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MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO TEORI 
ZAVASCKI, INTEGRANTE DA SEGUNDA TURMA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

N° 27671612015/GTL]-PGR 
Inquérito n. 3994/DF 
Relator: Ministro Teori Zavascki 

"A sociedade não é mais do ql4c (J dCSCl1IJofl,il1lctrto da.fimdlia: se 
o homem sai da jamflía corrupto, cormpto estará para a socie
dade." (Hcnri Lacordairc) 

"A jal1lílitt é a fOllle da prosperidade e da dc..Wraçt1 dos P0l'os." 
(Martinho Lutero) 

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. 3990/DF, vem oferecer DEN

ÚNCIA em face de: 

VANDER LUIZ DOS SANTOS LOUBET, brasileiro, 
casado, político, atualmente detentor do mandato de Depu
tado Federal, nascido em 22/0111964, filho de Bernardo 
Loubet e Aparecida dos Santos Loubet, portador da Identi
dade Civil n. 173990-SSP IMS, inscrito no Cadastro de Pes-
soas Físicas do Ministério da Fazenda - CPFIMF sob o n. 
322.477.531-91, residente na SQN 302, Bloco F, apartamen-
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to 404, Brasília, Distrito Federal, com domicílio funcional na 
Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, 
gabinete 838, Brasília, Distrito Federal; 

ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, brasileiro, casado, ad
vogado, nascido em 28/08/1967, filho de Francisco Chagas 
da Cruz e Altina Coutinho da Cruz, portador da Identidade 
Civil n. 145834-SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o n. 
357.046.591-87, residente e domiciliado na Rua Santa Lina, 
n. 232 ou 264, Villas Boas, Campo Grande, Mato Grosso do 
Sula; 

FABIANE KARINA MIRANDA AVANCI, brasileira, 
solteira, advogada, nascida em 01107/1985, filha de Jocimar 
Assis Avanci e Tânia Regina Miranda Avanci, portadora da 
Identidade Civil n. 001138119-SSP IMS, inscrita no 
CPF/MF sob o n. 010.701.721-03, residente na Rua Arlin
do Antônio de Souza, n. 274, Panamá IH, Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul, com domicílio profissional na Rua 
Santa Lina, n. 232 ou n. 264, Villas Boas, Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul; 

ROSELI DA CRUZ LOUBET, brasileira, casada, bancária, 
nascida em 10108/1961, filha de Francisco Chagas da Cruz 
e Altina Coutinho da Cruz, portadora da Identidade Civil n. 
004257-SSP/MS, inscrita no CPF/MF sob o n. 
230.304.881-87, residente na Rua José Danilo Pessoa Na
varro, n. 150, Carandá Bosque IH, Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, com domicílio profissional na Rua 14 de Ju
lho, n. 2657, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul; e 

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RA
MOS, brasileiro, casado, empresáno, nascido em 
22/03/1960, filho de Pedro Paulo Wandeck de Leoni Ra
mos e Myrthis Ruschel Bergamaschi de Leoni Ramos, por
tador da Identidade Civil n. 4 72545-SSP ID F, inscrito no 
CPF/MF sob o n. 599.838927-15, residente na Alameda Itu, 
n. 93, apartamento 141, Jardins, São Paulo, São Paulo, com 
dorilicílio profissional na Rua Padre João Manoel, n. 923, 
11 0 andar, Cerqueira César, São Paulo, São Paulo. 

1. Individualização e tipificação das condutas 
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No caso, os denunciados tiveram atuações distintas no es

quema criminoso em. questão. Por isso, mostra-se necessário indi

vidualizar e tipificar, separadamente, a conduta de cada um. 

1.1. Vander Luis dos Santos Loubet 

1.1.1. Entre 2012 e 2014, em São Paulo/Sp, em Brasília/DF, 

no Rio de Janeiro/RJ e em Campo Grande/MS,VANDER LUIS 

DOS SANTOS LOUBET, na condição de Deputado Federal pelo 

Partido dos Trabalhadores - PT, de modo livre, consciente e vo

luntário, em unidade de desígnios com ADEMAR CHAGAS DA 

CRUZ, FABIANE KARINA MIRANDA AVANCI, ROSELI 

DA CRUZ LOUBET e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE 

LEONI RAMOS, solicitou, aceitou promessa nesse sentido e re

cebeu, para si e por intermédio desses últimos, vantagem pecuniá

ria indevida, no valor total de pelo menos R$ 1.028.866,00 (um. 

milhão, vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais), para se 

omitir quanto ao cumprimento do seu dever parlamentar de fisca

lização da administração pública federal, viabilizando assim, indevi

damente, o funcionamento de organização criminosa voltada para 

a prática de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lava

gem de dinheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora S/ A - BR 

DISTRIBUIDORA, o que acabou de fato acontecendo. O rece

bimento dos valores ocorreu por meio de, pelo menos, 11 (onze) 

pagamentos, envolvendo repasses de dinheiro em espécie, transfe

rências bancárias para interpostas pessoas e para o próprio benefi-

ciário final, realizados por ALBERTO YOUSSEF, em diferentes 
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circunstâncias de tempo, lugar e maneIra de execução. Assim, 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, agindo dolosamente, 

cometeu, no mínimo 11 (onze) vezes, o crime de corrupção pas

siva qualificado, em concurso material e em conClirso de pessoas, 

previsto no art. 317, § 10, combinado com os arts. 29 e 69, todos 

do Código Penal. 

1.1.2. Entre 2012 e 2014, em. Campo Grande/MS, VAN

DER LUIS DOS SANTOS LOUBET, na condição de Deputado 

Federal, . de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de 

desígnios com ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, FABIANE KA

IUNA MIRANDA AVANCI e PEDRO PAULO BERGAMAS

CHI DE LEONI RAMOS, recebeu R$ 400.000,00 (quatrocentos 

mil reais), em valores em espécie, os quais consistiam em parcela da 

propina paga para que ele se omitisse quanto ao cumprim.ento do 

seu dever parlamentar de fiscalização da administração pública fe

deral, viabilizando assim, indevidamente, o funcionamento de or-

ganização criminosa voltada para a prática de crimes de peculato, 

corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Pe

trobras Distribuidora S/ A - BR DISTRIBUIDORA. O repasse 

das vantagens indevidas ocorreu, de acordo com orientação de 

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, me-

diante duas entregas de dinheiro feitas por um dos trasportadores 

de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF, de nome RAFAEL AN

GULO LOPEZ, o qual deu as quantias a FABIANE KARINA 

MIRANDA AVANCI, que as recebeu em nome de ADEMAR 

CHAGAS DA CRUZ, advogado e "caixa de campanha" do De-

r 
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putado Federal. A entrega de valores em espécie a interpostas pes

soas consistiu em estratégia de ocultação e dissimulação da natu

reza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação e 

da propriedade de valores provenientes diretamente dos crimes de 

corrupção passiva já descritos. Os repasses de dinheiro acontece

ram em duas ocasiões, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar 

e maneira de execução, de forma reiterada e no âmbito de organi-

zação criminosa. Assim, VANDER LUIS DOS SANTOS LOU-

BET, agindo dolosamente, cometeu, no mínimo 02 (duas) vezes, o 

crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso material e 

em con.curso de pessoas, previsto no art. 10
, § 40

, da Lei n. 

9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, ambos do Código 

Penal. 

1.1.3. Em 06 de novembro de 2013, em São Paulo/SP e em 

Campo Grande/MS, VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, 

na condição de Deputado Federal, de modo livre, consciente e vo

luntário; em unidade de desígnios com ADEMAR CHAGAS DA 

CRUZ e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RA-

MOS, recebeu R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), por meio 

de transferência bancária da empresa ARBOR CONSUTORIA E 

ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. para a empresa PEREIRA E 

MOURA LTDA., os quais consistiam em parcela da propina paga 

para que ele se omitisse quanto ao cumprimento do seu dever par

lamentar de fiscalização da administração pública federal, viabili-

zando assim, indevidamente, o funcionamento de organização 

criminosa voltada para a prática de crimes de peculato, corrupção 
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ativa e passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Petrobras Dis

tribuidora S/ A - BR DISTRIBUIDORA. O repasse das vanta

gens indevidas ocorreu, de acordo com orientação de PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, mediante uma 

transferência bancária de empresa controlada por ALBERTO 

YOUSSEF (ARBOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CON

TÁBIL LTDA.) para empresa (PEREIRA E MOURA LTDA.) 

que emprestara dinheiro destinado a campanha de VANDER 

LUIS DOS SANTOS LOUBET à Prefeitura Municipal de 

Campo Grande/MS em 2012, tendo sido esse empréstimo sido 

feito por ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, advogado e "caixa de 

campanha" do Deputado FederaL A transferência bancária de valo

res a interpostas pessoas para custear despesas extraoficiais de cam

panha eleitoral consistiu em estratégia de ocultação e dissimulação 

da natureza, da origem, da localização, da disposição, da movimen

tação e da propriedade de valores provenientes diretamente dos 

crimes de corrupção passiva já descritos. O repasse de valores 

aconteceu no âmbito de organização criminosa. Assim, VANDER 

LUIS DOS SANTOS LOUBET, agindo dolosamente, cometeu, 

01 (uma) vez, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em 

concurso de pessoas, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, 

combinado com o.art. 29 do Código PenaL 

1.1.4. Em 06 de novembro de 2013, em São Paulo/SP e em 

Campo Grande/MS,VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, 

na condição de Deputado Federal, de modo livre, consciente e vo

luntário, em unidade de desígnios com ADEMAR CHAGAS DA 
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CRUZ e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RA-

MOS, recebeu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por meio de 

transferência bancária da empresa ARBOR CONSUTORIA E 

ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. para a empresa ACCORDE 

PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS LTDA., os quais consistiam 

em parcela da propina paga para que ele se omitisse quanto ao 

cumprimento do seu dever parlamentar de fiscalização da adminis

tração pública federal, viabilizando assim, indevidamente, o funcio

namento de organização criminosa voltada para a prática de 

crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de di

nheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora S/ A - BR DISTRI

BUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocorreu, de acordo 

com orientação de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LE

ONI RAMOS, mediante uma transferência bancária de empresa 

controlada por ALBERTO YOUSSEF (ARBOR CONSUTO

RIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) para empresa (AC

CORDE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS LTDA.) que 

prestara serviços à campanha de VANDER LUIS DOS SANTOS 

LOUBET à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS em 

2012, tendo essa contratação sido feita por ADEMAR CHAGAS 

DA CRUZ, advogado e "caixa de campanha" do Deputado Fede-

ral. A transferência bancária de valores a interpostas pessoas para 

custear despesas, ainda que oficiais, de campanha eleitoral consistiu 

em estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, 

da localização, da disposição, da movimentação e da propriedade 

de valores provenientes diretamente dos crimes de corrupção pas-
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siva já descritos. O repasse de valores aconteceu no âmbito de 0[-

ganização criminosa. Assim, VANDER LUIS DOS SANTOS 

LOUBET, agindo dolosamente, cometeu, 01 (uma) vez, o crime 

de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de pessoas, pre

visto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com o art. 

29 do Código Penal. 

1.1.5. Em 06 de novembro de 2013, em São Paulo/SP e em 

Campo Grande/MS,VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, 

na condição de Deputado Federal, de modo livre, consciente e vo

luntário, em unidade de desígnios com ADEMAR CHAGAS DA 

CRUZ, ROSELI DA CRUZ LOUBET e PEDRO PAULO 

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, recebeu R$ 75.000,00 

(setenta e cinco mil reais), por meio de transferência bancária da 

empresa ARDOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁ

BIL LTDA. para a pessoa fisica JULIO HERMES NUNES, os 

quais consistiam em parcela da propina paga para que ele se onu

tisse quanto ao cumprimento do seu dever parlamentar de fiscali

zação da administração pública federal, viabilizando assim, 

indevidamente, o funcionamento de organização criminosa vol

tada para a prática de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva 

e lavagem de dinheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora S/A -

BR DISTRIBUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocor

reu, de acordo com orientação de PEDRO PAULO BERGA

MASCHI DE LEONI RAMOS, mediante uma transferência 

bancária de empresa controlada por ALBERTO YOUSSEF (AR

BOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) 
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para pessoa física (JULIO HERMES NUNES) que emprestara di

nheiro destinado à campanha de VANDER LUIS DOS SANTOS 

LOUBET à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS em 

2012, tendo esse empréstinlo sido feito por ROSELI DA CRUZ 

LOUBET, esposa do Deputado Federal, e pago dessa forma por 

ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, advogado e "caixa de campa

nha" do parlamentar. A transferência. bancária de valores a inter

postas pessoas para custear despesas extraoficiais de campanha 

eleitoral consistiu em estratégia de ocultação e dissimulação da na

tureza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação e 

da propriedade de valores provenientes diretamente dos crimes de 

corrupção passiva já descritos. O repasse de valores aconteceu no 

âmbito de organização criminosa. Assim, VANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET, agindo dolosamente, cometeu, 01 (uma) vez, 

o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em. concurso de pes

soas, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado 

com o art. 29 do Código Penal. 

1.1.6. Em 06 de novembro de 2013, em São Paulo/SP e em 

Campo Grande/MS,VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, 

na condição de Deputado Federal, de modo livre, consciente e vo

luntário, em unidade de desígnios com ADEMAR CHAGAS DA 

CRUZ, ROSELI DA CRUZ LOUBET e PEDRO PAULO 

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, recebeu R$ 20.000,00 

(vinte mil reis), por meio de transferência bancária da empresa 

ARBOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. 

para a pessoa física ]OEL LINO PEREIRA, os quais cOnsiSti:J,ITl 
\ 
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em parcela da propina paga para que ele se omitisse quanto ao 

cumprimento do seu dever parlamentar de fiscalização da adminis

tração pública federal, viabilizando assim, indevidamente, o funcio

namento de organização criminosa voltada para a prática de 

crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de di

nheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora S/ A - BR DISTRI

BUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocorreu, de acordo 

com orientação de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LE

ONI RAMOS, mediante uma transferência bancária de empresa 

controlada por ALBERTO YOUSSEF (ARBOR CONSUTO

RIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) para pessoa física 

aOEL UNO PEREIRA) cuja esposa, ROSANGELA MASCOU 

PEREIRA, emprestara dinheiro destinado à campanha de VAN

DER LUIS DOS SANTOS LOUBET à Prefeitura Municipal de 

Campo Grande/MS em 2012, tendo esse empréstimo sido feito 

por ROSEU DA CRUZ LOUBET, esposa do Deputado Federal, 

e pago dessa forma por ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, advo

gado e "caixa de campanha" do parlamentar. A transferência ban

cária de valores a interpostas pessoas para custear despesas 

extraoficiais de campanha eleitoral consistiu em estratégia de ocul

tação e dissimulação da natureza, da origem, da localização, da dis

posição, da movimentação e da propriedade de valores 

provenientes diretamente dos crimes de corrupção passiva já des

critos. O repasse de valores aconteceu no âmbito de organização 

criminosa. Assim, VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, 

agindo dolosamente, cometeu, 01 (uma) vez, o crime de lavagem 
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de dinheiro qualificado, em concurso de pessoas, previsto no art. 

1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com o art. 29 do Có

digo Penal. 

1.1. 7. Por volta de 23 de novembro de 2013, em São 

PaulolSP e em Campo Grande/MS,VANDER LUIS DOS SAN

TOS LOUBET, na condição de Deputado Federal, de modo livre, 

consciente e voluntário, em unidade de desígnios com ADEMAR 

CHAGAS DA CRUZ, FABIANE KARINA MIRANDA 

AVANCI e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI 

RAMOS, recebeu R$ 342.366,00 (trezentos e quarenta e dois mil, 

trezentos e sessenta e seis reais), por meio de três transferências 

bancárias, nos valores individuais de R$ 110.000,00 (cento e dez 

mil reais), R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e R$ 122.366,00 

(cento e vinte e dois mil e trezentos e sessenta e seis reais), da em

presa ARBOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL 

LTDA. para a pessoa fisica ALEXANDRE FROZINO RIBEIRO, 

os quais consistiam em parcela da propina paga para que ele se 

omitisse quanto ao cumprimento do seu dever parlamentar de fis

calização da administração pública federal,viabilizando assim, in

devidamente, o funcionamento de organização criminosa voltada 

para a prática de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e la

vagem de dinheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora SI A -

BR DISTRIBUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocor

reu, de acordo com orientação de PEDRO PAULO BERGA

MASCHI DE LEONI RAMOS, mediante três transferências 

bancárias de empresa controlada por ALBERTOYOUSSEF (AR-
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BOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) 

para pessoa fisica (ALEXANDRE FROZINO RIBEIRO) que 

emprestara dinheiro destinado à CaI)lpanha de VANDER LUIS 

DOS SANTOS LOUBET à Prefeitura Municipal de Campo 

Grande/MS em 2012, tendo esse empréstimo sido feito por ADE

MAR CHAGAS DA CRUZ, advogado e "caixa de campanha" do 

Deputado Federal e tendo havido participação de FABIANE KA

RINA MIRANDA AVANCI no respectivo pagamento. A transfe-

rência bancária de valores a interpostas pessoas para custear 

despesas extraoficiais de campanha eleitoral consistiu em. estratégia 

de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da localização, 

da disposição, da movimentação e da propriedade de valores pro

venientes diretamente dos crimes de corrupção passiva já descritos. 

O repasse de valores aconteceu em três ocasiões distintas, em. dife

rentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, de 

forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim, 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, agindo dolosamente, 

cometeu, pelo menos 03 (três) vezes, o crime de lavagem de di

nheiro qualificado, em concurso material e em concurso de pes

soas, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado 

com os arts. 29 e 69, ambos do Código Penal. 

1.1.8. Em 08 de agosto de 2012,23 de outubro de 2012,27 

de novembro de 2012 e 24 de março de 2014, em São Paulo/SI' e 

em Campo Grande/MS, VANDER LUIS DOS SANTOS LOU-

BET, na condição de Deputado Federal, de modo livre, consciente 

e voluntário, em unidade de desígnios com ROSELI DA CRUZ 
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LOUBET e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI 

RAMOS, recebeu R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), 

por meio de quatro depósitos em dinheiro, nos valores individuais 

de R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

da empresa ARBOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CON

TÁBIL LTDA. para a conta n. 317454, agência n. 2100, do Banco 

Bradesco, de titularidade do próprio parlamentar, os quais consis

tiam em parcela da propina paga para que ele se omitisse quanto 

ao cumprimento do seu dever parlamentar de fiscalização da ad

ministração pública federal, viabilizando assim, indevidamente, o 

funcionamento de organização criminosa voltada para a prática de 

crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de di

nheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora SI A - BR DISTRI-

BUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocorreu, de acordo 

com orientação de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LE

ONI RAMOS, mediante quatro transferências bancár.ias de em

presa controlada por ALBERTO YOUSSEF (ARBOR 

CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) para 

conta do próprio Deputado Federal, na qual figura como procura

dora a esposa do parlamentar, ROSELI DA CRUZ LOUBET. Os 

depósitos em dinheiro por meio de interposta pessoa consistiram. 

em estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, 

da localização, da disposição, da movimentação e da propriedade 

de valores provenientes diretamente dos crimes de corrupção pas-

siva já descritos. O repasse de valores aconteceu em quatro ocasi-
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ões distintas, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e ma

neira de execução, de forma reiter2da e no âmbito de organização 

criminosa. Assim, VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, 

agindo dolosamente, cometeu, pelo menos 04 (quatro) vezes, o 

crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso material e 

em concurso de pessoas, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 

9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, ambos do Código 

Penal. 

1.1.9. Entre os anos de 2012 e 2014, em Campo 

Grande/MS,VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, na con-

dição de Deputado Federal, de modo livre, consciente e voluntá

rio, depositou em dinheiro ou recebeu depósitos em dinheiro de 

R$ 367.036,13 (trezentos e sessenta e sete mil e trinta e seis reais e 

treze centavos) em suas contas bancárias pessoais, valor este consis

tente em parcela da propina paga para que ele se omitisse quanto 

ao cumprimento do seu dever parlamentar de fiscalização da ad

ministração pública federal, viabilizando assim, indevidamente, o 

funcionamento de organização criminosa voltada para a prática de 

crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de di

nheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora SI A - BR DISTRI-

BUIDORA, tendo havido o fracionamento de operações, de 

modo que o valor de cada uma, nas mesmas datas ou em datas 

próximas, fosse inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou R$ 

100.000,00 (cem mil reais), além da mistura de dinheiro ilícito 

com recursos lícitos, oriundos de subsídios da Cârilara dos Depu

tados, do parlamentar. Essa estratégia objetivava evitar a identifica-
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ção dos depositantes e a comunicação das operações ao Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras - COAF, conforme previsto 

nos arts. 9°, § 1°, incisos I e IlI, 12, inciso lI, e 13, inciso I, da Carta 

Circular. n. 3.46112009, o que acabou de fato ocorrendo, levando 

à ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da localização, 

da disposição, da movimentação e da propriedade de valores pro

venientes diretamente dos crimes de corrupção passiva já descritos. 

Os depósitos foram feitos ou recebidos em 86 (oitenta e seis) ope

rações distintas, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e ma

neira de. execução, tendo sido realizados de forma reiterada e no 

âmbito de organização criminosa. Assim, VANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET, agindo dolosamente, cometeu, no núnimo 

86 (oitenta e seis) 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. 

