presidente 

da CONSTRAN, testemunhou as fls. 953/955 e desmentiu a versa o de ARTHUR LIRA, 

de que ele o teria visitado em Sao Paulo para agradecer a doac;:ao, bem como 

esclareceu que: "todas as doaţâes de carciter polftico, que eram e[etivadas por 

qualquer empresa do grupa UTC, eram !eitas e determÎnadas somente pela presidente 

do grupa e aCÎonista RICARDO PESSOA". 

126. Desta maneira, conc\ui pela presenc;:a de indfcios e provas da pratica 

do crime de corrupc;:ao passiva, previsto no artigo 317, do C6digo Penal, em relac;:ao a 

BENEDITO DE LIRA, que demonstram ter ele solicitado e recebido vantagem 

1 A empresa CONSTRAN S.A. integra o Grupo UTC, do qual RICARDO RIBEIRO 
PESSOA e plen o administrador. 
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ind evi da, em faZaO do cargo de Senador Federal e no exerdcio do cargo de 

Deputado Federa12, consistente em doal,;oes oficiais destinadas a sua campanha 

eleitoraL no ano de 2010, no valor total de R$400.0000,OO. 

127. Ressalta que tambem ha indfcios em rela~ao a co-autoria de ARTHUR 

LIRA tambem nesses fatas, conforme sera demonstrado nos itens 45/52 . 

v -DA CO-AUTORIA ENTRE ARTHUR LIRA E BENEDITO DE LIRA 

128. Alem das conclusoes aci ma, e lfcito concluir que, em amhos os fatas, 

ARTHUR LIRA e BENEDITO DE LIRA atuaram em conjunto, corn identidade de 

designias, merecendo ambos a responsabiliza~ao penal. 

129. De fato, alem de serem pai e filho, o que ja revela a forte liga~ăo em 

fazao do parentescQ, a ohtenc;ăo de recurs os para a campanha de ambos e o 

e pagamento de dfvidas de campanha eram feitos por ambos, embora houvesse uma 

separa~ao formal, exigida pela lei. 

130. Em rela~ao ao pagamento da dfvida obtida por ARTHUR LIRA corn 

EDUARD O FREIRE BEZERRA LEITE, uma das duas parcelas, no valor de 

R$100.000,OO, paga em 22 de dezembro de 2010, foi contabilizada e entregue para 

controle de RAFAEL ÂNGULO LOPEZ. na Planilha "CONTROLE PESCADOR MO -

2 BENEDITO DE LIRA foi Deputado Federal na legislatura 2007-2011 e Senador de 
2011 ate a presente data. 
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STA", referente a "contabilidade paralela" da empresa MO CONSULTORIA, 

controlada por ALBERTO YOUSSEF, associada ao termo "Hand Bn" (fis. 842): 

l-531221dez/10! Band Bn 100_000:00 L ~ - -

131. Em rela~ao a essa anotar;:ao, ALBERTO YOUSSEF esclareceu as fis. 

903/907 que se referia ao pagamento solicitado por ARTHUR LIRA para pagamento 

de dividas da campanha deie e do pai BENEDITO DE LIRA: 

"QUE ARTHUR LIRA, deatre outros pedidos, solicitau que transferisse duzentos mii reais para a 

conta da empresa CAMARA & VASCONCELOS, que segundo o propria ARTHUR LIRA, pertenceria a 

um "agiota" em Pernambuco, visando o uagamento de elivielas de campaaha deie e do pai deie; 

( ... ); QUE em relafiio ti plaaUha "CONTROLE PESCADOR MO STA", entregue por RAFAEL ÂNGULO 

LOPEZ, esta se refere ao controle dos pagamentos de propina, via transferencias bancarias; QUE 

WALDOMIRO DE OL/VEIRA levava os extratos bancârios das empresas MO CONSULTORIA, 

EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI, para RAFAEL incluir os valores; QUE apas, o declarante dizia a 

RAFAEL qual termo deveria constar do lado para saber a quem pagou cada valori QUE o fermo 

"BAND BN", assodado el data de ZZllZilOlO e 00 valor de 100.000,00, se refere o BENEDITO DE 

LIRA e ao pggomento da prime;ra parcela el CAMARA & VASCQNCELO$; ( ... )," 

132. Por outro lado, na Informaţâo Palidal de fls, 964/969, referente as 

decJaraţoes prestadas por ARTHUR LIRA a Justiţa Eleitoral em 2010, consta a 

registro do total da receita obtida, no valor de R$ 489.576,06, 

133, Ocorre que do total arrecadado, a quantia de R$400,OOO,00 (81,70% 

da receita total) teve corn o origem quatro transferencias bancarias oriundas da 

conta da campanha de BENEDITO DE LIRA, realizadas em 14/09/2010, 

28/09/2010,06/10/2010 e 11/10/2010 (fis_ 964)_ 
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134. Pade se verificar que as transferencias entre as contas das duas 

campanhas se iniciaram poucos dias depois da data de 27/08/2010, dia da ultima 

doa~âo da empresa CONSTRAN para a campanha de BENEDITO DE LIRA, o que 

comprova que ARTHUR LIRA foi diretamente beneficiado pelas doar;:6es da 

CONSTRAN . 

135. o propria BENEDITO DE LIRA, quando ouvido nos autos, esclareceu 

que as campanhas eram coordenadas em conjunto por ambos, em relar;:ao iI 

captar;:ăo de recursos: 

"QUE ARTHUR LIRA sempre o ajudou {azendo contatos polfticos e procurando recursos para o 

custeio dos campanhasi QUE da mesma mane;ra o declaronte tam bem ajudava AR1HUR URA 

nas campanhas deie; ( ... )." 

VI - DA CORRUP~ĂO A TIV A: 

136. Conforme demonstrado no requerimento de instaura~ao do presente 

inquerito, as fIs. 24/51, as empresas contratadas pela PETROBRAS estabeleceram um 

cartel, que operava mediante o pagamento de propinas para diretores indicados por 

partidos politicos. 

137. Na hip6tese dos autos, o pagamento de dividas de campanha de ARTHUR 

LIRA e BENEDITO DE LIRA tiveram como origem os recursos destinados ao Partido 

Progressista, decorrentes do sobrepre~o praticados pelas empresas em cartel junto a 

obras da PETROBRAS. J3 as doa~oes oficiais a BENEDITO DE LIRA tiveram corn o origem 

recursos do Grupo UTC, em contabilidade paralela, corn a inten~ao de obter a indevida 

manuten~ăo dos contratos superfaturados junto a PETROBRAS, conforme colabora~oes 

premiadas corroboradas pelos documentos de fIs. 1033/1180. 
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SERVI~O PUBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL 

SUPERINTENDtNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SĂO PAULO 
DlCOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ - GINQ 

DPF/MJ 
A JZJ..~ 

br Rub: 

138. Em rela~ao ao pagamento de dividas de campanha de ARTHUR LIRA e 

BENEDITO DE LIRA, concorreram PAULO ROBERTO COSTA, entao Diretor de 

Abastecimento da PETROBRAS, ALBERTO YOUSSEF, operador do Partido 

Progressista e RICARDO RIBElRO PESSOA, do Grupa UTC, alem de todos os 

representantes das demais empresas participantes do cartel que atUQU na 

PETROBRAS, na hipatese . 

VII - REPRESENTAC;:OES: 

139. Considerando o teoT da Informa~ao nQ 039/2015 - SPEA/PGR, bem 

como as declara,5es de ADRIANO FERREIRA DE VASCONCELOS e URBANO DANIEL 

DE OLlVEIRA TROPIA, que revelam indicios de que a empresa FOUR FACTORING 

RICARDO & VASCONCELOS trata-se de empresa de fachada, tendo recebido 

expressivos valores de empresas controladas por ALBERTO YOUSSEF, sem aparente 

conexăo corn os fatas investigados nos presentes autos; 

140. REPRESENTA pela remessa de oficia judicial a Superintendencia 

Regional de Policia Federal em Minas Gerais, instrufdo com copia de fis. 80/92, 

837/838 e 915/916, requisitando a instaura~âo de inquerito policial, a fim de 

identificar o final e real beneficiario dos valores transferidos para a empresa FOUR 

FACTORING RICARDO & VASCONCELOS, bem como a suposta existencia de indicios 

da prătica dos crimes de corrup~âo passiva (artigo 317, do C6digo Penal) e lavagem 

de dinheiro (artigo 1Q, da Lei nQ 9.613/98). 
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SERVI~O PUBLICO FEDERAL 
MI- DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL 

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE sAo PAULO 
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STI- GINQ 

DPF/MJ 

A_ ~2-\~ 
Rub: 'p.. 

141. REPRESENTA pela medida de compartilhamento de provas das pe~as 

e informar;:6es produzidas no presente inquerito, visando a instrw;ao do Inquerito 

3595/DF, de relatari a do Ministro Marca Aurelio de Mella, do Suprema Tribunal 

Federal, o qual versa sobre o 5UpOStO domfnio de ARTHUR LIRA e BENEDITO DE 

LIRA na empresa estatal Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), por meio 

da qual tambem teriam recebido vantagens indevidas, fato diversa e distinto da 

presente investigar;:ao. 

142. REPRESENTA pela decisâo judicial acerca da manutenl;âo ou nao de 

sigila sobre a colaborar;:ao premiada de RICARDO RIBEIRO PESSOA, em razao do 

disposto no artigo 7Q
, § 3Q, da Lei nQ 12.850/2013. 

143. Apresenta, ainda, em separada, REPRESENTA(:ÂO pela suspensăa do 

exercicio das fun~oes em relae;ao a ARTHUR LIRA e BENEDITO DE LIRA, nos 

termos dos artigos 282 e 319, inciso VI, do C6digo de Processo Penal. 

144. Pela exposta, submeto o presente fi. apreciae;ao de Vossa Excelencia, para 

que, depois de ouvido o Procurador-Geral da Republica, determine o que melhor 

convier aos interesses da Justie;a. 

Brasilia/DF, 28 de agosto de 2015. 

MILTON FORNAZARI IUNIOR 

Delegado de Policia Federal 
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PET 5285 

CERTIDĂO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<;iio 
a advogada Liliane Silva Souza, OAB/DF 36.267, e 
recebeu midia digital contendo c6pia ate a fi. 273, 
corn exce<;iio da decisiio proferida em 06 de mar<;o 
de 2015 do referid 

Assinatura:---,:!:-:';:-;=Z:~;:;::;---T-1!L.:.-,,-l.::.cl_._ 

Brasîlia, 09 de mar<;o de 2015. 

~I De i t rreira 
Matri ula 2190 
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INQ 3994 

CERTlDAO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se\;ăo 
o advogado Odilon Schwerz Burtet, OAB/RS 
76.289, e obteve midia digital con ten do copia 
integral ate a fi. 590 do referido processo . 

OAB/ 

Brasflia, 16 de mar\;o de 2015 . 
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CERTIDAO 

Nesta data, o Of. Eduardo Botao Pelella, Procurador Regional da Republica, 

compareceu ao gabinete do Ministro Relatar, onde tomou ciencia das decisoes 
proferidas nas inqueritos abaixo indicados, delas levando copia. 

3983 (despachos de 31/03/2015 e 15/04/15, decisao de 15/04/2015); 
3998 (despachos de 06/04/15 e 14/04/15, decisao de 15/04/2015); 
3977 (despachos de 17/03/15, 13/04/15 e 14/04/15); 
3986 (despachos de 18/03/15, 13/04/ 15 e 14/04/15); 
4005 (dois despachos de 14/04/15); 
3997 (despacho de 14/04/15); 
3991 (despacho de 14/04/15); 

3983 (despacho de 31/03/15, decisao de 15/04/15); 
3982 (despachos de 06/04/15, 09/04/15 e 14/04/15); 
3988 (despachos de 11/03/15, 07/04/15 e 14/04/15); 
3963 (despachos de 17/03/15, 18/03/15 e 14/04/15); 
3989 (despachos de 12/03/15, 18/03/15, 19/03/15, 23/03/15, 06/04/15, 

08/04/15, 09/04/15, 13/04/15 e 14/04/15; decisaes de 10/03/15 e 
15/04/15); 

3996 (despachos de 20/03/15 e 14/04/15; decisao de 15/04/15); 
3994 (despacho de 14/04/15; decisa o de 15/04/15); 
4000 (despacho de 14/04/15; decisa o de 15/04/15); 
3980 (despacho de 14/04/15; decisa o de 15/04/15); 
3978 (despacho de 14/04/15); 
3984 (despacho de 14/04/15); 
3995 (despacho de 14/04/15); 
3993 (despacho de 14/04/15); 
3999 (despacho de 14/04/15); 
3883 (despacho de 14/04/15; decisa o de 06/03/15); 
3992 (despacho de 14/04/15); 
3985 (despachos de 13/03/15 e 14/04/15); 
3990 (despacho de 15/04/15); 

3979 (desp;cho dT//04/15). 

CIENTE:(~ 
~ ~ I 

\ 
\ 
\ Brasflia, 15 de abrr;015. 

fABIAN6'L.~A 
Matri9Cla 2535 
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INQ 3994 

CERTIDĂO 

Certifica que, nesta data, compareceu a esta Se9aa 
a Dra. Bruna Silveira, OABIDF 29.005, advagada 
canstituida nas autos, e abteve copia da decisaa de 
15/04/2015, ficando ciente da mesmo . 

OABfî'5F 29.005 

Brasilia, 16 de abril de 2015. 

nO"T<S ~FERREIRA 
Ma'tricula 2190 
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INQ.3994 

CERTIDĂO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta o Sr. 
Gabriel Neto Lima, RG 2.810.578, e recebeu mîdia 
digital contendo copia das peti<;;6es n° 17.419 e n° 
16.902, incluindo as mîdias nelas acostadas do 
referido processo . 

./ RG 2.810.578 

Brasilia, 17 de abril de 2015 

Q\ DENIS MAi\rIN~FERREIRA 
,\ Mat~la2~ 
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CERTIDAO 

Certifico gue, nesta data, compareceu a Se~ao de 
Proces sos Originarios Criminais o Sr. Andre Luis 
Acosta dos Santos, Escrivăo de Poli eia Federal, 
matricula n08676, lotado no GINQ-COGER-DPF, acasiao em 
gue tomou ciencia e recebeu copia das decls6es 
proferidas nesta data nos proces sas abaixo 
relacionados (referentes a dilayao de praza), bem coma 
das respectivas manifesta~6es da Procuradoria-Geral da 
Republica. 

INQUERITOS: 
3999; 3998; , 

I 
3883; 
4000; , 

/ 
3978; 
3991 ; , 

/ / /' 
3984; 3992; 3993; 

39-97; 3980; 4005." 
~ .... "-

/ 
3994; 

/ 

3995; 

Recebido em 30/04/2015: __ ~ __ ~~~~~~~~~~~ ___ 

Brasilia, 30 ~)br)l de 2015 

b
. ;/vv' 

Fa laDO dejAZevedo Moreira 
Analista Judic"ârio - matricula 2535 

\ " ')..,) 
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INQ.3994 

CERTIDĂO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<;ăo o 
advogado Fâbio Pires Fialho, OAB/DF 34.141, e 
recebeu midia digital contendo c6pia integral ate a fi. 
590 do referido processo . 

Advogado: __ 7J= . ~"",-::C-c-,""",,' t-~~~L-:-':"'::"":'------
~ABroi345'4Î 

Brasilia, 12 de maio de 2015. 

0/ DEN INS FERREIRA 
MatrÎcula 2190 
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INQ.3994 

CERTIDÂO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<;iio 
a estagiâria N atalia Rodrigues Leandro, OAB-E 
12.513 e obteve midia digital contendo copia 
integral dos 2 volumes ate fls.590 do referido 
processo . 

OAB-E 12.513 

Brasilia, 13 de maio de 2015. 

(l/ DeniA' Ferreira 
( Matricula 2190 
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INQ.3994 

CERTIDĂO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Segâo o 
advogado Fabio Pires Fialho, OAB/DF 34.141, e 
recebeu midia digital contendo as seguintes c6pias: 
despacho proferido em 14/04/2015; decisâo proferida 
em 15/04/2015; despacho proferido em 29/04/2015; 
petigâo n° 16.902/2015; petigâo n° 17.419/2015; 
petigăo n° 18.986/2015; petigăo n° 19.294/2015 do 
referido processo. 

Advogado: __ ...;J~~"';:<"'-:'==·7"~:""""',L~-=""-"' __ 
OAB;DF34J4Î 

Brasilia, 15 de maia de 2015 . 

<.<\ DEN~NS FERREIRA 
Matrfcula 2190 
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INQ.3994 

CERTlDĂO 

Certifica que, nesta data, campareceu a esta se"âa a 
estagiâria Gabriel Neta Lima RG SSP/DF 2.810.578, 
e recebeu mîdia digital cantenda copia da peti"âa n° 
32116/2015 e mîdias da referida processa 

/' . RG 2.810.578 

Brasîlia, 26 de junha de 2015 

(\ 

~\ DEN:J)· ,J-r rll~'" ERREIRA 
. Matricula 2190 
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INQ.3994 

CERTIDĂO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se"ao o 
Sr. Gabriel Neto Lima, RG 2810578 e recebeu midia 
digital contendo c6pia integral do volume 2 ate fi . 
590 e das peti,,6es n° 32.298/2015 eno 32.12612015 
do referido processo. 

/' RG 2810578 

Brasilia, 30 de junho de 2015 

'1 DENIS ~RRElRA 
Matricula 2190 
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INQ.3994 

CERTlDÂO 

Certifico gue, nesta data, compareceu a esta Se<;;iio 
a Ora. Liliane Silva Souza, OAB/OF 36.267 e 
obteve mîdia digital contendo c6pia integral dos 2 
volumes ate fls.590 do referido processo . 

5AB/ 6
:267 

Brasîlia, 02 de julho de 2015. 

~l Oerns'MllitHlM~relfa 
Matr cula 2190 
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a';',r/rma Jr-r/icidl'la 

0'(lg/70 rk m""flI,1OJ fJJnj;ill,d,..,(;,; YJ?,..,:m/'IlGr:'; 

INQ N. o 3.994 

CERTIDÂO 

Certifica que alterei a 
constar Cleber Lopes e out ros coma 
investigado Benedito de Lira. 

autua<;ao para 
advogados do 

Brasilia, 31 de agosto de 2015 . 

Roberta Borges de Barros 
Matricula 2.419 
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TERMO DE JUNT ADA 
Junto a cstes aulos o protocolado de n" l6 So :::2.. /2()15 
que scguc. 
Bra"flia,~de ~1~ de2015. --ROBERT A BORGES DE BARROS 

Matrfcula 2419 
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SERVlt;:O PUBLICO FEDERAL 
MI - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL 

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ 

Oficio n' 181/2015-DICOR/GINQ/DPF 

A Sua Excelencia o Senhor 
TEORI ZAVASCKI 
Minîstro-Relator 
Suprema Tribunal Federal 
Brasilia/DF 

Referencia: Inquerito n' 3994/DF (RE n' 24/2015-1) 

Brasilia, 13 de abril de 2015. 

Assunto: Requerimento de prazo (artigo 230-C, § l Q, do RISTFl) 

Exme. Ministro-Relator, 

1. Trata o inquerito em referencia (copia integral no DVD anexa) da 

apura.;ao da materialidade e autoria do suposto recebimento de vantagens indevidas 

por ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA (ARTHUR LIRA) e BENEDITO DE LIRA, para si 

ou para outrem, no primei ro semestre de 2010, em razao das funt;5es publicas por eles 

exercidas (parlamentares federais), decorrente do repasse de valores oriundos do 

sobrepre~o em obras da PETROBRĂs, por intermedio de ALBERTO YOUSSEF e de 

doaţ6es oficiais, alem da subsequente pratica da ocultac;ăo dos valores indevidamente 

recebidos, o que configuraria a pratica dos crimes previstos no artigo 317, do C6digo 

Penal, e no artigo 1Q
, da Lei nQ 9.613/98, sem prejuizo de outros que porventura 

venham a ser descobertos no curso da investigat;ao . 

1 HO Re/ator poderd deferir a (JroUQggţdo do proza sab requerimento fundamentado do autoridade policial ou do 
Procurador·Gerof da Republica, que dever{jo indicar as diligencias que fa/tam ser concluidas. H 
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SERVI~O PIlBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL 

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ 

1- DAS DILIGENCIAS: 

2. Expedido memorando a Superintendencia Regional de Polida Federal 00 

Parana â fi. 594, solictando a pesquisa e anâlise do material apreendido, a fim de se 

obter informa~5es e provas relacionadas aos fates ora investigados. 

3. Expedido oficios ao Banco Central as f]s. 602 e 635, solicitando infonnar 

se jOAO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO e as empresas em nome deIe, bem 

como a CAMARA & VASCONCELOS LOCA~Ao E TERRAPALANGEM LTDA., possuem ou 

nao autorizac;:ao para a captac;:ao de recursos de tereei ros no mercado financeiro. 

4. Realizada a oitiva de jOAO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, em 

Terme de Declarac;:6es as fis. 610/615. 

5. Pesquisa as fis. 616/630, acerca dos investigados ARTHUR LIRA, 

BENEDITO DE LIRA, jOAO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, bem corn o das 

empresas MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATisTICOS LTDA e 

EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA. 

6. Memorando expedido â fi. 634, a fim de se obter informac;:5es relativas 

aos socios da empresa CÂMARA & VASCONCELOS, relac;:ăo de funcionârios bem coma 

ace rea das doat;oes eleitoriais efetuadas para ARTHUR LIRA. 

7. Em relat;ao aos investiga dos ARTHUR LIRA e BENEDITO DE LIRA, em que 

pese os esfor~os realiza dos para a intima~ao de ambos, a oitiva do primei ro foi 

design ada para 14/04/2015 e a do segundo para 17/04/2015, conforme certidăo de 

ns. 607 e ns. 
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SERVI~O PUBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL 

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ 

II- DA NECESSIDADE DE PRAZO PARA CONTINUIDADE DAS DILIGENCIAS. 

8. A anălise do material apreendicb no âmbito da Opera~ao Lava lata, ainda 

pendente, revela-se imprescindivel para o esclarecimento dos fatas investigaoos, por 

parte resta Autoridade Policial nos termos 00 artigo 6Q, do C6digo de Processo Penal 

9. Em razao disso, equipe de coleta e analise do material apreendidJ e que 

sirva para a elucidaf):ao do presente Inquerito estâ sendo montada e encontra-se em fase 

de conhecimento ro contexto probat6rio e do assunto investigativo, a fim de otimizar o 

tratamento de dados que venham a robustecer as provas e, sobretudo, corroborar o 

quanto apontaoo pebs investigados que tiveram homobgadas suas colaboral,;oes 

premiadas. 

10. Importante salientar que duas das nave fases ostensivas da OPERA<;:ÂO 

LAVA JATO concentraram~se em medidas envolvendo empreiteiros e operadores, 

restanoo, neste momento, o aprofundamento dos elementos de prova ja colhidos sob a 

"otica da presente investigac;:ao, que envolve o nucleo politico 00 esquema criminoso. 

11. AJem disso, aguarda~se resposta do Banco CentraL em relac;:âo a existencia 

ou nao de autorizac;:ao para que JDĂD CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO e suas 

empresas possam captar recursos de terceiros, na qualidade de instituic;:âo financeira, 

uma vez que consta 005 autos a fundada suspeita de que ele teria atuaoo coma "agiota", 

captando recursos de terceiros, em especial dos parlamentares ARTHUR LIRA e 

BENEDITO DE LIRA. 

12. Demais disso, faz~se necessaria a dilac;:âo do prazo para a realizac;:âo das 

oitivas dos investigacbs ARTHUR LIRA e BENEDITO DE LIRA, que ainda nao se 

apresentaram nesta Policia Federal 
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SERVI~O PUBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL 

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ 

13. Diante ro exposto, requer a Vossa Excelencia a concessao do prazo 

regimental de 60 dias, nos termos do artigo 230-C, caput, e § l Q, do RISTF, para se dar 

continuidade as diligencias Ofa apontadas, sem prejulzo de outras que se mostrarem 

uteis ao deslinde das investigal;oes. 