1.1.10. Entre 2012 e 2014, em Brasília/DF, Rio de 

Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Campo Grande/MS, o Deputado Fe

deral do Partido dos Trabalhadores VANDER LUIS DOS SAN-

TOS LOUBET, de modo livre, consciente e voluntário, em 

unidade de desígnios com ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, FA

BIANE KARINA MIR..ANDA AVANCI, ROSELI DA CR..UZ 

LOUBET e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI 

RAMOS (além de Fernando Affonso Collor de Mello,joão Mauro 805-

chiero, Alberto YousseJ, Jayme AlIJes de OliIJeira Pilho; Adarico Negro

monte Filho, Rrifael Angulo Lopez, Carlos Alberto de OliIJeira Santiago, 

Ricardo Ribeiro Pe550a, João José Pereira de Lyra, Femando Antonio Fal-
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cão Soares, Luis Cláudio Caseira Sanches, José Zonis, A ndurte de Barros 

Duarte Filho e Nestor Cerller6, que, por estes Jatos, não são denunciados 

perante o Supremo Tribunal Federal nesta ocasião), constituiu e inte

grou pessoalmente organização criminosa formada por mais de 

quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divi

são de tarefas, formada por um núcleo político, um núcleo finan-

ceiro, um núcleo 
, . 

econonuco e um núcleo administrativo, 

preordenada a obter vantagens indevidas no âmbito da BR DIS

TRIBUIDORA, por meio da prática de crimes de peculato, cor

rupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, todos sancionados 

com penas máximas superiores a quatro anos de privação de liber

dade. O parlamentar exercia posição de comando no grupo crimi

noso, o qual era integrado por funcionários públicos, tanto da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal quanto da Polícia Fe

deral, bem como da sociedade de economia mista federal Petrobras 

Distribuidora S/A, que se utilizaram de suas condições funcionais 

para a prática de infrações penais. Assim, agindo dolosam.ente, ele 

cometeu o crime de organização criminosa qualificado, previsto 

no art. 2°, § 3° e § 4°, inciso II, da Lei n. 12.85012013. 

1.2. Aderrlar Chagas da Cruz 

1.2.1. Entre 2012 e 2014, em São Paulo/S]~ em Brasília/DF, 

no Rio de Janeiro/RJ e em Campo Grande/MS, ADEMAR 

CHAGA DA CRUZ, na condição de advogado e "caixa de cam

panha" do Deputado Federal VANDER LUIS DOS SANTOS 

LOUBET, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de 
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desígnios com o próprio parlamentar, FABIANE KARINA MI

RANDA AVANCI, ROSELI DA CRUZ LOUBET e PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, concorreu para 

que o deputado solicitasse, aceitasse promessa nesse sentido e rece

besse, para si, vantagem pecuniária indevida, no valor total de pelo 

menos R$ 1.028.866,00 (um milhão, vinte oito mil, oitocentos e 

sessenta 'e seis reais), para se omitir quanto ao cumprimento do seu 

dever parlamentar de fiscalização da administração pública federal, 

viabiJizando assim, indevidamente, o funcionamento de organiza

ção criminosa voltada para a prática de crimes de peculato, cor

rupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da 

Petrobras Distribuidora S/A - BR DISTRIBUIDORA, o que 

acabou de fato acontecendo. O recebimento dos valores ocorreu 

por meio de, pelo menos, 11 (onze) pagamentos, envolvendo re

passes de dinheiro em espécie, transferências bancárias para inter

postas pessoas e para o próprio beneficiário final, realizados por 

ALBERTO YOUSSEF, em diferentes circunstâncias de tempo, lu

gar e maneira de execução. Assim, ADEMAR CHAGAS DA 

CRUZ,-agindo dolosamente, cometeu, no mínimo 1 J (onze) ve

zes, o crime de corrupção passiva qualificado, em concurso mate

rial e em concurso de pessoas, previsto no art. 317, § 1°, 

combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal. 

1.2.2. Entre 2012 e 2014, em Campo Grande/MS, ADE

MAR CHAGA DA CRUZ, na condição de advogado e "caixa de 

campanha" do Deputado FederalVANDER LUIS DOS SANTOS 

LQUDET, do modo hvre, coo"i,o" e =I"oci,io, em ";Z;; 
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desígnios COI11 o próprio parlamentar, FABIANE KARINA MI

J~NDA AVANCI e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE 

LEONCRAMOS, concorreu para que o deputado recebesse pelo 

menos R$ 400.000,00 (quatrocentos m.il reais), em valores em es

pécie, os quais consistiam em parcela da propina paga para que ele 

se omitisse quanto ao cumprimento do seu dever parlam.entar de 

fiscalização da administração pública federal, viabilizando assim, in

devidamente, o funcionamento de organização criminosa voltada 

para a prática de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e la

vagem de dinheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora SI A -

BR DISTRIBUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocor

reu, de acordo com orientação de PEDRO PAULO BERGA

MASCHI DE LEONI RAMOS, mediante duas entregas de 

dinheiro feitas por um dos trasportadores de valores de ALBERTO 

YOUSSEF, de nome RAFAEL ANGULO LOPEZ, o qual deu as 

quantias a FABIANE KARINA MIRANDA AVANCI, que as re

cebeu em nome de ADEMAR CHAGAS DA CRUZ. A entrega 

de valores em espécie a interpostas pessoas consistiu em estratégia 

de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da localização, 

da disposição, da movimentação e da propriedade de valores pro

venient/::s diretamente dos crimes de corrupção passiva já descritos. 

Os repasses de dinheiro aconteceram em duas ocasiões, em dife

rentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, de 

forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim, 

ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, agindo dolosamente, con1.eteu, 

no mínimo 02 (duas) vezes, o crime de lavagem de dinheiro quali-
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ficado, em concurso material e em concurso de pessoas, previsto 

no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 

69, ambos do Código Penal. 

1.2.3. Em. 06 de novembro de 2013, em São Paulo/SP e em 

Campo Grande/MS, ADEMAR CHAGA DA CRUZ, na condi

ção de advogado e "caixa de campanha" do Deputado Federal 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, de modo livre, cons-

ciente e voluntário, em unidade de desígnios com o próprio parla-

mentar e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI 

RAMOS, concorreu para que o deputado recebesse 

R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), por meio de transferência 

bancária da empresa AR130R CONSUTORIA E ASSESSORIA 

CONTÁBIL LTDA. para a empresa PEREIRA E MOURA 

LTDA., os quais consistiam em parcela da propina paga para que 

ele se omitisse quanto ao cumprimento do seu dever parlamentar 

de fiscalização da administração pública federal, viabilizando assim, 

indevidamente, o funcionamento de organização criminosa vol

tada para a prática de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva 

e lavagem de dinheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora S/ A -

BR DISTRIBUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocor

reu, de acordo com orientação de PEDRO PAULO BERGA

MASCHI DE LEONI RAMOS, mediante uma transferência 

bancária de empresa controlada por ALBERTO YOUSSEF (AR

BOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) 

para empresa (PER..EIRA E MOURA LTDA.) que emprestara di-

nheiro destinado à campanha de VANDER LUIS DOS SANTOS 
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LOUBET à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS em 

2012, tendo esse empréstimo sido feito por ADEMAR CHAGAS 

DA CRUZ. A transferência bancária de valores a interpostas pes

soas para custear despesas extra oficiais de campanha eleitoral con

sistiu em estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, da 

origem, da localização, da disposição, da movimentaçào e da pro

priedade de valores provenientes diretamente dos crimes de cor

rupção passiva já descritos. O repasse de valores aconteceu no 

âmbito de organização crim.inosa. Assim, ADEMAR CHAGAS 

DA CRUZ, agindo dolosamente, cometeu, 01 (uma) vez, o crime 

de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de pessoas, pre

visto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com o art. 

29 do Código Penal. 

1.2.4. Em 06 de novembro de 2013, em São Paulo/SP e em 

Campo Grande/MS, ADEMAR CHAGA DA CRUZ, na condi

ção de advogado e "caLxa de campanha" do Deputado Federal 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, de modo livre, cons-

ciente e voluntário, em unidade de desígnios com o próprio parla-

mentar e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI 

RAMOS, concorreu para que o deputado recebesse R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), por meio de transferência bancária da em

presa ARBOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL 

LTDA. para a empresa ACCORDE PRODUÇÃO DE AUDIO

VISUAIS LTDA., os quais consistiam em parcela da propina paga 

para que ele se omitisse quanto ao cumprimento do seu dever par-

lam.entar de fiscalização da administraçào pública federal, viabili-
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zando assim, indevidamente, o funcionamento de organização cri

minosa voltada para a prática de crimes de peculato, corrupção 

ativa e passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Petrobras Dis

tribuidora S/ A - BR DISTRIBUIDORA. O repasse das vanta

gens indevidas ocorreu, de acordo com orientação de PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, mediante uma 

transferência bancária de empresa controlada por ALBERTO 

YOUSSEF (ARBOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CON

TÁBIL LTDA.) para empresa (ACCORDE PRODUÇÃO DE 

AUDIOVISUAIS LTDA.) que prestara serviços à campanha de 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET à Prefeitura Munici-

paI de Campo Grande/MS em 2012, tendo essa contratação sido 

feita por ADEMAR CHAGAS DA CRUZ. A transferência bancá-

ria de valores a interpostas pessoas para custear despesas, ainda que 

oficiais, de campanha eleitoral consistiu em estratégia de ocultação 

e dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposi

ção, da movimentação e da propriedade de valores provenientes 

diretamente dos crimes de corrupção passiva já descritos. O re

passe de valores aconteceu no âmbito de organização criminosa. 

Assim, ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, agindo dolosamente, 

cometeu, 01 (uma) vez, o crime de lavagem de dinheiro qualifi

cado, em concurso de pessoas, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 

9.613/1998, combinado com o art. 29 do Código Penal. 

1.2.5. Em 06 de novembro de 2013, em São Paulo/SP e em 

Campo Grande/MS, ADEMAR CHAGA DA CRUZ, na condi-

ção de advogado e "caixa 
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VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, de modo livre, cons-

ciente e voluntário, em unidade de desígnios com o próprio parla-

mentar, ROSELI DA CRUZ LOUBET e PEDRO PAULO 

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, concorreu para que o 

deputado recebesse R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por 

meio de transferência bancária da empresa ARBOR CONSU

TORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. para a pessoa física 

JULIO HERMES NUNES, os quais consistiam em parcela da 

propina 'paga para que ele se omitisse quanto ao cumprimento do 

seu dever parlamentar de fiscalização da administração pública fe

deral, viabilizando assim, indevidamente, o funcionamento de or

ganização criminosa voltada para a prática de crimes de peculato, 

corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Pe

trobras Distribuidora S/ A - BR DISTRIBUIDORA. O repasse 

dos valores ocorreu, de acordo com orientação de PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, mediante uma 

transferência bancária de empresa controlada por ALBERTO 

YOUSSEF (ARBOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CON

TÁBIL LTDA.) para pessoa física aULIO HERMES NUNES) 

que emprestara dinheiro destinado a campanha de VANDER 

LUIS DOS SANTOS LOUBET à Prefeitura Municipal de 

Campo Grande/MS em 2012, tendo esse empréstimo sido feito 

por ROSELI DA CRUZ LOUBET, esposa do Deputado Federal, 

e pago dessa forma por ADEMAR CHAGAS DA CRUZ. A 

transferência bancária de valores a interpostas pessoas para custear 

despesas extraoficiais de campanha eleitoral consistiu em estratégia 
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de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da localização, 

da disposição, da movimentação e da propriedade de valores pro

venientes diretamente dos crimes de corrupção passiva já descritos. 

O repasse de valores, embora em uma única ocasião, aconteceu no 

âmbito de organização criminosa. Assim, ADEMAR CHAGAS 

DA CRUZ, agindo dolosamente, cometeu, 01 (uma) vez, o crime 

de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de pessoas, pre

visto no art. l°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com o art . 

29 do Código Penal. 

1.2.6. Em 06 de novembro de 2013, em São PaulolSP e em 

Campo Grande/MS,ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, na condi

ção de advogado e "caixa de campanha" do Deputado Federal 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, de modo livre, cons-

ciente e voluntário, em unidade de desígnios com o próprio parla-

mentar, ROSEU. DA CRUZ LOUBET e PEDRO PAULO 

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, concorreu para que o 

deputado recebesse R$ 20.000,00 (vinte mil reis), por meio de 

transferência bancária da empresa ARBOR CONSUTORIA E 

ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. para a pessoa física ]OEL 

UNO PEREIRA, os quais consistiam em parcela da propina paga 

para que ele se omitisse quanto ao cumprimento do seu dever par

lamentar de fiscalização da administração pública federal, viabili

zando assim, indevidamente, o funcionamento de organização 

criminosa voltada para a prática de crimes de peculato, corrupção 

ativa e passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Petrobras Dis

tribuidora SI A - BR DISTRIBUIDORA. O repasse das vanta-
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gens indevidas ocorreu, de acordo com orientação de PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, mediante uma 

transferência bancária de empresa controlada por ALBERTO 

YOUSSEF (ARBOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CON

TÁBIL LTDA.) para pessoa física OOEL UNO PEREIRA) cuja 

esposa, ROSANGELA MASCOU PEREIRA, emprestara di

nheiro destinado à campanha de VANDER LUIS DOS SANTOS 

LOUBET à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS em 

2012, tendo esse empréstimo sido feito por ROSEU DA CRUZ 

LOUBET, esposa do Deputado Federal, e pago dessa forma por 

ADEMAR CHAGAS DA CRUZ.A transferência bancária de va-

lores a interpostas pessoas para custear despesas extraoficiais de 

campanha eleitoral consistiu em estratégia de ocultação e dissimu

lação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da mo

vimentação e da propriedade de valores provenientes diretamente 

dos crimes de corrupção passiva já descritos. O repasse de valores 

aconteceu no âmbito de organização criminosa. Assim, ADEMAR 

CHAGAS DA CRUZ, agindo dolosamente, cometeu, 01 (uma) 

vez, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de 

pessoas, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado 

com o art. 29 do Código Penal. 

1.2.7. Por volta de 23 de novembro de 2013, em São 

Paulo/SP e em Campo Grande/MS, ADEMAR CHAGA DA 

CRUZ, na condição de advogado e "caixa de campanha" do De

putado ·Federal VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, de 

modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com 
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o próprio parlamentar, FABIANE KARINA MIRANDA 

AVANCI e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI 

RAMOS, concorreu para que o deputado recebesse 

R$ 342.366,00 (trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e ses

senta e seis reais), por meio de três transferências bancárias, nos va-

lores individuais de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), R$ 

110.000,00 (cento e dez mil reais) e R$ 122.366,00 (cento e vinte 

e dois mil e trezentos e sessenta e seis reais), da empresa ARBOR 

CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. para a 

pessoa fisica ALEXANDRE FROZINO RIBEIRO, os quais con-

sistiam em parcela da propina paga para que ele se omitisse quanto 

ao cumprimento do seu dever parlamentar de fiscalização da ad

ministração pública federal, viabilizando assim, indevidamente, o 

funcionamento de organização criminosa voltada para a prática de 

crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de di

nheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora S/ A - BR DISTRI-

BUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocorreu, de 

acordo com orientação de PEDRO PAULO BERGAMASCHI 

DE LEONI RAMOS, mediante três transferências bancárias de 

empresa controlada por ALBERTO YOUSSEF (ARBOR CON

SUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) para pessoa fi

sica (ALEXANDRE FROZINO RIBEIRO) que emprestara 

dinheiro destinado à campanha de VANDER LUIS DOS SAN

TOS LOUBET à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS 

em 2012, tendo esse empréstimo sido feito por ADEMAR. CHA

GAS DA CRUZ, tendo havido participação de FABIANE KA-
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RINA MIRANDA AVANCI no respectivo pagamento. A transfe

rência bancária de valores a interpostas pessoas para custear despe

sas extraoficiais de campanha eleitoral consistiu em estratégia de 

ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da localização, da 

disposição, da movimentação e da propriedade de valores proveni

entes diretamente dos crimes de corrupção passiva já descritos. O 

repasse de valores aconteceu em três ocasiões distintas, em diferen

tes circunstâncias· de tempo, lugar e maneira de execução, de 

forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim, 

ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, agindo dolosamente, cometeu, 

pelo menos 03 (três) vezes, o crime de lavagem de dinheiro quali

ficado, em concurso material e em concurso de pessoas, previsto 

no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 

69, ambos do Código Penal. 

1.2.8. Entre 2012 e 2014, em Brasília/DF, Rio de Janeiro/R], 

São Paulo/SP e Campo Grande/MS, ADEMAR CHAGA DA 

CRUZ, na condição de advogado e "caixa de campanha" do De-

putado Federal VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, de 

modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com 

o próprio parlamentar, FABIANE KARINA MIRANDA 

AVANCI, ROSELI DA CRUZ LOUBET e PEDRO PAULO 

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS (além de Fernando Af

fonso Col/or de Mello, João Mar<rD Boschiero, Alberto Yor<ssej, Jayme Al

ves de Oliveira Filho, Adarico Negromonte Filho, Rqfael Angr<lo Lopez, 

Carlos Alberto de Olil/eira Santiago, Ricardo Ribeiro Pessoa, João José 

Pereira de Lyra, Fernando Antonio Falcão Soares, Lr<is Clár<dio Caseira 
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Sanches, José Zonis, Andurte de Barros Duarte Filho e Nestor Cemeró, 

que, por estes fatos, não são denunciados perante o Supremo Tribunal Fe

deral), constituiu e integrou pessoalmente organização criminosa 

formada por mais· de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, formada por um núcleo poli-

tico, um núcleo financeiro, um núcleo econômico e um núcleo 

administrativo, preordenada a obter vantagens indevidas no âmbito 

da BR DISTRIBUIDORA, por meio da prática de crimes de pe-

culato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, todos san

cionados com penas máximas superiores a quatro anos de privação 

de liberdade. ADEMAR CHAGAS DA CRUZ auxiliava direta

mente o Deputado Federal VANDER LUIS DOS SANTOS 

LOUBET, especialmente quanto ao recebimento oculto e disfar

çado de vantagens indevidas, integrando o núcleo político da or

ganização criminosa, a qual era composta por funcionários 

públicos, tanto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 

quanto da Polícia Federal, bem como da sociedade de economia 

mista federal Petrobras Distribuidora S/ A, que se utilizaram de 

suas condições funcionais para a prática de infrações penais. Assim, 

agindo dolosamente, ele cometeu o crime de organização crimi

nosa qualificado, previsto no art. 2°, § 3° e § 4°, inciso lI, da Lei n. 

12.850/2013. 

1.3. Fabiane Karina Miranda Avanci 

1.3.1. Entre 2012 e 2014, em São Paulo/Sll, em Brasília/DF, 

no Rio de Janeiro/R) e em Campo Grande/MS, FABIANE KA-

ifJ 
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RINA MIRANDA AVANCI, na condição de sócia do advogado 

e "caixa de campanha" do Deputado Federal VANDER LUIS 

DOS SANTOS LOUBET, ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, de 

modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com 

o próprio parlamentar, seu sócio, ROSELl DA CRUZ LOUBET 

e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, 

concorreu para que o deputado solicitasse, aceitasse promessa nesse 

sentido e recebesse, para si, vantagem pecuniária indevida, no valor 

total de pelo menos R$ 1.028.866,00 (um milhão, vinte e oito 

mil, oitocentos e sessenta e seis reais), para se omitir quanto ao 

cumprimento do seu dever parlamentar de fiscalização da adminis

tração pública federal, viabilizando assim, indevidamente, o funcio

namento de organização criminosa voltada para a prática de 

crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de di

nheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora SI A - BR DISTRI-

BUIDORA, o que acabou de fato acontecendo. O recebimento 

dos valores ocorreu por meio de, pelo menos, 11 (onze) pagamen

tos, envolvendo repasses de dinheiro em espécie, transferências 

bancárias para interpostas pessoas e para o próprio beneficiário fi

nal, realizados por ALBERTO YOUSSEF, em diferentes circuns

tâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, FABIANE 

KARINA MIRANDA AVANCI, agindo dolosamente, cometeu, 

no mínimo 11 (onze) vezes, o crime de corrupção passiva qualifi-

cado, em concurso material e em concurso de pessoas, previsto no 

art. 317, § l°, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código 

Penal. 
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1.3.2. Entre 2012 e 2014, em Campo Grande/MS,FABI

ANE KARINA MIRANDA AVANCI, na condição de sócia do 

advogado e "caixa de campanha"do Deputado Federal VANDER 

LUIS DOS SANTOS LOUBET, ADEMAR CHAGAS DA 

CRUZ, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de 

desígnios com o próprio parlamentar, seu sócio e PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, concorreu para 

que o deputado recebesse pelo menos R$ 400.000,00 (quatrocen

tos mil reais), em valores em espécie, os quais consistiam em par

cela da propina paga para que ele se omitisse quanto ao 

cumprimento do seu dever parlamentar de fiscalização da adminis

tração pública federal, viabilizando assim, indevidamente, o funcio

namento de organização criminosa voltada para a prática de 

crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de di

nheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora SI A - BR DISTRI

BUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocorreu, de acordo 

com orientação de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LE

ONI RAMOS, mediante duas entregas de dinheiro feitas por um 

dos trasportadores de dinheiro de ALBERTOYOUSSEF, de nome 

RAFAEL ANGULO LOPEZ, o qual deu as quantias a FABIANE 

KARINA MIRANDA AVANCI, que as recebeu em nome de 

ADEMAR CHAGAS DA CRUZ. A entrega de valores em espé

cie a interpostas pessoas consistiu em estratégia de ocultação e dis

simulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da 

movimentação e da propriedade de valores provenientes direta

mente dos crimes de corrupção passiva já descritos. Os repasses de 
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dinheiro aconteceram em duas ocasiões, em diferentes circunstân

cias de tempo, lugar e maneira de execução, de forma reiterada e 

no âmbito de organização crimülOsa. Assim, FABIANE KARTNA 

MIRANDA AVANCI, agindo dolosamente, cometeu, no mínimo 

02 (duas) vezes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em 

concurso material e em concurso de pessoas, previsto no art. 1°, § 

4°, da Lei n. 9.613/1998, cOlnbinado com os arts. 29 e 69, ambos 

do Código Penal. 