Respeitosamente, 

MIL TON FORNAZARI JUNIOR 

Delegado de Policia Federal 
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Secretaria Judiciaria 

Seţao de Atendimento Presencial 

CERTIOĂO 

Pelicăo n. 16.90212015 

Certifico e dou fe que, no dia 13/4/2015, fiz o recebimento da peticăo 

protocolizada sob 4::: epigrafe, 

(DVD·R). Eu, ~ , 
acompanhada de uma midia 

Katia Cronemberger, tecnico 

judiciario, subscrevi. Selfăo de Atendimento Presencial . 
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INQUERITO 3.994 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(A/s)(ES) 

INVEST.(A/S) 

Aov.(A/S) 

INVEST.(A/S) 

Aov.(A/S) 

:MIN. TEORI ZAVASCKI 

: MINISTERIO PlJBLICO FEDERAL 

:PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 

:BENEDITO DE LIRA 

:SEM REPRESENTA<;ĂO NOS AUTOS 

:ARTHUR DE LIRA Ou ARTHUR CESAR PERElRA 

DE LIRA 

:PIERPAOLO CRUZ BOTTINI E OUTRO(A/S) 

DESPACHO: 1. Diante do requerimento protocolado como petic;ăo 

16902/2015, de-se vista ao Ministt,rio publico. 

2. Oportunamente, junte-se. 

Publique-se 

Intimem-se. 

Brasilia, 14 de abril de 2015 

Marcio Schiefler Fontes 

Juiz Instrutor 

Documenta assinado digitalmeflte 

DOaJmento assinado digitalmente confonne MP n° 2.200-212001 de 2410612001, que institui a Infraestrulura de Chaves POblicas Brasileira . rCP-Brasil. O 
documenta pode ser acessado no endereţO eletrOnico http://www.stf.jus.brlportallaulenticacaolsobonumero 8239956. 
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STF 102.002 

TERMODEJUNY~14 /;) 
Jumo a e~tes autos o pro o t calada de n ~ 

quc sc.gue. 31 de ~10 de 2015. 
Brasfha, -_. ~(J~~"""=-- S 

-l-- BORGES DE BARRO ROBERTA 
Matricula 2419 

/2015 
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MINISTERIO PUBLICO FEDeRAL 

Procuradoria-Geral da Republica 

N°(;J3 r'7'12015 -ASJCRIM/SAjlPGR 
Inquerito n° 3994 
Relator : Ministro Teori Zavascki 

o Procurador-Gcral da Republica vem perante Vossa 

Exce1encia requerer, consoante elementos fâticos e jurîdicoş a 

segmr expostos. 

Confonnc e de conhecimento de Vossa Excelencia, os 

diversos Inqueritos instaurados perallte esse Supremo Tribunal 

Federal para apurar os fatos narrados na intitulada "Operaeyao Lava 

]ato" estăo pendentes de anâlise de pedidos de prorrogac;:ao de 

prazo pelo Ministerio Publico Federal. 

Porem, em razao de nccessidade de melhor organizac;ăo da 

estrategia e planejamento do titular da aeyao penal, mais 

especificamente o "modo como se desdobra a investigaeyăo e o 

juizo sobre a convelliencia, a oportunidade ou a necessidadc de 

diligencias tendentes il convicc;:ăo acusataria", gue "săo atribuic;oes 

exclusivas do procurador-geral da Republica, mesmo porque o 

Ministerio Publico, na condic;:ăo de titular da ac;:ăo penal, e o 

verdadeiro destinatario das diligencias cxccuţadas1t , conforme 

decisăo proferida neste InquCrito porVossa Excelenei., re~ 
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PCR 

se, na data de ontem, ao Diretor-Gcral da Polîcia Federal, por 

ocasiăo dos pedidos de prorrogayao de prazos, a suspensâo das 

oitivas programadas para os dias 15, 16 e 17 de ahril de 2015, 

conforme oficio em anexo. 

Nada obstante, a PaHeia Federal entendeu gue deveria haver 

uma ardem judicial cleste Ministro Relatar para tanto . 

Embora entenda desllccessâria, pOlS, conforme constau, a 

cOllvcniencia e oportunidade das medidas investigaterias [oram 

deferidas ao Procurador Geral da Republica, requer-se seja 

dcterminada a suspensao das oitivas durante o perîodo 

mencionado, para gue possa ser reavaJiada, pela titular da ar;ao 

penal, a Ilccessidade e a oportunidade de tais diligencias, assim 

como de todas as demais a serem realizadas, podendo-se, assim, ter 

uma melhor vÎsăo global das diligencÎas necessarÎas para formar a 

Opil1io delicti ministerial. 

Brasilia (DF), 15 de abril de 2015. 

1d,~o~ M~ de Barros 

Procurador-Geral da Republica 

", 
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M.1NISTÎ7IU( 1 P(qll.lt:() r:EIlI:RAL 

Pr"'"llnHhHÎ:'-(';l'ral ,Ia RI'I'l',bli'"il 

OFiclO N" 475/CAH/i'C" 

.. ~ ...... , .. ,.~"".,'" ..• ,., .. , 
~,'-.,,'~'" "'., .... , """." -"."." ,'", 

Brasilia, '.'1 de :t\"nil de 201 S. 

St'JlllOr .I)iretor-( ;er:rl. 

A p.tr tit' c{1ll1pn111ent~·I-lo. por lH.-'ces~ldadt' dt' ;](.1cqua(lo da \IIVeS[I

g:H;;io, hern CO!llfl de' l"l'lt!l1~l() cnn.1l1I1t:l p:1r:l rL'defini(:lfl da ~'str;lrL'~l:1 cum o 1 kk:

!o!:ldo tit- Pulîcr;r JTderal Thl;J,ţ!(l tvbeh,hio I lehhary t' Sll;l l'lJlIlPl!. ['(H IIC1Si;IO dos 

pedido<.; de prc.\JTO!:!-.H.';IO do, 1'1":1/05. lTqui"ilO :1 V{)~S',I Exrl'l(:llri:r ,1 ~mpt'ns;lo (bs 

()lriv:ls progr:ull;\(L1S P,II"1 (h t]l:rs IS. 1(, (' 17 dc :dlril de ~Or5. n:bcioll;l\l:-!s :]1) C:l~() 

L.l\·aJaw. UHlfofllH' rcL'~:,ll) ,Ihalxo. 

- Sr. Rohertn Tl'L'\.l'ln: 

- 1 kplludo FI.-',b·:d ~r !\nhur d~' Lira: 

- Sr. Ak~,ll1drtJl(l ,\kllelr; 

A lell (1 n",lIl H'!l\ \.'. 

,. ., 
!. 

Mont·ciro 

.1\ "-II.) r:.;,;CI.·I;'lh:I:1 <) :-",,"ho1' 
LEANJHU) 1 11\ t r:LL( ) ( :( )[ Î1.:11 \It 1-\ 
1 )ir('!or~( ;l'r,tl dn I )Cp.lfl.llIlClH" ,le ,,<,II\.LI h'dn,d 
':,A\ Qnadr:1 ('.II)t .. ·s '1/11). Ei!. Sl"k 1)I)f~ 
71)11.'17 ')Oil -- Hr.l,ill:I-1 \F 
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INQUERITO 3.994 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTORC~/s)(ES) 

PROC.(AlS)(ES) 

INVEST.(AlS) 

ADV.(A/s) 

INVEST.(AlS) 

: MIN. TEORI ZAVASCKI 

:MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

: PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 

:BENEDITO DE LIRA 

:SEM REPRESENTA<;ĂO NOS AUTOS 

:ARTHUR DE LIRA Ou ARTHUR CESAR PEREIRA 

DE LIRA 

ADV.(A/s) : PIERPAOLO CRUZ BOTTINI E OUTRO(A/s) 

DECISĂO: 1. Trata-se de requerimento do Procurador-Geral da 

Republica nes seguintes termos: 

"[ ... J em razâo de necessidade de melhor organiza\âo da 

estrategia e planejamento do titular da a~ăo penal. mas 

especificamente o 'moda coma se desdobra a investigafiio e o juîzo 
sobre a conveniencia, a oportunidade ou a necessidade de diligencias 

twdentes iI conviq:iio acusatâria', que 'saa atribuifoes exclusivas do 
Procurador-Geral da Republica, mesmo porque o Minisftrio Publica, 

na condipio de titular da Qfiio penal. e o verdadeiro destinatario das 
diligblcias executadas', conforme decisâo proferida neste 

Inquerito por Vossa Excelencia, requisitou-se, na data de ontem, 

ao Diretor-Geral da Policia Federal. por ocasiăo dos pedidos de 
prorroga~ăo de prazos, a suspensăo das oitivas programadas 
para os dias 15, 16 e 17 de abril de 2015, conforme oficio em 

anexo. 

Nada obstante, a Policia Federal entendeu que deveria 
haver uma ordem judicial deste Ministro Relator para tanto. 

Embora entenda desnecessaria, pois, conforme constou, a 

conveniencia e oportunidade das medidas investigat6rias foram 
deferidas ao Procurador-Geral da Republica, requer-se seja 

determinada a suspensăo das oitivas durante o periodo 

mencionado, para que possa ser reavaliada, pelo titular da a~ăo 
penal, a necessidade e a oportunidade de tais diligencias, assim 
como de todas as demais a serem realizadas, podendo-se, 

assim, ter uma melhor visăo global das diligencias necessarias 

para formar a opinio delicti ministerial". 

Documento assinado digilalmente conforme MP n" 2.200-212001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereco eletrOnico http://www.stf.jus.brlportallaulenticacaofsobonumere8245096. 
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INQ 3994/DF 

2. A exposi~ăo do titular da a~ao penal da conta de se ter 

estabelecido a necessidade de oficiar it autoridade polidal corn copia 

desta decisao, no sentido de atender a suspensâo requerida pela 
Procurador-Geral da Republica. 

Cumpra-se. 

Publique-se. Intime-se. 

Brasilia, 15 de abril de 2015. 

Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 
Documenta assinado digitalmente 

2 

Documenta assinado digitalmenle conforme MP n" 2.200-212001 de 24108/2001, que institui a Infraestrulura de Chaves POblicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documenta pode ser acessado no ende~ elelrOnico http://www.stf.jUS.br/por1aYaulenticacao/sobo numero 8245096. 
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INQ 3994 

Ciente em 14/04/2015 . 

CERTIDĂO 

Certifico que, nesta data, o Dr. Eduardo BoUio Pelella, Procurador Regional da 
Republica, compareceu ao gabinete do Ministro Relatar, onde tomou ciencia do 
despacho proferido nesta data, relativa ao requerimento de dilac;ăo de praza 
formulado pela Departamento de Pollcia Federal. Na ocasiao, foi-Ihe entregue 

copia do despacho e do requerimento. 

Brasilia, 14 de ~~~ 2015. 

FASIA O MOREIRA 

Ma ricula 2535 
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A Sua Excelencia o Senhor 
LEANDRO DAIELLO COIMBRA 

FAX 

Diretor-Geral do Departamento de policia Federal 

INQUERITO NQ 3.994 
AUTOR: Ministerio Publica Federal 
INVESTIGADOS: Benedito de Lira 

Arthur de Lira ou Arthur Cesar Pere ira de Lira 

Senhor Diretor-Geral, 

comunico-lhe que, nos termos da decisao cuja copla 
segue via fax, proferida nos autos identificados em epigrafe, 
deferi a suspensao das oitivas programadas para os dias 15, 16 e 
17 de abril de 2015, ja requerida pela Ministerio Publica 
Federal, mediante o Oficia n 2 47S/GAB!PGR (reproducao anexa). 

Acompanha este expediente copia da promo~ao ministerial 
4t protocolada nes ta Carte coma Peticao 17419/2015. 

Atenciosamente, 

Ministro T ORI ZAVASCKI 
Relator 33
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" I RELAT VEI [F TRANSI< 1 
HORA 1214/15/21315 17: 11 
NOME S BAIXA EXPEDI~AO 
FAX 61-33234786 

~ Il- TEL 61-321749% 

.-------G~~~~TI~'----------___, 
f 

• 
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DIA/HORA 
NR. FAX/NOME 
DURACAD 
PÂGINAS 
RESlLT 
MODD 

04/15 17: 09 
21212484"19 
00:el1:'L.7 
06 
OK 
NORMAL 
ECM 
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S T F 102.002 

'3 

TERMO DE JUNT ADA 
Junto a estes autos o protocolado de rf I ~ C) B G !lOI5 
quc scgue. 

Brasflia, 3 I~ ~-l (j de 2015. 

ROBERTA BORGES DE BARRQS 
Matrîcula 2419 
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Suprema Tribunal Federal 
16:31 0018986 

IIIIIIIIIIIII IIII II IIIIIIIIIIIII 

MINISTERIO P(JBLICO FEDERAL 

procuradoria-Geral da Republica 

N° 12015 - ASJCRIM/SAJ/PGR 
Inquerito n° 3994 
Relator : Ministro Teori Zavascki 

Trata-se de solicitar;:ao de prorrogar;:ao de prazo no inquerito 

epigrafado . 

Ao deferir o requerimento de instaurar;:ao deste e dos 

demais inqueritos relativos a congressistas no âmbito do caso Lava 

Jato, Vossa Excelencia fixou, como premissa e criterio da respectiva 

condur;:ao, gue 11(. . .) instaurado o i'lquerito, nao cabe ao Supremo 

Trihunal Pederal inteiferir na formarâo da opinio delicti (. . .) o modo 

como se desdobra a investigaţâo e o ju{zo sobre a eonventencia, a 

oportunidade ou a necessidade de diligencias tendentes el convicţâo 

acusatâria saa atribuirâes exclusivas do Procurador-Geral da Repuhlica 

(. .. ), mesmo porque o Ministerio Puhlico, na condirao de titular da arao 

penal, e o 'verdadeiro destinatârio das diligencias exeeutadas'." 

Passada, emao, a fase de deflagrar;ao dos inqueritos. impende 

agora adequar a respectiva tramitar;ao as diretrizes gue, a juizo do 

Procurador-Geral da Republica, mais se prestam a elucjdar;ao dos 

fatos, na linha definida pelo STF. r 33
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\-R, ? 2-

No prazo gue lhe foi concedido, a PoHeia Federal nao / 

concluiu as diligencias requisitadas. 

Ah~m disso, a Polîcia Federal indicau diligencias adicionais, 

com as quais concorda o Ministerio Publica Federal. 

Pela exposto, o Procurador-Geral da Republica requer: 

(1) a prorroga<;:ao do prazo para a conclusăo do inquerito 

epigrafado por mais 60 (sessenta) dias, considerada a existencia 

de diligencias pendentes, nas termos do art. 230, §1°, parte final, 

do Regimento Interna do STF, nomeadamente as seguintes: 

(i) ccleta, dentre o material apreendido por ardem da 13a Vara 

Federal de Curitiba e produzido no casa Lava Jata, de quaisquer 

evidencias gue contribuam para o completa esclarecimento dos 

fatos ora em apura<;:ăo; 

(ii) resposta do Banco Central sobre a existencia de autorizayăo de 

JOĂO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO e de suas 

empresas para captar recursos de terceiros, na qualidade de 

instituiyăo financeira; 

(iii) oitiva de EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE; 

(iv) oitiva dos parlamentares ARTHUR LIRA e BENEDITO DE -

2 de 3 
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LIRA, preferenciaImente apas o cumpnmento das demais 

diligencias aqui indicadas. 

(2) que seJa determinado a autoridade policial que somente 

execute as inquiric;oes pendentes median te previo ajuste corn o 

Procurador-Geral da Republica sobre tempo, local e configurayao 

dos respectivos atos; 

(3) que sep determinado a autoridade policial que informe 

semanalmente ao Procurador-Geral da Republica, por meio 

escrito ou eletr6nico e de forma sintetica, todo e qualquer 

acrescimo aos autos do inquerito epigrafado, como forma de 

permitir o acompanhamento pari passu da investigayao e de evitar 

a vinda dos autos a Procuradoria-Geral da Republica para 

prorrogayoes. 

Brasilia (OF), 21 de abri! de 2015. 

~7~ Jt/; M~O,{ (:ros 
Procurador-Geral da Republica 
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INQUERITO 3.994 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A!S)(ES) 

PROC.(A!S)(ES) 

INVEST.(A!S) 

ADV.(A!S) 

INVEST.(A!S) 

: MIN. TEORI ZA V ASCKI 

:MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

: PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 

: BENEDITO DE LIRA 

:SEM REPRESENTA<;:ÂO NOS AUTOS 

: ARTHUR DE LIRA Ou ARTHUR CESAR PEREIRA 

DE LIRA 

ADV.(A!S) :PIERPAOLO CRUZ BOITINI E OUTRO(A/S) 

DESPACHO: 1. Trata-se de requerimento (autuado como peti~ao 

16902/2015) de prorroga~ao de prazo para conclusao de diligencias, 

formulado pela autoridade policial. Com vista, o Procuradar-Geral da 

Republica manifestou-se pela deferimento do pedido de prorroga~ao de 

prazo e apresentou requerimentos diversos. 

2. Na decisâo que autorizou a abcrtura do inquerito, ficou 

consignado o seguinte: 

"3. Cabe registrar, por outro lada, que, instaurado o 

inquerito, nâo cabe ao Suprema Tribunal Federal interferir na 
forma\ao da opinia delict;. E de sua atribuic;ăo, na fase 

investigat6ria, controlar a legitimidade dos atos e 

procedimentos de coleta de provas, autorizando ou năo as 

medidas persecutorias submetidas a reserva de jurisdil;ăo, 

coma, por exemplo, as que importam restric;ăo a certos direitos 

constitucionais fundamentais, coma o da inviolabilidade de 

moradia (CF, art. Sil, XI) e das comunica~6es telef6nicas (CF, art. 

511, XII). Todavia, o modo como se desdobra a investiga~ăo e o 

juizo sobre a con veniencia, a oportunidade ou a necessidade de 

diligencias tendentes il convic~âo acusat6ria sâo atribui~6es 

exclusivas do Procurador-Geral da Republica (Inq 2913-AgR" 

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Tribunal Pleno, DJe de 21-6-

2012), mesmo porque o Minish~rio Pliblico, na condi~ăo de 

titular da a~ăo penal, e o 'verdadeiro destinatario das 

diligencias executadas' (Re! 17649 MC, Min. CELsa DE 

Documento assinado digîtalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 2410812001, que institui a InfraestrubJra de Chaves Pub!icas Brasi!eira -ICP-Brasil. O 
documenta pode ser acessado no ender~ eletr6nico http://www.slf.jus.brlportaVautenticacaoJsobonumero8353616. 
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INQ 3994/DF 

MELLO, Dje de 30/5/2014)." 

Essas afirmac;oes buscaram, fundamentalmente, definir O nivel de 

interferencia do Peder Judiciârio na fase de investigac;âo. Nâo se 

destinaram, certamente, a fazer juizo ou a delimitar os campos de atuac;âo 

das autoridades encarregadas de dar efetiva execw;âo ao inquerito 

instaurado. A afirmac;âo de que "o moda coma se desdobra a investigac;âo 

e o juizo sobre a conveniencia, a oportunidade ou a necessidade de 

diligencias tendentes a convicc;âo acusat6ria saa atribuic;oes exclusivas do 
Procurador-Geral da Republica", pois, afinal, e ele o "verdadeiro 

destinatario das diligencias executadas" I deve ser entendida nesse 

contexto, ou seja, de se referirem a âmbito de atuac;ăo que, em prindpio, 

năo e assumido pela Pader Judiciario. Năo podem tais afirmac;6es serem 

compreendidas como destinadas a prejudicar a competenda da 

autoridade polidal, que exerce autentico poder-dever de "reunir os 

elementos necessarios il conclusao das investiga~6es, efetuando as 

inquiri<;6es e realizando as demais ditigencias necessarias a elucida~âo 
dos fatos, apresentando, ao final, pe~a informativa" (art. 230-C do RISTF). 

Reitera-se, portanto, que, como destinatario das investigac;6es e 

interlocutor natural e direto corn o Judiciario - recaindo sobre seus 

ombros, ao final das contas, a grave responsabilidade de requerer o 

arquivamento do inquerito ou oferecer a a<;ao penal -, o Ministerlo 

Publico certamente assume papei ainda mais proeminente na fase 

investigat6rla na hip6tese de prerrogativa de foro, naturalmente 

podendo, sempre que julgar necessario, indicar diligencia's 

complementares as promovidas pela autoridade polidal ou' requerer 

providencias que estejam sujeitas a reserva de jurisdic;ao. Mas esse papei 

instirudonal, para ser exitoso, nao deve prescindir do indispensavel e 

decisivo concurso da autoridade policial. 

Sendo assim, e do mais elevado interesse publico e da boa presta~ăo 

da justi<;a que a arua~ao conjunta do Ministerio Publico e das autoridades 

policiais se desenvolva de forma harmoniosa, sob metodos, rotinas de 

trabalho e praticas investigativas adequadas, a serem por eles mesmos 

definidos, observados os padr6es legais, e que visem, adma de qualquer 

2 

Documento assinado digilalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/0812001. que institui a Infraestrutura de Chaves Pliblicas Brasileira -ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereco eletrOnico http://v.ww.stl.jus.br/portallautenticacao/sob o numero 8353616, 

33
88

69
01

89
0 

In
q 

39
94



• 

• 

INQ 3994/ OF 

DutrQ objetivo, it busca da verdade a respeito dos fatos investigados, pele 

mode mais eficiente e seguro e em tempo mais breve possivel. 
Comportam-se nessa definic;âo do metode, de atuac;ao harmoniosa e 

conjunta do Minisb!rio Publico e da autoridade polidal as providencias 

requeridas no item 2 (ajuste previo do local e data para as inquiri<;6es 

pendentes) e no item 3 (determina<;ăo que a autoridade polieial informe 

semanalmente "qualquer acrescÎmo aos autos do inquerito epigrafado, coma 
forma de permitir o acompanhamento pari passu da investigario"), defini<;ăo 
essa que, pelas razoes indicadas, dispensa, portanto, a interferencia ou o 

arbitramento judicial . 

3. Ante o exposto, defiro a prorrogac;âo de praza para a conclusâo do 

inquerito, por 60 (sessenta) dias a partir de hoje, a tear do ar!. 230-C, 

caput, do RISTF. Deliro tambem, nessa linha, as diligeneias requeridas 

pela Procurador-Geral da Republica no item 1, Î, ii, Îii, iv. 

Oportunamente, junte-se a peti<;ăo 18986/2015. 
Oficie-se. 

Publique-se. 

Intime-se. 

Brasilia, 29 de abril de 2015. 

Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 
Documenta assinado digitalmente 

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasfleira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no ender~o eletf6nico htlp:/lw.vw.stf.jus.brlportaliautenticacaol sob o numere 8353616. 
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A Sua Excelância o Senhor 
Corregedor-Geral de Palicia Federal 

Inquerito n. 3994 

FAX 

: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

• 
AUTOR(AlS)(ES) 
PROC.(AlS)(ES) 
I NVEST.(AlS) 
ADV(AlS) 
INVEST.(AlS) 
ADV(AlS) 

: PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 
: BENEDITO DE LIRA 

• 

: SEM REPRESENTAc;:AO NOS AUTOS 
: ARTHUR DE LIRA OU ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA 
: PIERPAOLO CRUZ BOTTINI E OUTRO(AlS) 

(Se9ăo de Processos Originarios Criminais) 

De ardem, comunica que o Senhor Ministro Teori Zavascki, Relatar, proferiu 
despacho/decisăo nos autos em epigrafe, cuja c6pia segue via fax. Acompanha este 
expediente c6pia da manifesta9âo do Procurador-Geral da Republica autuada nesta Carte 
sob a Petic;:ăo n° 18986/2015. Respeitosamente, Joăo Bosco Mareial de Castra, Secretarie 
Judiciârio/STF . 

Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-212001 de 24108120Dl, que institui a Infra-estrutura de Chaves P(Jblicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documenta pode ser acessado no endereyo ele!T6nico http://www.stf.jus.br/portaVautenticacaolautenlicarOocumento.asp sob o numero 8354828 
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DIA/HORA 
NR. FAX!NOME 
DURACAO 
PAGINAS 
RESULT 
MODO 

I "EUIT DE VERIF TRANSM 

134/30 21: 40 
20248374 
013:82:113 
07 
OK 
NORMAL 
EeM 

HORA 
NOME 
FAX 
TEL 

0t:P 
{V 

134/313/21315 21:43~ 
S BAIXA EXPEDI~AO 
51-33219182 
51-32174995 
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S T F 102.002 

TERMO DE JUNT ADi\. 
Junlo a eslcs autos o protocolado de n° 1 '1 ~ g y n0I5 
quc segue. 
Brasilia, :, ~ 9.~ţ.-0 de 2015. 

ROBERTABORGES DE BARROS 
Matrîcula 2419 
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11 ____ 
bottinf.s.tamasauskas 

edvogedo6 

EXCELENTisSIMO SENHOR MINISTRO TEO.RI ZAVASCKI, DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

Inq.3.994 

ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, ja 

qualificado nos autos epigrafados, por seus advogados, vem respciwsamente 

perante Vossa Excelenda requerer a juntada do substabelecimemo anexo. 

Nestes termos, 

P. deferimento. 

Brasilia, 23 de abril de 2015 . 

Pierpaolo Cruz Batrini Igor Sam'Anna Tamasauskas 

OAB/SP nO. 163.657 OAB/SP n.o 173.163 

~ ~~ Y2---
T~~ Briigger da Bouza 

OAB/DF n.O 20.883 

HU:I Ih'b Cnltra, 756, (""jutI!" 1:. 
(:"1\~"Lld.". ~a" l',wl". :;1' 

CI':!' U 1415·00n - Td!t',\;C (II) ~J(,'l-1J856 

Sc'r",. If"rt'lL'Lrn Sul, (2\'ild,.:1 D(j, C"ujunT" 
.\.!-ll 1':, 1':diFici" Kn"il :\XL S"I:i~ 11l:!() 

('1021, Bra~ilia. 1)1' 
CI':!' 70316·<)02 - T('I/fn\. (61) ,~j23-22SIl 

33
88

69
01

89
0 

In
q 

39
94



, ... 
I~I 

SUBSTABELECIMENTO 

Subsrabele<;o, corn reservas de jguais~ nas pessoas de FERNANDA URA T6RTIMA, 

• brasileira, advogada, inscrita na OABjDF sah o 0° 38.673, ADEMAR BORGES DE SOUSA, 

brasileiro, advogado, inscrito na OABjDF sob o o" 29.178 e JUAREZ ESTEVAM XAVIER 

TAVARES, brasilciro, advogado, inscr.iro na OABjDF sob o 0° 39.209, todos corn 

cscritario 110 SHIS QL 4, Conjl.lI1to 1, Casa 11, Lago Sul, Brasilia-DF, os poderes que rue 

[aram confcridos por ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA para atuar, em espccial, nas 

autos do Inquerito n.o 3.994, em trâmitc pcrante o Suprema Tribunal Federal. 

• 

Brasilia, 23 de abdi de 2015. 

~'L~ THI~~rsROGGER DA BOUZA 

OAIl/DF 11" 20.883 

Rua lida Cintra. 756, C"'IlJunto 1~, 
COIl,ola<,:j,), Sau l'aulo. SI' 

CEI' 01415-000 - Td/fll:>:: (11) 267<)-3500 

!'dor Ilotdeir" !'ul, (Juadra 06, ConjllntO .\, I~I, E, 
1:.difiC-i" Ih~~il XXI, ;;;'>1la~ 1020 ,,1021, Hr~~ili:l, 1)1' 

CI,:!' 70316·002 - Tc-I/fn~, ((>1) 3323-2250 

33
88

69
01

89
0 

In
q 

39
94



• 

• 

STF 102.002 

TERMO DE JUNTADA 
Junto a cstes autos o protocolado de n° :) ~ . \ ;) b /2015 
quc scguc. 
Brasîlia, ~ de O""O~\'0 de 20]5. 

1-- O 
ROBERT A BORGES DE BARROS 

Matrlcula 2419 
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Supremo Tribunal Federal 

25/06/2015 17:38 0032126 

11IIIII II I I I II I IIIIIIII 
SERVI~O PUBLICO FEDERAL 

MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL 
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ 

Oficio n° 594/2015-DICOR/GINQ/DPF 

A Sua Excelencia o Senhor 
TEORI ZAVASCKI 
Ministro-Relator 
Suprema Tribunal Federal 
Brasflia/DF 

Referencia: Inquerito n° 3994/DF (RE n° 24/2015-1) 

Brasilia, 23 de junho de 2015. 

Assunto: Requerimento de prazo (artigo 230-(, § 12 , do RISTf1) 

Exme. Ministro-Relator, 

1. Trata o inquerito em referencia (copia integral no DVD anexa) da 

apura~ăo da materialidade e autoria do suposto recebimento de vantagens indevidas 

por ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA (ARTHUR LIRA) e BENEDITO DE LIRA, para si 

ou para outrem, no primeiro semestre de 2010, em razăo das func;6es publicas por eles 

exercidas (parlamentares federais), decorrente do repasse de valores oriundos do 

sobrepre;:o em obras da PETROBRÂS, por intermedio de ALBERTO YOUSSEF e de 

doac;6es oficiais, alem da subsequente pratica da ocultar;:ao dos valores indevidamente 

recebidos, o que configuraria a pratica dos crimes previstos no artigo 317, do C6digo 

Penal, e no artigo 1 Q, da Lei nQ 9.613j98, sem prejulzo de outros que porventura 

venham a ser descobertos no curso das investigar;:6es. 

1 "O Re/atar padera deferir a ororroqacăa da proza sob requerimento Jundamentada da autaridade oolicial ou do 
Procuradar-Geral da Republica, que deverao indicar as diligencias que fa/tam ser conc!ufdas." 
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2. 

SERVI~O PUBLICO FEDERAL 
MJ- DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL 

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ 

Ainda restam pendentes a completa analise de todo o material 

apreendido no âmbito da opera.;ao Lava lata, bem coma a analise das medidas de 

colabora.;ao premiada em andamento, a fim de corroborar os indfcios dos fatos i1fcitos 

ja encontrados ate o momento. 

3. Tambem se faz necessario aguardar as respostas aos oficios de fls. 

865/884, expedidos as instituic;:5es financeiras, companhias aereas e operadoras de 

telefonia celular, a fim de comprovar vfnculos e encontros entre os investigados nas 

presentes autos, que possam vir a configurar prova da prâtica de atos ilfcitos. 

4. Por fim, tam bem se faz necessaria a prorrogac;:âo do prazo para a analise 

minunciosa dos fatos constantes de todas as otivas produzidas ate o momento. 

5. Diante do exposto, requer a Vossa Excelencia a concessao do prazo 

regimental de 60 dias, nos termos do artigo 230-C, caput, e § 1 Q, do RISTF, para se dar 

continuidade as diligencias ora apontadas, sem prejufzo de outras que se mostrarem 

Uteis ao deslinde das investigac;:5es. 

Respeitosamente, 

MILTON FORNAZARI JUNIOR 

Delegado de Policia Federal 33
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Secretaria Judiciaria 

Se~ăo de Atendimento Presencial 

CERTIOĂO 

Peli9iio n. 32.126/2015 

Certifica e dau te que, no dia 25/6/2015, fiz o recebimento da peti9ăo 

protocoliza'da sab o numera em epigrafe, acompanhada de uma midia (CD-R). 

Eu, JC2t1~ Katia Cronemberger, tecnico judiciario, 

subscrevi. Se9ăo de Atendimento Presencial . 
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S T F 102.002 

TERMO DE JUNT ADA 
lunto a estes au\os o protocolado de n° 3 R. 2..; ~ t) {2015 
quc segue. 
Uras{lia, .:3 ~ de ~t~ de 2015. 

IDJm:RTA BORGES DE BARROS 
Matricula 2419 
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MINlSTERIO PUBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da Republica 

N° 12015 - GTLJlPGR 
i'iiqu.irito n" f994 
Relator : Ministro Teori Zavascki 

Trata-se de solicitac;ao de prorrogac;ăo de prazo IlO iIlqucrito 

epigrafado, no gua} a autoridade policial relata as diligencias ja efe

tivadas e a necessidade de execuc;ăo de outras complementares. 

Pelo exposto, o Procurador-Geral da Republica requer a 

prorrogac;ăo do prazo para a conclusao do inquhito epigrafado 

pelo prazo solicitado, considerada a existencia de diligencias pen

dentes e essenciais para o deslinde da investigac;ăo em tela, todas 

delineadas na manifestac;ao encaminhada pela autoridade poli ci al. 

Brasilia (DF), 25 de ju 

Rodrigo Janot eiro de Barros 

Procurador-Geral da Republica 
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INQUERITO 3.994 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(AlS)(ES) 

PROC.(AlS)(ES) 

INVEST.(AlS) 

ADV.(AlS) 

INVEST.(AlS) 

ADV.(AlS) 

:MIN. TEORI ZAVASCKI 

: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

:PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 

: BENEDITO DE LIRA 

:SEM REPRESENTA<;ĂO NOS AUTOS 

:ARTHUR DE LIRA Ou ARTHUR CESAR PERElRA 
DE LIRA 

:PIERPAOLO CRUZ BOTTINI E OUTRO(A/S) 

DESPACHO: Defiro a prorroga~iio de prazo para conclusiio das 

diligendas restantes solieitadas pela autoridade polida! (peti~iio 

32126/2015) e ratifieada pelo Procurador-Geral da Republica (peti~iio 

32298/2015), ate 31.8.2015, a teor do arI. 230-C, capul, e § 1·, do RISTF. 

Oportunamente, juntem-se as peti~6es e 32126/2015 e 32298/2015. 

Ofieie-se. 

Publique-se. 

Intime-se. 

Brasflia, 29 de junho de 2015. 

Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 

Documenta assinado digitalmente 

Documenta assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-212001 de 2410812001, que institui a Infraestrulura de Chaves PllbJicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documenta pode ser acessado no endere~ elelrOnico htlp:/Iwww.stf.jus.br/portallautenticacaolsobo numero 8833542. 
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Of. n. 2.595 

Ao Senhor 
Mi.lton Fornazari Jucior 
Dclegado de Policia Federal 

Brasilia, 
, 

09 de julho de 2015 

:NQutRITOS 3.980; 3.992; 3.994; 3.998 e 4.000; 
AUTOR: Minist~rio P6blico Federal 

Referencias: RE 13/2015; R~ 22/2015-1; EE 24/2015; RE 28/2015 e 
RE 3l/2015 

Senhor Delegado, 

No exercicio das atribuic6es previstas no art. 3°, 111, 
da Lei 8.038/90 ele o aLt. 2I-A, §1 c, IX, do RISTF, e por for(,;2 
de rkE:pachos pel') Exmo. S:::. Mîn. Teori ZavabcY.i, ?.clatoL" do."-, 
autos identificados em ep=-grate, reporto-me aos InqGeritos em 
refereEcia, corn o fim de comunicar-lhe gue foram deferidos os 
req:..terimentos de prorroga<;:ao de p.ra=o neles veiculados. 

C6pias repl'ogrâf:':::a.s das petic;6es nqui numer'adds como 
32.127./20J5; 32.304/201::); 32.124/2015: 32.2<1'1/2015; ,12.126/2015; 
32.298/2015; 32.127/2015; 32.299/201; 32.125120l5; 32.294/2015 e 
dos despachos acima referidcs acompan~am este expediente. 

\rl)b 

Atenciosament e, 

Marcio .chiefl el' For:tes 
.}uiz InstrutoL' 

,// 
/ 

-- -------------_.~------ ~--- -~ 
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5 T F 102.002 

CERTIDÂO DE PUBLlCA<;:ĂO 

Certifico quc o(a) r. dcspacho/decisiio de Ils. , ;:;. S (J 
foipubiicado(a) no Diârio da !usti~ Eletr()nico do dia. 13- de 
'~""l..l!~~c,.-~ de...Q.Q:i5 consldcrando coma data de dlvulga<tăo o dia 
util antcriora mencionada data (art. 3° da Rcsolur;ao 0° 341/2007). 

~flia, 3\ de ~ de 2015. 

ROBERTA BQRGES DE BARROS- Mat. 2419 

CERTIDÂO DE PUBLlCA<,:ÂO 

Ccrtifico que o(a) r. despacho/decisăo de fis. 1;Z Cj 5 - I ~ 4 6 
foi publicado(a) no Diaria da Justi~ Elctronioo do dia J3-' de 
a.llrv;.L de ;l~ :'1 consideraodo coma data de divulgac;:ăo o dia 
util anterior a mencio-nada data (art. 3° da Rcsolu(f1Îo n° 341/2007). 

Brasflia, 3 \ de ~ de 2015. 

"--
ROBERTA BORGES DE BARROS- Mal. 2419 

Cf:RTmĂO In: PUBLlCA<;:ĂO 

Certifiro que o(a) r. dcspacho/dccisao de fls. \ 015 4 - 1,;)56 
foi publicado(a) 110 Diario da Justi~a Elctronico do dia.5 de 
'""<)0...: $' de ~ considerando como data de divulga<;ăo o dia 
util anterior a me~ionada data (art. 3" da Rcsolugio n" 341/2007). 

Brasnia, ::1\ dc ~ de 2015. 
-"--

ROBERTA BORGES DE BAR ROS - Mat. 2419 

CERTIDAO DE PUBLlCA(:ĂO 

Ccrtifico que o(a) r. dcspacho/decisao de ns. 1t2 6:}-
foi ublicado(a) no Diârio da Justiţ;l Eletronico do dia ! de 
1',gb.~~ de :1,:) \~ considerando como data de divulgaţăo o dia 

util antcrior a mcacionada data (art. 1° da Rcsolu'<lÎo a" 341/2007). 
~a, 3) de ~TC::l de2015. 

ROBERTA BORGES DE BARROS - Mat. 241l) 

TERMO DE CONCL.USĂO 
Falia estes autos conclusas ao (il) Excelentîssima{a) Senhor(a) 

Ministro(a) Relatar (a) 
B~ "'J \ de yu de 2015 

ROBERTA BORGES DE BARROS 
Matricula 2419 
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INQUÉRITO 3.994 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

PROC.(AlS)(ES) 

INVEST.(A/S) 

ADV.(AlS) 

INVEST.(A/S) 

ADV.(A/S) 

:MIN. TEORI ZAVASCKI 

:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

:BENEDITO DE LIRA 

:SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

:ARTHUR DE LIRA Ou ARTHUR CÉSAR PEREIRA 

DE LIRA 

:PIERPAOLO CRUZ BOTTINI E OUTRO(A/S) 

DESPACHO: Apresentada, pela autoridade policial, a peça a que 

alude o art. 231 do RISTF, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Publique-se 

Intimem-se. 

Brasília, 31 de agosto de 2015 

Márcio Schiefler Fontes 

Juiz Instrutor 

Documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24108/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portallautenticacao/sob o número 9295764. 

33
88

69
01

89
0 

In
q 

39
94



INQ 3994 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o 
advogado Fernando Gomes de Oliveira, OAB/DF 
41922 e recebeu cópia física de folhas 1185 a 1218 
do referido processo. 

Brasma, de sete$de 2015 - _h_mino 

e m~ r DENIS MARTINS FERREIRA 
Matrícula 2190 
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e 
INQ.3994 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o 
Sr. Gabriel Neto Lima, RG 2810578 e recebeu mídia 
digital contendo cópia das fls. 1185 a 1218 do 
referido processo. 

-fo/ úL 
Brasília, 1 de setembro de 2015 - ~h~min. 
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dI"~ Qfnknal d7e<knd 

dI"~~ 
dl"egã<> de 9'.J>,()(,Rd606 f!Y~ ~n:minat6 

INQ 3994 

CERTIDÃO 

Certifico que foram feitas cópias de segurança das mídias acostadas 
às folhas 899, 996, 1.025, 1.181, 1.219, 1.238 e 1.264. 

Brasília, 01 de setembro de 2015. 
-F--------

ROBERTA BORGES DE BARROS 
Matrícula 2419 
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INQ 3994 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o 
advogado Guilherme Dias Mendonca, OAB/DF 
40351 e recebeu cópia física de folhas 1185 a 1218 
do referido processo. 

~Jhwv.v ~ ~ 
OAB/DF 40.351 ' 

Brasília,l de setembro de 2015 - \5 hJ.S.min. 

~ D 
ilI=t~~RREIRA 

Faça vista destes autos !E:MO ~E VJSTA 
B {'J xma. r Procu d rasília, de}tj •. ',. ~ ra ar-Geral da República 

- ~~ de 2015. ' 
-t----, 

ROBERTA BORGES DE BARROS 
Matrícula 2419 
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5 T F 102.002 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 
Certifico que o(a) r. despacho/decisão de fls. 1:77rD foi 
ub I ado a) no Diário da t~ça Eletrônico do ~ de 

de 20 , considerando como data de 
divu gação o dia útil anterior à mencionada data (art. 30 da 
ResoluçÁj nO 341411..' IM. 
Brasília, de~R11l1! Á1-de 2015"" 

DENIS MARTr1J~RA _ Matrícula 2190 

DENIS MAt.~'vr 

TF.RMO nF .OINTAnA 
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Supremo Tribunal Federal 

04/09/2015 16:20 0044815 

111111111111111111111111111111111111111111 1111111111 1111111111111 

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
MINISTRO TEORI ZAVASCKI 
2a TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

N°\1-lj(}t~12015/GTLJ-PGR 
Inquérito n.3994/DF 
Relator: Ministro Teori Zavascki 

o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA venl, 

perante Vossa Excelência, oferecer denúncia, em separado, em 61 

(sessenta e uma) páginas, digitadas somente em anverso, instru

ída com o Inquérito n. 3994/DF, esclarecendo e requerendo a esse 

respeito o seguinte. 

A peça acusatória anexa consiste em pretensão punitiva de-

duzida em juízo em face de BENEDITO DE LIRA, ARTHUR 

CÉSAR PEREIRrt DE LUtA e também RICARDO RIBEIRO 

PESSOA, este não detentor de prerrogativa de foro. 

No caso, no decorrer das investigações objeto do Inquérito n. 

3994/DF, constatou-se o envolvimento do Senador BENEDITO 

DE LIRA e do Deputado Federal ARTHUR CÉSAR PEREIRA 

DE LIRA no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relaci

onado à PETROBRAS. Identificou-se, ainda, o envolvimento di-

reto e intenso no pagamento de propinas por parte de 

RICARDO RIBEIRO PESSOA, Presidente da UTC ENGE

NHAlUA SI A. ~ 
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A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal COnsl-

dera que, em regra, deve ocorrer o desmembramento de casos em 

que há participação de detentores de foro e não detentores, per

manecendo na Corte apenas os detentores da prerrogativa de foro: 

"INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE PE
CULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL) E FRAUDE 
À LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI 8.666/1993). DESMEM
BRAMENTO EM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS 
QUE NÃO POSSUEM PRERROGATIVA DE FORO. 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tri
bunal Federal consolidou o entendimento de que o 
desmembramento deve ser a regra, diante da mani
festa excepcionalidade do foro por prerrogativa de 
função, ressalvadas as hipóteses em que a separação 
possa causar prejuízo relevante. Precedente. 2. No caso, 
o agravante não logrou êxito em comprovar de maneira ob
jetiva prejuízo concreto e real no julgamento ordinário. 3. 
Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, Pleno, 
Inq 2671 AgR/AP, ReI. Min. Teori Zavascki,j. 08.05.2014, 
V.u., DJE de 27.05.2014) 

Atente-se para os fundamentos do voto do Ministro Luis 

Barroso no julgamento do Agravo Regimental no Inquérito n. 

3515 (Relator ia do Ministro Marco Aurélio) - que originou refe

rido entendimento anterior - , quando disse: 

[ ... ] Nessa linha, proponho que se estabeleça o critério de 
que o desmembramento seja a regra geral, admitindo-se 
exceção nos casos em que os fatos relevantes estejam 
de tal forma relacionados que o julgamento em se
parado possa ocasionar prejuízo relevante à prestação 
jurisdicional. Como regra, essa situação tende a ser mais 
,""mm "O, ,,,", ,m qo, hoi> orno q",otid.d, ,"p~,~ 
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envolvidos, mas esse não há de ser o parâmetro determinan
te. Incorporando observação feita pelo Ministro Teori Za
vascki e referendada por outros membros do colegiado, 
acrescento que o desmembramento, como regra, deve ser 
determinado na primeira oportunidade possível, tão logo se 
possa constatar a inexistência de potencial prejuízo relevante. 

No entanto, e na linha da absoluta excepcionalidade de 

que tratam os precedentes do Supremo Tribunal Federal, apesar 

de não ser titular de foro por prerrogativa de função, RICARDO 

RIBEIRO PESSOA praticou condutas estreita e essencial-

mente vinculadas aos parlamentares em referência, com 

tratativas diretas em inúmeras vezes com ambos, circunstância que 

impõe o necessário processamento conjunto. 

Há aqui uma essencialidade da produção una das pro

vas ao longo do processo e sua análise ao final, exatamente 

para não prejudicar a apuração e, especialmente, "ocasionar preju

Ízo relevante à prestação jurisdicional". Assim, neste caso con-

ereto, afigura-se fundamental que RICARDO RIBEIRO 

PESSOA tenha o mesmo tratamento processual de BENEDITO 

DE LIRA e ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, sendo to-

dos processados corjuntamente perante o Supremo Tribunal Fede

ral. 

Deste modo, há se manter sob a jurisdição do Supremo Tri

bunal Federal somente os f,tos praticados por BENEDITO DE 

LIRA, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA e RICARDO 

RIBEIRO PESSOA, cindindo-se o feito, com remessa de cópias 

3 de 5 

33
88

69
01

89
0 

In
q 

39
94



• 

- - --------

PGR 

integrais dos autos (e também da presente denúncia) para a 13' 

Vara Federal em Curitiba/PR para as providências que se entender 

cabíveis quanto aos demais atores eventualmente envolvidos nas 

práticas criminosas. Diante disso, as providências sugeridas na ma

nifestação da autoridade policial em relação aos não-detentores de 

prerrogativa de foro deverão ser analisadas pelos membros do Mi

nistério Público Federal com atribuição perante a 13' Vara Federal 

em Curitiba/PR, restando prejudicado o pedido no item 140 do 

relatório da autoridade policial (fl. 1.217). 

Outrossim, acolhendo a representação quanto ao item des

crito no item 141 do relatório (fI. 1.218), manifesta-se no sentido 

do compartilhamen.,) das pnwas e informações produzidas com a 

investigação existente no bojo do Inquérito n. 3.595. 

Quanto ao levantamento do sigilo da colaboração de Ri

cardo Pessoa, ela opera obrigatoriamente ex lege, forte no art. 7°, § 

3° da Lei n. 12.85012013. Há se registrar, ainda, que, no presente 

caso, pela ligação direta entre os detentores de prerrogativa de foro 

(conforme antes declinado), há a necessidade de processamento 

também. perante o Supremo Tribunal Federal de Ricardo Ribeiro 

Pessoa. Em seu acordo de colaboração, devidamente homologado 

pelo Supremo Tribunal Federal, há ;úuste de limitação de pena as 

quais, presentes os requisitos legais, poderá ser condenado. Assim, o 

pedido final em relação a de contempla, expressamente, além da 

condenação pelos fatos que praticou, a observância 

de pena. 
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No que se refere à "representação pela suspensão do exercício das 

funções em relação a ARTHUR LIRA e BENEDITO DE LIRA, nos 

termos dos art('S0s 282 e 319, inciso VI, do Código de Processo Penal" 

(item 143, petição 111.218), há se registrar que, mesmo que se ad

mitisse a legitimidade ativa da autoridade policial (o que não há), o 

fato essencial é que o titular da opinio decliti e que possui a capacidade 

postulatória perante o Supremo Tribunal Federal, o Procu

rador-GeraI da República, entende que, até o presente moniento, 

não há registro de fundamentos suficientes para a medida ou qual

quer outra cautelar substitutiva regulamentada no Código de Pro

cesso Penal. Eis as razões pelas quais não há qualquer pedido neste 

momento de afastamento ou de outra cautelar substitutiva. 