1.3.3. Por volta de 23 de novembro de 2013, em São 

Paulo/SP e em Campo Grande/MS, FABIANE KARINA MI

RANDA AVANCI, na condição de sócia do advogado e "caixa de 

campanha" do Deputado Federal VANDER LUIS DOS SAN

TOS LOUBET, ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, de modo li-

vre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com o 

próprio parlamentar, seu sócio e PEDRO PAULO BERGAMAS

CHI DE LEONI RAMOS, concorreu para que o deputado rece

besse R$ 342.366,00 (trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e 

sessenta e seis reais), por meio de três transferências bancárias, nos 

valores individuais deR$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), R$ 

110.000,00 (cento e dez mil reais) e R$ 122.366,00 (cento e vinte 

e dois mil e trezentos e sessenta e seis reais), da empresa ARBOR 

CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. para a 

pessoa nsica ALEXANDRE FROZINO RIBEIRO, os quais con

sistiam em parcela da propina paga para que ele se omitisse quanto 

ao cumprimento do seu dever parlamentar de fiscalização da ad

ministração pública federal, viabilizando 
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funcionamento de organização criminosa voltada para a prática de 

crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de di

nheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora S/ A - BR DISTRI

BUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocorreu, de 

acordo com orientação de PEDRO PAULO BERGAMASCHI 

DE LEONI RAMOS, mediante três transferências bancárias de 

empresa controlada por ALBERTO YOUSSEF (ARBOR CON

SUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) para pessoa fí

sica (ALEXANDRE FROZINO RIBEIRO) que emprestara 

dinheiro destinado à campanha de VANDER LUIS DOS SAN

TOS LOUBET à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS 

em 2012, tendo esse empréstimo sido feito por ADEMAR CHA

GAS DA CRUZ, tendo havido participação de FABIANE KA

RINA MIRANDA AVANCI no respectivo pagamento. A 

transferência bancária de valores a interpostas pessoas para custear 

despesas extra oficiais de campanha eleitoral consistiu em estratégia 

de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da localização, 

da disposição, da movimentação e da propriedade de valores pro

venientes diretamente dos crimes de corrupção passiva já descri

tos. O repasse de valores aconteceu em três ocasiões distintas, em 

diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, 

de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim., 

FABIANE KARINA MIRANDA .AVANCI, agindo dolosamente, 

cometeu, pelo menos 03 (três) vezes, o crime de lavagem de di

nheiro qualificado, em concurso material e em concurso de pes-
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soas, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado 

com os arts. 29 e 69, ambos do Código Penal. 

1.3.4. Entre 2012 e 2014, em Brasília/DF, Rio de Janeiro/R), 

São Paulo/SP e Campo Grande/MS, FABIANE KARINA MI

RANDA AVANCI, na condição de sócia do advogado e "caixa de 

campanha" do Deputado Federal VANDER LUIS DOS SAN

TOS LOUBET, ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, de modo li-

vre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com o 

próprio parlamentar, seu sócio, ROSELI DA CRUZ LOUBET e 

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS (além 

de Fernando Affonso Collor de Mello, João Mauro Boschiero, Alberto 

Youssif, Jayme Alves de Oliveira Filho, Adarico Negromonte Filho, Ra

fael A I1gulo Lopez, Carlos Alberto de Oliveira Santiago, Ricardo Ribeiro 

Pessoa, João José Pereira de Lyra, Fernando A/lfonio I~lcão Soares, Luis 

Cláudio Caseira Sanches, José 20 l1is, Andurte de Barros Duarte Filho e 

Nestor Ceweró, que, por estes fatos, não são demmciados peral1te o Su

premo Tribunal Federal), constituiu e integrou pessoalmente organi

zação CrImlllosa. formada por maIs de quatro pessoas, 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 

formada por um núcleo político, um núcleo financeiro, um núcleo 

econôm.ico e um núcleo administrativo, preordenada a obter van-

tagens indevidas no âmbito da BR DISTRIBUIDORA, por meio 

da prática de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lava

gem de dinheiro, todos sancionados com penas máximas superio-

res a quatro anos de privação de liberdade. FABIANE KARJNA 

MIRADA AVANCI, como sócia de ADEMAR CHAGAS DA 
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CRUZ, advogado e "caixa de campanha" do Deputado Federal 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, auxiliava direta-

mente o parlamentar, especialmente quanto ao recebimento 

oculto ~ disfarçado de vantagens indevidas, integrando o núcleo 

político da organização criminosa, a qual era composta por funci

onários públicos, tanto da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal quanto da Polícia Federal, bem como da sociedade de 

economia mista federal Petrobras Distribuidora S/ A, que se utili

zaram de suas condições funcionais para a prática de infrações pe

nais. Assim, agindo dolosamente, ele cometeu o crime de 

organização criminosa qualificado, previsto no art. 2°, § 3° e § 4°, 

inciso lI, da Lei n. 12.850/2013. 

1.4. Roseli da Cruz Loubet 

1.4.1. Entre 2012 e 2014, em São Paulo/Sp, em Brasília/DF, 

no Rio. de Janeiro/RJ e em Campo Grande/MS, ROSELI DA 

CRUZ LOUBET, na condição de esposa do Deputado Federal 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, de modo livre, C011S-

ciente e voluntário, em unidade de desígnios com seu marido, 

ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, FABIANE KARINA MI

RANDA AVANCI e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE 

LEONI.RAMOS, concorreu para que o deputado solicitasse, acei

tasse promessa nesse sentido e recebesse, para si e por intermédio 

desses últimos, vantagem pecuniária indevida, no valor total de 

pelo menos R$ 1.028.866,00 (um milhão, vinte e oito mil, oito-

centos e sessenta e seis reais), para se omitir quanto ao cumpri-

/) 
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mento do seu dever parlamentar de fiscalização da administração 

pública federal, viabilizando assim, indevidamente, o funciona

mento de organização criminosa voltada para a prática de crimes 

de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no 

âmbito da Petrobras Distribuidora S/ A - BR DISTRIBUI-

DORA; o que acabou de fato acontecendo. O recebimento dos 

valores ocorreu por meio de, pelo menos, 11 (onze) pagamentos, 

envolvendo repasses de dinheiro em espécie, transferências bancá

rias para interpostas pessoas e para o próprio beneficiário final, re

alizados por ALBERTO YOUSSEF, em diferentes circunstâncias 

de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, ROSELI DA 

CRUZ -LOUBE1~ agindo dolosamente, cometeu, no mínimo 11 

(onze) vezes, o crime de corrupção passiva qualificado, em con

curso material e em concurso de pessoas, previsto no art. 317, § 10, 

combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal. 

1.4.2. Em 06 de novembro de 2013, em São Paulo/SP e em 

Campo Grande/MS, ROSELI DA CRUZ LOUBET, na condição 

de esposa do Deputado FederalVANDER LUIS DOS SANTOS 

LOUBET, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de 

desígnios com seu marido, ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, e 

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, con-

correu para que O deputado recebesse R$ 75.000,00 (setenta e 

cinco mil reais), por meio de transferência bancária da empresa 

ARBOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. 

para a pessoa fisica JULIO HERMES NUNES, os quais consis

tiam em parcela da propina paga para que ele se omitisse quanto 
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ao cumprimento do seu dever parlamentar de fiscalização da ad

ministração pública federal, viabilizando assim, indevidamente, o 

funcionamento de organização criminosa voltada para a prática de 

crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de di

nheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora S/ A - BR DISTRI

BUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocorreu, de acordo 

com orientação de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LE

ONI RAMOS, mediante uma transferência bancária de empresa 

controlada por ALBERTO YOUSSEF (AH .. BOR CONSUTO

RIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) para pessoa fisica 

(JULIO HERMES NUNES) que emprestara dinheiro destinado à 

campanha de VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET à Pre

feitura Municipal de Campo Grande/MS em 2012, tendo esse 

empréstimo sido feito por ROSELI DA CRUZ LOUBET e pago 

dessa forma por ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, advogado e 

"caixa de campanha" do parlamentar. A transferência bancária de 

valores a interpostas pessoas para custear despesas extraoficiais de 

campanha eleitoral consistiu em estratégia de ocultação e dissimu

lação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da mo

vimentação e da propriedade de valores provenientes diretamente 

dos crimes de corrupção passiva já descritos. O repasse de valores 

aconteceu no âmbito de organização criminosa. Assim, ROSELI 

DA CRUZ LOUBET, agindo dolosamente, cometeu, 01 (uma) 

vez, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de 

pessoas, previsto no art. 10, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado 

com o art. 29 do Código Penal. 
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1.4.3. Em 06 de novembro de 2013, em São Paulo/SI' e em 

Campo Grande/MS, R.OSELI DA CRUZ L.OUBET, na condição 

de esposa do Deputado Federal VANDER LUIS D.OS SANT.OS 

L.OUBET, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de 

desígnios com seu ri1.arido, ADEMAR CHAGAS DA CRUZ e 

PEDRO PAUL.O BERGAMASCHI DE LE.ONI RAM.OS, con

correu para que o deputado recebesse R$ 20.000,00 (vinte mil 

reis), por meio de transferência bancária da empresa ARB.OR 

C.ONSUT.ORIA E ASSESS.ORIA C.ONTÁBIL LTDA. para a 

pessoa física ].OEL UN.O PEREIRA, os quais consistiam em par

cela da propina paga para que ele se omitisse quanto ao cumpri

mento do seu dever parlamentar de fiscalização da administração 

pública federal, viabilizando assim, indevidamente, o funciona

mento de organização criminosa voltada para a prática de crimes 

de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no 

âmbito da Petrobras Distribuidora S/ A - BR DISTRIBUI-

D.ORA . .O repasse das vantagens indevidas ocorreu, de acordo 

com orientação de PEDR.O PAUL.O BERGAMASCHI DE LE-

.ONI RAM.OS, mediante uma transferência bancária de empresa 

controlada por ALBERT.O Y.OUSSEF (.ARB.OR C.ONSUT.O

RIA E ASSESS.ORIA C.ONTÁBIL LTDA.) para pessoa física 

(J.OEL UN.O PEREIRA) cuja esposa, R.OSANGELA MASC.OU 

PEREIRA, emprestara dinheiro destinado à campanha de VAN

DER LUIS D.OS SANT.OS L.OUBET à Prefeitura Municipal de 

Campo Grande/MS em 2012, tendo esse empréstimo sido feito 

po, ROSELI DA CRUZ LOUBET , p'go d~~ fo'mFE-
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MAR CHAGAS DA CRUZ, advogado e "caixa de campanha" do 

parlamentar. A transferência bancária de valores a interpostas pes

soas para custear despesas extraoficiais de campanha eleitoral con

sistiu em estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, da 

origem,' da localização, da disposição, da movimentação e da pro

priedade de valores provenientes diretamente dos crimes de cor

rupção passiva já descritos. O repasse de valores aconteceu no 

âmbito de organização criminosa. Assim, ROSELI DA CRUZ 

LOUBET, agindo· dolosamente, cometeu, 01 (uma) vez, o crime 

de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de pessoas, pre

visto no· art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com o art. 

29 do Código Penal. 

1.4.4. Em 08 de agosto de 2012, 23 de outubro de 2012, 27 

de novembro de 2012 e 24 de março de 2014, em São Paulo/SP e 

em Campo Grande/MS, ROSELI DA CRUZ LOUBET, na con

dição de esposa do Deputado Federal VANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET, de modo livre, consciente e voluntário, em 

unidade de desígnios com seu marido e PEDRO PAULO BER

GAMASCHI DE LEONI RAMOS, concorreu para que o depu

tado recebesse R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), por 

meio de quatro depósitos em dinheiro, nos valores individuais de 

R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

da empresa ARDOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CON

TÁBIL LTDA. para a conta n. 317454, agência n. 2100, do Banco 

Bradesco, de titularidade do próprio parlamentar, os quais consis-
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tiam em parcela da propina paga para que ele se omitisse quanto 

ao cumprimento do seu dever parlamentar de fiscalização da ad

ministração pública federal, viabilizando assim, indevidamente, o 

funcionamento de organização criminosa voltada para a prática de 

crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de di

nheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora SI A - BR DISTRI

BUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocorreu, de acordo 

com orientação de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LE

ONI RAMOS, mediante quatro transferências bancárias de em

presa controlada por ALBERTO YOUSSEF (ARBOR 

CONSUTORIAE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) para 

conta do próprio Deputado Federal, na qual figura cOlno procura

dora ROSELI DA CRUZ LOUBET. Os depósitos em dinheiro 

por meio de interposta pessoa consistiram em estratégia de oculta

ção e dissimulação da natureza, da origem, da localização, da dis

posição, da movimentação e da propriedade de valores 

provenientes diretamente dos crimes de corrupção passiva já des

critos. O repasse de valores aconteceu em quatro ocasiões distintas, 

em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execu

ção, de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. As

sim, .ROSELI DA CRUZ LOUBET, agindo dolosamente, 

cometeu, pelo menos 04 (quatro) vezes, o crime de lavagem de di

nheiro qualificado, em concurso material e em concurso de pes

soas, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado 

com os arts. 29 e 69, ambos do Código Penal. 
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1.4.5. Entre 2012 e 2014, em Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, 

São Paulo/SP e Campo Grande/MS, ROSELI DA CRUZ LOU

BET, na condição de esposa do Deputado Federal VANDER 

LUIS DOS SANTOS LOUBET, de modo livre, consciente e vo

luntário, em unidade de desígnios com seu marido, ADEMAR 

CHAGAS DA CRUZ, FABIANE KARINA MIRANDA 

AVANCI, ROSELr DA CRUZ LOUBET e PEDRO PAULO 

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS (além de Fernando Af

Jonso Col/or de Mello,João Mauro Boschiero, Alberto Youssef,Jayme Alves 

de Oliveira Filho, Adarico Negromonte Filho, RaJael Angulo Lopez, Car

los Alberto de Oli1!eira Santiago, Ricardo Ribeiro Pessoa, João José Pereira 

de Lyra, Fernando Antonio J:;a/cão Soares, Luis Cláudio Caseira Sanches, 

José Zonis, Andurte de Barros Duarte Filho e Nestor CeYlJer6, que, por 

estes Jatos, não são denunciados perante o Supremo 1i-ibunal Federal nesta 

ocasião), constituiu e integrou pessoalmente organização criminosa 

formada por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, formada por um núcleo polí-

tico, um núcleo financeiro, um núcleo econômico e um núcleo 

administrativo, preordenada a obter vantagens indevidas no âmbito 

da BR DISTRIBUIDORA, por meio da prática de crimes de pe-

culato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, todos san

cionados com penas máximas superiores a quatro anos de privação 

de liberdade. A esposa do Deputado FederalVANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET o auxiliava diretamente, especialmente 

quanto ao recebimento oculto e disfarçado de. vantagens indevidas, 

integrando o núcleo político da organização criminosa, a qual era 

4P 
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composta por funcionários públicos, tanto da Câmara dos Deputa

dos e do Senado Federal quanto da Polícia Federal, bem como da 

sociedade de economia nlista federal Petrobras Distribuidora S/ A, 

que se utilizaram de suas condições funcionais para a prática de in

frações penais. Assim, agindo dolosamente, ele cometeu o crime de 

organização criminosa qualificado, previsto no art. 2°, § 3° e § 4°, 

inciso II, da Lei n. 12.850/2013 . 

1.5. Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos 

1.5.1. Entre 2012 e 2014, em São Paulo/SI~ em Brasília/DF, 

no Rio de Janeiro/l~ e em Campo Grande/MS, PEDRO 

PAULO BERGAMASCHl DE LEONI RAMOS, na condição de 

operador de esquema criminoso de cobrança e repasse de propina, 

de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios 

com. o Deputado Federal VANDER LUIS DOS SANTOS LOU

BET, ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, FABIANE KARINA 

MIRANDA AVANCI e ROSELI DA CRUZ LOUBET, concor-

reu para que o deputado solicitasse, aceitasse promessa nesse sen

tido e recebesse, para si, vantagem pecuniária indevida, no valor 

total de pelo menos R$ 1.028.866,00 (um nlilhão, vinte e oito 

nlil, oitocentos e sessenta e seis reais), para se onlitir quanto ao 

cumprimento do seu dever parlamentar de fiscalização da adminis

tração pública federal, viabilizando assim, indevidamente, o funcio

namento de organização criminosa voltada para a prática de 

crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de di-
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BUIDORA, O que acabou de fato acontecendo. O recebimento 

dos valores ocorreu por meio de, pelo menos, 11 (onze) pagamen

tos, envolvendo repasses de dinheiro em espécie, transferências 

bancárias para interpostas pessoas e para o próprio beneficiário fi

nal, realizados por ALBERTO YOUSSEF, em diferentes circuns

tâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, agindo dolosa-

mente, cometeu, no m.ínimo 11 (onze) vezes, o crime de corrup

ção passiva qualificado, em concurso material e em concurso de 

pessoas, previsto no art. 317, § 10, combinado com os arts. 29 e 69, 

todos do Código Penal. 

1.5.2. Entre 2012 e 2014, em Campo Grande/MS, PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, na condição de 

operador de esquema criminoso de cobrança e repasse de propina, 

de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios 

com o Deputado FederalVANDER LUIS DOS SANTOS LOU

BET, ADEMAR CHAGAS DA CRUZ e FABIANE KARINA 

MIRANDA AVANCI, concorreu para que o deputado recebesse 

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em valores em espécie, os 

quais consistiam em parcela da propina paga para que ele se omi

tisse quanto ao cumprimento do seu dever parlamentar de fiscali

zação da administração pública federal, viabilizando aSSIm, 

indevidamente, o funcionamento de organização criminosa vol

tada para a prática de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva 

e lavagem de dinheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora S/ A -

BR DISTRIBUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocor-
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reu, de .acordo com orientação de PEDRO PAULO BERGA

MASCHI DE LEONI RAMOS, mediante duas entregas de di

nheiro feitas por um dos trasportadores de dinheiro de ALBERTO 

YOUSSEF, de nome RAFAEL ANGULO LOPEZ, o qual deu as 

quantias a FABIANE KAR.INA MIRANDA AVANCI, que as re

cebeu em nome de ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, advogado e 

"caixa de campanha" do Deputado Federal. A entrega de valores 

em espécie a interpostas pessoas consistiu em estratégia de oculta

ção e dissimulação da natureza, da origem, da localização, da dis

posição, da movimentação e da propriedade de valores 

provenientes diretamente dos crimes de corrupção passiva já des

critos. Os repasses de dinheiro aconteceram em duas ocasiões, em 

diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, 

de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim, 

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LOENI RAMOS, 

agindo dolosamente, cometeu, no mínimo 02 (duas) vezes, o 

crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso material e 

em concurso de pessoas, previsto no art. l°, § 4°, da Lei n . 

9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, ambos do Código 

Penal. 

1.5.3. Em 06 de novembro de 2013, em São Paulo/SP e em 

Campo Grande/MS, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE 

LEONI RAMOS; na condição de operador de esquema crimi

noso de cobrança e repasse de propina, de m.odo livre, consciente e 

voluntário, em unidade de desígnios com o Deputado Federal 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET e ADEMA.R. CHA-

j}) 
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GAS DA CRUZ, concorreu para que o deputado recebesse 

R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), por meio de transferência 

bancária. da empresa ARBOR CONSUTORIA E ASSESSORIA 

CONTÁBIL LTDA. para a empresa PEREIRA E MOURA 

LTDA., os quais consistiam em parcela da propina paga para que 

ele se omitisse quanto ao cumprimento do seu dever parlamentar 

de fiscalização da administração pública federal, viabilizando assim, 

indevidamente, o funcionamento de organização criminosa vol

tada para a prática de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva 

e lavagem de dinheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora S/ A -

BR DISTRIBUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocor

reu, de acordo com orientação de PEDRO PAULO BERGA

MASCHI DE LEONI RAMOS, mediante uma transferência 

bancária de empresa controlada por ALBERTO YOUSSEF (AR

BOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) 

para empresa (PEREIRA E MOURA LTDA.) que emprestara di

nheiro destinado à campanha de VANDER LUIS DOS SANTOS 

LOUBET à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS em 

2012, tendo sido esse empréstimo sido feito por ADEMAR CHA

GAS DA CRUZ, advogado e "caixa de campanha" do Deputado 

Federal. A transferência bancária de valores a interpostas pessoas 

para custear despesas extraoficiais de campanha eleitoral consistiu 

em estratégia de ocultação e dissim.ulação da natureza, da origem, 

da localização, da disposição, da movimentação e da propriedade 

de valores provenientes diretamente dos crimes de corrupção pas

,,= ji d"cc'"". O "I"'" de =10<" ",on<ceco no imb',o jJ) 
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ganização criminosa. Assim, PEDRO PAULO BERGAMASCHI 

DE LEONI RAMOS, agindo dolosamente, cometeu, 01 (uma) 

vez, o crÍlne de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de 

pessoas, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado 

com o art. 29 do Código Penal. 