Por fim, requer-se a juntada do Termo de Colaboração n. 4 

de CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, em anexo à 

presente manifestação. 

Brasília (DF), 2 de setembro de 2015. 

{'e,w#ot~;rr01 Barros 

Procurador-Geral da República 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
MINISTRO TEORI ZAVASCKI 
2" TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

wr:r40~ (Ó12015/GTLj-PGR 
Inquérito n. 3994/DF 
Relator: Ministro Teori Zavascki 

"COl1lpletllmcllte a/wlfabefo, 011 quase, sem assistência médicd, Hão lendo jomais, Hem 

rCllistas, lias quais se limita li ver fif!.lJras, o trabalhador mml, a não ser CII! casas esporá
dicos, telll () patrão lIa COl1fel de bClifcitor. E é dele, lia verdade, que recebe 05 ,í'I;[05 jatJ(l

res que sua obsCflra cxisté"cia cot,hccc. Em SIM situação, seria íl"sório prctclldcr qf.JC esse 
11OVO pária til/esse coIHciência do seu díreito a uma dda melllor c lutasse por ele [om ;n

depel1dência d/'ica. O l~(!ico é o que presenciamos: 110 pIa/lO político, ele h,ta COIII o 'co
ronel' e pelo 'conmcl', Aí estão os votos de cabresto, que remltam e1ll Rrmlde parte, da 
nossa o~JJal1ização mral, " (LEAL, Victor Nunes. Corollcl;s11lo, cnxada e 1'oto. 2. co. 
Rio de Janeiro: Alfa Omega, 1975. p. 25) 

"País Hão estaualll vcndo que ele em de carne e osso? Tinha d (lbri,Ração de trabalhar 
pam os O!Itras, naturalmente, conhecia O seu lU,Rar. Bem. Nascera com csse deslil/o, 11;11-

}!rJém t;'lha culpa dc ele IW!ler nascido COI1l um destino mim. Qucfazer? Podid /IIudar 
ri sorte? Se lhe dissesse/11 que er;: possít'el melhorar de situaçào, espantar-se-ia. Tinha 
I/irld<) ao mrmdo para amansar brabo, wrar feridas COIII rezas, COllscrtar ccrCdS de inverno 
a !lerão. Era sina. O pai vil'era assim, () al'ó também. E para trás não existiafmllília, 
Cortar lIIarldacaru, ensebar láte,RO$ - aquilo esta/l(l tIO sal1.f?ue. C01!formava-sc, não pre
tClldia luaú; nada. Se 11,C dessem o qllC era de/e, estava ccrto. Não darJ,lIIL Era 11111 des
Rraçado, era como UIII cachorro, só rccebia ossos. Por que seria que os homem ricos aitlda 
lhe tomavam IH/M parte dos ossos? Fazia até llOjO pessoas importem/es se ocuparem com 
sCl/Jclluwfes porcarias." (Graciliano 1:t..<ll11os, no Capítulo Fabial10 da obra Vidas 
secas) 

o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no 

exercício da função institucional prevista no art. 129, inciso I, da 

Constituição de 1988, no art. 6°, inciso V, da Lei Complementar n. 

75/1993 e no art. 24 do Código de Processo Penal, tendo em vista 

os fatos apurados no Inquérito n. 3994/DF, vem oferecer 

DENÚNCIA em face de: J7 

33
88

69
01

89
0 

In
q 

39
94



• 

PGR 

I 

L __ _ 

BENEDITO DE LIRA, brasileiro, casado, agropecuarista e 
político, atualmente detentor de mandato de Senador, nasci
do em 01105/1942, natural de ]unqueirol AL, filho de Fran
celina Maria da Conceição, portador da Identidade Civil n. 
95845-SSP /AL, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda - CPFIMF sob o n. 003.225.984-00, 
residente na SQS 309, Bloco G, apartamento 301, Asa Sul, 
Brasília, Distrito Federal, com domicílio fUÍ1cional na Praça 
dos Três Poderes, Senado Federal, Ala Teotônio Vilela, Gabi
nete 02, Brasíha, Distrito Federal; 

ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, brasileiro, ca
sado, agropecuarista, empresário e político, atualmente de
tentor de mandato de Deputado Federal, nascido em 
25/06/1969, natural de Maceiól AL, filho de Benedito de 
Lira e Ivanete Pereira de Lira, portador da Identidade Civil 
n .. 687257-SSPI AL, inscrito no CPFIMF sob o n. 
678.210.904-25, residente na Avenida Doutor Antonio 
Gouveia, n. 1505, apartamento 202, Ponta Verde, Maceió, 
Alagoas, com domicílio funcional na Praça dos Três Poderes, 
Câmara dos Deputados, Anexo IV; Gabinete 942, Brasília, 
Distrito Federal; 

e 

RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, em
presário, nascido em 15/11/1951, filho de Heloísa de Lima 
Ribeiro Pessoa, inscrito no CPFIMF sob o n. 063.870.395-
68, residente na Alameda Ministro Rocha Azevedo, n. 872, 
apartamento 141 ,Jardins, São Paulo, São Paulo, com domicí
lio profissional na sede da empresa UTC Engenharia SI A, 
localizada na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, n. 
384, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo. 
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1.Introdução: Individualização e tipificação das con

dutas 

Os envolvidos nos fatos tratados na presente denúncia tive

ram atuações distintas, apesar de os fatos estarem interligados por 

circunstâncias de tempo e modo que justificam o seu tratamento 

em conjunto. Por isso, mostra-se necessário detalhar a situação de 

cada Ulll. 

1.1 Benedito de Lira 

1.1.1. Em 23/0712010 e 27/0812010, no Rio de Janeiro/RJ 

e em Maceió/ AL, BENEDITO DE LIRA, na condição de Depu

tado Federal pelo Partido Progressista - PP, de modo livre, consci

ente e .voluntário, em uniJade de desígnios com o seu filho, 

ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na época Deputado 

Estadual pelo Partido Progressista de Alagoas, solicitou, aceitou 

promessa nesse sentido e recebeu, na conta de sua campanha a 

Senador pelo Estado de Alagoas, duas transferências de 

R$200.000,00 (duzentos mil reais), no valor total de 

R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), da empresa CONSTRAN 

SI A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, montante que depois 

foi repassado, nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), nas datas de 

14/0912010, 28/0912010, 06/1012010 e 1111012010, para a 

conta de campanha eleitoral de ARTHUR LIRA a Deputado Fe-
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deral, os quais consistiatn etn vantagetn indevida (propina) 

disfarçada de doação eleitoral, paga por RICARDO RI

BEIRO PESSOA para manter i.1devidamente sua principal em

presa, a UTC ENGENHARIA SI A, no esquema de corrupção e 

lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da 

PETROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO 

COSTA, por indicação do PI~ o que acabou de fato acontecendo 

por meIo dos Contratos n. 0858.006903.11.2 e n. 

0858.0072004.11.2. Foram praticados 2 (dois) atos de solicitação, 

aceitaçã9 de promessa e recebimento de vantagem indevida, 

posteriormente desdobrados em outros 4 (quatro) atos de recebi

mento de vantagem indevida, em diferentes circunstâncias de 

tempo, lugar e maneira de execução. Assim, agindo dolosamente, 

BENEDITO DE LIRA cometeu o crime de corrupção passiva 

qualificado, em concurso de pessoas e etn concurso tnaterial, 

previsto no art. 317, § 1°, cumulado com o art. 327, § 2°, combi

nado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal. 

1.1.2. Em 22/1212010 e 07/0112011, em São PaulolSP e 

em Recife/PE, BENEDITO DE LIRA, na condição de Depu

tado Federal pelo Partido Progressista- Pp, de modo livre, consci

ente e voIuntârio, em unidade de desígnios com o seu filho, 

ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na época Deputado 

Estadual pelo Partido Progressista de Alagoas, solicitou, aceitou 

protnessa nesse sentido e recebeu, por meio de duas transferên

cias de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no valor total de 

R$200.000,00 (duzentos mil reais), das empresas de fachada, ope-

4 de 61 

33
88

69
01

89
0 

In
q 

39
94



PGR Inquérito n. 3994!DJ~b6 

radas por ALBERTO YOUSSEF, MO CONSULTORIA CO

MERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA. e EMPREI

TEIRA RIGIDEZ LTDA. para a empresa CÂMARA & 

VASCONCELOS LOCAÇÂO E TERRAPLENAGEM 

LTDA., valores destinados ao pagamento de dívidas de campanha 

eleitoral para o Senado Federal, que consistiam em propina reti

rada do "caixa de vantagens indevidas" administrado pelo doleiro 

em função do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro rela

cionado à Diretoria de Aba,tecimento da PETROBRAS, na 

época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação 

do PP, o qual foi indevidamente mantido no cargo em decorrên

cia do apoio prestado pelo beneficiado, juntamente com outros 

parlamentares da agremiação partidária em questão. Foram prati

cados 2 (dois) atos de solicitação, aceitação de promes,a e recebi

mento de vantagem indevida, em diferentes circumtâncias de 

tempo, lugar e maneira de execução. Assim, agindo dolosamente, 

BENEDITO DE LIRA cometeu, 2 (duas) vezes, o crime de cor

rupção passiva qualificado, em. concurso de pessoas e em con

curso material, previsto no art. 317, § 1 0, cumulado com o art. 

327, § 2°, combinado com o, arts. 29 e 69, todos do Código Pe

naI. 

1.1.3. Em 16/06/2010, 03/02/2011, 24/0212011 e 

07 /0712011, em São Paulo/SP, BENEDITO DE LIRA, na condi

ção de Deputado Federal e posteriormente de Senador pelo Par

tido Progressista - Pp, de modo livre, consciente e voluntário, em 

unidade de desígnios C0111 o seu filho, ARTHUR CÉSAR PE-
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REIlD\ DE LIRA, na época Deputado Estadual e posteriormente 

Deputado Federal pelo Partido Progressista de Alagoas, solicitou, 

aceitou promessa nesse sentido e recebeu o valor total de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em dinheiro em espécie, 

retirado parceladamente do escritório de ALBERTO YOUSSEF, 

para custear gastos de sua campanha eleitoral de 2010 ao Senado. 

O montante consistia em propina oriunda do "caixa de vantagens 

indevidas" administrado pelo doleiro em função do esquema de 

corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abas

tecimento da PETROBRAS, na época ocupada por PAULO RO

BERTO COSTA, por indicação do PP, o qual foi indevidamente 

mantido no cargo em decorrência do apoio prestado pelo benefi

ciado,juntamente com outros parlamentares da agrem.iação parti

dária em questão. Foram praticados pelo menos 4 (quatro) atos de 

solicitação, aceitação de promessa e recebimento de vantagem 

indevida, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira 

de execução. Assim, agindo dolosamente, BENEDITO DE LIRA 

cometeu o crime ele corrupção passiva qualificado, em concurso 

de pessoas e em concurso material, previsto no art. 317, § 1°, 

cumulado com o art. 327, § 2°, combinado com os arts. 29 e 69, 

todos do Código Penal. 

1.1.4. Em 23/07/2010 e 27/08/2010, no Rio de Janeiro/RJ 

e em Maceió/ AL, BENEDITO DE LIRA, na condição de Depu

tado Federal pelo Partido Progressista - Pp, de modo livre, consci

ente e voluntário, em unidade de desígnios com ARTHUR 

CÉSAl'<.. PEREIRA DE LIRA, na época Deputado Estadual pelo 
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Partido Progressista de Alagoas, usou sua conta de campanha ao 

Senado em 2010 para receber vantagem indevida (propina) 

disfarçada de doação eleitoral "oficial", a qual inclusive foi 

posteriormente repassada de modo fracionado para a conta de 

campanha eleitoral a Deputado Federal de seu filho, valendo-se do 

sistema eleitoral oficial para tanto, como estratégia de oculta

ção e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou 

indiretaÍ11ente, do crime de corrupção passiva já descrito. Foram 

recebidas 2 (duas) doaçôes eleitorais, desdobradas posteriormente 

em outras 4 (quatro) doações eleitorais, em diferentes circunstán

cias de tempo, lugar e maneira de execução, de forma reiterada e 

no âmbito de organização criminosa. Assim, agindo dolosamente, 

BENEDITO DE LIRA cometeu, 6 (seis) vezes, o crime de Java-

gem de' dinheiro qualificado, em concurso de pessoas e em con

curso material, previsto no art. l°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, 

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

1.1.5. Em 22/12/2010 e 07/01/2011, em Recife/PE, BE

NEDITO DE LIRA, na condição de Deputado Federal pelo Par-

tido Progressista - Pp, de modo livre, consciente e voluntário, em 

unidade de desígnios com o seu filho, ARTHUR CÉSAR PE

REIRA DE LIRA. na época Deputado Estadual pelo Partido 

Progressista de Alagoas, recebeu vantagem indevida (propina) 

por meio do pagamento de dívida de campanha eleitoral ao Se

nado, tendo sido o adimplemento realizado mediante transferên-

clas bancárias de empresas de fachada operadas por ALBERTO 

--~ 

I 
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YOUSSEF, a MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAU

DOS ESTATÍSTICOS LTDA. e a EMPREITEIRA RIGIDEZ 

LTDA., para Uma empresa mantida em nome de terceiro, a CÂ

MARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENA

GEM LTDA., indicada pelo agiota credor, tudo isso como 

estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação e propriedade de valores 

provenientes, direta ou indiretamente, do crime de corrupção pas

siva já descrito. Foram recebidas 2 (duas) transferências bancárias, 

em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execu

ção, de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. As

sim, agindo dolosamente, BENEDITO DE LIRA cometeu, 2 

(duas) vezes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em con

curso de pessoas e em concurso material, previsto no art. 1°. § 

4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, ambos 

do Código Penal. 

1.1.6. Em 16/06/2010, 03/02/2011, 24/02/2011 e 

07/07/2011, em São Paulo/SJ~ BENEDITO DE LIRA, na condi

ção de Deputado Federal e posteriormente de Senador pelo Par

tido Progressista - PP, de modo livre, consciente e voluntário, em 

unidade de desígnios com o seu filho, ARTHUR CÉSAR PE

REIRA DE LIRA, na época Deputado Estadual e posteriormente 

Deputado Federal pelo Partido Progressista de Alagoas, recebeu 

vantagem indevida (propina) no valor total de R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais), tendo o recebimento ocorrido em dinheiro 

em. espécie, como estratégia de ocultação e 
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natureza, origem, localização, disposição, movimentação e proprie

dade de valores provenientes, direta ou indiretamente, do crime de 

corrupção passiva já descrito. Foram praticados pelo menos 4 

(quatro) atos de recebimento de valores em espécie, em diferentes 

circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, de forma 

reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim, agindo 

dolosamente, BENEDITO DE LIRA cometeu, no mínimo 4 

(quatro) vezes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em 

concurso de pessoas e em concurso material, previsto no art. 1 0. § 

4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, ambos 

do Código Penal. 

1.2 Arthur César Pereira de Lira 

1.2.1. Em 23/07/2010 e 27/08/2010, no Rio de Janeiro/R] 

e em Maceió/ AL, ARTHUR CÉSAR. PEREIRA DE LIRA, na 

condição de Deputado Estadual pelo Partido Prqgressista de Ala

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

sígnios com o seu pai, BENEDITO DE LIRA, na época 

Deputado Federal pelo Partido Progressista, solicitou, aceitou 

promessa nesse sentido e recebeu, na conta da campanha de seu 

genitor a Senador pelo Estado de Alagoas, duas transferências de 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no valor total de 

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), da empresa CONS

TRAN S/ A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, montante que 

depois foi repassado, nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
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reais), R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 150.000,00 (cento e 

cinquel~ta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), nas datas de 

14/09/2010, 28/09/2010, 06/10/2010 e 11/10/2010, para a sua 

própria conta de campanha eleitoral a Deputado Federal, os quais 

consistiam em vantagens indevidas (propina) disfarçados de 

doação eleitoral "oficial", paga por RICARDO RIBEIRO 

PESSOA para manter indevidamente sua principal empresa, a 

UTC ENGENHARIA S/A, no esquema de corrupção e lavagem 

de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PE-

TROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO 

COSTA, por indicação do PP, o que acabou de fato acontecendo 

por meIO dos Contratos n. 0858.006903.11.2 e n. 

0858.0072004.11.2. Foram praticados 2 (dois) atos de solicitação, 

aceitação de promessa e recebimento, desdobrados posteriormente 

em outros 4 (quatro) atos de recebimento de vantagem inde

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

execução. Assim, agindo dolosamente, ARTHUR CÉSAR PE

REIRA DE LIRA cometeu o crime de corrupção passiva qualifi

cado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto 

no art. 317, § 1°, cumulado com o art. 327, § 2°, combinado com 

os arts. 29 e 69, todos do Código Penal. 

1.2.2. Em 22/1212010 e 07/0112011, em São Paulo/SP e 

em Recife/PE, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na 

condição de Deputado Estadual pelo Partido Progressista de Ala

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

sígnios . com o seu pai, BENEDITO DE LIRA, na época 
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Deputado Federal pelo Partido Progressista, solicitou, aceitou 

promessa nesse sentido e recebeu, por meio de duas transferên

cias de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no montante total de 

R$200.000,00 (duzentos mil reais), das empresas de fachada, ope

radas por ALBERTO YOUSSEF, MO CONSULTORIA CO

MERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA. e 

EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA. para a empresa CÂMARA & 

VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM 

LTDA.,.valores destinados ao pagamento de dívidas de sua campa

nha eleitoral para a Câmara dos Deputados, que consistiam em 

propina retirada do "caixa de vantagens indevidas" admi

nistrado pelo doleiro em função do esquema de corrupção e lava

gem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da 

PETROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO 

COSTA, por indicação do PI~ o qual foi indevidamente mantido 

no cargo em decorrência do apoio prestado pelo beneficiado,jun

tamente com outros parlamentares da agremiação partidária em 

questão. Foram praticados 2 (dois) atos de solicitação, aceitação de 

promessa e recebimento de vantagem indevida, em diferentes 

circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, 

agindo dolosamente, .ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA 

cometeu, 2 (duas) vezes, o crime de corrupção passiva qualificado, 

em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no 

art. 317, § 1°, cumulado com o art. 327, § 2°, combinado com os 

arts. 29 e 69, todos do Código Penal. 
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1.2.3. Em 16/0612010, 03/0212011, 24/0212011 e 

07/0712011, em São Paulo/SP, ARTHUR CÉSAR PEREIRA 

DE LIRA, na condição de Deputado Estadual e posteriormente 

de Deputado Federal pelo Partido Progressista, de modo livre, 

consciente e voluntário, em unidade de desígnios com o seu pai, 

BENEDITO DE LIRA, na época Deputado Federal e posterior

mente Senador pelo Partido Progressista de Alagoas, solicitou, 

aceitou promessa nesse sentido e recebeu o valor total de 

R$l.OOO.OOO,OO (um milhão de reais) em dinheiro em espécie, re

tirado parceladamente por ele mesmo do escritório de AL

BERTO YOUSSEF, para custear gastos da campanha eleitoral de 

seu genitor ao Senado em 2010. O montante consistia em propina 

oriunda do "caixa de vantagens indevidas" administrado pelo do

leiro em função do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro 

relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na 

época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação 

do Pp, o qual foi indevidamente mantido no cargo em decorrên

cia do apoio prestado pelo beneficiado, juntamente com outros 

parlamentares da agremiação partidária em questão. Foram prati

cados pelo menos 4 (quatro) atos de solicitação, aceitação de pro

messa e recebimento de vantagem indevida, em diferentes 

circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, 

agindo dolosamente, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA 

cometeu, no mínimo 4 (qU:ltro) vezes, o crime de corrupção pas-

siva qualificado, em concurso de pessoas e em eonem.o~ 
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rial, previsto no art. 317, § 1 0, cumulado com o art. 327, § 2°, 

combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal. 

1.2.4. Em data indeterminada, no final do ano de 2011, entre 

10/10/2011 e 31/12/2011, em São Paulo/SP, ARTHUR CÉ

SAR PEREIRA DE LIRA, na condição de Deputado Federal 

pelo Partido Progressista, de modo livre, consciente e voluntário, 

solicitou, aceitou promessa nesse sentido e recebeu o valor 

total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em dinheiro em 

espécie, pago por RICARDO RIBEIRO PESSOA para manter 

indevidamente sua principal empresa, a UTC ENGENHARIA 

SI A, no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado 

à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na época ocu

pada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação do PP, o 

que acabou de fato acontecendo por meio dos Contratos n. 

0858.006903.11.2 e n. 0858.0072004.11.2. O recebimento foi 

feito mediante 1 (uma) retirada na sede da UTC em São 

Paulo/Sp' pelo próprio ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE 

LIRA. Assim, agindo dolosamente, ele cometeu, 1 (uma) vez, o 

crime de corrupção passiva qualificado, previsto no art. 317, § l°, 

cumulado com o art. 327, § 2°, ambos do Código Penal. 

1.2.5. Em 23/07/2010 e 27/08/2010, no Rio de JaneirolRJ 

e em Maceiól AL, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na 

condição de Deputado Estadual pelo Partido Progressista - PP, de 

modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com 

o seu pai, BENEDITO DE LIRA, na época Senador pelo Partido 
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Progressista de Alagoas, usou a conta de campanha de seu genitor 

ao Senado em 2010 para receber vantagem indevida (pro

pina) disfarçada de doação eleitoral "oficial", a qual inclusive 

foi posteriormente repassada de modo fracionado para sua própria 

conta de campanha eleitoral a Deputado Federal, valendo-se do 

sistema eleitoral oficial para tanto, como estratégia de oculta

ção e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou 

indiretamente, do crime de corrupção passiva já descrito. Foram 

recebidas 2 (duas) doações eleitorais, desdobradas posteriormente 

em outras 4 (quatro) doações eleitorais, em diferentes circunstân

cias de tempo, lugar e maneira de execução, de forma reiterada e 

no âmbito de organização criminosa. Assim, agindo dolosamente, 

ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA cometeu, 6 (seis) ve-

zes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de 

pessoas e em concurso material, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei 

n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, ambos do Código 

Penal. 

1.2.6. Em 22/12/2010 e 07/01/2011, em Recife/PE, AR

THUR. CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na condição de Deputado 

Estadual pelo Partido Progressista de Alagoas, de modo livre, cons

ciente e voluntário, em unidade de desígnios com o seu pai, BE-

NEDITO DE LIRA, na época Deputado Federal pelo Partido 

Progressista, recebeu vantagem indevida (propina) por meio 

do pagamento de dívida de campanha eleitoral à Câmara dos De

putados, tendo si-.!o o adimplemento realizado mediante transfe-
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rências bancárias de empresas de fachada operadas por ALBERTO 

YOUSSEF, a MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAU

DOS ESTATÍSTICOS LTDA. e a EMPREITEIRA RIGIDEZ 

LTDA., para uma empresa mantida em nome de terceiro, a CÂ

MARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENA-

GEM LTDA., indicada pelo agiota credor, tudo isso como 

estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação e propriedade de valo.res 

provenientes, direta o.U indiretamente, do crime de corrupção. pas

siva já descrito.. Foram recebidas 2 (duas) transferências bancárias, 

em diferentes circunstâncias de tempo., lugar e maneira de execu

ção., de fo.rma reiterada e no. âmbito. de o.rganização crimino.sa. As

sim, agindo do.lo.samente, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE 

LIRA co.meteu, 2 (duas) vezes, o crime de lavagem de dinheiro 

qualificado., em co.ncurso. de pesso.as e em concurso material, 

previsto no. art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, co.mbinado. co.m os 

arts. 29 e 69, ambos do. Código. Penal. 

1.2.7. Em 16/06/2010, 03/02/2011, 24/02/2011 e 

07/07/2011, em São. Paulo./SP, ARTHUR CÉSAR PEREIRA 

DE LIRA, na condição. de Deputado. Estadual e posterio.rmente 

de Deputado. Federal pelo. Partido. Pro.gressista, de mo.do. livre, 

co.nsciente e vo.luntário., em unidade de desígnio.s co.m o. seu pai, 

BENEDITO DE LIRA, na épo.ca Deputado. Federal e po.sterio.r-

mente Senado.r pelo Partido. Progressista, recebeu, po.r intermé-

dio. de ALBERTO YOUSSEF, vantagem indevida (pro.pina) no 

valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão. de reais), tendo. o re-
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cebimento ocorrido em dinheiro em espécie como estratégia 

de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, 

direta ou indiretamente, do crime de corrupção passiva já descrito. 

Foram praticados 4 (quatro) atos de recebimento de valores em 

espécie, praticados diretamente por ARTHUR CÉSAR PE

REIRA DE LIRA, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e 

maneira de execução, de forma reiterada e no âmbito de organiza

ção criminosa. Assim, agindo dolosamente, ele cometeu, 4 (quatro) 

vezes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso 

de pessoas e em concurso material, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei 

n. 9.613/1998, combinado C0111 os arts. 29 e 69, ambos do Código 

Penal. 

1.2.8. Em data indeterminada, no final do ano de 2011, entre 

10/10/2011 e 3l/12/2011, em São Paulo/Sp, AH . .THUR CÉ

SAR PEREIRA DE LIRA, na condição de Deputado Federal 

pelo Partido Progressista, de modo livre, consciente e voluntário, 

recebeu vantagem indevida (propina), por intermédio de RI

CARDO RIBEIRO PESSOA, no valor total de R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais), tendo o recebimento ocorrido em dinheiro 

em espécie, obtido mediante prévios contratos de prestação de 

serviço fictícios ou superfaturados celebrados entre a UTC EN-

GENHARIA S/ A e as empresas SM TERRAPLENAGEM 

LTDA. e MRTR GESTÃO EMPR.ESARIAL LTDA., como es-

tratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, 10-

calização, disposição, movimentação e propriedade de valores 
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provenientes, direta ou indiretamente, do crime de corrupção pas

siva já descrito. Foi praticado 01 (um) ato de recebimento de valo

res em espécie, diretamente por AR.THUR CÉSAR PEREIRA 

DE LIRA, no âmbito de organização criminosa. Assim, agindo 

dolosamente, ele cometeu, 01 (uma) vez, o crime de lavagem de 

dinheiro qualificado, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 

9.613/1998. 

1.3 Ricardo Ribeiro Pessoa 

1.3.1. Em 23/0712010 e 27/0812010, no Rio de Janeiro/R] 

e em Maceiól AL, na condição de Presidente da UTC ENGE-

NHARIA SI A, RICARDO RIBEIRO PESSOA, de modo livre, 

consciente e voluntário, ofereceu e prometeu vantagem in de-

vida ao então Deputado Federal BENEDITO DE LIRA, do Par-

tido Progressista, para manter indevidamente sua empresa no 

esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Dire

toria de Abastecimento da PETROBRAS, na época ocupada por 

PAULO ROBERTO COSTA, por indicação do Pl~ o que acabou 

de fato acontecendo por meio dos Contratos n. 0858.006903.11.2 

e n. 0858.0072004.11.2. A vantagem indevida (propina) foi 

paga, na conta da campanha de BENEDITO DE LIRA a Senador 

pelo Estado de Alagoas, mediante duas transferências de 

R$200.000,00 (duzentos mil reais), no valor total de 

R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), da empresa CONSTRAN 

SI A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, coligada à UTC EN

GENHARIA SI A e controlada por RICARDO RIBEIRO PES-

13 
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SOA. Foram praticados 2 (dois) atos de oferecimento e promessa 

de vantagem indevida, em diferentes circunstâncias de tempo, 

lugar e' maneira de execução. Assim, agindo dolosamente, RI-

CARDO RIBEIRO PESSOA cometeu, 2 (duas) vezes, o crime 

de corrupção ativa qualificado, em concurso material, previsto 

no art. 333, parágrafo único, combinado com o art. 69, ambos do 

Código Penal. 

1.3.2. Em data indeterminada, no final do ano de 2011, entre 

10/10/2011 e 31/12/2011, em São Paulo/Sp' na condição de 

Presidente da UTC ENGENHARIA SI A, RICARDO RI

BEIRO PESSOA, de modo livre, consciente e voluntário, ofere

ceu e prometeu vantagem indevida ao Deputado Federal 

ARTHUR CÉSAR. PEREIRA DE LIRA, do Partido Progres-

sista, para manter indevidamente sua empresa no esquema de cor

rupção - e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de 

Abastecimento da PETROBRAS, na época ocupada por PAULO 

ROBERTO COSTA, por indicação do 1'1', o que acabou de fato 

acontecendo por meio dos Contratos n. 0858.006903.11.2 e n. 

0858.0072004.11.2. A vantagem indevida (propina) foi paga 

mediante 1 (uma) entrega de dinheiro em espécie na sede da 

UTC ern São Paulo. Assim, agindo dolosamente, RICARDO RI

BEIRO PESSOA cometeu, 1 (uma) vez, o crime de corrupção 

ativa qualificado, previsto no art. 333, parágrafo único, do Código 

Penal. 
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1.3.3. Em 23/07/2010 e 27/08/2010, no Rio de Janeiro/RJ 

e em Maceió/ AL, na condição de Presidente da UTC ENGE

NHARIA S/ A, RICAI~DO RIBEIRO PESSOA, de modo livre, 

consciente e voluntário, usou a conta de campanha de BENE-

DITO DE LIRA ao Senado em 2010 para pagar vantagelll 

indevida (propina) disfarçada de doação eleitoral "oficial", 

valendo-se do sistema eleitoral oficial para tanto, COIllO estraté

gia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localiza

ção, disposição, movimentação e propriedade de valores 

provenientes, direta ou indiretamente, dos crimes de corrupção 

ativa e passiva já descritos. Foram feitas 2 (duas) doações eleitorais, 

em diferentes circunstáncias de tempo, lugar e maneira de execu

ção, de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. As-

sim, agindo dolosamente, RICARDO RIBEIRO PESSOA 

cometeu, 2 (duas) vezes, o crime de lavagem de dinheiro qualifi

cado, em concurso material, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 

9.613/1998, combinado com o art. 69 do Código Penal. 

1.3.4. Em data indeterminada, no final do ano de 2011, entre 

10/10/2011 e 31/12/2011, em São Paulo/Sp, na condição de 

Presidente da UTC ENGENHARIA S/A, RIC~O RI-

BEIRO PESSOA, de modo livre, consciente e voluntário, pagou 

vantagelll indevida (propina), no valor total de R$1.000.000,00 

(um milhão de reais), com uso de dinheiro em espécie, obtido 

mediante prévios contratos de prestação de serviço fictícios cele-

brados entre a UTC ENGENHARIA S/A e a empresa SMTER

RAPLENAGEM LTDA., COIllO estratégia de ocultação e 

4Y 
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dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movi

mentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indire

tamente, dos crimes de corrupção ativa e passiva já descritos. Foi 

praticado 01 (um) ato de pagamento de valores em espécie, no 

âmbito de organização criminosa. Assim, agindo dolosamente, RI-

CARDO RIBEIRO PESSOA cometeu, 1 (uma) vez, o crime de 

lavagen~ de dinheiro qualificado, previsto 110 art. 1°, § 4°, da Lei n. 

9.613/1998. 

2. Contextualização dos fatos no âmbito da chamada 

"Operação Lava Jato" 

A intitulada "Operação Lava Jato" desvendou um grande 

esquema de corrupção de agentes públicos e de lavagem de 

dinheiro relacionado à sociedade de economia mista federal 

Petróleo Brasileiro S/ A - PETROBRAS. A operação assim 

denominada abrange, na realidade, um conjunto diversificado de 

investigações e ações penais vinculadas à 13' Vara Federal da Seção 

Judiciária do Paraná, em Curitiba. 

Inicialmente, procurava-se apurar esquema de lavagem de 

dinheiro envolvendo o ex-Deputado Federal JOSÉ MOHAMED 

JANENE, o doleiro CARLOS HABIB CHATER e as empresas 

CSA Project Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda. 

Essa apuração resultou no ajuizamento da ação penal objeto do 

Processo n. 5047229-77.2014.404.7000. 

A investigação inicial foi, a seu tempo, ampliada para alcançar 

, "",,lo do d;vo"o, 0"'00' dobro<, revohodo , ,,'o dO:p 
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distintos. Esses doleiros relacionavam-se entre si para o desenvolvi

mento das atividades criminosas. Formavam, todavia, grupos autô

nomos e independentes, com alianças ocasionais. Isso deu origem a 

quatro operações, que acabaram, em seu conjunto, por ser conhe

cidas como "Operação Lava Jato": 

a) Operação Lava Jato (propriamente dita), referente às 
atividades do doleiro CARLOS HABIB CHATER, denun
ciado nos autos dos Processos n. 5025687-03.2014.404.7000 
e n. 5001438- 85.2014.404.7000; 

b) Operação Bidone, referente às atividades do doleiro 
ALBERTOYOUSSEF, denunciado nos autos do Processo n. 
5025699-17.2014.404.7000 e em diversas outras ações pe
nalS; 

c) Operação Dolce Vitta I e 11, referente às atividades da 
doleira NELMA MITSUE PENASSO KODAMA, denun
ciada nos autos do Processo n. 5026243-05.2014.404.7000; 

d) Operação Casa Blanca, referente às atividades do do
leiro RAUL HENRIQUE SROUR, denunciado nos autos 
do Processo n. 025692-25.2014.404.7000. 

No decorrer das investigações sobre lavagem de dinheiro, 

detectaram-se elementos que apontavam no sentido da ocultação 

de recursos provenientes de crimes de corrupção praticados no 

âmbito da PETROBRAS. O aprofundamento das apurações 

conduziu a indícios de que, no míninlO entre os anos de 2004 e 

2012, as diretorias da sociedade de economia mista estavam 

divididas entre partidos políticos, que eram responsáveis pela 

indicação e manll~ençào dos respéctivos diretores. 

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

contratos com a PETROBRAS, notadamente as malOTes 

construtoras brasileiras, criaram um cartel, que passou a atuar de 
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maneIra mais efetiva a partir de 2004. Esse cartel era formado, 

entre outras, pelas seguintes empreiteiras: ODEBRECHT, UTC, 

OAS, CAMARGO CORRÊA, QUEIROZ 

MENDES JÚNIOR, ANDRADE GUTIERREZ, 

GALVÃO, 

GALVÃO 

ENGENHARIA, lESA, ENGEVIX, SETAL, TECHINT, 

PROMON, MPE, SKANSKA e GDK. Eventualmente, 

participavam das fraudes as empresas ALUSA, FIDENS, 

JARAGUÁ EQUIPAMENTOS, TOMÉ ENGENHARJA, 

CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA. 

Especialmente a partir de 2004, as enlpresas passaram a 

dividir entre si as obras da PETROBRAS, evitando que 

empreiteiras não participantes do cartel fossem convidadas para os 

correspondentes processos seletivos. Referido cartel atuou ao 

longo de anos, de maneira organizada, inclusive com "regras" 

previamente estabelecidas, semelhantes ao regulamento de um 

campeonato de futebol. I Havia, ainda, a repartição das obras ao 

modo da distribuição de prêmios de um bingo. 2 Assim, antes do 

AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, representante dc uma 
das cmpresas cartelizadas, pertencente ao GRUPO SETAL, a SOG -
ÓLEO E GÁS SI A, celebrou acordo de colaboração premiada com o 
Ministério Público e, na ocasião, apresentou UIll docurncnto, 
dissimuladamente intitulado "Campeonato Esportivo", que continha as 
regras de funcionamento do carte! (Processo 5083258-
29.2014.404.7000/PR, Evento 1, OUT2, Páginas 1-5) (fls. 1034/1138 do 
Inquérito n. 3994/DF). 

2 Vários documentos apreendidos na sede da empresa ENGEVIX 
ENGENHARIA SI A retratam o funcionamento do cartel, destacando-se 
o papel intitulado "reuniào de bingo", em que são indicadas as empresas 
que deveriam participar das licitações do Complexo Petroquímico do R.io 
de Janeiro - COMPEHJ, bem como o papel intitulado "proposta de 
fechamento do bingo fluminense" (COM PERJ) , em que sào listados os 
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início do certame, já se sabia qual seria a empresa ganhadora. As 

demais licitantes apresentavam propostas - em valores maiores do 

que os ofertados pela empresa que deveria vencer - apenas para 

dar aparência de legalidade à falsa disputa. 

Para garantir a manutenção do cartel, era relevante que as 

empreiteiras cooptassem agentes públicos da PETROBRAS, 

especialmente os diretores, que possuíam grande poder de decisão 

no âmbito da sociedade de economia mista3
. Isso foi facilitado em 

razão de os diretores, como já ressaltado, haverem sido nomeados 

com base no apoio de partidos, tendo ocorrido comunhão de 

esforços' e interesses entre os poderes econômico e político para 

implantação e funcionamento do esquema. 

Os funcionários de alto escalão da PETROBRAS recebiam 

vantagens indevidas das empresas cartelizadas e, em contrapartida, 

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

obstáculos ao esquema nem atrapalhavam seu funcionamento -, 

mas também atuavam em favor das construtoras, restringindo os 

participantes das convocações e agindo para que a empreiteira 

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

funcionários permitiam negociações diretas injustificadas, 

celebravam aditivos desner:essários e com preços excessivos, 

"prêmios" (diversos contratos do empreendimento) e os "jogadores" 
(diferentes empreiteiras) (Processo 5083258-29.2014.404.7000/PR, 
Evento 16, APREENSA01, Páginas 2-29) (fls. 1034/1138 do Inquérito n. 
3994/DF). 

3 A PETROBRAS, na época, possuía as seguintes Diretorias: Financeira; Gás 
e Energia; Exploração e Produção; Abastecimento; Internacional; Serviços. 

23 de 61 

33
88

69
01

89
0 

In
q 

39
94



PGR Inquérito Il. 3994/DI

GrV7 r'\ 
aceleravam contratações com supressão de etapas relevantes e 

vazavam infonnações sigilosas, entre outras irregularidades, todas 

em prol das empresas cartelizadas. 

Os valores ilícitos, porém., destinavam-se não apenas aos 

diretores da PETROBRAS, mas também aos partidos políticos e 

aos parlamentares responsáveis pela manutenção dos diretores nos 

cargos. Tais quantias eram repassadas aos agentes políticos de 

maneira periódica e ordinária, e também de forma episódica e 

extraordinária, sobretudo em épocas de eleições ou de escolhas 

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

indevidas que ocornam na PETROBRAS, não apenas 

patrocinavam a manutenção do diretor e dos demais agentes 

públicos no cargo, como também não interferiam no cartel 

existente. 

A repartição política das diretorias da PETROBRAS 

revelou-se mais evidente em relação à Diretoria de Abastecimento, 

à Diretoria de Serviços e à Diretoria J nternacional, envolvendo 

sobretudo o Partido Progressista - Pp, o Partido dos Trabalhadores 

- PT e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro -

PMDB, da seguinte forma: 

a) A Diretoria de Abastecimento, ocupada por PAU
LO ROBERTO COSTA entre 2004 e 2012, era de in
dicação do PP, com posterior apoio do PMDB; 

b) A Diretoria de Serviços, ocupada por RENATO 
DUQUE entre entre 2003 e 2012, era de indicação do fi-
PT; ~ 
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c) A Diretoria Internacional, ocupada por NESTOR 
CERVERÓ entre 2003 e 2008 e por JORGE ZELADA 
entre 2008 e 2012, era de indicação do PMDB. 

Para que fosse possível o trânsito das vantagens indevidas 

entre os dois pontos da cad-:ia - ou seja, das empreiteiras para os 

diretores e políticos - atuavam profissionais encarregados da 

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

"intermediários". Referidos operadores encarregavam-se de, 

mediante estratégias de ocultação da origem dos recursos, lavar o 

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

destinatários de maneira insuspeita. 

O operador do Partido Progressista, em boa parte do período 

em que funcionou o esquema, era ALBERTO YOUSSEF. O 

operador do Partido dos Trabalhadores era JOÃO VACCARI 

NETO.· Os operadores do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro eram FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES, 

conhecido como FERNANDO BAIANO, e JOÃO AUGUSTO 

REZENDE HENRIQUES. 

Geralmente, o repasse dos valores dava-se em duas etapas. 

Primeiro, o dinheiro era repassado das construtoras para o 

operador. Para tanto, havia basicamente três formas: a) entrega de 

valores em espécie; b) depósito e movimentação no exterior; c) 

contratos simulados de consultoria com empresas de fachada. 

Uma vez disponibilizado o dinheiro ao operador, iniciava-se 

a segunda etapa, na qual os v,!lores saíam do intermediário e eram 

"wi,doo '00 d~ti"'''''o; fio,i, (fuodooiem públi,~, POliti"'~ 
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descontada a comissão do operador. Em geral, havia pelo menos 

quatro formas de os operadores repassarem as quantias aos 

beneficiários das vantagens indevidas: 

a) A primeira forma - uma das mais comuns entre os po
líticos - consistia na entrega de valores em espécie, que era 
feita por meio de empregados e prepostos dos operadores, os 
quais faziam viagens em voas comerciais, com valores ocul
tos no corpo, ou em voas fretados; 

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

c) A terceira forma ocorria por meio de transferências e 
depósitos em contas no exterior,. em nome de empresas 
offihorcs de responsabilidade dos agentes públicos ou de seus 
fa mili ares; 

d) A quarta forma, adotada sobretudo em épocas de cam
panhas eleitorais, era a realização de doações "oficiais", devi
damente declaradas, pelas construtoras ou empresas coliga
das, diretamente para os políticos ou para o diretório nacio
nal ou estadual do partido respectivo, as quais, em verdade, 
consistiam em propinas pagas e disfarçadas do seu real pro
pósito. 

As investigações da denominada "Operação Lava Jato" des

cortinaram a atuação de úrganização criminosa complexa. Des

tacam-se, nessa estrutura, basicamente quatro núcleos: 

a) O núcleo político, formado principalmente por parla
mentares que, utilizando-se de suas agremiações partidárias, 
indicavam e mantinham funcionários de alto escalão da PE
TROBRAS, em especial os diretores, recebendo vantagens 
indevidas pagas pelas empresas cartelizadas (componentes do 
núcleo econômico) contratadas pela sociedade de economia 
mista, após a adoção de estratégias de ocultação da origem 

doo "lo~ pdo, opmdo", fimo,,''''' do Mq"~'" J3 
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b) o núcleo econômico, formado pelas empreiteiras car
telizadas contratadas pela PETROBRAS, que se beneficia
vam dos contratos e, em contrapartida, pagavam vantagens 
indevidas a funcionários de alto escalão da sociedade de eco
nomia mista e aos componentes do núcleo político, por 
meio da atuação dos operadores financeiros, para manuten
ção do esquema; 

c) O núcleo administrativo, formado pelos funcionários 
de alto escalão da PETROBRAS, especialmente os diretores, 
os quais eram indicados pelos integrantes do núcleo político 
e recebiam vantagens indevidas das empresas carteJizadas, 
componentes do núcleo econômico, para viabilizar o funci
onamento do esquema; 

d) O núcleo financeiro, formado pelos operadores tanto 
do recebimento das vantagens indevidas das empresas carte
lizadas integrantes do nÚCleo econômico como do repasse 
dessa propina aos componentes dos núcleos político e admi
nistrativo, mediante estratégias de ocultação da origem desses 
valores. 

No decorrer das investigações e ações penais, foram celebra

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

principais agentes do esquema delituoso em questão: a) PAULO 

ROBERTO COSTA, Diretor de AbasteciJnento da PETRO

BRAS entre 2004 e 2012, integrante destacado do núcleo admi

nistrativo da organização criminosa; e b) ALBERTO YOUSSEF, 

doleiro que integrava o núcleo financeiro da organização crimi

nosa, atuando no recebimento de vantagens indevidas das empre

sas cartelizadas e no seu posterior pagamento a funcionários de 

alto escalão da PETROBRAS, especialmente a PAULO RO

BERTO COSTA, bem como a políticos e seus partidos, mediante 

estratégias de ocultação da origem desses valores. As declarações 

de ambos os colaboradores apontaram o possível envolvimento de 

Jj 
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vários integrantes do núcleo político da organização cnmmosa, 

preponderautemente autoriJ.:des com prerrogativa de foro pe

rante o Supremo Tribunal Federal. 

PAULO ROBERTO COSTA foi Diretor de Abastecimento 

da PETROBRAS nomeado e sustentado no cargo, principal

mente, pelo Partido Progressista. ALBERTO YOUSSEF operacio

nalizava. o recebimento e o repasse de vantagens indevidas, 

preponderantemente, a PAULO ROBERTO COSTA, ao PP e 

aos parlamentares respectivos. As colaborações premiadas de ambos 

permitiram desvendar as particularidades do esquema de corrup

ção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro relacionado à 

PETROBRAS, particularmente no que tange ao envolvimento de 

membros da agremiação partidária em referência. 

3. A corrupção na Diretoria de Abastecimento da PE

TROBRAS e as disputas internas do Partido Progressista 

PAULO ROBERTO COSTA foi nomeado para a Diretoria 

de Abastecimento da PETROBRAS em 14 de maio de 2004, 

permanecendo no cargo até 2 de maio de 2012. Sua nomeação 

decorreu de indicação política do Partido Progressista - PP, articu

lada pelo então Deputado Federal JOSÉ JANENE, com o auxílio 

dos também Deputados Federais na época PEDRO CORRÊA e 

PEDRO HENRY. 
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Em seu Termo de Colaboração n. 1, PAULO ROBERTO 

COSTA esclareceu como aconteciam as indicações para cargos de 

alto esc;1lão na PETROBRAS: "a col'11pet~rlcia témica não era sufici

ente para progredir, sendo necessário para ascender ao 11lvel de diretoria um 

apadri11hamento político, como ocorre' em todas as empresas vinculadas ao 

govemo". Logo adiante, falando em termos gerais, explicou que 

essa forma de ascensão funcional gera para o contemplado um de

ver de contrapartida, pois, "o grupo político sempre dema11dará al,í?o em 

troca", salientando, mais explicitamente, que" toda i11dicação política 

r/O país para os cargos de diretoria pressupõe que o irldicado propicie facili

dades ao grupo político que o i11dicou, realizando o desvio de recursos de 

obras e contratos firmados pelas empresas e órgãos a que esteja vinculado 

para beneficio deste meS1110 grupo paUtico" (fls. 06/10 do Inquérito n. 

3994/DF): 

De' tal modo, pelo fato de ter sido politicamente indicado ao 

cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS pelo Par

tido Progressista, PAULO ROBERTO COSTA tinha o dever de 

viabilizar o repasse de vantagens indevidas à agremiação partidária 

e a seus integrantes. O cumprimento dessa obrigação ocorreu de 

forma mais intensa a partir de 2006, quando se iniciou um ciclo 

4 Essas afirmativas de PAULO ROBERTO COSTA são corroboradas por 
página de agenda do advogado MATHEUS DE OLIVEIRA, apreendida 
na sede da empresa GFD INVESTIMENTOS LTDA., em que consta 
anotação sobre abertura de empresas e contas bancárias no exterior em 
favor do ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS: "Rell11ião Palllo 
Roberto Costa. A - OffsllOres: 1. Pode haver problemas em abrir oJfshores elll 

110m e do Dr. Palllo em razão de ter owpado cargo de indicação política 110 

Pctrobras. (. .. )." (Processo 5049557-14.2013.404.7000/PR, Evento 253, 
AP-INQPOL3, Página 5) (fls. 1033 do Inquérito n. 3994/DF). 
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de grandes obras, principalmente refinarias, na esfera de atribui

ções e responsabilidades da Diretoria de Abastecimento da socie

dade de economia mista. 