1.5.4. Em 06 de novembro de 2013, em SãoPaulo/SP e em 

Campo Grande/MS, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE 

LEONI RAMOS, na condição de operador de esquema crim.i

noso de cobrança e repasse de propina, de modo livre, consciente e 

voluntário, em unidade de desígnios com o Deputado Federal 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET e ADEMAR CHA-

GAS DA CRUZ, recebeu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por 

meio de transferência bancária da empresa ARBOR CONSU

TORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. para a empresa 

ACCORDE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS LTDA., os 

quais consistiam em parcela da propina paga para que ele se onu

tisse quánto ao cumprimento do seu dever parlamentar de fiscali

zação da administração pública federal, viabilizando assim, 

indevidamente, o funcionamento de organização criminosa vol

tada para a prática de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva 

e lavagem de dinheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora S/ A -

BR DISTRIBUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocor

reu, de 'acordo com orientação de PEDRO PAULO BERGA

MASCHI DE LEONI RAMOS, mediante uma transferência 

bancária de empresa controlada por ALBERTO YOUSSEF (AR

BOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) 
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para empresa (ACCORDE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS 

LTDA.) que prestara serviços à campanha de VANDER LUIS 

DOS SANTOS LOUBET à Prefeitura Municipal de Campo 

Grande/MS em 2012, tendo essa contratação sido feita por ADE

MAR CHAGAS DA CRUZ, advogado <:: "caixa de campanha" do 

Deputado Federal. A transferência bancária de valores a interpostas 

pessoas para custear despesas, ainda que oficiais, de campanha elei

toral consistiu em estratégia de ocultação e dissimulação da natu

reza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação e 

da propriedade de valores provenientes diretamente dos crÍlnes de 

corrupção passiva já descritos. O repasse de valores aconteceu no 

âmbito de organização criminosa. Assim, PEDRO PAULO BER

GAMASCHI DE LEONI RAMOS, agindo dolosamente, come

teu, 01 (uma) vez, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em 

concurso de pessoas, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, 

combinado com o art. 29 do Código Penal. 

1.5.5. Em 06 de novembro de 2013, em São Paulo/SP e em 

Campo Grande/MS, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE 

LEONI RAMOS, na condição de operador de esquema crimi

noso de cobrança e repasse de propina, de modo livre, consciente e 

voluntário, em unidade de desígnios com o Deputado Federal 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, ADEMAR CHA

GAS DA CRUZ e ROSELI DA CRUZ LOUBET, concorreu 

para que o deputado recebesse R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais), 'por meio de transferência bancária da empresa ARBOR 

CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. para a 
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pessoa física JULIO HERMES NUNES, os quais consistiam em 

parcela da propina paga para que ele se omitisse quanto ao cum

primento do seu dever parlamentar de fiscalização da administra

çao pública federal, viabilizando aSSIm, indevidamente, o 

funcionamento de organização criminosa voltada para a prática de 

crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de di

nheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora S/ A - BR DISTRI-

BUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocorreu, de acordo 

com orientação de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LE-

ONI RAMOS, mediante uma transferência bancária de empresa 

controlada por ALBERTO YOUSSEF (ARBOR CONSUTO

RIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) para pessoa física 

OULIO HERMES NUNES) que emprestara dinheiro destinado à 

campanha de VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET à Pre

feitura Municipal de Campo Grande/MS em 2012, tendo esse 

empréstimo sido feito por ROSELI DA CRUZ LOUBET, esposa 

do Deputado Federal, e pago dessa forma por ADEMAR CHA

GAS DA CRUZ, advogado e "caixa de campanha" do parlamen

tar. A transferência bancária de valores a interpostas pessoas para 

custear despesas extraoficiais de campanha eleitoral consistiu em 

estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da 

localização, da disposição, da movimentação e da propriedade de 

valores provenientes diretamente dos crimes de corrupção passiva 

já descritos. O repasse de valores aconteceu no âmbito de organi

zação criminosa. Assim, VANDER LUIS DOS SANTOS LOU

BET, agindo dolosamente, cometeu, 01 (uma) vez, o crime de 
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lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de pessoas, previsto 

no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com o art. 29 do 

Código Penal. 

1.5.6. Em 06 de novembro de 2013, em São PaulolSP e em 

Campo GrandelMS, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE 

LEONI RAMOS, na condição de operador de esquema crimi

noso de cobrança e repasse de propina, de modo livre, consciente e 

voluntário, em unidade de desígnios com o Deputado Federal 

VANDER LUIS DOS SANTOS. LOUBET, ADEMAR CHA

GAS DA CRUZ e ROSEU DA CRUZ LOUBET, recebeu 

R$ 20.000,00 (vinte mil reis), por meio de transferência bancária 

da empresa ARBOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CON

TÁBIL LTDA. para a pessoa fisica ]OEL UNO PEREIRA, os 

quais consistiam em parcela da propina paga para que ele se omi

tisse quanto ao cumprimento do seu dever parlamentar de fiscali

zação da administração pública federal, viabilizando assim, 

indevidamente, o funcionamento de organização criminosa vol

tada para a prática de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva 

e lavagem de dinheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora SI A -

BR DISTRIBUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocor

reu, de acordo com orientação de PEDRO PAULO BERGA

MASCHl DE LEONI RAMOS, mediante uma transferência 

bancária de empresa controlada por ALBERTO YOUSSEF (AR

BOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) 

para pessoa física (JOEL UNO PEREIRA) cuja esposa, ROSAN

GELA MASCOU PEREIRA, emprestara dinheiro destinado à 
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campanha de VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET à Pre

feitura Municipal de Campo Grande/MS em 2012, tendo esse 

empréstimo sido feito por ROSELI DA CRUZ LOUBET, esposa 

do Deputado Federal, e pago dessa forma por ADEMAR CHA

GAS DA CRUZ, advogado e "caixa de campanha" do parlamen

tar. A transferência bancária de valores a interpostas pessoas para 

custear despesas extraoficiais de campanha eleitoral consistiu em 

estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da 

localização, da disposição, da movimentação e da propriedade de 

valores provenientes diretamente dos crimes de corrupção passiva 

já descritos. O repasse de valores aconteceu no âmbito de organi

zação criminosa. Assim, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE 

LEONI RAMOS, agindo dolosamente, cometeu, 01 (uma) vez, o 

crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de pessoas, 

previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com o 

art. 29 do Código PenaL 

1.5.7. Por volta de 23 de novembro de 2013, em São 

Paulo/SP e em Campo Grande/MS, PEDRO PAULO BERGA

MASCHI DE LEONI RAMOS, na condição de operador de es-

quema criminoso de cobrança e repasse de propina, de modo livre, 

consciente e voluntário, em. unidade de desígnios com o Depu-

tado Federal VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, ADE

MAR. CHAGAS DA CRUZ e FABIANE KARINA MIRANDA 

AVANCI, concorreu para que o parlamentar recebesse 

R$ 342.366,00 (trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e ses

senta e seis reais), por meio de três transferências bancárias, nos va-
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lores individuais de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), R$ 

110.000,00 (cento e dez mil reais) e R$ 122.366,00 (cento e vinte 

e dois mil e trezentos e sessenta e seis reais), da empresa ARBOR 

CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. para a 

pessoa fisica ALEXANDR.E FROZINO RIBEIRO, os quais con

sistiam em parcela da propina paga para que o deputado se omi

tisse quanto ao cumprimento do seu dever parlamentar de 

fiscalização da administração pública federal, viabilizando assim, in

devidamente, o funcionamento de organização criminosa voltada 

para a prática de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e la

vagem de dinheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora S/ A -

BR DISTRIBUIDORA. O repasse das vantagens indevidas ocor

reu, de acordo com orientação de PEDRO PAULO BERGA

MASCHI DE LEONI RAMOS, mediante três transferências 

bancárias de empresa controlada por ALBERTOYOUSSEF (AR.

BOR CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.) 

para pessoa fisica (ALEXANDRE FROZINO RIBEIRO) que 

emprestara dinheiro destinado à campanha de VANDER LUIS 

DOS SANTOS LOUBET à Prefeitura Municipal de Campo 

Grande/MS em 2012, tendo esse empréstimo sido feito por ADE

MAR CHAGAS DA CRUZ, advogado e "caixa de campanha" do 

Deputado Federal, tendo havido participação de FABIANE KA

lUNA MIRANDA AVANCI no respectivo pagamento. A transfe-

rência bancária de valores a interpostas pessoas para custear 

despesas extraoficiais de campanha eleitoral consistiu em estratégia 

de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da localização, 
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da disposição, da movimentação e da propriedade de valores pro

venientes diretamente dos crimes de corrupção passiva já descritos. 

O repasse de valores aconteceu em três ocasiões distintas, em dife

rentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, de 

forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim, PE-

DRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, agindo 

dolosamente, cometeu, pelo menos 03 (três) vezes, o crime de la

vagem de dinheiro qualificado, em concurso material e em con

curso de pessoas, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, 

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

1.5.8. Em 08 de agosto de 2012,23 de outubro de 2012,27 

de novembro de 2012 e 24 de março de 2014, em São Paulo/SP e 

em Campo Grande/MS, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE 

LEONI RAMOS, na condição de operador de esquema crimi

noso de ,cobrança e repasse de propina, de modo livre, consciente e 

voluntário, em unidade de desígnios com o Deputado Federal 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET e ROSELl DA 

CRUZ LOUBET, concorreu para que o deputado recebesse R$ 

11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), por meio de quatro de

pósitos em dinheiro, nos valores individuais de R$ 1.000,00 (mil 

reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.500,00 (três mil e qui

nhentos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), da empresa ARBOR 

CONSUTORlA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. para a 

conta n. 317454, agência n. 2100, do Banco Bradesco, de titulari

dade do próprio parlamentar, os quais consistiam em parcela da 

propina paga para que ele se omitisse quanto ao cumprimento do 

J& 
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seu dever parlamentar de fiscalização da administração pública fe

deral, viabilizando assim, indevidamente, o funcionamento de or

ganização criminosa voltada para a prática de crimes de peculato, 

corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Pe

trobras Distribuidora S/A - BR DISTRIBUIDORA. O repasse 

das vantagens indevidas ocorreu, de acordo com orientação de 

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, me-

diante quatro transferências bancárias de empresa controlada por 

ALBERTOYOUSSEF (ARBOR CONSUTORIA E ASSESSO

RIA CONTÁBIL LTDA.) para conta do próprio Deputado Fede-

ral, na qual figurá como procuradora a esposa do parlamentar, 

ROSELI DA CRUZ LOUBET. Os depósitos em dinheiro por in-

terposta'pessoa consistiram em estratégia de ocultação e dissimula

ção da natureza, da origem, da localização, da disposição, da 

movimentação e da propriedade de valores provenientes direta

mente dos crimes de corrupção passiva já descritos. O repasse de 

valores aconteceu em quatro ocasiões distintas, em diferentes cir

cunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, de forma rei

terada e no âmbito de organização criminosa. Assim, PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, agindo dolosa-

mente, cometeu, pelo menos 04 (quatro) vezes, o crime de lava

gem de dinheiro qualificado, em concurso material e em concurso 

de pessoas, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combi

nado com os arts. 29 e 69, ambos do Código Penal. 

1.5.9. Entre 2012 e 2014, em Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, 

,"o ",olo/SP , Cunpo GnoddMS, PEDRO PAULO~-
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MASCHI DE LEONI RAMOS, na condição de operador de es-

quema criminoso de cobrança e repasse de propina, de modo li

vre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com o 

Deputado Federal VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, 

ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, FABIANE KARlNA MI

RANDA AVANCI, ROSELI DA CRUZ LOUBET e PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS (além de Fer

rlando Affonso Collor de Mello, João Mauro Boschiero, Alberto Youssef, 

Jayme Alves de Olil/eira Filho, Adarico Negromonte Filho, Rqfael Angulo 

Lopcz, Carlos Alberto de Oliveira Santiago, Ricardo Ribeiro Pessoa,João 

José Pereira de Lyra, Femando Antonio Falcão Soares, Luis Cláudio Ca

seira Sanches, José Zonis, AI1durte de Barros Duarte Filho e Nestor Cer

ver6, que, por estes Jatos, não são denunciados perante o Supremo Tribunal 

Federal nesta ocasião), constituiu e integrou pessoalmente organiza

ção criminosa formada por mais de quatro pessoas, estrutural

mente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, formada 

por um núcleo politico, um núcleo financeiro, um núcleo econô

mico e um núcleo administrativo, preordenada a obter vantagens 

indevidas no âmbito da BR DISTRIBUIDORA, por meio da 

prática de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem 

de dinheiro, todos sancionados com penas máximas superiores a 

quatro anos de privação de liberdade. O operador integrou o nú

cleo financeiro, responsabilizando-se por conectar os diversos seg

mentos da organização criminosa e, especialmente por articular o 

repasse oculto e disfarçado de vantagens indevidas ao parlamentar. 

O grupo criminoso era integrado por funcionários públicos, tanto 

Ffff) 
52 de 184 

11
07

35
90

74
7 

In
q 

39
90



• 

• 

PCR IllCJuérito n. 3990/DF / 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal quanto da Polícia 

Federal, bem como da sociedade de economia mista federal Petro

bras Distribuidora SI A, que se utilizaram de suas condições funci

onaIs para a prática de infrações. penais. Assim, agindo 

dolosamente, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI 

RAMOS cometeu o crime de organização criminosa qualificado, 

previsto no art. 20
, § 30 e § 40

, inciso lI, da Lei n. 12.850/2013 . 

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 SI 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 envolvend~ 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 

a atuação de diversos outros doleiros, revelando a ação de grupos 
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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 Processos n. 5025687-03.2014.404.7000 e n. 
5001438- 85.2014.404.7000; 

b) Operação Bidone, referente às atividades do doleiro 
ALBERTOYOUSSEF, denunciado no Processo n. 5025699-
17.2014.404.7000 e em diversas outras ações penais; 

c) Operação Dolce Vitta I e 11, referente às atividades da 
doleira NELMA MITSUE PENASSO KODAMA, denun
ciada no Processo n. 5026243-05.2014.404.7000; 

d) Operação Casa Blanca, referente às atividades do do
leiro RAUL HENRIQUE SROUR, denunciado no Pro
cesso 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 núnimo 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 manut!';nção dos respectivos diretores. 

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

contratos com a PETROBRAS, notadamente as maIOres 

construtoras brasileiras, criaram um cartel, que passou a atuar de 
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maneIra mais efetiva a partir de 2004. Esse cartel era formado, 

entre Ol,ltras, pelas seguintes empreiteiras: ODEBRECHT, UTC, 

OAS, CAMARGO CORRÊA, QUEIROZ GALVÃO, 

MENDES JÚNIOR, ANDRADE GUTIERREZ, GALVÃO 

ENGENHARIA, lESA, ENGEVIX, SETAL, TECHINT, 

PROMON, MPE, SKANSKA e GDI<. Eventualmente, 

participavam das fraudes as empresas ALUSA, FIDENS, 

JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, TOMÉ 

ENGENHARIA, 

ENGENHARIA. 

CONSTRUCAP e CARIOCA 

Especialmente a partir de 2004, as empresas 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. Havia, ainda, a repartição das obras ao 

n1.odo da distribuição de prêmios de um bingo. Assim, antes do 

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 
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no âmbito da sociedade de economia mista 1. 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 

van tagens indevidas das empresas cartclizadas e, cm contrapartida, 

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

obstáculos ao esquema nem atrapalhavam seu funcionamcnto -, 

mas também atuavam em favor das construtoras, restringindo os 

participantes das convocações e agindo para quc a empreiteira 

escolhida pelo cartel fossc a vencedora do certamc. Ademais, esses 

funcionários permitiam negociações diretas injustificadas, 

celebravam aditivos desnccessários e com preços exceSSIVOS, 

acelerav'am contratações com supressão de etapas relcvantes e 

vazavam informações sigilosas, entre outras irregularidades, todas 

em prol das emprcsas cartelizadas . 

Os valores ilícitos, porém, destinavam-se nao apenas aos 

diretores da PETROBRAS, mas também aos partidos políticos e 

aos parlamentares responsávcis 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 

1 A PETROBRAS, na época, possuía as seguintes Diretorias: Financeira; Gás 
, Eo"gl" E'ploQçJ" , Prodo,'"' Ab,,",lm,o,", h,,,m,,,,"o~ 
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indevidas que ocornam na PETROBRAS, nao 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 Internacional, 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 AbastecÍlnento, ocupada por PAU
LO ROBERTO COSTA entre 2004 e 2012, era de in
dicação do PI~ com posterior apoio do PMDB; 

b) A Diretoria de Serviços, ocupada por RENATO 
DUQUE entre 2003 e 2012, era de indicação do PT; 

c) A Diretoria Internacional, ocupada por NESTOR 
CERVERÓ entre 2003 e 2008 e por]ORGE ZELADA 
entre 2008 e 2012, era de indicação do PMDB. 

Para que fosse possível o trânsito das vantagens indevidas 

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

diretores e políticos - atuavam profissionais encarregados da 

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

"intermediários", 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 
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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 valores saíam do intermediário e eram 

enviados aos destinatários finais (funcionários públicos e políticos), 

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 frctados; 

b) A segunda forma era a realização de transferências ele
trônicas para cmpresas 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 
familiares; 
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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 organização 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 contratadas pela 
sociedade de economia mista, após a adoção de estratégias 
de ocultação da origem dos valores pelos operadores finan
ceiros do esquema; 

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 cartelizadas, 
para viabilizar o funcionamento 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. 
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N O 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 Abastecimento 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 am.bos os colaboradores apontaram o possível envolvimento de 

vários integrantes do núcleo político da organização criminosa, 

preponderantemente autoridades com prerrogativa de foro pe

rante o Supremo Tribunal Federal. 

Em seu Termo de Declarações Complementar n. 05, AL

BERTO YOUSSEF forneceu detalhes sobre o repasse de valores 

ilícitos ao Deputado Federal VANDER LUIS DOS SANTOS 

LOUBET, do Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul -

PT IMS, entre os anos de 2012 e 2014, de acordo com orientação 

que lhe fora fornecida por PEDRO PAULO BERGAMASCHI 

DE LEONI RAMOS, operador com atuação em uma das subsi

diárias da PETROBRAS, a Petrobras Distribuidora SI A - BR 

DISTRIBUIDORA. Na ocasião, o doleiro afirmou que "col1hece o 

deputado VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET' e, "queslio-
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nado se já ifetuou repasses para ele, disse que não por intermédio de 

PAULO ROBERTO COSi/!, mas alguma coisa foi entregue a algum 

emissário de VANDER LOUBET a pedido de PEDRO PAULO" (fls. 

71/72 do Inquérito n. 3990/DF). 

As 'investigações realizadas no Inquérito n. 3883/DF - apura

ção distinta do presente feito, a qual já resultou no oferecimento 

de denúncia - conduziram à identificação de uma complexa orga

nização criminosa em atuação no âmbito da BR DISTRIBUI

DORA. O esquema de desvio de recursos públicos, corrupção e 

lavagem de dinheiro referente à Petrobras Distribuidora SI A tinha 

como o'perador exatamente PEDRO PAULO BERGAMASCHI 

DE LEONI RAMOS, que atuava principalmente em favor de seu 

amIgo pessoal, FERNANDO AFFONSO COLLOR DE 

MELLO, Senador pelo Partido Trabalhista Brasileiro de Alagoas -

PTB/AL. 2 

No entanto, em razão da composição dos interesses políticos 

aos quais foi entregue a Petrobras Distribuidora SI A, PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS também tinha 

que contemplar financeiramente o Partido dos Trabalhadores, na 

pessoa de algum de seus integrantes, em especial VANDER LUIS 

DOS SANTOS LOUBET, mediante o repasse de propina. O par-

lamentar em referência, nesse contexto, acabou por integrar-se, 

2 Anexa-se à cota de encaminhamento da presente denúncia c6pia integral 
do Inquérito n. 3883/DF, no estado em que ele atualmente se encontra 
(Docs. 1, anexos à cota de encaminhamento da denúncia). 
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juntamente com seus auxiliares, à organização criminosa relacio-

nada à BR DISTRIBUIDORA. 

3. A organização criminosa implantada na Petrobras 

Distribuidora SI A 

A Petrobras Distribuidora SI A, conhecida como BR DIS

TRIBUIDORA, é uma sociedade de economia mista federal de 

capital fechado, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro SI A -

PETROBRAS, subordinada ao Ministétio de Minas e Energia. A 

empresa foi criada em 12 de novembro de 1971, com base na Lei 

n. 2004/1953, tendo sede no Rio de Janeiro. Atua principalmente 

no segmento de distribuição e comercialização de combustíveis 

derivados do petróleo, como gasolina, óleo diesel e querosene de 

aviação, e de biocombustíveis, como etanol e biodiesel, além de lu

brificantes, emulsões asfálticas e produtos químicos. 

A BR DISTRIBUIDORA está presente nos vinte e seis Es

tados brasileiros e no Distrito Federal, com cerca de 7.500 (sete 

nul e quinhentos) postos de serviços. Ela é a maior empresa do se

tor de distribuição de combustíveis do Brasil, tendo como princi

pais concorrentes a Petróleo Ipiranga e a Raízen (joint venture 

formada por Shell e Cosan). Em 2010, apresentou um total de 

vendas de cerca de US$ 47,760,400,000.00 (quarenta e sete bi

lhões, setecentos e sessenta milhões e quatrocentos mil dólares). 

A estrutura administrativa básica da Petrobras Distribuidora 

SI A é formada pelo Conselho de Adnunistração, pela Presidência 
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e pela Diretoria Executiva, a qual é integrada por quatro Direto

rias: a) Diretoria de Rede de Postos de Serviço; b) Direto

ria de Operações e Logística; c) Diretoria de Mercado 

Consumidor; e d) Diretoria Financeira e de Serviços. A in

teração entre esses órgãos fundamentais e os demais órgãos a eles 

subordinados e relacionados pode ser visualizada no seguinte grá

fico: 
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As apurações levadas a efeito no Inquérito n. 3883/DF con

duziram à constatação de que, pelo menos entre os anos de 2010 e 

2014, funcionou no âmbito da BR DISTRIBUIDORA uma or-
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ganização criminosa preordenada principalmente ao desvio de re

cursos públicos em proveito particular, à corrupção de agentes pú

blicos e. à lavagem de dinheiro. Isso ocorreu essencialmente em 

razão da influência, sobre a sociedade de economü mista em ques

tão, do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, notadamente de seu 

Senador pelo Estado de Alagoas, FERNANDO .AFFONSO 

COLLOR DE MELLO, bem como de seu amigo pessoal e "ope

rador particular", PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LE

ONI RAMOS. 

Contudo, as investigações do Inquérito n. 3990/DF, às quais o 

presente caso se refere, evidenciaram que, para que o grupo crimi

noso em questão atuasse, era necessário o repasse de valores ilícitos 

para o Deputado Federal VANDER LUIS DOS SANTOS LOU

BET, em função da ascendência que o Partido dos Trabalhadores 

exercia sobre parte da Petrobras Distribuidora SI A. O parlamentar, 

em conjunto cOln seus auxiliares, acabou aderindo à organização 

criminosa preordenada à prática de crimes de peculato, de corrup

ção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro no âmbito da BR 

DISTRIBUIDORA. O conjunto de ajudantes do Deputado Fe

deral VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET era distinto do 

bando de asseclas do Senador FERNANDO AFFONSO COL-

LOR DE MELLO, mas os dois grupos agiam de modo conexo, 

principalmente por meio de PEDRO PAULO BERGAMASCHI 

DE LEONI RAMOS e ALBERTO YOUSSEF, acabando por for-

mar uma grande, complexa e estruturada quadrilha. 
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A organização Crlmmosa em referência, de forma similar ao 

esquema relacionado à PETROBRAS, era segmentada da seguinte 

forma: a) núcleo administrativo, formado por diretores e funci

onários de alto escalão da BR DISTRIBUIDORA que ocuparam 

seus cargos por indicação político-partidária e que, nessa condição, 

praticaram ilegalidades em contratos celebrados em beneficio de 

determinadas empresas, conforme orientação direta ou indireta do 

parlamentar que os apadrinhara; b) núcleo econômico, formado 

por empresas e empresários que celebraram contratos com a BR 

DISTRIBUIDORA, que foram beneficiados pelas ilegalidades co

Inetidas pelos diretores e funcionários de alto escalão da sociedade 

de economia mista apadrinhados e que, em contrapartida, pagaram 

vantagens indevidas aos parlamentares responsáveis pela indicação 

e manutenção em seus cargos (apadrinhamento) dos integrantes 

do núcleo administrativo; c) núcleo financeiro, formado por 

operadores e intermediários que se encarregaram de articular os 

vários núcleos do grupo criminoso e, particularmente, de receber 

as vantagens indevidas das empresas beneficiadas e repassá-las aos 

parlamentares que viabilizavam o funcionamento do esquenla, fa

zendo tudo isso mediante estratégias de ocultação de sua origem 

ilícita, através do uso de diversas empresas e pessoas, manipulando 

sobretudo dinheiro em espécie; e d) núcleo político, formado 

tanto pelos parlamentares responsáveis pela indicação e manuten

ção em seus cargos dos diretores e funcionários de alto escalão da 

BR DISTRIBUIDORA que, sob orientação sua, principalmente 

por meio de seus operadores, cometeram ilegalidades que benefi-
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Claram empresas contratadas pela sociedade de econonua mista, 

como pelos auxiliares que colaboraram diretamente para o recebi

mento de vantagens indevidas pelos políticos em questão, como 

contrapartida pela viabilização do funcionamento do esquema.3 

3.1. Núcleo administrativo 

PAULO ROBERTO COSTA, em seu Termo de Colabora-

ção n. 01, esclareceu como acontecem as indicações para cargos de 

alto escalão em entidades, empresas e órgãos governamentais no 

Brasil. Referindo-se especificamente à PETROBRAS, ele ressal-

tou que" a competência técnica não era suficiente para progredir, sendo ne

cessário para ascender ao nílJe/ de diretoria um apadrinhamento político, 

C01110 ocorre em todas as empresas lJincu/adas ao gOlJerno". Logo adiante, 

falando em termos mais gerais, explicou que essa forma de ascen

são funcional gera para o contemplado um dever de contrapartida, 

pois, "o grupo político sempre demandará algo em troca", salientando, 

mais explicitamente, que "toda indicação politica no país para os cargos 

de diretoria pressupõe que o indicado propicie facilidades ao grupo político 

que o indicou, realizando o desvio de recursos de obras e contratos firmados 

pelas empresas e 6rgãos a que esteja vinculado para beneficio deste mesmo 

grupo pOlilico" (Docs. 2, anexos à cota de encanúnhamento da den

úncia)." 

3 Os elementos obtidos na investigação, até o momento, não evidenciam o 
pagamento de propina ao núcleo administrativo da organização criminosa 
implantada na BR DISTRIBUIDORA. No entanto, não se descarta essa 
possibilidade. 

4 Essas afirmativas de PAULO ROBERTO COSTA são corroboradas por 

Vip'"' d, '''',,''' d" ,d""do M"h,", d, Oh~'''' 'P"'''d''j)-' d, 
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Tal' situação, como não poderia ser diferente, repetiu-se em 

relação à BR DISTRIBUIDORA. A repartição política das dire-

to rias de sociedade de economia mista federal em questão, subsidi-

ária da PETROBRAS, ocorreu deste modo: 

a) A Diretoria de Redes de Postos de Serviço, ocupada 
por LUIZ CLAUDIO CASEIRA SANCHES entre 2009 e 
2013 e por Luís ALVES DE LIMA FILHO entre 2013 e 
201'5, era de indicação do Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB, em especial do Senador FERNANDO AFFONSO 
COLLOR DE MELLO; 

b) A Diretoria de Operações e Logística, ocupada por 
JOSÉ ZONIS entre 2009 e 2013 e por VILSON REI
CHEMBACK SILVA entre 2013 e 2015, também era de in
dicação do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, em especial 
do Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR DE 
MELLO; 

c) A Diretoria de Mercado Consumidor, ocupada por 
ANDURTE DE BARROS DUARTE FILHO entre 2009 
e 2015, era de indicação do Partido dos Trabalhadores - PT; 

d) A Diretoria Financeira e de Serviços, ocupada por 
NESTOR CERVERÓ entre 2008 e 2014, também era de 
indicação do Partido dos Trabalhadores - PT. 

Assim, as forças políticas que dominavam a Petrobras Distri

buidora S/A eram o Senador FERNANDO AFFONSO COL

LOR DE MELLO, do Partido Trabalhista Brasileiro, e o Partido 

dos Trabalhadores. De acordo com as investigações do Inquérito n. 

empresa GFD Investimentos Ltda., uma das cmpresas controladas por 
ALBERT YOUSSEF, da qual consta a scguinte anotação sobre abertura de 
empresas e contas bancárias no exterior em favor do ex-diretor de 
Abastecimento da PETROBRAS: "Relmião Pau/o Roberto Costa. A -
(Jffs/lOres: 1. Pode haver problemas e/1l abrir offshores Ctn l10me do Dr. Pau/o el/l 
razão de ter oCHpado cargo de il1dicação política na Petrobras. (. . .)" (Processo 
5049557-14.2013.404.7000/PR, Evento 253, AP-INQPOL3, Página 5 -

D=" 2, ,,,~"' • CO" d, '''"m;"h,m,,,,, d, d"""';"p 
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3990/DF, O principal nome do PT em atuação na BR DISTRI

BUIDORA era o Deputado Federal VANDER LUIS DOS SAN

TOS LOUBET. 

3.1.1 Diretorias da Petrobras Distribuidora S/A de 

indicação de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE 

MELLO 

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO foi Pre-

si dente da República Federativa do Brasil entre 1990 e 1992. Aca

bou se notabilizando como o único presidente brasileiro a sofrer 

impeachment até hoje. Foi forçado a deixar o cargo antes do fim do 

mandato exatamente por envolvimento em escândalos relaciona

dos a corrupção. 

Após o fim do período de suspensao de direitos políticos, 

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO retornou à 

vida pública. Na condição de Senador pelo Partido Trabalhista 

Brasileiro do Estado de Alagoas - PTBI AL, por volta do ano de 

2009, em troca de apoio político à base governista no Congresso 

Nacional, obteve do então Presidente da República, Luís INÁ

CIO LULA DA SILVA, ascendência sobre a Petrobras Distribui

dora SI A - BR DISTRIBUIDORA. 

O grande agente do Senador FERNANDO AFFONSO 

COLLOR DE MELLO na BR DISTRIBUIDORA era PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS. Em nome de 

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, PEDRO 
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PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS realizou os 

principais contatos na sociedade de economia mista, operacionali

zou negócios em favor de empresas privadas, cobrou vantagens. in

devidas e a adotou de estratégias de intermediação e ocultação da 

origem e do destino da propina relacionada a tais contratos. 

Em seu Termo de Declarações Complementar n. 06, ao ser 

indagado sobre o Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR 

DE MELLO, PAULO ROBERTO COSTA afirmou que "ouvia 

dizer que ele tinha muita il!fl.u8ncía política na BR Distribuidora". Na 

mesma ocasião, tratando do "operador particular" do parlamentar 

em referência, destacou que "sabe que Pedro Paulo Leoni Ramos tam

bém tem bastante influ8ncia na BR Distribuidora" (Does. 2, anexos à 

cota de encaminhamento da denúncia). 

RICARDO RIBEIRO PESSOA, em seu Termo de Colabo-

ração n. 02, foi objetivo e confirmou que FERNANDO AF-

FONSO COLLOR DE MELLO e PEDRO PAULO 

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS detinham a indicação 

política e o consequente controle de duas Diretorias da BR DIS

TRIBUIDORA. Ele afirmou que, no ano de 2010, o "operador 

particular" do Senador do PTB disse-lhe o seguinte: "nós temos 

uma ou duas diretorias dentro da BR Distribuidora nas quais temos 

acesso e ascend8,1cía". Mais adiante, RICARDO RIBEIRO PES-

SOA foi mais claro, destacando ser do seu conhecimento que, 

"além da diretoria ocupada por JOSÉ ZONIS (Diretoria de Operações e 
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pante da diretoria de postos de col11bust{veis (Diretoria de Rede de Postos 

de Sewiços)" (Does. 2, anexos à cota de encaminhamento da den-

úncia). 

Exatamente na Diretoria de Rede de Postos de Serviço e na 

Diretoria de Operações e Logística da BR DISTRIBUIDORA 

ocorreram os contratos, identificados até o oferecimento da pri-

meira denúncia contra o Senador FERNANDO AFFONSO 

COLLOR DE MELLO com base no Inquérito n. 3883/DF, que 

serviram de base para o pagamento de propina ao parlamentar. 

Entre 2009 e 2013, a primeira diretoria mencionada foi ocupada 

por LUIZ CLAUDIO CASEIRA SANCHES, ao passo que a se

gunda foi ocupada por JOSÉ ZONIS. Ambos chegaram aos car

gos por indicaçào política do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, 

em especial do parlamentar em referência, a quem prestaram a de

vida contrapartida, mediante favorecimento ilegal a empresas 

apontadas por ele e por seu "operador particular", PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS . 

A influência do Senador FERNANDO AFFONSO COL

LOR DE MELLO sobre a BR DISTRIBUIDORA e, especial

mente, a indicação por ele de JOSÉ ZONIS para Diretoria de 

Operações e Logística são fatos notórios pelo menos desde o ano 

de 2010, quando nem se cogitava ainda da chamada "Operação 

Lava Jato". A situação foi inclusive objeto de referência em debate 

durante a campanha presidencial nas eleições de 2010, rendendo 

n1.atérias jornalísticas que também fizeram 
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de LUIS CLAUDIO CASEIRA SANCHES para a Diretoria de 

Rede de Postos de Serviço e sua vinculação ao Partido Trabalhista 

Brasileiro - PTB, agremiação partidária do parlamentar em ques

tão: http://oglobo.globo.com/brasil/ eleicoes-201 OI jose-zonis

diretor-da br foi indicado por collor 4983611 (Does. 2, anexos à 

cota de encaminhamento da denúncia). 

3.1.2 Diretorias da Petrobras Distribuidora SI A de 

indicação do Partido dos Trabalhadores - PT 

No ano de 2009, quando parte da BR DISTRIBUIDORA 

foi entregue ao Senador FERNANDO COLLOR DE MELLO, 

do PTB, a Presidência da República era ocupada por Luís INÁ

CIO LULA DA SILVA, do Partido dos Trabalhadores. Por isso, o 

PT, por meio da chefia do executivo federal, juntamente com sua 

bancada no Congresso Nacional, procurou reservar para si parcela 

da sociedade de economia mista em questão, mantendo-a em sua 

esfera de influência. 

As duas outras diretorias da Petrobras Distribuidora SI A - a 

Diretoria de Mercado Consumidor e a Diretoria Financeira e de 

Serviços - tiveram indicação política do Partido dos Trabalhado-

res. ANDURTE DE BARROS DUARTE FILHO e NESTOR 

CERVERÓ foram apontados pelo PT para os cargos respectivos 

de Diretor de Mercado Consumidor e de Diretor Financeiro e de 

Smiço, ru "R DISTRJBUITJORA tJ 

71 de 184 

11
07

35
90

74
7 

In
q 

39
90



• 

• 

5\~ 
P(;R Inquérito n. 3990/DF / 

ANDURTE DE BARROS DUARTE FILHO foi politica

mente indicado pela bancada do Partido dos Trabalhadores na Câ

mara dos Deputados, da qual faziam parte, na época, o ex

Deputado Federal CÂNDIDO VACAREZZA e o Deputado Fe

deral VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, entre outros. 

Ao ser ouvido no Inquérito n. 3990/DF (fls. 335/340), CÂN

DIDOVACAREZZA asseverou: 

QUE foi Deputado Federal, tendo assumido em 
0110212007 até 31/0112014, por dois mandatos consecuti
vos, foi líder do Partido dos Trabalhadores a partir de dezem
bro do ano de 2008 e em 2009 foi convidado a assumir a 
cOl1dição de Líder do Governo do então Presidente da Re
pública Senhor Luís INÁCIO LULA DA SILVA e, posteri
ormente, convidado para seguir nesta função pela Presidente 
da República Senhora DILMA ROUSSEFF, até aproxima
damente abril de 2012; ( ... ) QUE questionado se o decla
rante havia tido participação política na indicação de AN
DURTE DE BARROS DUARTE para o cargo de diretor 
da BR Distribuidora, afirmou que na condição de Líder do 
Partido, à época, tinha como atribuição levar ao governo os 
anseios da bancada; QUE nesta condição defendeu a indica
ção de ANDURTE DE BARROS DUARTE para o cargo 
de Diretor da BR Distribuidora; QUE salienta que AN
DURTE DE BARROS DUARTE era à época o substituto 
eventual do então Diretor da BR Distribuidora de sobreno
me CAPUTI, salvo engano; QUE portanto ANDURTE 
tecnicamente possuía habilitação para o cargo; QUE tam
bém salienta o fato de que tanto CAPUTI quanto AN
DURTE já tinham relações com o partido, sendo que a in
dicação deste último partiu da bancada do PT e não de uma 
vontade exclusiva do declarante ( ... ). 

De resto, a Informação Policial de fls. 268/291 do Inquérito 

n. 3990/DF registra matérias jornalísticas que se referem ao fato 

do ANDUIUE DE BARROS FILHO Co, 'i~O"dQ pm Q 
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cargo de Diretor de Mercado Consumidor da Petrobras Distribui

dor SI A pela bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos 

Deputados, ressaltando a participação nesse episódio tanto de 

CÂNDIDO VACAREZZA como de VANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET.Além disso, a proximidade política e até mes

mo pessoal entre os dois políticos pode ser inferida das viagens in

ternacionais realizadas em conjunto por ambos no ano de 2011, 

uma vez para a Argentina (Buenos Aires) e outra para os Estados 

Unidos da América (Miami), conforme registros migratórios cons

tantes das bases de dados da Polícia Federal (Informação Policial n. 

02812015, constante das fls. 357/367 do Inquérito n. 3990/DF). 

Já NESTOR CERVERÓ foi politicamente indicado para o 

cargo de Diretor Financeiro e de Serviços da Petrobras Distribui

dora SI A por intervenção direta da Presidência da República. Na 

época, NESTOR CERVERÓ ocupava a Diretoria Internacional 

da PETROBRAS, que deveria ser entregue à bancada mineira do 

PMDB de Minas Gerais. Como forma de compensação pelo fato 

de ele ter favorecido os interesses do Partido dos Trabalhadores em 

determinado contrato da Diretoria Internacional da PETRO-

BRAS, logo depois de ter sido exonerado, recebeu o cargo em 

questão na BR DISTRIBUIDORA. O próprio NESTOR CER

VERÓ, em seu Termo de Colaboração n. 11/12, esclareceu a situ

ação (Does. 3, anexos à cota de encaminhamento da denúncia): 

QUE, em 2008, o declarante foi exonerado da Diretoria In
ternacional da PETROBRAS; QUE, em razão de o decla
rante ter viabilizado a contratação da SCHAIN como opera
dora da sonda Vitória 10.000, quando ainda era Diretor In-
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ternacional da PETROBRAS, havia um sentimento de gra
tidão do Partido dos Trabalhadores - PT para com o decla
rante; QUE essa contratação, conforme explicado em termo 
de colaboração próprio, objetivava a quitação de um emprés
timo do PT, perante o Banco SCHAIN, garantido por JOSÉ 
CARLOS BUMLAI; QUE, como reconhecimento da aju
da do declarante nessa situação, o Presidente da República 
Luís INÁCIO LULA DA SILVA decidiu indicar o decla
rante para uma diretoria da BR DISTRIBUIDORA, a Di
retoria Financeira e de Serviços; ( ... ). 