No princípio, o grande responsável por organizar o esquema 

criminOso em questão era JOSÉ JANENE, que foi Deputado Fe

deral pelo Partido Progressista até o ano de 2007. Ele fazia reuni

ões com PAULO ROBERTO COSTA e representantes de 

empreiteiras interessadas em obter contratos na PETROBRAS, a 

fim de ajustar tanto o favorecimento das empresas no que tange às 

contratações quanto o correlato pagamento de propinas, destina

das ao Diretor de Abastecimento, ao PP e a seus membros .. Mesmo 

depois do fim de seu mandato eletivo, JOSÉ JANENE continuou 

a desempenhar essa função, fazendo-o até 2010, quando seus pro

blemas de saúde se agravaram e ele veio a falecer. 5 

JOSÉ JANENE, no exercício de tais atribuições, era auxili

ado diretamente pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF, que se en

carregava de operacionalizar o recebimento e o repasse das 

vantagens indevidas, ITl.ediante estratégias de ocultação da Origem 

ilícita do dinheiro. Isso era feito, de forma mais comum, mediante 

a contratação fictícia, pelas empreiteiras, de empresas de fachada 

controladas por ALBERTO YOUSSEE O pagamento da propina 

era disfarçado sob a forma de adimplemento por serviços na ver-

dade nunca prestados. 

~ 
5 JOSÉ ]ANENE faleceu em 14/09/2010, conforme certidão de óbito (fls. 

992/993 do Inquérito n. 3994/DF). 
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Dentre as empresas de fachada usadas pelo doleiro para esse 

tipo de artifício, podem ser citadas as seguintes: MO CONSUL

TORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA., 

EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA., ReI SOFTWARE E 

HARDWARE LTDA. e GFD INVESTIMENTOS LTDA. Ne-

nhuma dessas pessoas jurídicas tinha atividade econômica real, três 

delas não tinham empregados (ou, mais exatamente, uma delas ti

nha um único empregado) e muito menos eram capazes de prestar 

os serviços a que supostamente se destinavam. Ademais, os serviços 

contratados, geralmente de consultoria, eram bastante especializa

dos, e os objetos falsos dos contratos incluíam: prestação de servi

ços de· consultoria para recomposição financeira de contratos; 

prestação de consultoria técnica empresarial, fiscal, trabalhista e de 

auditoria; consultoria em informática para desenvolvimento e cri

ação de programas; projetos de estruturação financeira; auditoria 

fiscal e trabalhista; levantamentos quantitativos e proposta técnica e 

comercial para construção de shoppil1g; e consultoria na área de 

petróleo. 

Apesar de não executados os serviços, ocorriam os respecti

vos pagamentos. Eram, então, emitidas notas fiscais pelas empresas 

de fachada em favor das construtoras, que depositavam os valores 

nas contas das pessoas jurídicas fictícias. O valor depositado era, 

em seguida, sacado em espécie e entregue a ALBERTO YOUS

SEF, transferido para contas-correntes por ele controladas ou utili-

~do P,Q re,li"Y'o de P''''''''"'"' em ~u ('"OW 
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Tais operações criavam um "crédito de propina" perante AL-

BERTO YOUSSEF. O doleiro, então, tinha a obrigação de efetuar 

o repasse dos valores aos seus destinatários, no caso PAULO RO

BERTO COSTA, o Partido Progressista e seus integrantes. Isso 

geralmente ocorria por meio da entrega de dinheiro em espécie 

ou da efetivação de pagamentos em benefício do destinatário, me

diante desconto da comissão do operador. Quanto aos políticos, 

todo esse percurso de .lavagem de dinheiro era muitas vezes en

curtado mediante a reaIização, pelas empreiteiras, de doações elei

torais "oficiais" aos destinatários das vantagens indevidas. De tal 

modo, ALBERTO YOUSSEF administrava um verdadeiro "caixa 

de propinas" do PP e de seus membros. 

JOSÉ JANENE mantinha relação maIs próxima com um 

grupo de parlamentares do Partido Progressista capitaneado pelos 

Deputados Federais PEDRO CORREA, MÁRIO NEGRO

MONTE, JOÃO PIZZOLATTI e NELSON MEURER, que 

foram os líderes da agremiação partidária na Câmara dos Deputa

dos depois de aquele ter-se desvinculado formalmente de suas ati

vidades parlamentares. Tais deputados foram os grandes 

beneficiários do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro im

plantado na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Con-

tinuaram a receber vantagens indevidas dessa fonte mesmo após a 

morte de JOSÉ JANENE, a partir de quando ALBERTO YOUS-

SEF passou a administrar com exclusividade tanto a relação entre 

" ffi,prei<ei= , PAULO ROBERTO COSTA, como o ';Jl!5 
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menta, a contabilização e o repasse de propinas ao PP e a seus in-

tegrantes. 

Todavia, em 2011, um grupo do Partido Progressista que se 

sentia preterido na distribuição de vantagens indevidas resolveu 

assumir o comando da agremiação partidária e o consequente 

controle da repartição de valores relativos ao esquema de corrup

ção da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Esse con

junto de parlamentares era formado principalmente pelos 

Senadores CIRO NOGUEIRA e BENEDITO DE LIRA e pelos 

Deputados Federais AR.THUR LIRA, EDUARDO DA FONTE 

e AGUIN ALDO RIBEIRO. A reviravolta em questão foi marcada 

pela substituição do Deputado Federal NELSON MEURER 

pelo Deputado Federal AGUINALDO RIBEIRO na liderança do 

PP na Câmara dos Deputados, em agosto de 2011, no meio do 

ano legislativo, o que não era comum.(, 

Com ascensão do novo grupo à cúpula do Partido Progres

sista, houve uma tentativa de substituição de ALBERTO YOUS

SEF no controle do "caixa de propinas" oriundas da Diretoria de 

Abastecimento da PETROBRAS. PAULO ROBERTO COSTA, 

6 Pouco tcmpo depois, ocorreu outra mudança ilustrativa da troca <fu>-liIT 
comando na Partido Progressista. Em fevereiro de 2012, o Deputado 
Federal AGUINALD.o RIBEIIl.o assumiu o Ministério das Cidades em 
substituição ao Deputado Federal MÁRI.o NEGR.0M.oNTE. .o 
Ministério das Cidades e a Diretoria de Abastccimento da PETR.oBRAS 
eram os cargos que compunham a "cota" política do rr, na administração 
pública federal, em contrapartida ao apoio e à integração do partido à base 
governista no Congresso Nacional. Com a ida do Deputado Federal 
AGUINALD.o RIBEIR.o para o Ministério das Cidades, a liderança do 
Partido Progressista na Câmara dos Deputados foi assumida pelo Deputado 
Federal ARTHUR LIRA. 
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depois de reunião com os novos comandantes da agremiação par

tidária, chegou a tentar viabilizar a atuação de uma outra pessoa, 

HENRY HOYER DE CARVALHO, no desempenho dessa ta

refa. No entanto, na prática,ALBERTOYOUSSEF, por já ter bom 

relacionamento com as empreiteiras, permaneceu no exercício da 

função. Inclusive, os parlamentares antigos beneficiários do es

quema de vantagens indevidas também continuaram a ser favore

cidos. 7 

A mudança no cOl1l~.ndo do Partido Progressista, contudo, 

propiciou as condições para que figuras como o senad:: ~ 

BENEI;>ITO DE LIRA e o seu filho, o Deputado FederN 
7 Toda a sucessão de evento; envolvendo o Partido Progressista e sua relação 

com a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS foi narrada por 
ALBERTO YOUSSEF em seu Termo de Colaboração n. 14. De acordo 
com os esclarecimentos do doI ciro, as mudanças ocorridas em função das 
disputas internas do Partido Progressista limitaram-se a alterações 
procedimentais e a certa desorganização nO controle do recebimento e 
repasse de propinas: "QUE em verdade o declarante praticamente coutim/oll a 
fazer o .mesmo que fazia auteríorrncntc, com a única modificação de que, ao j,lVés de 
repassar 05 valores diretal/1eute aos integrantes do PARTIDO 
PROGRESSISTA, passou a Jazê-lo por intermédio de HENRY, que, por sua 
vez, entregava os valores a ARTHUR DE LIRA; (. . .) QUE o declarante 
cOIltiwlOU a receber os 5% dos valores de todos 05 repasses por ele getivados, mesmo 
após HENRY asslllllir a responsabilidade pela elltr~~a aos parlamentares do PP; 
QUE acredita que HENRY retirava o sell percentual logo após receber o diulleiro 
do declarante; QUE nesta época a contabilidade dos repasses ficou "co,?(usa ", selldo 
controlada por PAULO ROBERTO e pelo declara,.,te, de modo que os integrantes 
do PP Hão os questionaram acerw desta /lova dil1âmica de repasses; QUE, co1itudo, 
de for11la paralela e oculta, a pedido de PAULO ROBERTO COSTA, o gYl/pO 
allterior do Pp, composto por PEDRO HENRY, PEDRO CORREA, 
NELSON MEURER, JOÃO PIZZOLATI, MARIO NEGROMONTE, 
LUIZ FERNANDO SOBRINHO (sic) eJOSÉ OTÁVIO, col1tÍlluara11l (sic) 
a receber as comissões da PETROBRAS por intermédio do derlarallte; QUE isto 
ocorreu C011l o oh;etivo de amenizar a Im}?a interna existente 110 seio do PP; ( ... )" 
(fls. 986/992 do Inquérito n. 3994/DF). 
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ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, conhecido como 

ARTHUR LIRA, passassem a desempenhar papel mais re

levante no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro 

desvendado pela "Operação Lava Jato". No entanto, ITleSmO 

antes da alteração em referência, ambos os parlamentares recebiam 

vantagens indevidas, por meio de ALBERTO YOUSSEF, em razão 

da atuação de PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de 

Abastecimento da PETROBRAS.H 

Essa situação é ilustrada pelas visitas de BENEDITO DE 

LIRA e ARTHUR LIRA ao Diretor de Abastecimento PAULO 

ROBERTO COSTA, quando ele ainda ocupava o cargo.A tabela 

abaixo retrata os dados de tais encontros na sede da PETRO-

BRAS no Rio de Janeiro:" 

Visitas a Paulo Roberto Costa na Petrobras: 

Visitante Visitado Dia Local Observação 

Benedito de Lira Paulo Roberto 08/0412011 Petrobras Antes da mudança 
Cost:l. de comando no 

pp 

Arthur Lira Paulo Roberto 05/1212011 Petrobras Depois da 
CostJ mudança de 

cOIllando no PP 
. .. 

8 Em Termo de Declaraçõcs, ALBERTO YOUSSEF ressaltou tcr 
presenciado o Senador BENEDITO DE LIRA em rcuniões com jOS.É 
jANENE destinadas à distribuição de propinas: "QUE viII por /I1l1itas vezes 
BENEDITO DE LIRA 110 aparta"'""to fimâol/al de JOSÉ jANENE; QUE 
qual/do enlregava valores el/l espécie pala JOSÉ jANENE, este lIIenâonal/a qlle 
os parlamentares que estavam prc"clltes estavam esperando 05 recursos oriundos do 
Caixa do Partido Progressista, formado com recursos advil1dos do paxallle/lto de 
l'ropiltas feito por empresas col1tratadas COIII estatais q"e lil1"am car;:os col1troIados 
pelo Partido Progressista, dC/ltre eles BENEDITO DE LIRA" (fls. 903/907 do 
Inquérito n. 3994/DF). 

9 Informação Policial'L 5412015 (fls. 1000/1001 do Inquérito n. 3994/DF). 
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Da mesma forma, ocorreram visitas de ARTHUR LIRA a 

ALBERTO YOUSSEF. A tabela seguinte contém informações so

bre tais encontros nos escritórios do doleiro em São Paulo: 10 

Registros de acesso aos escrjtórios de Alberto Youssef: 

Pessoa Escritório Data Observação 

Arthur Lira JPJPAP (Av. São 16/0ó1201O Antes da Illudança de 
Gabriel. n. '149, sala 809, comando 110 pp 

São Paulo/SP) 

Arthur Lira JPJPAP (Av. São 03/0212011 Antes da mudança de 
Gabriel, 11.149, sala 809, comando no PP 

São Paulo/SP) 

Arthur Lira JPJPAP (Av. São 24/02/2011 Antes da mudança de 
Gabriel, 11.149, sala 809. comando no pp 

São Paulo/SP) 

Arthur Lira JPJPAP (Av. São 07/0712011 Antes da mudança de 
Gabriel, n. t 49. sala 809. comando no PP 

São Paulo/SP) 

Os encontros em referência indicam o envolvimento do Se-

nador BENEDITO DE LIRA e do Deputado Federal ARTHUR 

LIRA, ambos do Partido Progressista, no esquema de corrupção 

de agentes públicos e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria 

de Abastecimento da PETROBRAS. Nesse contexto se deram os A ~ 
repasses ocultos de valores ilícitos tratados no caso. 11 ~ 

10 Informação Policial n. 46/2015 (fls. 997/997 do Inquérito n. 3994/DF). 

11 A presente denúncia não cuida do possível envolvimento do Senador 
BENDITO DE LIRA e do Deputado Federal ARTHUR LIRA na 
prática do crime de forn;tação de quadrilha ou associação 
critninosa, previsto no art. 288 do Código Penal, ou mesmo do crime de 
organização criminosa, descrito no art. 2° da Lei n. 12.850/2013, uma vez 
que o fato é objeto de apuração específica no Inquérito n. 
3989/DF. 
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4. Recebimentos de propina pelo Senador BENE

DITO DE LIRA e pelo Deputado Federal ARTHUR 

LIRA 

o Senador BENEDITO DE LIRA é um político experi

ente. Foi vereador do Município de Junqueiro! AL de 1966 a 

1970, vereador do Município de Maceió! AL de 1972 a 1982, por 

dois mandatos consecutivos, Deputado Estadual de Alagoas de 

1983 a 1991, por três mandatos consecutivos, e Deputado Federal 

pelo Estado de Alagoas de 2003 a 2011, por dois mandatos conse

cutivos.Em 2010, foi eleito Senador pelo Estado de Alagoas, exer

cendo o cargo de 2011 até hoje. Ele é filiado ao Partido 

Progressista desde 2003, quando ainda era Deputado Federal. No 

Senado Federal, é o líder do PP desde 2014 até os dias atuais, 

onde chegou a presidir a Comissão de Desenvolvimento Regional 

e a Comissão de Agricultura. 

O Deputado Federal ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE 

LIRA é filho do Senador BENEDITO DE LIRA, tendo seguido 

os passos do pai na carreira política. Foi vereador do Município de 

Maceió! AL de 1993 a 1999, por dois mandatos consecutivos, e 

Deputado Estadual de Alagoas de 1989 a 2011, por três mandatos 

consecutivos. Em 2010, foi eleito Deputado Federal pelo Estado 

de Alagoas, exercendo o cargo de 2011 até hoje, depois de tcr sido 

reeleito em 2014. Ele é filiado ao Partido Progressista desde 2009, 

quando ainda era Deputado Estadual. Na Câmara dos Deputados, 

foi líder do PP entre fevereiro de 2012 e outubro de 2013, onde 
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atualmente preside a Comissão de Constituição e Justiça e de Ci

dadania. 

o estreito vínculo familiar entre o Senador BENEDITO DE 

LIRA e o Deputado Federal ARTHUR LIRA estende-se ao âm

bito empresarial. Ambos se dedicam a atividades agropecuárias no 

interior nordestino e são sócios da empresa D'LIRA AGROPE

CUÁRIA E EVENTOS LTDA. 12 A proximidade entre pai e filho 

também ocorre nas esferas política e criminal. Eles atuam juntos 

na captação de recursos eleitorais e no recebimento de propina. 

No caso, BENEDITO DE LIRA e ARTHUR LIRA au-

feriram vantagens indevidas de praticamente todas as for

mas observadas no esquema de corrupção e lavagem de 

dinheiro relacionado à PETROBRAS, desvendado pela chamada 

"Operação Lava Jato". Em várias das situações, verifica-se o envol

vimento de RICARDO RIBEIRO PESSOA, proprietário da 

UTC ENGENHARIA SI A, uma das empresas integrantes do 

cartel de empreiteiras que atuava em detrimen to da sociedade de 

economia m.ista. 13 

12 Informação Policial n. 0412015 (fls. 619/621 do Inquérito n. 3994). 

13 A UTC ENGENHARIA SI A é uma pessoa jurídica de direito privado, 
constituída sob a forma de sociedade anônima, que atua no ramo da 
engenharia industrial, em empreendimentos . na modalidade EPC 
(ElIgineering, Procurcl1IC/"It & CMls/rl/ctioll), que consiste na implantação e no 
gerenciamento de uma obra desde o projeto básico até a assistência à pré
operação. Ela é a principal empresa do Grupo UTC, formado ainda pelas 
seguintes pessoas jurídicas: UTC Participações SI A, UTC Investimentos 
SI A, CONSTRAN SI A Construções e Comércio, UTC Exploração e 
Produção SI A, UTC Desenvolvimento Imobiliário SI A e UTC Defesa 
S/A. 
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4.1 Recebimento de doações eleitorais "oficiais" (jatos 

dos itens 1.1.1, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.5, 1.3.1 e 1.3.3) 

Em meados dc 2010, o grupo que comandava o Partido Pro

gressista, formado por JOSÉ JANENE, MÁRJO NEGRO

MONTE, JOÃO PIZZOLATTI e NELSON MEURER, 

determinou que ALBERTO YOUSSEF utilizasse valores do 

"caixa de vantagens indevidas" do PJ~ formado com propinas 

oriundas da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, para 

custear gastos da campanha do então Deputado Federal BENE

DITO DE LIRA ao Senado. 

Cumprindo a ordem, ALBERTO YOUSSEF procurou RI

CARDO RIBEIRO PESSOA, Presidente da UTC ENGENHA-

RIA SI A, a fim de que ele efetuasse doações oficiais à campanha 

de BENEDITO DE LIRA. RICARDO RIBEIRO PESSOA, in-

teressado em assegurar a atuação de sua empresa no cartel de em

preiteiras relacionado à PETROBRAS, bem como em manter 

contratos vigentes e conseguir novos contratos de construção de 

obras perante a Diretoria de Abastecimento da sociedade de eco

nomia . mista, na época ocupada por PAULO ROBERTO 

COSTA por indicação do Partido Progressista, aceitou a pro- ~-
posta.l 4 $ 
14 O fato foi relatado por ALBERTO YOUSSEF el11 seu Termo de 

Colaboração n. 26: "( .. .); QUE o, coordenadores do partido PI~ MARIO 
NEGROMONTE eJOÃO PIZZOLA11,pediram a/ltes das eleições de 2010 
e após que o declarante alelJdesse ARTUR DE LIRA e BENEDITO DE 
LIRA para qlle pudessem .(azer a campanha ou para saldar dívidas de campa"ha; 
QUE cOllseguiu que fosse feito, salvo engano, pela empresa UTC, III/la doação 
oficial em favor do candidato a sellador BENEDITO DE LIRA, 110 valor de R$ 
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Foram feitas duas doações oficiais à campanha de BENE

DITO DE LIRA ao Senado Federal em 2010, por meio da 

CONSTRAN SI A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, empresa 

do mesmo grupo empresarial da UTC ENGENHARIA SI A. 

Cada uma dessas doações, no valor de R$ 200.000,00 (du

zentos mil reais), foi abatida do montante de vantagens 

indevidas (propinas) devido pela UTC ENGENHARIA 

SI A e RICARDO' RIBEIRO' PESSO'A à Diretoria de 

Abastecimento da PETRO'BRAS. 

Apesar de a CONSTRAN SI A CONSTRUÇÕES E CO

MÉRCIO ter um administrador próprio, de nome JOÃO EDU-

400.000,00; (. . .)" (fls. 312/314 do Inquérito n. 3994/DF).A situação foi 
detalhada 110 Termo de Declarações Complementar n. 12 do doleiro: 
"(. . .); QUE el1l relaçiio a BENEDITO DE LIRA, pode dizer que ele, mqr;anlo 
Depulado,fazia parle da bancada do Pp, votava j"nlo ao <~ovemo e recebia selllpre 
valores mensais; QUE já 110 campanha para o Salado de 2010, o declaranlefez 
11111 café da l1Ianhã C01l1 a(~lms l1Ie/llbros do PI~ inclusive o lider, 110 Copacabana 
Palace no Rio, do qual parlicipou BENEDITO DE LIRA, já candidalo ao 
Senado pelo PI~ e estes líderes do partido pediram ao declarante que auxiliasse 
BENEDITO DE LIRA elll rewrsos para a call/pallha do Sellado dele; QUE, 110 

época, I(RoU RICARDO PESSOA, da UTC, que lambém estava 110 Rio aquele 
dia c perguntou se podia receber o declarante junlo COIII o candidato BENEDITO 
DE LIRA e perguntou se RICARDO PESSOA poderia contribuir para a 
componha de BENEDITO DE LIRA; QUE isto foi aceilo por RICARDO 
PESSOA e 1/01<I'e "ma doação oficial entre R$ 250.000,00 e lU 400.000,00, 
feita pela UTC; QUE não sabe qual UTC que fez a doação, se a UTC 
ENGENHARIA, UTC PARTICIPAÇÕES ou se foi pela CONSTRAN; 
QUE}icou acertado que este valor doado seria abatido de futuras colllribr;ições paTa 
o caixa rifere,,!c a conlratos oriundos da área de abas!ecilllellto da PETROBRA S; 
QUE posteriorlllente ho"ve tal abatilllellto; QUE dito ao declaral1te que 1/01/ZIe 
duas doações oficiais pela CONSTRAN, 110 valor de R$ 200.000,00 cada, para 
a calldidatura de BENEDITO DE LIRA ao Se/lOdo, o declarallte colljlrllla que 
foi este o valor acertado com RICARDO PESSOA; QUE esla reullião ocorrell 
apellas el1tre RICARDO PESSOA, BENEDITO DE LIRA e o declarO/I te, 
110 sede da UTC 110 Rio de Jalleiro; (. . .)" (fls. 348/350 do Inquérito ll. 

3994IDF). 
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ARDO CERDEIRA DE SANTANA, O acerto foi feito direta

mente por RICARDO RIBEIRO PESSOA. ls O ajuste foi reali

zado em uma reunião entre RICARDO RIBEIRO PESSOA, 

ALBERTOYOUSSEF e BENEDITO DE LIRA, ocorrida prova

velmente em julho de 20W.t" 

15 Nesse sentido se orientam as declarações de JOÃO EDUARDO 
CERDElRA DE SANTANA (fls. 920/922 do Inquérito n. 3994/DF). 

16 Em seu Termo de Colaboração Il. 12, RICARDO RIBEIRO PESSOA 
afirmou: "QUE YOUSSEF ",andou u/lla l11el1sagem de BBM (blackberry 
messellger) para o declarante e marcou uma reullião com o declarante l1a filial da 
UTC 110 Rio de janeiro, situada lla Nilo Peçonha, 11. 50, Ed. Depaoli, COI/}. 