A situação foi detalhadamente narrada por FERNANDO 

ANTONIO FALCÃO SOARES, que era amigo pessoal de NES

TOR CERVERÓ, tendo se esforçado para manter esse último na 

Diretoria Internacional da PETROBRAS. Em seu Termo de Co-

laboração n. 07, FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES 

afirma: 

QUE, de acordo com informação repassada ao depoente 
pelo próprio NESTOR CERVERÓ, ele foi nomeado para a 
Diretoria Internacional da PETROBRAS, em 2003, por in
dicação de DELCÍDiO DO AMARAL; QUE, pelo que o 
depoente sabe, a indicação e nomeação de NESTOR CER
VERÓ foram tratadas com o então Ministro da Casa Civil 
JOSÉ DIRCEU; QUE na época se dizia que todas as nome
ações de diretores da PETROBRAS passavam pela Casa Ci
vil da Presidência da República; QUE o depoente na época 
já mantinha relação de amizade com NESTOR CERVERÓ; 
QUE NESTOR CERVERÓ inclusive telefonou para o de
poente informando-o sobre a indicação e nomeação dele 
para a Diretoria Internacional da PETROBRAS; QUE, pelo 
que o depoente sabia, a permanência de NESTOR CER
VERÓ no cargo era sustentada por DELCÍDIO DO AMA
RAL; QUE O depoente não tomou conhecimento de um 
repasse periódico de valores oriundos da Diretoria Interna
cional da PETROBRAS em favor de DELCÍDIO DO 
AMARAL; QUE o depoente acredita que apenas negócios 
pontuais levados por DELCÍDIO DO AMARAL para a Di
retoria Internacional possivelmente geravam para ele alguma 
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vantagem financeira indevida; QUE a Diretoria Internacio
nal não tinha obras ou contratos constantes, realizando ape
nas negócios· pontuais; QUE, conforme esclarecido em 
termo de colaboração próprio, no segundo semestre de 
2006, NESTOR CERVERÓ foi chamado a Brasília, ocasião 
em· que o Ministro de Minas e Energia SILAS RONDEAU 
solicitou a NESTOR CERVERÓ uma ajuda financeira, 
oriunda de contratos da Diretoria Internacional da PE
TROBRAS, para a campanha eleitoral dos Senadores RE
NAN CALHEIROS e JÁDER BARBALHO, ambos do 
PMDB; QUE SILAS RONDEAU esclareceu a NESTOR 
CERVERÓ que a partir daquele momento o PMDB passa
ria a apoiá-lo Íla permanência na Diretoria Internacional da 
PETROBRAS; QUE, por volta do final de 2007 e início de 
2008, dentro da PETROBRAS e nOS meios políticos, co
meçou-se a comentar gue a Diretoria Internacional passaria 
a ser exclusivamente do PMDB; QUE neste momento o de
poente procurou JORGE LUZ e solicitou a ajuda dele para 
manter NESTOR CERVERÓ no cargo; QUE JORGE 
LUZ, depois de obter informações, disse ao depoente gue o 
Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA havia prome
tido a Diretoria Internacional da PETROBRAS, então ocu
pada por NESTOR CERVERÓ, à bancada do PMDB 
mineiro na Câmara dos Deputados; QUE JORGE LUZ 
empreendeu esforços para manter NESTOR CERVERÓ 
nO cargo, mas não obteve êxito; QUE surgiram pressões 
muito fortes para a demissão de NESTOR CERVERÓ; 
QUE, diante da situação, o depoente procurou JOSÉ CAR
LOS BUMLAI para que intercedesse junto à Presidência da 
República a fim de resolver a situação; QUE JOSÉ CAR
LOS BUMLAI disse para o depoente que falou com o Pre
sidente LULA, mas este informou que não poderia interferir 
no assunto, pois havia realmente prometido a Diretoria In
ternacional da PETROBRAS à bancada mineira do PMDB 
na Câmara dos Deputados; QUE, seguindo orientação for
necida por LULA, BUMLAI procurou MICHEL TEMER 
para tratar do assunto; QUE BUMLAI chegou a fazer uma 
reunião com MICHEL TEMER e NESTOR CERVERÓ; 
QUE o depoente não sabe ao certo se BUMLAI, antes dessa 
reunião, chegou a se reunir sozinho com TEMER; QUE 
MICHEL TEMER afirmou que não poderia contrariar a 
bancada mineira do PMDB; QUE o depoente comentava a 
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situação com seus amigos; QUE, no começo de 2008, um 
dos amigos do depoente, de nome SERGIO AMARAL, 
disse que conhecia uma pessoa que era muito próxima ao 
Deputado Federal FERNANDO DINIZ, que era o líder da 
bancada mineira do PMDB na Câmara dos Deputados; 
QUE essa pessoa inclusive tinha "negócios", não sabendo o 
depoente se lícitos ou ilícitos, conl o Deputado Federal 
FERNANDO DINIZ; QUE o depoente não se lembra do 
nome dessa pessoa, mas se recorda de que se tratava de um 
advogado; QUE então o depoente marcou uma reunião 
com tal advogado, a qual foi realizada, pelo que o depoente 
se recorda, não tendo contudo certeza, no escritório da em
presa ESTRE, no Rio de Janeiro; QUE. o depoente era 
amigo de WILSON QUINTELA, dono da ESTRE, e por 
isso eventualmente usava o escritório da empresa para reuni
ões; QUE a reunião foi feita entre o depoente e esse advo
gado; QUE, pelo que o depoente se recorda, o amigo 
comum de ambos não participou da reunião; QUE no escri
tório da ESTIZE não existia registro de acesso de pessoas; 
QUE na reunião o advogado falou que realmente a bancada 
mineira do PMDB na Câmara dos Deputados tinha a prer
rogativa de indicar o Diretor Internacional da PETRO
BRAS e que inclusive havia intenção de indicar o nome de 
JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES; QUE, no 
entanto, o nome de JOÃO AUGUSTO REZENDE HEN
RIQUES estava tendo dificuldades de ser aprovado porque 
ele tinha um processo em trâmite no Tribunal de Contas da 
União em razão de fatos relativos ao período em que havia 
trabalhado na BR DISTRIBUIDORA; QUE, então, o de
poente sugeriu que NESTOR CERVERÓ fosse mantido 
no cargo, mediante ajuda à bancada mineira do PMDB na 
Câmara dos Deputados; QUE, diante disso, o advogado soli
citou o pagamento de aproximadamente R$ 1 milhão de re
ais mensais para a bancada mineira do PMDB na Câmara 
dos Deputados, a fim de que NESTOR CERVERÓ fosse 
mantido no cargo de Diretor Internacional da PETRO
BRAS; QUE o depoente explicou que, pelo fato de a Dire
toria Internacional da PETROBRAS não ter contratos 
constantes, tendo apenas negócios pontuais, não teria como 
assumir esse compromisso; QUE o depoente comentou com 
NESTOR CERVERÓ, LUIS CARLOS MOREIRA e 
JOSÉ CARLOS BUMLAI sobre a solicitação dessa quantia 
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em' troca do apoio pela permanência de NESTOR CER
VERÓ na Diretoria Internacional da PETROBRAS; QUE 
JOSÉ CARLOS BUMLAI não demonstrou surpresa diante 
do fato; QUE, certo dia, nUm domingo à noite, JOSÉ CAR
LOS BUMLAI telefonou para o depoente e disse-lhe que 
estava em Brasília, no Palácio Alvorada, ressaltando que tinha 
conversado com LULA e que não tinha mais como manter 
NESTOR CERVERÓ na Diretoria Internacional; QUE, na 
mesma ocasião, JOSÉ CARLOS BUMLAl informou que, 
em razão da ajuda de NESTOR CERVERÓ na contratação 
do 'Grupo SCHAHIN para operação do navio sonda Vitória 
10.000, fato detalhado em termo de colaboração próprio, ele 
havia sido indicado para o cargo de Diretor Financeiro da 
BR DISTRIBUIDORA; QUE, pelo que o depoente su
bentendeu, essa questão da indicação de NESTOR CER
VERÓ para a Diretoria Financeira da BR 
DISTRIBUIDORA, em retribuição à ajuda prestada na 
contratação da SCHAHIN para operação do navio sonda 
Vitória 10.000, teria sido tratada com o Presidente LULA; 
QUE no dia seguinte o depoente telefonou para NESTOR 
CERVERÓ e conversou sobre o assunto; QUE NESTOR 
CERVERÓ ainda não sabia que seria indicado para a Dire
toria Financeira da BR DISTRIBUIDORA; QUE NES
TOR CERVERÓ terminou sendo nomeado para o cargo 
em questão; QUE a bancada mineira do PMDB na Câmara 
dos Deputados acabou indicando JORGE ZELADA para a 
Diretoria Internacional da PETROBRAS; QUE o depoente 
não sabe se JORGE ZELADA se submeteu a um compro
misso de repasse periódico de valores à bancada mineira do 
PMDB na Câmara dos Deputados, de forma semelhante ao 
que fora solicitado ao depoente como condição de manu
tenção de NESTOR CERVERÓ na Diretoria Internacional 
da PETROBRAS; QUE, pelas informações que o depoente 
obteve junto a algumas pessoas, uma das quais era JORGE 
LUZ, JORGE ZELADA foi indicado por JOÃO AU
GUSTO REZENDE HENRIQUES; QUE posteriormente 
o depoente ficou sabendo que JOÃO AUGUSTO RE
ZENDE HENRIQUES tem uma relação muito próxima 
com JORGE LUZ; QUE eles são sócios em negócios de 
abastecimento de aviões em aeroportos; QUE JORGE LUZ 
é também padrinho de casamento de JOÃO AUGUSTO 
REZENDE HENRIQUES; QUE essas circunstâncias leva-
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ram O depoente a crer que JORGE LUZ na verdade não es
tava ajudando o depoente a manter NESTOR CERVERÓ 
na Diretoria Internacional da PETROBRAS; QUE o depo
ente acredita que na verdade JORGE LUZ estaria traba
lhando em favor de JOÃO AUGUSTO REZENDE 
HENRIQUES; QUE isso foi um dos motivos pelos quais o 
depoente se afastou de JORGE LUZ; QUE o segundo mo
tivo para o depoente se afastar de JORGE LUZ foi a discus
são que o depoente teve com ANÍBAL GOMES, fato já 
relatado em termo de colaboração próprio; QUE o terceiro 
motivo para o depoente se afastar de JORGE LUZ se refere 
à falta de reconhecimento por parte de JORGE LUZ de 
que foi o depoente quem o trouxe de volta aos negócios na 
PETROBRAS, chegando JORGE LUZ a dar a entender 
perante as empresas que o depoente teria um papel secundá
rio diante dele. 

Desse modo, resta caracterizado o fatiamento da BR DIS-

TRIBUIDORA entre o Senador FERNANDO AFFONSO 

COLLOR DE MELLO, do Partido Trabalhista Brasileiro, de um 

lado, e o Partido dos Trabalhadores, de outro. O principal repre

sentante do PT em relação à Petrobras Distribuidora era o Depu

tado Federal VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, que 

inclusive recebia valores ilícitos oriundos do esquema de desvio 

de recursos público, corrupção de agentes públicos e lavagem de 

dinheiro implantado na sociedade de economia mista federal. 

4. Núcleo econômico 

Até o presente momento, as investigações da "Operação Lava 

Jato" levaram à descoberta de quatro empresas participantes do es

quema de desvios, propinas e branqueamento de capitais relacio-

nado à BR DISTRIBUIDORA. Essas pessoas jurídicas e os 

respectivos proprietários foram favorecidos por ilegalidades prati-
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cadas no âmbito das diretorias da Petrobras Distribuidora SI A, 

bem como da própria Diretoria Executiva, que consistia na reu

nião colegiada de todas as diretorias e aprovava os principais con

tratos da sociedade de economia mista. Em contrapartida, as 

empresas e os correspondentes empresários tiveram que pagar 

propina ao principal operador de ilicitudes no âmbito da socie

dade de economia mista federal em questão: PEDRO. PAULO. 

BERGAMASCHI DE LEo.NI RAMo.S. Ele trabalhava primor

dialmente em favor do Senador FERNANDO. AFFo.NSo. Co.L-

Lo.R DE MELLO. 

No entanto, em razao de o Partido dos Trabalhadores deter 

praticam.ente metade da BR DISTRIBUIDo.RA, PEDRO. 

PAULO. BERGAMASCHI DE LEo.NI RAMo.S tinha que re-

passar parte das vantagens indevidas também ao Deputado Federal 

petista VANDER LUIS Do.S SANTo.S Lo.UBET. Em compen

sação, PEDRO. PAULO. BERGMASCHI DE LEo.NI RAMo.S 

tinha plena liberdade para iinplementar o esquema criminoso na 

Petrobras Distribuidora SI A, chegando a atuar inclusive nas dire

torias politicamente indicadas pelo PT. 

4.1. DVBR - DERIVADOS DO BRASIL SI A 

A DVBR - DERIVADo.S DO. BRASIL SI A é uma pessoa 

jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade 

anônima, que atua no ramo de revenda de combustíveis. Em 

2011, a BR DISTRIBUIDo.RA celebrou contrato de troca de 

bandeira de postos de combustíveis com a empresa em questão. o. 
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negócio· foi conduzido, desde as tratativas, entabuladas em princí

pio no ano de 2010, no âmbito da Diretoria de Rede de Postos de 

Serviço, então ocupada por LUIZ CLAUDIO CASEIRA SAN

CHES. Com o surgimento de suspeitas em torno da negociação, 

em razão da "Operação Lava Jato", a PETROBRAS constituiu 

um Grupo de Trabalho de Averiguação - GTA que analisou os fa

tos e produziu um relatório com anexos (Does. 4, anexos à cota de 

encaminhamento da denúncia) . 

Na época da celebração do contrato de troca de bandeira de 

postos de combustíveis com a BR DISTRIBUIDORA, a empresa 

tinha apenas dois acionistas: a BTG Alpha Participações Ltda., com 

51% (cinquenta e um por cento das ações), e a Setee ServiçosAd

ministrativos e Participações Ltda., com 49% (quarenta e nove por 

cento) das ações. A BTG Alpha Participações Ltda., cujo quadro 

societârio é composto por pessoas vinculadas ao Banco BTG Pac

tuaI, interveio no curso das negociações da DVBR - DERIVA

DOS DO BRASIL SI A com a BR DISTRIBUIDORA. No 

entanto, a investigação, pelo menos até o momento, não reuniu 

elementos sobre o envolvimento efetivo de pessoas ligadas ao 

Banco BTG PactuaI no caso. 

A Setee Serviços Administrativos e Participações Ltda. 

compõe um conjunto de empresas de CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA SANTIAGO, o qual abrange ainda a Áster Petróleo 

Ltda. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO, co-

nhecido como "Carlinhos", tomou a frente das negociações com a 
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BR DISTRIBUIDORA, como representante da DVBR - DERI

VADOS DO BRASIL SI A. 

Realmente, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTI-

AGO tem diversos registrOs de entrada na BR DISTRIBUI

DORA durante o período de negociação e execução do contrato 

da DVBR - DERIVADOS DO BRASIL SI A. A seguinte tabela e 

ilustrativa a esse respeito (Anexo 5 do relatório do GTA): 

Registros de Acesso à BR DISTRIBUIDORA: 

Pessoa Data Obse["vação 

Carlos Alberto de Oliveira Sautiago ""/0912010 Nq.~oci;t(ão 

Carlos Alberto de Oliveira Samiago 14/1012010 Negociação: rc-união C01ll o DRPS 
(Luis CLAUDIO Caseir<l S;mehes) c-

o GCR P (Demétrius Zacarias 
Diuana), rcfericla pelo GTA 

Carlos Alberto de Oliveira Santiago 28/10/2010 Negociação 

Carlos Alberto de Oliveira Santiago 10/1212010 Negociação 

Carlos Alberto de Oliveira Sautiago 13/0112011 Negociação 

Carlos Alberto de Oliveira Santiago 0"/0212011 Negociaç~o 

C:ulos Alberto de Oliveira Santi:lgo 21/0212011 Negociação 

C;lrlos Alberto de Oliveira Santiago 21/0312011 Negociação 

Carlos Alberto de Oliveira Santiago 22/0312011 NegociaçJo 

Carlo~ Alberto de Otivcir<l Santi"go 23/0312011 Negociação 

C"rlos Alberto de Oliveira Sami<lgo 05/0412011 Negociaçk'l 

C<lrlos Alberto de Oliveir" Santiago 09/0512011 Negociação 

Carlos Alberto de Oliveira Santiago 16/0512011 Negociação 

Carlos Alberto de Oliveira Santiago 0210612011 Negociação 

C:lrlosAlberto de Oliveir<l Santiago 21/0612011 Negociação 

Carlos Alberto de Oliveira Santiago 22/0612011 Negociação 

Carlos Alberto de Oliveira Santiago 10104/2012 Execução 

Carlos Alberto de Oliveira Santiago 04/0612012 Execução 

Carlos Alberto de Oliveira Santiago 21/0612013 Execução 

Carlos Alberto de Oliveira Santiago 18/0712013 Execução 

Carlos Alberto de Oliveira Sanü..Igo 03/09/2013 Execução 

CarlosAlbetto de Oliveira Santiago 09/0912013 Execução 

Carlos Alberto de Oliveira Santiago 03/1012013 Execução 

Carlos AlbC'rto de Oliveira Santiago 11/1112013 Execuç.'i.o 

Carlos Alberto de Oliveira Sallli<'lgo 14/0312014 Execução 
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Celebrado o contrato de troca de bandeira de postos de 

combustíveis, a BR DISTRIBUIDORA pagou à DVBR - DE

RIVADOS DO BRASIL SI A um valor de cerca de R$ 

J 22.000.000,00 (cento e vinte e dois milhões de reais) em três 

parcelas anuais. A pritneira parcela foi paga um ano depois do iní

cio da execução do contrato, em meados de 2012. A segunda e 

terceira parcelas foram pagas nos anos subsequentes, em meados de 

2013 e de 2014, respectivam.ente . 

Em razão da realização desse negócio, o representante da 

DVBR - DERIVADOS DO BRASIL SI A, CARLOS AL

BERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO comprometeu-se a pagar 

ao Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, 

por intermédio de seu "operador particular" PEDRO PAULO 

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, o valor total de 

R$ 6.0QO.000,00 (seis milhões de reais) a título de propina. Em 

seu Termo de Colaboração n. 32, tratando do contrato em questão, 

ALBERTO YOUSSEF disse que ':ficou acertado que 'CARLI-

NHOS' iria retornar cerca de seis milhões de reais após o pagamento da 

PETROBRAS, cabendo ao declarante receber tais recursos e entregar a 

PEDRO PAULO LEONl" (fls. 140/142 do Inquérito n. 

3883/DF). 

O pagamento da propina ocorreu de duas formas. Cerca de 

metade do valor acertado foi pago, em 2012, no exterior, por meio 

de transferência internacional para uma conta bancária mantida 

em Hong Kong em nome da empresa RFY IMP. EXP. LTD., con-
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trolada por LEONARDO MEIRELLES, doleiro que trabalhava 

em conjunto com ALBERTO YOUSSEF. Em seu Termo de De

clarações Complementar n. 01, ALBERTO YOUSSEF explicou 

como ocorreu a operação, salientando que" tais recursos foram depo

sitados lia col1ta RFY do HSBC HONG KONG, controlada pelo LE

ONARDO MElRELLES e, em seguida, dispol1ibilizado em dinheiro 

ao declarante, que repassou a PEDRO PAULO ou a pessoas illdicadas 

por ele" (tis. 84/90 do Inquérito n. 3883/DF). O montante envol-

vido nessa transação internacional girou em torno de US$ 

2,000,000.00 (dois milhões de dólares). No entanto, ainda não 

existem na investigação elementos mais elucidativos sobre o fato. 

A outra metade da vantagem. indevida foi paga por CAR

LOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO, no Brasil, por 

meio da entrega de valores em espécie, em postos de combustível 

de sua propriedade, a RAFAEL ANGULO LOPEZ, um dos trans

portadores de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF. Em seu Termo 

de Declarações n. 12, RAFAEL ANGULO LOPEZ explicou que, 

em 2012, dirigiu-se em um veículo blindado de ALBERTO 

YOUSSEF a três postos de combustíveis. Nos dois primeiros, rece

beu R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em cada um, de uma 

pessoa identificada como "Carlinhos". Compareceu ao terceiro 

duas vezes, acompanhado por ADARICO NEGROMONTE FI

LHO, outro transportador de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF, 

para recolher R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em cada opor

tunidade. Pegou, ao todo, R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), 
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que foram entregues a ALBERTO YOUSSEF (Does. 5, anexos à 

cota de encaminhamento da denúncia). 

Recentemente, RAFAEL ANGULO LOPEZ, juntamente 

com agentes da Polícia Federal, refez o itinerário de coleta de di

nheiro nos postos de combustíveis e identificou os respectivos lo

cais, consoante informação policial (fls. 338/348 do Inquérito n. 

3883/DF). Os três postos de combustíveis incluem-se exatamente 

entre aqueles objeto do contrato de troca de bandeira celebrado 

entre a BR DISTRIBUIDORA e a DVBR - DERIVADOS DO 

BRASIL, conforme tabela abaixo: 

Postos de combustível onde houve entrega de propina em espécie: 

Posto CNPj Valor recolhido Observações 

Serviços A~ltOI1l0ti\'os Sele 47.242.045/0001-36 RS 1.000.000.00 Posto vinwlildo :1 DVBR. 
Lida. incluirla no contrato com a 

BR Distribuidora, 
conforme Anexo 6 elo 

relatório do GTA 

Auto Posto S;tll Martin fi Ltd:l. 17.965.332/0001-03 Ri 1.000.000.00 Posto vinculado à DVBR, 
incluído 110 cOlltrJto com a 

llR Distribuirlora, 
conforme Anexo ó do 

re!:nório do GTA 

Âuto Posto 1àquaral Borba 03. t 15.815/0001-04 11.$ 500.000.00 POStO vinculado à DVBR, 
Gato tlda. incluído no contrato COIll a 

BR Distribuidora . 
conforme Anexo fi do 

rcbtório do GTA 

Auto POStO T:lquara[ Borb:l OJ.115JH5!OOOl-04 RS 500.000.00 Posto vinculado ~ DVBR, 
Gato Ltrla. incluído no contr:ltO com J 

fiR DistribuidoLJ., 
conformc Anexo 6 do 

rclatório do GTA 

Total RS 3.000.000,00 

De resto, durante as diligências de busca e apreensão realiza

das no caso, foi arrecadada a quantia de R$ 3.670.305,00 (três mi

lhões, seiscentos e setenta mil, trezentos e cinco reais) na sede da 

empresa Áster Petróleo Ltda. (Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 
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2055, 19° andar, Pinheiros, São Paulo/SP), apontada como local do 

escritório de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTI-

AGO no Termo de Declarações Complementar n. 01 de AL

BERTO YOUSSEF (Auto de Apreensão de Dinheiro da Equipe 

SP-42, Item 01 - Docs. 5, anexos à cota de encaminhamento da 

denúncia). Tal valor corresponde aproximadamente ao montante 

de propina pago no Brasil em função do contrato da DVBR -

DERIVADOS DO BRASIL SIA com a BR DISTRIBUI-

DORA.A imagem dos valores apreendidos é ilustrativa: 

Valores elTI espécie apreendidos em poder de Carlos Alberto de Oliveira Santiago: 

O Grupo de Trabalho de Averiguação da PETROBRAS que 

analisou o contrato celebrado entre a BR DISTRIBUIDORA e a 

DVBR - DERIVADOS DO BRASIL SI A constatou irregular i-

dades graves, como o uso de informação falsa para levar à aprova

ção do negócio pela Diretoria Executiva e a superestimação do 

montante que veio a ser pago à empresa contratada. Sobre os pon-

tos, o relatório do GTA, tratando da documentação que serviu de 
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base à aprovação do contrato e dos critérios de fixação do bônus a 

ser pago à empresa, destaca: 

o GTA apurou que este relatório se limitou a confrontar o 
volume de litros vendidos, demonstrado nos livros fiscais e 
preparados pela DVBR, com o volume de litros vendidos 
demonstrados nos relatórios analíticos operacionais (livro de 
movimentação de combustíveis) e com a planilha encami
nhada à BR. 