2809; QUEfoi o declarallte que", indicou que esla"a 110 Rio dejaneiro e por islo 
a retmião tinha que ser lá; QUE el1tão comparecera/ll na empresa ALBERTO 
YOUSSEF c BENEDITO DE LIRA; QUE isso foi U/lla delllol/Stração de 
ALBERTO YOUSSEF de que co/ltilluaria a conduzir as tmtati"as do 
PARTIDO PROGRESSISTA, /IIeSlllO CO/ll o afastan/CI"llo dejOSl''.jANENE, 
por u",ti"o de doença; QUE ,.,esta co,.",ersa BENEDITO LIRA disse que 
precisa"a de dinheiro para pagar díVidas de agiotagem e para aSIlO ca/llpanha CO/110 

Senador; QUE BENEDITO DE LIRA lHenciol/ou ao declaraI/te que tÍl,{1O u/lla 
dívida .e estava sel1do collrado por um agiota de Pernambuco; (. . .) QUE após 
BENEDrID DE LIRA pedir o dinheiro para campanha, ALBERTO 
YOUSSEF disse, nafrmte de BENEDITO DE LIRA: 'V(J(ê pode pagar a ele e 
desco/ltar de mim '; QUE isto significolI que YOUSSEF permitiu que fosse 
desc<mtado do caixa referente à PETROBRAS os valores pagos a BENEDITO 
DE LIRA, ou seja, que o declarante poderia descontar os R$ 400.000,00 dos 
acertos referentes aos col/tralos de obras da PETROBRAS q/le deveria fazer wm o 
PARTIDO PROGRESSIS1/1, por ",cio de ALBERTO YOUSSEF; QUE ell1 
razão disso o declarante co/l[ordoll em co:aborar COIII a qllantia de R$ 400.000,00; 
(. . .) QUE 110 tabela 'Fluxo de desembolso com contribllição eleiloral- 2010', que 
ora al/exa, conjirma que a atlotação BENEDITO DE LIRA, com o apol1tamC/lto 
lia col,ina 'REALIZ CONSTRAN" colf5ta/1do 400, se refere à doação feita em 
razão deste episódio; QUE as doações ji,ram feitas pela CONSTRAN SA 
CONSTRUÇÕES E COMl~.T?CIO, em duas parcelas de R$ 200.000,00 
cada; QUE docu pela CONSTRAN porque a UTC l1ão 1;'·IIto interesse em 
Alagoas e por isto o dec/ararrle preferiu doar pela CONSTRAN; QUE era 
apenas o declaraI/te quem tomava tais decisões, sobre qual/to pagar, para quelll pagar, 
especialmel1te se o pagamento ji'sse feito 'por fora'; QUE JOÃO EDUARDO 
CERDEIRA DE SANTANA, diretor da CONSTRAN, não teve qualquer 
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Os recursos foram, então, transferidos à conta de campanha 

eleitoral de BENEDITO DE LIRA nas datas de 23/0712010 e de 

27/0812010. 17 Nos mesmos dias foram emitidos os seguintes reci

bos, assinados por BENEDITO DE LIRA: IS 

í 

--__ o -
Rf.aOOT,Ll:JTORAL ' .• --'- . !LEIÇ &\201.0 -hrtibPd!liço 

""'"'" 110lI0 Õ622jl' PARTIOO PkOGRmlSTA. PP 
-:-----~-

N"iIl1Icol~AIllx:il-[t"'Cu.IaCmmt 1N"(hque N'~I[)JUCri:ldeCdrlilD 
1~50U 1.t0b0 

CkIn rm.~ 1mtt42!'1a ~~da~ 

i Estidm em mtri:o-tIcstriçIoltWlidtdM kl'l~ &ma 

I 
I Vtb:mRS ~IUrjO'okmo 

>.«M . :ZOO.oro,oo __ ,n~.",,:D 
bdeÕladl' I~,omdobb 

1P."f. sn n • G.-.t.rYte.<.e AS/;. Sbl/ocoj '90 
N'ooCNrrJWli~oo!'1IJ1 ~ l~tIo~niM'ul~ 1::!MÁ6 U!O, 

~~j-O' ~ "" Jw,. s..:"Im-
"P: "''i'X'''' '"''''~ "''' Cl'FmltSp(l'lSivtlfdlcrn.issSadci!da 

uI' ,jJ. '"""- a:.l3. U;. '=184 -()Q 

!~-~ '\lluIHrissllm rMo 
.13- 01-. .201.0 /A: I'« 

\'1a4tdtttlor. 
i'2!IISS.~O VÁlJDA A rn 11l11201IfAY. O ]'ltIJuro Fi NO CASO DE r 'I1JR.'io. ,01: o DIA .ielllnOIl. 

.. C~~bore com, Jusliça Eleilornl, lnio ... '" doação de "mpanho no endereço 
.. .-.. .' ..... - -<··h1ii!:I_Jse:I",.bdd"'w·.. '. . ." 

relação com esta doação e a decisão ji'i ape'las do declara.'te; QUE JOÃO 
SANTANA apenas foi inf<mnado sobre esta doação, sem maiores detalhes" (PET 
n.5683/DF). 

17 Conforme documentos de transferência bancária (fls. 957 e 960 do 
Inquérito 11. 3994/DF). 

18 Documentos constantes das fls. 958 e ')61 do Inquérito n. 3994/DF. 
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RECIBO ELEITORAL I RLFJçoES 1010 
"" PartidoP.oll!ieo 

PARTIDO PROGRESSISTA· pr 

Yb 60 doador. 
RMISS.~O rÁIAOAATd lJI!I2lIIO PAR" O ,'1URNO E. KOCo\SODE rTUR~O AnO DIA JMlIlOID. 

Col,bore com a Jusllça Elelloral, infotrlle , .. doaçlo d. campanha no end.reço 
http://www.tse.lus.brldoacao 
- - .. "" ":,.,.";..,:" -... ". 

Posteriormente, o valor total pago a título de vantagem in-

devida (propina), no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos 

mil reais), foi repassado pela campanha eleitoral de BENEDITO 

DE LIRA à campanha eleitoral de AR.THUR LIRA ao cargo de 

Deputado Federal no ano de 2010. Isso ocorreu por meio de 

transferências fracionadas, nos valores de R$ 50.000,00 (cin

quenta mil reais), R$100.000,00 (cem m.il reais), R$ 150.000,00. 

( 
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(cento e cinguenta mil reais) e R$lOO.OOO,OO (cem mil reais), nas 

datas de 14/09/20j 0, 28/09/20j 0, 06/10/2010 e 11 /10/2010, 

respectivamente. 10 

o fato, que evidencia a atuação conjunta de BENEDITO 

DE LIRA e ARTHUR. DE LIRA no recebimento dos valores ilí-

citos, é ilustrad·:) pela tabela abaixo: 

Doações eleitorais recebidas por Arthur Lira em 2010: 

I Doador I 
I
lEletÇãO 2010 Benedito 12.167 

de Lira Senador 

CNPJ Valor Data 
I--

.361/00CI-OIj It$ 50.000.00 14/09/2010 

--
Eleição 2010 Benedito 12.1ô7 .3ól/0001-0ó R$ 100.000,00 2Ri0912010 

""~'4t RS 150.000,00 06/10/2010 

.361/0001-06 R$ 100.000.00 11/1012010 
.. I 

I RS 400.000,00 

de Lira Senador 

Eleição 2010 Benedito I 12.1ó7 
de Lira Senador 

I Eleição 2010 BClledi~2.1('7-

Ceie Lira Senado:- \ -,,-

Total 
- --'-----

Essas 'quantias consistiam. em vantagens indevidas 

(propinas) oriundas do esquema de corrupção e lavagem 

de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PE-

TROBRAS. A origem ilícita dos valores era de conheci

mento de BENEDITO DE. LIRA e de ARTHUR LIRA. A 

propósito, em Termo de Dcc.iaraçõe5, ALBERTO YOUSSEF afir

mou: "QUE BENEDITO DE LIRA sabia dessa circunstt1l1cía) ou 

s~ia) tilllw conhecimento da origem íI{eita da doação que seria feita" (fls. 

905 do 'oqo'",o n. 3"4/DF). y 
19 In(onnaçôcs Policiais s/I1./20:l5 (fls. 964/982 do Inquérito n. 3994/DF). 

" . 
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o pagamento das vantagens indevidas sob a forma de 

doação eleitoral objetivou disfarçar o caráter ilegal do di

nheiro. O sistema eleitoral foi usado apenas como instrumento 

de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da lo

calização, da disposição, da movimentação e da propriedade de va

lores provenientes dieta ou indiretamente de infração penal. 

4.2 Pagamento de despesas por melO de empresa de 

fachada (fatos dos itens 1.1.2,1.1.5,1.2.2 e 1.2.6) 

No ano de 2010, além de ter sido o beneficiário final do re-

passe dos R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) doados pela 

CONSTRAN SI A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO à cam

panha eleitoral do Senador BENEDITO DE LIRA, ARTHUR 

LIRA solicitou a ALBERTO YOUSSEF o pagamento de outras 

despesas de sua campanha eleitoral a Deputado Federal e da cam

panha eleitoral de seu pai ao Senado. Para atender ao pedido, e 

com a plena ciência de ARTHUR DE LIRA, o doleiro utilizou 

recursos recebidos de empreiteiras envolvidas no esquema de cor

rupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abasteci

mento da PETROBRAS para pagar uma dívida contraída por 

ARTHUR LIRA e BENEDITO DE LIRA com um agiota do 

Estado de Pernambuco.20 

20 Enquanto nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil a movimentação de valores 
ilícitos ocorre frequentemente por meio de dolciros, na Região Nordeste 
isso acontece geralmente por intermédio de agiotas. O fato sob 
consideração revela um ponto de contato entre essas duas realidades 
distintas. 
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Foram transferidos R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pelas 

empresas MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS 

ESTATÍSTICOS LTDA. e EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA., 

ambas operadas por ALBERTO YOUSSEF, para a empresa CÂ

MARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENA-

GEM LTDA., indicada pelo agiota em questão, por meio de duas 

transferências bancárias nas datas de 22/12/2010 e 07/0112011, 

conforme tabela abaixo: 21 

Valores transferjdos para a enlpresa Câmara & Vasconcelos: 

Origem Valor Data Favorecido 

MO Consultoria R$ 100.000.00 22/1212010 Câmara & Vasconcelos -
Comercial e Laudos Locação c 

Estatísticos Ltda. Terraplenagem Ltda. 

Empreiteira Rigidez R$ 100.000.00 07/01/2011 Câmara & Vasconcelos -
Ltda. Locação (' 

Terraplenagem Ltda. 

Total RS 200.000,00 

No caso, ARTHUR LIRA contraIU empréstimo perante o 

agiota pernambucano EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE, 

para custear despesas de sua campanha a Deputado Federal e da 

campanha de seu pai a Senador em 2010. Com o objetivo de re

ceber o valor emprestado, EDUARDO FREIRE. BEZERRA 

LEITE indicou a ARTHUR LIRA a conta da empresa CÂ

MARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENA-

GEM LTDA. para transferência das quantias devidas. O agiota 

pretendia usar o montante para conceder novo empréstimo, desta ,;;J/ 
feita a PAULO CEZAR BARROS MORATO, proprietário da ~ 

21 Os dados constam da Informação n. 039/2015 da Secretaria de Pesquisa e 
Análise da ProcuradorIa-Geral da República - SPEA/PGR (fls. 80/82 do 
Inquérito n. 3994/DF). 
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CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLE

NAGEM LTDA. Por tal razão, ALBERTO YOUSSEF transferiu o 

dinheiro para a pessoa jurídica em questão. 22 

A vinculação desses pagamentos a BENEDITO DE LIRA 

encontra-se evidenciada por anotação na planilha intitulada" Ccm

trole Pescador MO". Tal documento foi elaborado por um dos em

pregados de ALBERTO YOUSSEF, de nome RAFAEL 

ANGULO LOPEZ,juntamente com o responsável pelas empresas 

de fachada operadas pelo doleiro, WALDOMIRO DE OLl

VEUtA. Consiste em um controle de contabilidade do recebi

mento e repasse de valores ilícitos. No dia 22/1212010, consta o 

registro de entrega de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao benefici

ário identificado como "Bal1d BI1" (fls. 841/843 do Inquérito n. 

3994/DF). y 
22 Os fatos rClacionados a tais emprestnnos encontram-se esclarecidos nos 

depoimentos de EDUARDO FR.EIRE BEZERRA LEITE (fls. 804/807 
do Inquérito n. 3994/DF) e de PAULO CESAR DE BARROS 
MOR.ATO (fls. 824/827 do Inquérito n. 3994/DF). A única controvérsia 
existente sobre a situação se relaciona ao destino dos valores emprestados 
por EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE a ARTHUR L1R.A. Esse 
último· afirma que as quantias foram repassadas a PEDRO CORREA, para 
cobrir uma suposta dívida de JOSÉ jANENE relativa à venda de animais 
(fls. 831/834 e 900/902 do Inquérito n. 3994/DF).ALBERTOYOUSSEF, 
que controlava as finanças de JOSÉ jANENE, nega essa versão, 
sustentando que os montantes foram usados para pagar despesas de 
campanha de ARTHUR LIRA e BENEDITO DE LIRA (fls. 903/907 do 
Inquérito n. 3994/DF). A discordância, no entanto, é irrelevante, pois, em 
qualquer hipótese, houve pagamento de propina, não importando a 
motivação e a destinação das vantagens indevidas. 
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Em seu Termo de Colaboração n. 4, RAFAEL ANGULO 

LOPEZ afirmou: "Que em relação às anotações do declarante, COl1stan-

tes de seu pe,., drive, sempre utilizava a expressão 'Bal1d', que sigl1ifica 

bandido, seguida da inicial, para se riferir a algum político" (fls. 

1176/1180 do Inquérito n. 3994/DF). A sigla "Bn", no caso, é 

urna referência a BENEDITO DE LIRA. A anotação em questão 

diz respeito a uma das transferências de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) para a empresa CÂMARA & VASCONCELOS - LOCA

çÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., como esclareceu AL

BERTO YOUSSEF em Termo de Declarações: "QUE em relação 

à planilha 'CONTROLE PESCADOR MO STA', entregue por 

RAFAEL ANGULO LOPEZ, esta se rifere ao pagamento de 

propina, via traniferências bancárias; QUE WALDOMIRO DE 

OLIVEIRA levava os extratos bancários das empresas MO CONSUL

TORIA, EMPRETlEIRA RIGIDEZ e RCI, para RAFAEL incluir 

os valores; QUE após o declarante dizia a RAFAEL qual termo deveria 

constar do lado para saber a quem pagou cada !Jalor; QUE o termo 

'BAND BN', associado à data de 22/12/2010 e ao valor de 

100.000,00 se rifere a BENEDITO DE LIRA e ao pagamento da 
A 

primeira parcela à CAMARA & VASCONCELOS" (fls. 906 do In-

quérito n. 3994/DF). 

O pagamento Uê despesas de campanha de AR.THUR LIRA 

e de BENEDITO DE LIRA, com base em recursos oriundos de 

propina relacionada à Diretoria de Abastecimento da PETRO-

BRAS, por meio de transferências bancárias de empresas de fa- " 

d"d, P'" ompre" ;"dk"" po< 'g;o~, ohjo,;,ou ooul'., , ~ 
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dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a mo

vimentação e a propriedade de valores provenientes dieta ou indi

retamente de infração penal. A dificuldade da investigação em 

esclarecer o que exatamente ocorreu na espécie deixa evidente 

que essa finalidade foi alcançada. 

4.3 Recebimento de valores em espécie ifatos dos itens 

1.1.3,1.1.6,1.2.3,1.2.4,1.2.7,1.2.8,1.3.2 e 1.3.4) 

Uma quantia considerável de recursos oriundos do esquema 

de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de 

Abastecimento da PETR013RAS foi usada para custear despesas 

da campanha de BENEDITO DE LIRA ao Senado em 2010, por 

meio da entrega de valores em espécie por parte de .ALBERTO 

YOUSSEF a ARTHUR LIR.A no ano de 2010, antes das eleições, 

e no início de 2011, depois do pleito. No total, foi repassado dessa 

forma o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

O fato foi objeto de anotação em agenda de PAULO RO

BERTO COSTA apreendida durante a "Operação Lava Jato". Eis 

a imagem das páginas que contêm o registro: 23 

23 Processo S049557-14.2013.404.7000/PR, Evento 442 (fls. 66 do 
Inquérito n. 3994/DF). 
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Na página do lado direito constam os valores repassados em 

"2010" para o Partido Progressista e para o Senador BENEDITO 

DE LIRA. O valor "28,5" significa R$ 28.500.000,00 (vinte e 

oito milhões e quinhentos mil reais) repassados no total à agremi

ação partidária em questão ("pp"). O valor "1,0" significa 

R$1.000.000,00 (um milhão de reais) repassados a BENEDITO 

DE LIRA ("BL"). As anotações foram feitas por PAULO RO

BERTO COSTA a partir de documento de controle de distribui-

ção de propina por ele encontrado, na época, no escritório de 

ALBERTOYQUSSEE ~ 
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o fato foi tratado no Termo de Colaboração n. 24 de 

PAULO ROBERTO COSTA (fls. 16/18 do Inquérito n. 

3994/DF). A situação restou mais bem esclarecida no Termo de 

Declarações Cotnplementar n. 13 do ex-Diretor de Abasteci

mento da PETROBRAS: "QUE, mostrada a agenda do depoef1te 

apreelldida pela Polícia Federal, na parte em que consta uma lista de si

glas acompanhadas de números, ele ressaltou que copiou a referida lista de 

uma tabela que se ef1contralJa hO escritório de Alberto Youssef; QUE 11Or

malmente Alberto Youssef não apresentava ao depoente essas tabelas de re

passe de . valores ; QUE o depoente copiou a tabela para ter uma noção do 

que havia sido repassado a agentes políticos, que viviam pert/<Ybando o de

poente; QUE, esclarecendo as siglas, qfinna que: ( .. .) '1,0 131' sig/lifica 

um milhão de reais pagos a Benedito de Lira" (fls. 70/77 do Inquérito 

n.3994/DF).24 

A entrega dos valores em espécie ocorreu de forma parcelada, 

por meio de contatos diretos entre ALBERTO YOUSSEF e AR-

THUR LIRA, nas ocasiões em que o Deputado Federal compa-

receu ao escritório do doleiro, nas datas de 16/06/2010, 

03/02/2011, 24/0212011 , 07/071201 L Sobre ° '''li ° '0, =y 
24 Em seu Termo de Declarações Complementar n. 27, ALBERTO 

YOUSSEF esclareceu como PAULO ROBERTO COSTA efetuou as 
anotações na agenda apreendida: "QUE /IIostrada uma tabela constante na 
agC/1da de PAULO ROBERTO COSTA, que ora é jUlltada ell1 al1exo, o 
declarante cOI!firma que tais valores conferem com os apontados pelo declarante; 
QUE colifirma que PAULO ROBERTO COSTAfez tais al10lações a partir de 
UI/1 "llOtimel/to de Cal/las" q/le o declaraPlle fez CO/ll PAULO ROBERTO 
COSDt, el1l 2010, durante a campal1ha; QUE durallte a campal1ha era " 
período que mais fizeram rcw1iões, pois havia muitas demandas c estavam sempre 
trata"do d" lera"tame"t" de valores" (fls. 357/358 do Inquérito n. 3994/DF). 
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Termo de Declarações, ALBERTO YOUSSEF afirmou: "QUE 

ARTHUR LIRA foi várias vezes ao escritório do declarante, na Av. São 

Gabriel, esquina com a Rua Tabapuã, entre os anos de 2010 e 201.1, 

para pegar propina em espécie; QUE os registros de entrada dele estavam 

em nome da empresa JPJPAP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES 

SIC UnA." (fls. 906 do Inquérito n. 3994/DF).25 

Além disso, no final do ano 2011, quando já havia ocorrido a 

mudança na cúpula do Partido Progressista, ARTHUR LIRA so

licitou diretamente a .RICARDO RIBEIRO PESSOA o valor 

de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), condicionando a ma

nutenção da UTC ENGENHARIA SI A no esquema de corrup

çao e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de 

Abastecimento da PETROBRAS ao efetivo pagamento dessa 

quantia. A solicitação foi feita no dia 10/1012011, na sede da 

UTC em São Paulo, em reunião entre ARTHUR LIRA e RI

CARDO RIBEIRO PESSOA, conforme anotação na agenda do 

empreiteiro. Na ocasião,ARTHUR LIRA foi recebido pela secre

tária de RICARDO RIBEIRO PESSOA na UTC, de nome 

25 CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, conhecido como 
"CEARÁ", que trabalhava em parceria com ALBERTO YOUSSEF, em 
seu Termo de Colaboração n. 04, ao tratar das visitas de parlamentares ao 
doleiTo, ressaltou que ." os políticos que compareciam aos escritórios de 
ALBERTO YOUSSEF iam lá pe,~ar dinheiro", destacando que" ningué/ll ia ao 
escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF para rezar" (termo anexado à cópia de 
encaminhamento da presente denúncia). 
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MARIA DE BROTAS.2

!. O pagamento ocorreu algumas semanas 

depois, antes do fim do ano de 2011.27 

O repasse dos valores aconteceu mediante entrega de di

nheiro em espécie, o qual foi retirado na sede da UTC ENGE

NHARIA SI A em São Paulo. Na época, a empresa conseguia 

dinheiro em espécie para pagamento de propina, no esquema de 

corrupção e lavagem de capitais relacionado à PETROBRAS, por 

meio de ADIR ASSAD. 28 

26 A secretária MARIA DE BROTAS confirmou o fato, de acordo com 
depoimento de fls. 1020. 

27 O fato restou esclarecido no Termo de Colaboração n. 11 de RICARDO 
RIBEIRO PESSOA: "QUE ARTHUR LIRA ligo" para o declarante; QUE 
ARTHUR LIRA tin"a o contato do declarante, pois esteve C011l o pai dele, 
smador BENEDITO DE LIRA, e11l 11111 evel/to anterior; QUE ARTHUR 
LIRA foi ao escritório do declarante tia UTC, sitllado elll São Paulo, tia Av. 
Alfredo Egídio de Souza Aratl"a, 384, e, na sala do declarante, no 9" alldar, 
entabulou conversa afirmando que o partido possuía outra liderança, daudo a 
entender q"e era ele o novo líder de fato do PARTIDO PROGRESSISTA; 
QUE o declaratlte entendeu que, a partir daquele mOl11C1Ito, os assuntos da 
PETROBRAS deveriam ser tratados C01ll c/c; QUE em certo 111OI11e1110 
AInHUR LlRA perguntou ao declaral1te o seguinte: "Você está trabalhatldo na 
PETROBRAS e para conti11lUlr assim deverá contil1l1ar 'colaborando'''; QUE 
AKJ7-lUR LIRA ,",J o IUer do PARTIDO PROGRESSISTA na época; 
QUE ARTHUR LIRA pediu R$ 1.000.000,00 ao declarante de forma 
bastante cOlltlmdmte; QUE questionado sobre por q"e disse rolltlmdmte, 
respolldeu que foi cobrado de mmleÍra bastante in.cisiva c assertiva, como uma 
demol/straçiio de que ARTHUR LIRA sal,ia qlle til1"a créditos a serem cobrados 
do declara/I te, provenientes de contratos firmados com a PETROBRA S c 
direcionados ao PARTIDO PROGRESlSTA; QUEARTHUR LIRA deixou 
bastante claro que a continuidade dos pagamentos era "ma condição para que as 
'~,,,rtas" da PETROBRAS permanecessem abertas; (. . .) QUE mtre a data da 
retmião com ARTHUR LIRA c a efeti"a entrega do "alor deve ter passado cerca 
de quarenta dias c foi pago, ao que se recorda, al/tes do Natal" (PET n. 
5682/DF). 

28 RICARDO RIBEIRO PESSOA afirma, el11 seu Termo de Colaboração Il. 
11 (PET Il. 5682/DF), que o dinheiro usado para pagamento de propina a 
ARTHUR LIRA no caso seria oriundo de contratos superfaturados 
celebrados com empresas de ROBERTO TROMBETA, outra fonte de 
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ADIR ASSAD era operador que atuava na formação de con

tabilidade clandestina ("caixa dois") para a UTC ENGENHA

RIA SI A, usada para o pagamento de valores ilícitos. Por meio de 

. pessoas jurídicas por ele operadas, eram celebrados contratos de 

prestação de serviços fictícios com a empreiteira. Em seguida, a 

UTC ENGENHARIA SI A realizava os correspondentes paga-

mentos, com base em notas fiscais falsas emitidas a mando de 

ADIR ASSAD. Depois as quantias indevidas eram devolvidas à 

empreiteira em dinheiro, mediante desconto de valores a título de 

recolhimento de tributos e de comissão aos operadores. 