Deste modo, verificou-se que o número estipulado 
como base de volume para a celebração do negócio 
não se baseou num relatório de auditoria, como in
formado no DIP de propositura, mas sim um relató
rio não auditado, e realizado sem qualquer verifica
ção no can~po. 

É certo quc as GATs envolvidas fizeram uma estimativa de 
qual seria o potencial de vendas da rede da DVBR, conside
rando o quadro após o embandeiramcnto. Não obstante, esta 
estimativa nem sequer foi mencionada no DIP de propositu
ra. 

Nesse sentido, ao deixar de mencionar estas condi
ções, o DIP de propositura deixou de repassar para a 
DE informações relevantes para o processo decisório, 
principalmente porque havia uma percepção clara de 
que o volume era uma dimensão determinante para 
a definição do bônus. 

O GTA entende que o ex-empregado Demétrius fa
lhou ao trazer informações equivocadas para a DE, 
quando afirmou que um relatório, que não se carac
teriza como de auditoria, seria um relatório de audi
toria. O GTA deixa de enquadrar sua falha no regi
me. disciplinar e normas internas, eis que o Sr. De
métrius não é mais empregado do Sistema Petro
bras. 

Foi assumido que para o cálculo da análise econômica, que 
possibilitou o montante da liberação do bônus de R$ 140 
milhões, que o prazo de vigência dos CPCVMs correspon
deria ao prazo restante de vigência do contrato de locação 
de cada imóvel, acrescido de 60 meses (a título de ação reno-

""ó,,"). ~ 
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o empregado Marcelo atenta que tal premissa é singular: 
"Porém, alguns de seus termos eram fora do comum, como, 
por exemplo, fazer o pagamento do bônus já considerando 
eventual renovatória." 

O DIP de propositura, então, deixou de mencionar que ha
via o risco de muitos postos não conseguirem obter a reno
vatória, o que prejudicaria o cumprimento do CPCVM. 

Neste sentido, ao se utilizar á prenlÍssa otimista da 
renovatória, foi possível a· liberação da concessão 
mencionada no DIP, o qual foi omisso quanto a um 
EVTE que não considerasse a renovatória, o que le
varia a um valor inferior ao que foi pactuado. 

Podemos concluir, então, que houve omissão do ris
co citado acima nO DIP de propositura. 

o negócio sob análise foi bastante ruim para a BR DISTRI

BUIDORA. Trata-se de contratação tipicamente realizada para 

atender a interesses políticos e econômicos escusos. 

4.2. UTC ENGENHARIA SI A 

A UTC ENGENHARIA SI A é uma pessoa jurídica de di-

reito privado, constituída sob a forma de sociedade anônima, que 

atua no ramo da engenharia industrial, em empreendim.entos na 

modalidade EPC (El1gÍllecril1g, Procuremcl1t & COl1struction), 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 SIA. 
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A UTC ENGENHARIA SI A celebrou com a BR DIS-

TRIBUIDORA quatro contratos de construção de bases de dis

tribuição de combustíveis: a) novos cais flutuantes no Terminal do 

Amazonas - TEMAN, na Base de CaracaraÍ - BARAC e na Base 

de Oriximiná - BARIX; b) ampliação do Terminal de Duque de 

Caxias"':' TEDUC; c) Nova Base de Cruzeiro do Sul- BASUL II 

ou simplesmente BASUL; e d) Base de Porto Nacional - BAPON. 

Os negócios seguiram as regras de direito público, por se referirem 

à atividade-meio da sociedade de economia mista, tendo sido rea

lizados no âmbito da Diretoria de Operações e Logística, então 

ocupada por JOSÉ ZONIS. Com o surgimento de suspeitas em 

torno dos fatos, em razão da "Operação Lava Jato", a PETRO

BRAS constituiu um Grupo de Trabalho de Averiguação - GTA 

que analisou os fatos e produziu um relatório com anexos (Docs. 

4, anexos à cota de encaminhamento da denúncia). 

O proprietário e presidente do grupo empresarial UTC, res

ponsável pela condução dos respectivos negócios, é RICARDO 

RIBEIRO PESSOA. Ele esteve à frente de todos os atos concer-

nentes às licitações e aos contratos de construção de bases de dis

tribuição de combustível da BR DISTRIBUIDORA tratados no 

caso. 

Realmente, RICARDO RIBEIRO PESSOA tem diversos 

registros de entrada na BR DISTRIBUIDORA durante o perí-

odo anterior e concomitante às licitações das obras de construção 

de bases de distribuição de combustíveis. O relatório do Grupo de 
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Trabalho de Averiguaçào da PETROBRAS ressaltou ter identifi

cado acessos de RICARDO RIBEIRO PESSOA "em datas consi-

deradas chaves". Depois de destacar que ele esteve na BR 

DISTRIBUIDORA para reunião com JOSÉ ZONIS em 

18/06/2010, o relatório salientou que "a data se mostra emblemática. 

No dia 16/06/2010, a UTC apresentou a melhor proposta para a obra 

do TEDUC. No dia 18/06 houve a lIisita, e no dia 21/06/2010foi 

feita a négociação para reduzir o valor .final para a obra do TEDUC, 

saindo o resultado final 110 dia 28/06/2010". Em seguida, o mesmo 

relatório consignou ainda o seguinte: "No dia 05/08/2010 houve o 

lançamento do convite para as obras da BASUL. No I/"Iesmo dia houlJe 

I.ma visita do Sr. Ricardo para falar com o empregado Zonis". A tabela 

abaixo é ilustrativa respeito das entradas de RICARDO RI

BEIRO PESSOA na BR DISTRIBUIDORA (Anexo 8 do rela

tório do GTA): 

Registros de Acesso à BR DISTRIBUIDORA: 

Pessoa Data Observação 

Ricardo Ribeiro Pessoa 01/07/2009 Antes das licitaçõc$ 

Ricardo Ribeiro Pessoa 10/09/200lJ Antes das licitilçõr':s, relllli~o com 
José Zoni5. 

Ricardo Ribeiro Pessoa 17/0912009 Antes das licitações 

Ricard-o R ibeiro Pessoa 11/0212010 Antes das liciL1çõ('s 

Ricardo Ribeiro PeSSO;t 01/0412010 Antes das licitações 

Ric:lroo Ribeiro Pessoa 18/0612010 Reunião com José Zoni5. entre o 
rcsult<lclo da licitação e a llegoci<lção 
do preço do TEDUC, faLO dcslacado 
pelo GTA 

Ric::!rdo Ribeiro Pessoa OS/OHI2010 Reunião com José ZOllis, ll::! data de 
l:lIlçamcmo do edita de liótaç~o da 
BASUL, f.1to ressaltado pelo GTA. 

Ricanlo Ribeiro Pessoa 11/0812010 Ollr:lI1te as licitações 

Ric;!rdo Ribeiro Pessoa 01/0912010 Ollr.l11tc ;!s licitações 

Ricardo Ribeiro Pessoa 07/1012010 Dur~mc as licitnções 
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Celebrados os contratos de construção de bases de distribui

ção de combustíveis, ao longo de sua execução, a partir do ano de 

2010, a BR DISTRIBUIDORA pagou à UTC ENGENHAH.IA 

SI A o valor total de R$ 576.523.452,09 (quinhentos e setenta e 

seis nulhões, quinhentos e vinte e três nul, quatrocentos e cin

quenta e dois reais e nove centavos). Tal montante corresponde à 

soma das quantias pelas quais a empresa privada foi contratada pela 

sociedade de economia mista para as obras de ampliação do TE

DUC, bem como de construção dos novos cais flutuantes do TE

MAN, do BARAC e do BAlUX, além da construção da BASUL 

e daBAPON. 

A vitória da UTC ENGENHARIA SI A em tais 

procedimentos licitatórios não ocorreu por acaso. Houve 

frustração do caráter competitivo de todos esses certames, 

mediante ajuste realizado entre o "operador particular" do Senador 

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, o Diretor de 

Operações e Logística da BR Distribuidora, JOSÉ ZONIS, e o 

Presidente da UTC ENGENHARIA SI A, RICARDO 

RIBEIRO PESSOA, sob uma única condição: o pagamento de 

vantagens indevidas ao parlamentar em questão. 

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS 

foi o responsável por propor a RICARDO RIBEIRO PESSOA a 

realização dessas obras e por articular o direcionamento das licita-

ções em favor da UTC ENGENHARIA SI A no âmbito da Dire-
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toria de Operações e Logística. PEDRO PAULO BERGAMAS

CHI DE LEONI RAMOS aproximou JOSÉ ZONIS de RI

CARDO RIBEIRO PESSOA. O Presidente da UTC 

ENGENHARIA SI A, em conjunto com o Diretor de Operações 

e Logística da BR DISTRIBUIDORA, escolheu as empresas que 

seriam convidadas nesses procedimentos, excluindo as construtoras 

que poderiam efetivamente concorrer com a sua. Em seu Termo 

de Colaboração n. 02 (Does. 2, anexos à cota de encaminhamento 

da denúncia), RICARDO RIBEIRO PESSOA afirmou: 

( ... ) QUE a discussão sobre a participação da UTC nas lici
tações só foi aberta após o declarante dizer que aceitava pa
gar.a propina; QUE, então, PEDRO PAULO LEONI RA
MOS o apresentou a JOSE ZONIS, que era o diretor res
ponsável na BR Distribuidora por esses investimentos; QUE 
a discussão sobre a licitação foi feita com JOSÉ ZONIS, e 
em pelo menos uma das oportunidades estava presente tam
bém PEDRO PAULO LEONI RAMOS; QUE JOSÉ ZO
NIS queria convidar para as licitações de 8 (oito) a 10 (dez) 
empresas; QUE entre essas empresas havia empresas de me
nor porte, que possivelmente apresentariam preços menores 
que os da UTC; QUE o declarante solicitou que ZONIS 
exc'luísse essas empresas menores; QUE, na verdade, o de
clarante escolheu os partic~antes da licitação; QUE o decla
rante, no acerto com JOSE ZONIS, deixou serem convida
das apenas empresas de maior porte, que já estavam traba
lhando para a Petrobras (como na RNEST), e que, por isso, 
possivelmente não se interessariam pela obras em questão; 
QUE isso foi um forma de reduzir a concorrência; QUE 
não se recorda ao certo, mas o declarante pode ter pedido a 
uma ou mais dessas empresas para que, mesmo convidadas, 
não participassem da licitação; ( ... ). 

Em razão do direcionamento das correspondentes licitações 

para a UTC ENGENHARIA SI A, RICARDO RIBEIRO PES-

P 
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SOA comprometeu-se a pagar ao Senador FERNANDO AF

FONSO COLLOR DE MELLO, por intermédio de seu "opera

dor particular" PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONJ 

RAMOS, o valor total de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de re

ais) a título de propina. Em seu Termo de Colaboração n. 02, tra

tando das obras em questão, RICARDO RIBEIRO PESSOA 

disse que o "operador particular" de FERNANDO AFFONSO 

COLLOR DE MELLO, PEDRO PAULO BERGAMASCHJ DE 

LEONI RAMOS, procurou-o e, depois de demonstrar ascendên

cia sobre a BR DISTRIBUIDORA, disse-lhe: "podemos conseguir 

para a UTC um pacote de obras para construir bases de distribuição de 

combustíveis". RICARDO RIBEIRO PESSOA prosseguiu, afir

mando que" PEDRO PAULO LEONI RAMOS disse que o decla

rante poderia ganhar as obras se pagasse U111 percentual de 2% sobre o 

valor dos contratos" e esclarecendo que, "ao longo do processo de negoci

ação dos valores a serem pagos a titulo de propina, o declarante conseguiu 

entrar em acordo com PEDRO PAULO para pagar apenas o valor fixo 

de 20 milhões de reais" O)ocs. 2, anexos à cota de encaminhamento 

da denúncia). 

Realizado o acerto, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE 

LEONI RAMOS fez a aproximação entre JOSÉ ZONJS, Diretor 

de Operações e Logística da BR DISTRIBUIDORA, indicado 

por FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, e RI

CARDO RIBEIRO PESSOA. A partir de então, RICARDO 

RIBEIRO PESSOA passou a ter contatos pessoais com JOSÉ 

ZONIS para viabilizar o direcionamento das licitações das obras 
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em favor da UTC ENGENHARIA S/A. Além dos encontros 

com JOSÉ ZONIS na BR DISTRIBUIDORA, já mencionados 

acima, RICARDO RIBEIRO PESSOA manteve contato pessoal 

com o então Diretor de Operações e Logística fora das dependên

cias da sociedade de economia mista, geralmente em restaurantes 

no Rio de Janeiro .. Realmente, as agendas de RICARDO RI

BEIRO PESSOA dos anos de 2011 e 2012 registram as segnintes 

reuniões com JOSÉ ZONIS, realizadas durante a execução dos 

contratos: a) 16/0612011 (Zonis 8:30h); b) 14/0912011 Gantar c/ 

Zonis); c) 08/1112011 (Zonis); d) 08/1112011 (marcar c/ Zonis e 

jantar Zonis); e) 22/1112011 Gantar c/ Zonis); f) 14/0312012 

(Zonis); g) 06/0612012 (Zonis) (Does. 2, anexos à cota de encami

nhamento da denúncia). 

O pagamento da propina ocorreu por meio da entrega de va-

lores em espécie a PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LE

ONI RAMOS, através de uma entrada de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) e vinte parcelas mensais de R$ 900.000,00 (no

vecentos mil reais), entre dezembro de 2010 e julho de 2012. RI

CARDO RIBEIRO PESSOA apresentou uma tabela por meio da 

qual controlava os pagamentos, com referência a cada uma das 

obras. Em seu Termo de Colaboração n. 02, ele esclareceu que "a 

tabela dos paga111C/1tos a PEDRO PAULO LEONI foi elaborada na 

época dos fatos, para fim de controle dos pagamentos" e que "essa tabela 

não foi apreendida em busca realizada no curso da operação Lava Jato", 

uma vez que o documento "se encontrava com WALMIR PI-
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NHEIRO,juncionário da UTC" (Does. 2, anexos à cota de encami

nhamento da denúncia). 

Na tabela, reproduzida abaixo, as siglas "1'1''', "DUC, "SUL", 

"FLU" e "PON" são menções a PEDRO PAULO BERGAMAS

CHI DE LEONl RAMOS, Terminal de Distribuição de Comblls

úveis de Duque de Caxias - TEDUC, Base de Distribuição de 

Combusúveis de Cruzeiro do Sul- BASUL, cais flutuantes e Base 

de Distribuição de Combustíveis de Porto Nacional - BA1'ON, 

respectivamente: 

Apesar de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI 

l'tAMOS ter feito diretamente os contatos com RICARDO RI

BEIRO PESSOA para articular o tàvorecimento da UTC ENGE

NHARIA SI A e para receber a propina, o suporte de todo o 
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esquema e destinatário final das vantagens indevidas era o Senador 

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO. Isso fica 

claro no Termo de Colaboração n.02 de RICARDO RIBEIRO 

PESSOA (Does. 2, anexos à cota de encaminhamento da denún

cia), no trecho em que ele afirma: 

( ... ) QUE os pagamentos eram feitos diretamente a PE
DRO PAULO LEONI RAMOS; QUE sabia que JOSÉ 
ZONIS era uma pessoa colocada na BR Distribuidora por 
FERNANDO COLLOR; QUE sabia do estreito vínculo 
entre PEDRO PAULO e FERNANDO COLLOR, inclusi
ve pelo fato de aquele ter sido ministro do governo COL
LOR; QUE nas conversas com PEDRO PAULO, este se re
feria a FERNANDO COLLOR sempre usando somente o 
prenome "FERNANDO"; QUE o declarante sabia que por 
trás da indicação de ZONIS estava FERNANDO COL
LO'R, do contrário, não aceitaria pagar 20 milhões de propi
na e tentaria pagar no máximo 10 milhões ( ... ). 

O Grupo de Trabalho de Averiguação da PETROBRAS que 

analisou os contratos de construção de bases de distribuição de 

combustíveis celebrados entre a BR DISTRIBUIDORA e a 

UTC ENGENHARIA SI A constatou efetivamente direciona-

mento das licitações, violação do sigilo das estimativas de preços e 

indícios de sobrepreço no caso. Sobre esses pontos, o relatório do . 

GTA registra: 

O DIP de propositura de instauração dos procedimentos li
citatórios para BASUL e BAPON (DIP GLOG n. 54/10), 
aprovado pela DE, mencionara que o convite deveria ser fei
to a grandes empresas, tendo selecionado dez empreiteiras de 
por.te, quais sejam: 

a) CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT; 

b) CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO; 

c) CONSTRUTORA OAS; 
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d) CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ; 

e) MENDESjÚNIOR ENGENHARIA; 

f) UTC ENGENHARIA 

g) TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO; 

h) lESA PROJETOS EQUIPAMENTOS E MONTA
GENS; 

i) SKANSKA BRASIL; 

j) MPE PARTICIPAÇÃO EM ENGENHARIA E SERVI
ÇO. 

Ocorre que não seriam somente estas empresas de grande 
por-te, que teriam condições de prestar os serviços para a 
BR. O termo grande porte, utilizado no DIP, é amplo e 
pode dar margem a diversas interpretações, permitindo que 
se coloque ou retire empresas, sem a verificação de condi
ções objetivas. 

Havia outras empresas, igualmente grandes, que teriam'capa
cidade de realizar as obras da BASUL e da BAPON, sendo 
que o Anexo 9 do DIP GLOG n. 54/10, que é o relatório 
do grupo de trabalho que analisou os modelos alternativos 
para construção e operação de bases de distribuição de COIIl

bustíveis, de 11/02/10, em seu item 8, sugere 'buscar entre as 
30 maiores empreiteiras listadas no ranking das 500 maiores 
construtoras do país, publicado pela revista O Empreiteiro, 
de julho de 2009'. 

Ademais, em e-mail enviado do empregado Sérgio Barbosa 
para o ex-DIOL José Zonis, em 26/0112010 (Anexo 5), há 
uma minuta do DIP de abertura do processo licitatório da 
BASUL, na qual dá destaque ao item 37 deste DIP, o qual 
estabelece critérios objetivos para o convite às empresas. Su
gere, então, 10 nomes, dos quais 5 foram substituídas na ver
são definitiva do DIP. 

( ... ) 
Pelo que foi exposto, se considerarmos que uma primeira 
minuta do DIP previa a participação de outras cinco empre
sas, é possível dizer que pelo menos 15 empresas poderiam 
ter participado da licitação, sendo sua exclusão uma falha no 
procedimento. 

Podemos, então, concluir que houve falha na indica
ção das empresas participantes das licitações, feita no 

&; 
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DIP GLOG n. 54/10, por falta de critério claro no 
processo de escolha, falha esta que ocasionou a ditl1.i
nuição da competitividade do certame, e com isso 
causou um direcionamento da licitação. 

Vale ressaltar que, em face dos instrumentos de ave
riguação disponíveis para o GTA, não foi possível de
terminar os empregados que definiram a lista final 
de convidados. Nada obstante, em face do e-mail en
viado para o ex-DIOL José Zonis, há indícios de que 
ele tenha influenciado nesta definição, até mesmo 
porque lhe foi submetida uma lista com empresas 
que depois foram retiradas do processo. 

( ... ) 
Com base nos dados preliminares da AUD! e na análise dos 
documentos pelo GTA, foi possível aferir que, nos casos da 
BAPON e da BASUL, houve violação do sigilo das estima
tivas de preços. 

Quando comparamos as estimativas de preços da BR para 
BAPON e BASUL, com as propostas apresentadas pela 
UTC, foi possível ao GTA aferir que há uma variação per
centual constante para diversos itens destas planilhas (Anexo 
4). ( ... ) 

Levando em consideração que a planilha de preços é forma
da por centenas de itens, os quais devem ser precificados in
dividualmente, seria estatisticamente inviável que esta varia
ção percentual ocorresse por mero acaso ou coincidência. 
Nesse sentido, podemos afirmar que a UTC teve acesso à es
timativa da BR, atualizou alguns itens de acordo com seus 
interesses e então apresentou sua proposta. 

Desnecessário dizer que o acesso à estimativa é um vício, eis 
que seu sigilo é essencial para que seja mantida a competiti
vidade e igualdade entre as partes. Os procedimentos da Cia. 
são claros ao demonstrar a necessidade desse sigilo. O PG
OBR-00005-C determina o seguinte: 

( ... ) 

Percebe-se, então, que a estimativa é documento sigiloso, 
que não deve ser acessado pela comissão de licitação e, mais 
ainda, pelos licitantes. Corrobora o procedimento interno da 
Cia. o Decreto 2.745/98, que, ao mencionar os requisitos do 

,di"' de liei"<'o. "io "rue , ~tim,"~ de p"ço, ~ 
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documentos essenciais, diferentemente do que faz a Lei n. 
8.666/93 (art. 40, § 2°,11). Dispõe o Decreto: 

( ... ) 
A falta de um dispositivo que obrigne a introdução da esti
mativa no edital se mostra como um silêncio eloquente, que 
nos leva a interpretar que não é lícita a inserção da informa
ção", uma vez que, se fosse intenção do regulamento publicar 
a estimativa, teria sido repetida a disposição que está expressa 
na Lei n. 8.666/93. 