A empresa de ADIR ASSAD usada no caso foi a SM TER

RAPLENAGEM LTDA. Com a empresa SM TERRAPLENA

GEM LTDA. a UTC ENGENHARIA SI A firmou contratos 

completamente fictícios, destinados apenas à obtenção de dinheiro 

em espé.cie, para fins de pagamento de propina. A inexistência de 

fato da SM TERH .. APLENAGEM LTDA., a ausência da efetiva 

prestação dos serviços à UTC ENGENHARIA SI A e a inidonei

dade das notas fiscais emitidas na relação entre as duas empresas foi 

constatada pela Receita Federal do Brasil no âmbito da ação fiscal 

objeto do Processo Administrativo n. 13896.722648/2014-59, 

tendo sido constituídos créditos tributários contra a empreiteira no 

,,10' 'ob1 do R' 137.079.253.48 (""'O o tt;ob , ,," mUhÕO~ 

"caixa dois" da UTC. No entanto, o relacionamento entre a UTC e as 
empresas de ROBERTO TROMBETA somente começou a gerar 
dinheiro em espécie para adimplemento de vantagens indevidas no início 
do ano de 2012, conforme documentos de fls. 1139/1175 do Inquérito n. 
3994/DE 
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setenta e nove m.il, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e 

oito centavos).29 

A tabela abaixo aponta os dados das operações realizadas en-

tre a UTC ENGENHARIA SI A e a SM TERRAPLENAGEM 

LTDA. no período do pagamento da vantagem indevida a AR

THUR LIRA:30 

Pagamentos da UTC Engenharia SI A à SM Terraplcnageln Ltda.: 

Empresa Valor Data 

SM Terraplenagem RS 841.260,00 11/10/2011 

SM Terraplenagem R$ 843.220,00 07/1112011 

SM Terraplenagem R$ 467.040,00 06/12/2011 

Total R$ 2.151.520,00 

De acordo RICARDO RIBEIRO PESSOA, os valores em 

espécie foram retirados na sede da UTC em São Paulo pelo pró

prio ARTHUR LIRA. A entrega foi feita pelo Diretor Financeiro 

da empresa, WALMIR PINHEIRO SANTANA, que pode con

firmar ci fato. 

A movimentação de valores em espécie e a sua obtenção me-

diante a prévia celebração de contratos de prestação de serviços 

fictícios ou supertàturados revela estratégia de ocultação e dissi-

mulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da 

movimentação e da propriedade de valores provenientes dieta ou A~ 
indiretamente de infração penal. ~ 

29 Cópia digitalizada do processo administrativo fiscal em questão encontra
se às fls. 1181 do Inquérito n. 3994/DE 

30 Os dados dos pagamentos relacionados na tabela foram extraídos da 
Informação n. 5912015 da SPEA/PGR, constante da núdia de fls. 1181 do 
Inquérito 11. 3994/DE 
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Em função do adimplemento dos valores, a UTC ENGE

NHARIA SI A continuou a integrar o cartel de empreiteiras con

tratadas pela Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Na 

época, por meio de consórcio, a empresa já executava o contrato 

de construção do Pipe Rack do Complexo PetroquÍnlÍco do Rio 

de Janeiro - COMPERJ (Contrato n. 0858.006903.11.2, de 

02/09/2011). Pouco tempo depois, em 27/12/2011, a empresa foi 

beneficiada por contratação direta, por inexigibilidade de licitação, 

para o Projeto Central de Utilidades do COMPERJ (Contrato n. 

0858.0072004.11.2).31 

5. Pedidos 

Assim, diante de provas das materialidades e da autoria deli

tiva, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA oferece 

a presente denúncia contra BENEDITO DE LIRA, AR

THUR. CÉSAR PEREIRA DE LIRA e RICARDO RI-

BEIRO PESSOA, bem COP10 requer: 

1) . a notificação dos denunciados para oferecerem resposta 

=iu no pmo co,""," de 15 (qoinze di"')~ 

31 Relatório de Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS constatou 
irregularidade na celebração do Contrato n. 0858.0072004.11.2 (projeto 
Central de Utilidades do COMPER]) com base em inexigibilidade de 
licitação: "A ClA ao eXall1illar as jllstificativas apresentadas para a col1tratação 
direta eutende IImJcr evidências no sentido de que os gestores não possuíam, fia 
época da col1tratação, a segural1ça necessária 110 crol1ogra11la de partida do 
COMPERJ qlle justificasse a contratação direta" (Processo 5083258-
29.2014.404.7000/PR, .Evento 5, OUT4, Página 51). 
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2) o recebimento da dc-núncia, com a comunicação do fato à 

Polícia Federal para devido registro em seus sistemas; 

3) a citação dos acusados para acompanhamento da instrução, 

nos termos dos arts. l° a 12 da Lei n. 8.038/1990 e do dis-

posto no Código de Processo Penal; 

4) durante a instrução do feito, a adoção das seguintes dili

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

medidas que venham a ser consideradas necessárias; 

5) ao final, a condenação dos acusados, do seguinte modo: 

a) BENEDITO DE LIRA às penas previstas no art. 317, 

§ 1°, cumulado com o art. 327, § 2°, combinado com os 

arts. 29 e 69, todos do Código Penal e no art. 1°, § 4°, da 

Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69 do 

Código Penal; 

b) ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA às penas 

previstas no art. 317, § 1 0, cumulado com o art. 327, § 

2°, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código 

Penal e no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combi

nado com os arts. 29 e 69 do Código Penal ; 

c) RICARDO RIBEIRO PESSOA às penas previstas 

no art. 333, parágrafo único, do Código Penal (três ve-

zes) e no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998 (três vezes), 

obscnJados os limites de pena do acordo de colaboração 120111010-

gado pelo Supremo Tribunal Federal; clfr 
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6) a decretação da perda em favor da União, com base no ar

tigo T, inciso I, da Lei nO 9.613/1998, dos bens e valores ob

jeto de lavagem de dinheiro no caso, judicialmente 

apreendidos ou sequestrados, no valor originário total de 

R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), a ser 

acrescido de juros e correção monet<'lria; 

7) a condenação dos acusados à reparação dos danos materi

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

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixando-se um 

valor mínimo de 2 (duas) vezes o montante cobrado a título 

de propina no caso, no total de R$ 5.200.000,00 (cinco mi-

lhões e duzentos mil reais),já que os prejuízos decorrentes da 

corrupção são difusos (lesõeô à ordem econômica, à adminis

tração da justiça, à administração pública e ao processo eleito

ral, inclusive à respeitabilidade do Congresso Nacional 

perante a sociedade brasileira), sendo dificilmente quantifica

dos; 

8) a decretação da perda da função pública para os condena

dos detentores de cargo ou emprego público ou mandato 

eletivo, principalmente por terem agido com violação de seus 

deveres para com o Poder PÚb~il~/ciedade, nos termos 

do "cC. 92 do C6digo P",,] ~ 
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PGR Inquérito n. 3994/DF' 

o não-oferecimento de denúncia em [1Ce de outras pessoas 

ou em relação a outros fatos não importa em arquivamento implí

cito. Reserva-se o órgão ministerial a possibilidade de aditamento 

da peça acusatória em momento oportuno, caso surjam elementos 

suficientes para tanto. 

Brasília (DF), 2 de setembro de 2015. 

~~otiBa::-) 
Procurador-Gera! da República / 

/ 
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PGR. IlIquérito lI. 3994/ DF 

ROL DE TESTEMUNHAS 

1. Testemunha sobre todos os fatos: 

a) ALBERTO YOUSSEF (réu colaborador), brasileiro, ex-doleiro, 
inscrito no CPF/MF sob o J1. 532.050.659-72, residente na Rua 
Afonso Braz, n. 714, apartamento lllA,Vila Conceição, São Paulo, 
São Paulo, com domicílio profissional na sede da empresa GFD 
Investimentos Ltda., localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 
J1. 778,2° andar, Ttaim Bibi, São Paulo, São Paulo, atualmente preso 
na carceragem da Superintendência Regional do Departamento 
de Polícia Federal no Paraná, na Rua Professora Sandália Monzon, 
n. 210, Santa Cândida, Curitiba, Paraná; 

2. Testemunha sobre o esquema de corrupção e lavagem 
de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da 
PETROBRAS: 

a) PAULO ROBERTO COSTA (réu colaborador), brasileiro, ex
Diretor de Abastecimentc da PETROBRAS, inscrito no CPF/MF 
sob o n. 302.612.879-15, residente na Rua Ivando de Azambuja, 
Condomínio Rio Mar IX, Casa 30, Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, atualmente recolhido em prisão domi
ciliar; 

3. Testemunha sobre o pagamento de propina por meio de 
doação eleitoral oficial: 

a) JOÃO EDUARDO CERDElRA DE SANTANA, brasileiro, 
administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o n. 
007.462.258-73, residente na Rua Sargento Gilberto Marcondes 
Machado, n. 185, Casa, Paineiras do Morumbi, São Paulo, São 
Paulo, com domicílio profissional na Avenida Maria Coelho 
Aguiar, n. 215, Torre F, 5° andar, Jardim São Luiz, São Paulo, São 
Paulo' , 

60 de 61 

33
88

69
01

89
0 

In
q 

39
94



• I, I 

PGR 

4. Testemunhas sobre o pagamento de propina por meio 
de transferências bancárias de empresas de fachada: 

a) WALDOMIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, contador, inscrito 
no CPF/MF sob o n. 253.798.098-04 (tendo ainda o registro can
celado de na 192.320.718-00), com endereço na Estrada Munici
pal Benedito Antonio Ragani, n. 2300, Chácara Recanto Três 
Corações, Itatiba, São Paulo; 

b) MElRE BOMFIM DA SILVA POZA, brasileira, ex-contadora 
de ALBERTO YOUSSEF, inscrita no CPF/MF sob o n. 
112.934A78-97, domiciliada na Avenida Santo Amaro, n. 298, 
conjunto 07, Ttaim Bibi, São Paulo, São Paulo; 

c) RAFAEL ANGULO LOPEZ (réu colaborador), brasileiro, ex
transportador de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF, inscrito no 
CPF IM F sob o n. 369.033.708-97, residente e domiciliado na 
Rua Alfredo Pujol, n. 753, Santana, São Paulo, São Paulo; 

5. Testemunhas sobre o pagamento de propina por meio 
de entrega de valores em espécie: 

a) WALMIR PINHEIRO SANTANA, brasileiro, Diretor Finan
ceiro da UTC ENGENHARIA SI A, inscrito no CPF/MF sob o 
n. 261.405.005-91, domiciliado na sede da empresa, na Avenida 
Alfredo Egídio de Souza Aranha, n. 384, Chácara Santo Antônio, 
São Paulo, São Paulo; 

c) CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, brasileiro, 
ex-transportador de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF, inscrito 
no CPF/MF sob o n. 325.470.564-53, residente e domiciliado na 
Estrada de Aldeia, s/n., Condomínio Clube Alvorada, Camaragibe, 
Pernambuco; 

d) MARIA DE BROTAS, brasileira, secretária da UTC ENGE
NHARIA SI A, domiciliada na sede da empresa, na Avenida Al
fredo Egídio de Souza Aranha, n. 384, Chácara Santo Antônio, São 
Paulo, São Paulo. 

*** 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da RCpllblic<l 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04 
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA 

- ---l 
1f5tr 

\9n~ 

Aos trinta dias do mês de junho de 2015, na sede da Procuradoria-Geral da 
República - Setor de Autarquias Federais - SAF Sul, Quadra 4, Conjunto 
C, Brasília (DF), CEP 70050-900, presentes o Procurador da República 
Rodrigo Telles de Souza, integrante do Grupo de Trabalho instituído pela 
Procurador-Geral da República através da Portaria PGRlMPU na 3, de 
19/0112015, bem como o Delegado da Polícia Federal Milton Fornazari 
Junior, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições 
da Lei 12.850/2013, na presença do Defensor Público Federal Gustavo 
Zortéa da Silva, a oitiva do colaborador CARLOS ALEXANDRE DE 
SOUZA ROCHA, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Alderedo da 
Rocha Machado e Otíli.a Augusta de Souza Rocha, natural de Recife/PE, 
nascido em 06/0111963, p0l1ador do RG n. 5545312-SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o n. 325.470.564-53, residente e domiciliado na Rua Estrada 
de Aldeia, s/n, Condomínio Clube Alvorada, Camaragibe, Pernambuco, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao 
silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos 
do §14° do art. 4° da Lei na 12.850/2013; QUE O declarante e seu defensor 
autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do 
presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas 
vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 40 da Lei n° 
12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e 
custodiados pelo representante do Ministério Público ora presente, que 
ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal 
Federal; indagado acerca dos fatos constantes do anexo 04 (ENTREGAS 
DE DINHEIRO A LUIZ ARGOLO) afirmou: QUE conheceu LUIZ 
ARGOLO no escritório de ALBERTO YOUSSEF situado na Rua São 
Gabriel, no Ttaim Bibi, em São Paulo; QUE LUIZ ARGOLO ia muito 
pouco ao escritório de ALBERTO YOUSSEF da Rua São Gabriel; QUE 
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LUIZ ARGOLO mantinha relação estreita com MÁRIO NEGROMONTE; 
QUE foi MÁRIO NEGROMONTE quem introduziu LUIZ ARGOLO no 
PARTIDO PROGRESSISTA ou quem o arregimentou para o grupo do 
PARTIDO PROGRESISTA capitaneado por JOSÉ JANENE; QUE LUIZ 
ARGOLO era conhecido como "BEBÊ JOHNSON" pelo fato de ser mais· 
jovem; QUE LUIZ ARGOLO frequentou com maior ass.iduidade o 
escritório de ALBERTO YOUSSEF situado na Rua Renato Paes de Barros, 
no Itaim Bibi, em São Paulo; QUE LUIZ ARGOLO não integrava a cúpula 
do PARTIDO PROGRESSISTA, não recebendo ele, por isso, as "mesadas" 
maiores destinadas aos líderes do partido; QUE, no entanto, no ano de 
2010, em uma das quatro oportunidades em que o declarante entregou 
dinheiro em um apartamento funcional situado na Quadra 311 Sul, em 
Brasília, LUIZ ARGOLO estava presente, acompanhando MÁRIO 
NEGROMONTE; QUE o declarante não sabia quem morava nesse 
apartamento funcional, mas assegura que todas as vezes em que entregou 
dinheiro no local estavam presentes JOÃO PIZZOLATTI, MÁRIO 
NEGROMONTE e PEDRO CORREA; QUE o declarante não sabe como 
os deputados federais em questão dividiam entre si os valores entregues; 
QUE essas entregas eram geralmente de R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais); QUE, depois que ALBERTO YOUSSEF perdeu o "caixa" do 
PARTIDO PROGRESSISTA, o declarante fez duas entregas de dinheiro 
diretamente a LUIZ ARGOLO, na residência dele em Brasília, uma em 
2012 e outra em 2014; QUE o declarante não se recorda onde exatamente 
LUIZ ARGOLO morava em Brasília em 2012; QUE o depoente, nessa 
oportunidade, entregou a LUIZ ARGOLO um valor entre R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil) e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), não se 
lembrando do valor exato; QUE entregou o dinheiro pessoa]mente a LUIZ 
ARGOLO; QUE o declarante se recorda de que LUIZ ARGOLO tinha uma 
empregada doméstica que serviu café ao declarante; QUE, em 2014, LUIZ 
ARGOLO morava na Quadra 302 Norte, B]oco H, apartamento 602 ou 
603, em Brasília; QUE na época o telefone do declarante estava 
interceptado pela Polícia Federal; QUE, no entanto, o declarante tinha um 
telefone "ponto a ponto" com ALBERTO YOUSSEF; QUE nesse dia o 
declarante esqueceu em um táxi o telefone "ponto a ponto" com o qual 
falava com ALBERTO YOUSSEF; QUE, ao chegar à residência de LUIZ 
ARGOLO, e]e não estava no local; QUE então o declarante telefonou para 
ALBERTO YOUSSEF reclamando da demora de LUIZ ARGOLO; QUE o 
declarante usou seu telefone pessoal; QUE por isso o diálogo foi 
monitorado pela Polícia Federal; QUE LUIZ ARGOLO chegou em 
seguida; QUE o declarante entregou-lhe R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais) em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE na ocasião o 
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declarante percebeu que a mesma empregada doméstica que lhe servira 
café em 2012 continuava a trabalhar para LUIZ ARGOLO; QUE o 
declarante não sabe o nome dessa empregada doméstica; QUE LUIZ 
ARGOLO reclamou da quantidade do dinheiro, considerando-a 
insuficiente; QUEO declarante disse a LUIZ ARGOLO que poderia receber 
cerca de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) do doleiro CARLOS HABIB 
CHATER no Posto da Torre, valor que ALBERTO YOUSSEF havia 
solicitado que fosse repassado a LUIZ ARGOLO; QUE o declarante foi 
então ao Posto da Torre; QUE CHATER conversou com ALBERTO 
YOUSSEF e disse-lhe que iria descontar R$ 2.000,00 (dois mi.! reais) do 
montante a ser entregue ao declarante, em razão de alguma dívida de 
ALBERTO YOUSSEF; QUE o declarante pegou os R$ 38.000,00 (trinta e 
oito mil) com CHATER e repassou ao motorista de LUIZ ARGOLO; QUE 
o assunto foi tratado por telefone com ALBERTO YOUSSEF; QUE a 
conversa também foi monitorada pela Polícia Federal; QUE sabe que LUIZ 
ARGOLO tinha muita influência na OAS; QUE o declarante sabe que 
ALBERTO YOUSSEF e LUIZ ARGOLO tinham urna empresa de aluguel 
de máquinas, de nome MALGA, que prestava serviços à OAS; QUE o 
declarante fez dois ou três depósitos em dinheiro em Balneári.o 
Camboriú/SC para urna empresa que vendia máquinas em Salvador; QUE 
esses pagamentos se referiam à compra de máquinas para a empresa 
MALGA; QUE inclusive RAFAEL ANGULO LOPEZ pegou com o 
declarante os comprovantes de depósito e telefonou para LUIZ ARGOLO, 
informando que os pagamentos haviam sido feitos; QUE no ano de 2014 
LUIZ ARGOLO solicitou ao declaraote contribuição para sua futura 
campanha a reeleição a deputado federal, tendo o declarante se recusado a 
atender ao pedido; QUE na ocasião ALBERTO YOUSSEF disse que já 
havia contribuído com R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para a 
campanha de LUIZ ARGOLO e comprado um helicóptero, que teria sido 
emprestado para a campaoha de LUIZ ARGOLO; QUE ALBERTO 
YOUSSEF dizia que LUIZ ARGOLO era "rico de berço"; QUE o 
declarante percebeu que LUIZ ARGOLO era uma pessoa muito educada. 
Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o 
presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado e 
lacrado em envelopes próprios. 

MEMBRO D~ '1INl1:4 PÚBLICO, ti /WlL 
Rodrigo Telles de Souza 
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DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL: 

Milton Fornazari Junior 

DECLARANTE: 

DEFENSOR PÚBLICO FEDER~A~. L:::-_----
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INQ 3994 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a 
advogada Giovanna Bakaj Rezende Oliveira, 
OAB/DF 42108, e recebeu mídia digital contendo 
cópia do volume 5 até fls. 1269 do referido processo. 

108 

Brasília, 1 de setembro d 1 - 16h 30min. 
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INQ.3994 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a 
Dr. Guilherme Dias Mendonca, OABIDF 40.351, 
recebeu mídia digital contendo cópia integral do 
referido processo. 
Brasília, 1 de setembro de 2015- \\:rh"'jLruin. 

~l9~~ 
OABIDF 40.351 I 

ângo de ssis Ferreira 
Matricula 1517 
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INQ.3994 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a 
Df. Fábio Pires Fialho, OAB/DF 34.141, e recebeu 
mídia digital contendo cópia integral dos 5 volumes 
até fls. 1269 e as 7 mídias do referido processo. 

~F.l4i 

Brasília,3 de setembro de 2015 - ~h$"omin. 

TERMO DE JUNTm~ f!4 
Junto a estes aut~rotocolado de n1 j ak;rçque 
segue. J. t 

Brasília, 'Lde ~,/l1lw- de 20r;;. 
DENIS M~shERREIRA 

MalrIéIU'd~2190 

TF.RMOnli' .. nrNTAnA 
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bob.::;ir-lié·,-.. -t~arT1asausf<as 
advoGr<::-acioG 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI, Do 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FEDERAL 

Inquérito n. 3.994 STF 

Supremo Tribunal Federal 

01/09/2015 17:59 0043778 

111111111111 111I1 

ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, já gualificados nos autos 

do il1lluérilO em epígrafe, vem perante Vossa Excelência esclarecer lluC consta 

das cópias reprográficas atualizadas no dia de hoje - 1" de setembro - relatório 

de lavra do Delegado de Polícia Federal, Dr. Milton Fornazari Junior, datada de 

28 de agosto, a qual apresenta algumas representaçoes pela realização de 

diligências diversas na continuidade das investigaçôes. 

Todavia, chama a atcncão a referida manifestacào no contido .' ., 

às f1s. 1.218 dos autos: 

"143. /Jpl~J('!lfa, ainda, em Ji!Parado, REPREJENJ/1ÇAOpe!a 

suspensão dos exercicio das funções em n>/"p10 a /lRTI-IUR 

LJ1VI e BENEDiTO DE Lflvl, no.l" te17JlOJ dOJ artigos 282 e 

319, inciso VI, do Código de Processo Penal". R-
RU:l BC!.l (~inrf:l. 756. COtljUlltl) 12. 

:-:~o P:1uJu. SI' 
f"EP 01·1·1~-1)()2·- Tcl/f:1x_ (11) 2369-ó836 

;-;ctnf I [Otcll"jW :-iu1. t.211:11lr.\ OCi. H1. 1-:, l':difícin 
lh~l~il 21. :-;:)I,l~ I020-102·L Kr~l~íli~l. DI' 

Cf:,P 70Jl()-':JO~ - Tl'l/fax: (úl) 3.')23-2250 
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Com efeito, sem maiores digressões sobre a gravidade de tal 

representação, requer-se neste ato cópia integral da referida «t<pre.rmtClf'ào em 

.reparado ", em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do 

contraditório, do devido processo legal, e com fundamento na Lei n. 

8.9()6/1993 e nos limites estabelecidos pela Súmula Vinculante n. 14 deste 

Supremo Tribunal Federal. 

Pede deferimento. 

Brasília, 10 de setembro de 2015. 

Pierpaolo Cruz Bottini 
OAB/SP n. 16.1.657 

RU:l Hcb (:intt';l, 756, Conjunto 12, 
S{i() Pauln, ~p 

CI':P Ol"ll.)-(liJ2 - "['el/fax: (11) 23ú9-óRSó 

i\;~~ 
Thi~o Brügger da Bouza 

OAB/DF n. 20.883 

Setor [Intc!eifl) Sul. <.,?u.\dra 1)6. HI. lo:, [':difício 
Br:!:,i! 21, ::'ah:, 1020-102-1-, Br:\síli", DF 

(:1':1' 703'ló-~)(J2 - Tcl/f\1:'i: (61) 3323-2250 
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INQUÉRITO 3.994 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 
AUTOR(AlS)(ES) 

PROC.(AlS)(ES) 

INVEST.(AlS) 

ADV.(AlS) 

INVEST.(A/s) 

ADV.(AlS) 

: MIN. TEORI ZA V ASCKI 

: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

: BENEDITO DE LIRA 

:CLEBER LOPES DE OLIVEIRA E OUTRO(A/S) 

: ARTHUR DE LIRA Ou ARTHUR CÉSAR PEREIRA 

DE LIRA 
:PIERPAOLO CRUZ BOTTINI E OUTRO(A/S) 

DESPACHO: 1. Registrando que a autoridade policial, em seu 

relatório, anuncia, "em separado, representação pela suspensão do 

exercício das funções", a defesa de Arthur Cesar Pereira de Lira pede 

acesso à referida representação. 

2. Diante do registro, pela própria autoridade policial, providencie a 

Secretaria imediata intimação da defesa - nos autos correspondentes, que 

ora se encontram com vista ao Ministério Público - para manifestação 

acerca da representação, em até 5 (cinco) dias. 

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 2 de setembro de 2015 

Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2{2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portallautenticacao/sob o numero 9320180. 
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INQ 3994 

CERTIDÃO 

Certifico que retifiquei a autuação destes autos para incluir como 
investigado o Sr. Ricardo Ribeiro Pessoa. Certifico, outrossim, 
que apensei a estes autos os da Pe!. 5683 e Pe!. 5682, formando 
os apensos 1 e 2, respectivamente, em cumprimento às decisões 
ali proferidas em P de setembro de 2015. 
Brasília, 4 de setembro 2015. 

Denis !lI M ~ rreira 
Matrícula nO 21 Ip 
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