Ademais, ainda que se admitisse que a estimativa pudesse ser 
de conhecimento dos licitantes, isto deveria ser feito de for
ma igual para todos, por meio de divulgação no edital, e não 
somente para um dos licitantes . 

Assim, em face do exposto, o GTA conclui que hou
ve a violação da estimativa de preços para o processo 
da ·BASUL e da BAPON, considerando que as plani
lhas de preços das propostas da UTC apresentam va
riação percentual idêntica para vários itens, quando 
comparados com os da BR, violação esta que con
traria o disposto no PG-OBR-00005-C e no Decreto 
n. 2.745/98. 

( ... ) 
O GTA analisou as estimativas da BR e percebeu que, em 
várias situações, os valores eram estabelecidos sem um crité
rio .pré-estabelecido. No caso da BASUL essa questão ficou 
clara. A primeira solicitação de licitação foi feita no DIP do 
PDL (DIP GLOG 5412010 - Anexo 6), quando foi enviada 
a proposta para licitação no valor de R$ 95 milhões, ainda 
em abril de 2010. 

Neste pedido, havia uma estimativa de preços completa, com 
todos os itens necessários para a licitação da BASUL. Em se
guida, foi enviado DIP com nova estimativa de custo para a 
Diretoria Executiva (DlP GEMS 11612010), o qual trouxe 
um aumento na estimativa de custos de 62%, levando seu 
valor para R$ 154 milhões em relação ao apresentado no 
PDL. Mas não é só, e apesar do aumento de valor expressivo, 
a capacidade da Base foi reduzida em 21 %. 

Deve ser ressaltado, ainda, que ambas as planilhas apresenta
vam praticamente os mesmos itens, sinalizando que não 
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houve uma alteração de escopo que pudesse justificar o au
mento. 

Comparando as planilhas, o GTA percebeu que não havia 
um critério pré-determinado para estabelecer os preços in
dividuais. Há itens que não alteraram a quantidade e nem a 
especificação, mas que ainda assim sofreram um reajuste da 
ordem de 197% no período de quatro meses. 

( ... ) 
Por fim, o empregado Marcos disse: 'Que não sabe de onde 
veio o valor de R$ 95 milhões, razão pela qual não sabe de onde 
decorreu este aUl11mto. Que responde pela estimativa que foi feita 
pela sua equljJe, no llalor final' . 

Apesar desse alegado desconhecimento, do empregado Mar
cos, o GTA verificou em sua caixa de emails que ele foi o 
responsável por aprovar a estimativa no valor de R$ 95 mi
lhões, tendo conhecimento dos seus termos. 

( ... ) 

Em face dos fatos apurados, percebe-se a falta de controle na 
GPE no tratamento das estimativas. O empregado Marcos 
não consegue se recordar de fatos devidamente comprovados 
e que apontam uma variação significativa no preço de uma 
das obras mais importantes da BR. 

Além. da falta de controle por parte do em.pregado 
sobre sua gerência, as duas estim.ativas possuem. um.a 
variação grande nos itens que a integram., dem.ons
trando que não havia um. critério pré-determ.inado 
acerca da sua com.posição . 

As contratações em análise constituem mais um exemplo de 

negócios tipicamente realizados para atender a interesses políticos 

e econômicos escusos. De resto, quem quer que tentasse realizar 

contratos de construção de bases de distribuição de combustíveis 

na BR DISTRIBUIDORA tinha que pagar uma espécie de "pe

dágio" para PEDRO PAULO BERGAMSACHI DE LEONI 

RAMOS. 
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o. operador em questão chegou ao ponto de cobrar vanta

gens indevidas de outro intermediário de esquemas de propina, no 

âmbito de diretoria da BR DISTRIBUIDo.RA que não seria, em 

princípio, da influência de FERNANDO. Co.LLo.R DE MELLO. 

Isso ocorreu por ocasião de negociações preliminares, conduzidas 

por FERNANDO. ANTo.NIo. FALCÃO. So.ARES, em nome da 

empresa JARAGUÁ EQUIPAMENTo.S INDUSTRIAIS LTDA. 

e de um fundo de investimentos, para um contrato de construção 

e locação (leasing) do Armazém de Produtos Químicos de Macaé, 

no Rio de Janeiro, negócio de responsabilidade da Diretoria de 

Mercado Consumidor, na época ocupada por ANDURTE DE 

BARRo.S DUARTE FILHO.. Em seu Termo de Colaboração n. 

12, FERNANDO. ANTo.NIo. FALCÃO. So.Al=lES explicou que, 

na época, por volta dos anos de 2012 e 2013, foi abordado por 

PEDRO. PAULO. BERGAMASCHI DE LEo.NI RAMo.S, que 

lhe solicitou R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para que 

fosse viável a celebração do contrato em questão, o que levou a 

empresa e o fundo de investimentos interessados a desistirem do 

negócio, por não concordarem com o pagamento dos valores nem 

vislumbrarem um modo pelo qual isso pudesse ser feito (Does. 3, 

anexos à cota de encaminhamento da denúncia). 

4.3. LAGINHA AGRO INDUSTRIAL SI A 

A LAGINHA AGRO. INDUSTRIAL SI A é uma usina de 

açúcar e álcool pertencente ao empresário e político alagoano 

Jo.Ão. Jo.SÉ PEREIRA DE LYRA. Ela celebrou um conjunto 
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de contratos com a BR DISTRIBUIDORA, em 2010, no âmbito 

da Diretoria de Operaçõe, e Logística, na época ocupada por 

JOSÉ ZONIS. Esses ajustes, com prazo de 48 (quarenta e oito) 

meses, envolvem um mútuo em dinheiro no valor de 

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), um contrato de compra 

e venda de álcool de valor estimado de R$ 240.000.000,00 

(duzentos e quarenta milhões de reais) e um contrato de com.pra e 

venda de diesel e lubrificantes, baseado em uma linha de crédito 

de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) e em uma 

cessão de equipamentos. 

Em auditoria da Controladoria Geral da União - CGU sobre 

o caso, foram constatadas graves irregularidades, conforme consta 

do Relatório de Demandas Externas n. 00190.008048/2011-37 

(Does. 6, anexos à cota de encaminhamento da denúncia). Em 

face do estado falimentar da empresa beneficiada, verificou-se a 

"concessão de mútuo de R$ 5 milhões e linha de crédito no valor de R$ 

2,2 milhões para empresa em recuperação judicial sem a exigênâa de 

garantia compatível com o alto risco da operação aprovada" (fls. 02 do 

relatório da CGU), com a configuração de um dano ao erário de 

"R$ 9.000.000,00" (fls. 04-v do relatório da CGU). O órgão de 

controle interno concluiu: 

Di;Ínte da deteriorada situação financeira da empresa Lagi
nha Agro Industrial S.A., podemos concluir que: o Comitê 
de Crédito DMCO e DFIN, que aprovou a operação e a 
Diretoria Executiva, que homologou o ato de gestão, não 
atuou com a prudência requerida, de tal forma que conce
deu crédito de alto risco sem a necessária garantia de tercei-

ro,. Como =o"'do, """,b-" q"' , Pctmbm D~ 
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dora S.A., por meio de duas ações judiciais, tenta recuperar 
as perdas decorrentes da celebração de uma operação que, 
previamente, já se tinha ciência do grande risco de ser mal 
sucedida. Assim sendo, concluímos que os prejuízos decor
rentes da operação poderiam ter sido evitados. (fls. l1-v do 
relatório) 

Os contratos sob exame configuram típicos negócios 

desastrosos, realizados por sociedades de economia mista federal 

apenas para satisfazer anseios políticos no sentido de favorecer 

indevidamente determinados grupos econômicos. Na maioria das 

vezes, o parlamentar que está por trás dessa espécie de negociata 

recebe vantagens indevidas para viabilizar a contratação. 

No caso, existem inclusive fortes indícios do pagamento de 

propina; de forma disfarçada, em favor do Senador FERNANDO 

AFFONSO COLLOR DE MELLO. Com efeito, o Relatório de 

Inteligência Financeira - RIF n. 15.615 do Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras (Does. 6, anexo à cota de 

encaminhamento da denúncia), em seu item 2.3.1, aponta como 

operação suspeita de lavagem de dinheiro exatamente uma 

transferência de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em 2014, da 

LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S.A. em favor da GAZETA 

DE ALAGOAS LTDA., uma das empresas do parlamentar usadas 

para recebimento oculto de valores ilícitos, como já detectado no 

Inquérito n. 3883/DF e na Ação Cautelar n. 3870/DF, em trâmite 

no Supremo Tribunal Federal: 

2.3.1. A Gazeta de Alagoas foi mencionada em comunica
ção de operação suspeita envolvendo a conta n. 10359, agên
cia/CNPJ 633, no Banco Bradesco, em Maceió, titulada pela 
Laginha Agro Industrial SI A, com capital social de R$ 
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145.256.164,00, pertencente a Felipe Carvalho Olegário de 
Souza, que movimentou o montante de R$ 46.088.244,00. 
Segundo informado, o procurador/representante legal seria 
Carlos Benedito Lima Franco dos Santos, e os recursos tran
sitados nessa conta seriam oriundos de leilões efetuados para 
a venda de equipamentos da empresa com a finalidade de 
quitar as pendências existentes, tendo em vista que a Laginha 
Agro Industrial S/ A teria declarado falência e possuiria blo
queio judicial em todos os outros bancos onde possuiria 
conta. Toda a movimentação da conta seria realizada pelo 
procurador/representante legal e administrador da titular, 
Carlos Benedito Lima Franco. 

2.3.1.1. Entre 30/04 e 11111/2014, os créditos somaram 
R$ 23.879.632,00, sendo R$ 22.780.955,00 provenientes de 
TEDs e DOCs dos quais: 

* R$ 20565.076,00 - Banco do Brasil (Levantamento de 
Depósito Judicial); 

* R$ 775.860,00 - Usina Serra Grande S/ A, Banco do Bra
sil; 

* 615.534,00 - Coopertrading Comércio, Importação e Ex
portação S/A, Banco Safra. 

2.3.1.2. Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 
22.508.592, sendo R$ 4.698.241,00 para pagamentos diver
sos; R$ 3.168.125,00 sacados em espécie e R$ 13.434.427 
destinados para quitação de TEDs, DOCs e transferências 
entre contas, sendo alguns dos favorecidos: 

* R$ 894.311,00 para conta da mesma titularidade no Ban
co do brasil; 

* R$ 667.050,00 para E de A Moraes Junior Segurança -
EPJ>, Caixa Econômica Federal; 

* R$ 300.000,00 para Gazeta de Alagoas Ltda., agên
cia/CNP] 3047, conta 6259-6, Banco Bradesco; 

* R$ 287.121,00 para Petrobras Distribuidora S/ A, filial 
com final de CNPJ 0231-45, Banco do Brasil; 

* R$ 250.000,00 para a empresa Joel Ribeiro dos Santos Jú
nior (nome fantasia: Casa do Perito), Banco do Brasil; 

* R$ 214.723,00 para Godoy & Tenório Ltda. - EPP, Banco 
do brasil; 
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* R$ 211.626,00 para Braga Ciriaco Lages e Rizzo Adv 
(Almeida, Braga, Ciriaco e Rizzo Advogados Associados), 
Banco do Brasil; 

* R$ 194.040,00 para Eduardo da Silva Maia - EIREU 
ME, nome fantasia:Jornal do Pontal, Banco do Brasil. 

2.3.1.3. ( ... ) 

* O presidente da Laginha Agro Industria SI A é João 
José Pereira de Lyra, e o Diretor é Antônio Arnaldo 
Baltar Cansanção. 

A situação já havia sido objeto de menção no Termo de Co

laboração n. 10 de FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOA-

RES, embora senl maior detalhamento (Does. 3, anexos à cota de 

encaminhamento da denúncia). No caso, ele trata principalmente 

da aquisição de um veículo em favor de NESTOR CERVERÓ, 

quando este último já era Diretor Financeiro da Peu'obras Distri-

buidora SI A - BR DISTRIBUIDORA, em 2012. Nesse contex

to, o colaborador alude a pressões do Senador FERNANDO AF

FONSO COLLOR DE MELLO para a celebração de contratos 

de aquisição de álcool em favor de usinas que seriam beneficiadas 

com esse tipo de negócio, o que poderia render propina a NES

TOR CERVERÓ: 

( ... ) QUE, na nota fiscal ou em algum outro documento so
bre a aquisição do veículo, constou um e-mail do depoente 
como dado de contato do adquirente do automóvel; QUE, 
no entanto, o depoente nunca enviou ou recebeu mensagens 
eletrônicas relacionadas à aquisição; QUE o depoente acre
dita que seu e-nuil constou de tal nota fiscal ou documento 
porque o depoente fez a encomenda do veículo; QUE uns 
trÍ!ita dias depois ou mais, NESTOR CERVERÓ ressarciu 
o depoente, entregando-lhe os valores em espécie, em reais, 
no mesmo montante dos que foram entregues à concessio
nária; QUE a entrega dos valores em espécie ocorreu na re
sidência de NESTOR CERVERÓ, no Rio de Janeiro; QUE 
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o depoente costumava frequentar a residência de NESTOR 
CERVERÓ, indo lá por volta de uma vez por mês, em razão 
da amizade entre ambos; QUE o depoente perguntou o mo
tivo pelo qual NESTOR CERVERÓ estava usando dinhei
ro em espécie, e não fazendo transferência bancária; QUE 
NESTOR CERVERÓ respondeu apenas que tinha valores 
em espécie em seu poder e que pretendia usá-los; QUE as 
notas entregues por NESTOR CERVERÓ ao depoente es
tavam agrupadas em maços de R$ 10 mil reais, com notas de 
R$ 50 reais e de R$ 100 reais, em um envelope; QUE o de
poente gastou os valores em suas atividades pessoais, pois 
usava muito dinheiro em espécie; QUE não exclui a possibi
lidade de esse dinheiro ser proveniente de vantagens indevi
das obtidas por NESTOR CERVERÓ na PETROBRAS; 
QUE, na época dos fatos, NESTOR CERVERÓ era Dire
tor Financeiro da BR DISTRIBUIDORA; QUE não tem 
conhecimento específico do envolvimento de NESTOR 
CERVERÓ em negócios ilícitos na BR DISTRIBUIDO
RA, mas ele chegou a comentar com o depoente sobre ne
gociações envolvendo políticos, em que o tom, o contexto e 
as .circunstâncias sugeriam tratar-se de negócios ilícitos; 
QUE se recorda de NESTOR CERVERÓ ter comentado 
sobre uma negociação em que o Senador FERNANDO 
COLLOR estaria pressionando para a BR DISTRIBUI
DORA adquirir uma quantidade enorme de álcool de uma 
safra futura, perante usinas indicadas pelo parlamentar, o que 
pareceu estranho ao depoente e a NESTOR CERVERÓ, 
até mesmo pelo valor, que girava em torno de R$ 1 bilhão 
de reais; QUE o depoente .comprava seus veículos em nome 
de suas empresas, não usando valores em espécie. 

Nada obstante não se faça referência expressa a PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, o envolvimen

to nos fatos do Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR 

DE MELLO indica que seu "operador particular" certamente 

",in d,~"m", 'o"no uio'" n'o "d=cid,_ p 
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4.4. FTC CARDS PROCESSAMNTO E SERVIÇOS 

DE FIDELIZAÇÃO LTDA. 

A FTC CARDS PROCESSAMENTO E SERVIÇOS DE 

FIDELlZAÇÃO LTDA. é uma pessoa jurídica de direito privado 

que atua no ramo de gestão de pagamentos e de programas de fi

delidade. Foi constituída em 2011 e logo passou a ter como sócios 

a pessoa de ARIE HALPERN e a TECHNIS PLANEJAMENTO 

E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA., empresa controlada por 

FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES. 

No mesmo ano de 2011, a FTC CARDS PROCESSA

MENTO E SERVIÇOS DE FIDELIZAÇÃO LTDA. celebrou 

com a BR DISTRIBUIDORA contrato de prestação de serviços 

de captura e processamento de cartões para a rede de postos da so

ciedade de economia mista. Em 2012, celebrou contrato de presta

ção de serviços de gestão de programas de fidelidade e promoções 

para clientes da Petrobras Distribuidora SI A. Os ajustes foram fei

tos no âmbito da Diretoria de Mercado Consumidor, da Diretoria 

de Redes de Postos de Serviço e da Diretoria Financeira e de Ser-

viços, então ocupadas por ANDURTE DE BARROS DUARTE 

FILHO, LUIS CLAUDIO CASEIRA SANCHES e NESTOR 

CERVERÓ, respectivamente. 

Em seu Termo de Colaboração n. 16, FERNANDO ANTO

NIO FALCÃO SOARES relatou que, para evitar entraves na exe

cução dos contratos, pagou R$ LOOO.OOO,OO (um milhão de reais) 

ao grupo político representado por PEDRO PAULO BERGA-
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MASCHI DE LEONI RAMOS (Does. 3, anexos à eota de enea-

minhamento da denúncia): 

QUE a FTC CARDS foi uma empresa em que o depoente 
foi sócio; QUE o depoente já conhecia a pessoa de ARIE 
HALPERN e, em determinado momento, por volta de final 
de 2009 acredita, ele falou ao depoente sobre um negócio 
que ele estava desenvolvendo junto à BR DISTRIBUIDO
RA; QUE ARIE HALPERN já tinha negócios com a BR 
DISTRIBUIDORA há aproximadamente dez anos; QUE 
questionado sobre o envolvimento de ARIE HALPERN 
com irregularidades no passado, respondeu que não sabia de 
nada, mas se recorda que alguém comentou com o depoente 
que ARIE esteve envolvido na venda de armamento israe
lense para o governo brasileiro, mas não tem conhecimento 
de qualquer irregularidade; QUE AlUE HALPERN estava 
muito interessado em entrar na área de gestão de pagamen
tos e de cartões de milhagens; QUE AlUE HALPERN sabia 
que o contrato da empresa que alugava as máquinas de car
tão de crédito na BR DISTRIBUIDORA iria expirar; 
QUE ARIE HALPERN tinha muitos contatos na BR DIS
TRIBUIDORA e, ademais, tinha bastante conhecimento na 
área de tecnologia; QUE a ideia de ARIE HALPERN era 
entrar nessa concorrência para as máquinas de cartão e, a 
partir daí, implantar o sistema de milhagem; QUE o depo
ente achou o negócio interessante e propôs uma sociedade 
coril ele, o que foi aceito; QUE o depoente entrou com 20% 
da sociedade, apenas com capital; QUE começaram a desen
volver o negócio e houve várias reuniões com o pessoal da 
área técnica da BR DISTRIBUIDORA; QUE acredita que 
a parte das máquinas de cartão era da Diretoria de Postos -
pois as máquinas eram nos postos - e, além disso, tinha uma 
participação da Diretoria Financeira - pois havia a parte dos 
recebimentos dos cartões de créditos; QUE durante as nego
ciações, airida antes de firmar o contrato, chegou a conversar 
com NESTOR CERVERÓ que estavam participando da 
concorrência; QUE NESTOR CERVERÓ comentou com 
o depoente que achava que o negócio era bastante interes
sante; QUE o depoente inclusive questionou a CERVERÓ 
quais empresas que estavam participando, mas ele não soube 
responder; QUE ele apenas disse ao depoente qual era a em-
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presa cujo contrato estava expirando; QUE a empresa do de
poente acabou ganhando a concorrência; QUE depois ter 
ganhada a concorrência e assinado o contrato, o depoente 
foi procurado por uma pessoa, querendo tratar de um assun
to da BR DISTRIBUIDORA; QUE tal pessoa se chamava 
PAULO PANICO; QUE mostrada a foto em anexo, reco
nhece tal pessoa como sendo, sem sombra de dúvidas, a pes
soa de PAULO PANICO mencionada; QUE não sabe como 
tal pessoa encontrou ou soube do depoente; QUE se reuni
ran1 no escritório do depoente no Rio de Janeiro; QUE na 
reunião PAULO PANICO se apresentou como um empre
sário que cuidava dos interesses de um grupo político lidera
do pelo senador FERNANDO COLLOR; QUE, então, 
PAULO PANICO disse que tinha conhecimento do contra
to do depoente junto à BR DISTRIBUIDORA e que tal 
contrato estava sob a supervisão de uma Diretoria que era de 
responsabilidade do grupo deles; QUE a Diretoria a que ele 
se referia era a Diretoria de Redes de Postos e Serviços do 
Diretor LUIZ CLÁUDIO CASEIRA SANCHES; QUE 
PAULO PANICO afirmou que precisava de uma ajuda fi
nanceira para o referido grupo pol.ítico; QUE não falou em 
valores; QUE o depoente disse a PAULO PANICO que ha
via vencido o contrato e que não sabia, ainda, quanto iriam 
ganhar. no contrato e que seria muito dificil acertar valores 
naquele momento; QUE, ademais, o depoente tinha um só
cio e não se sentia confortável em tratar do tema sem con
sultá-lo; QUE PAULO PANICO disse que seria importante 
para a empresa do depoente ter o apoio do grupo político 
que ele representava; QUE PAULO PANICO, além de se 
apresentar como operador do grupo político de FERNAN
DO COLLOR, demonstrava ter conhecimento sobre o 
contrato do depoente com a BR DISTRIBUIDORA; 
QUE questionado se houve menção ao nome de outro polí
tico que não FERNANDO COLLOR, respondeu que não; 
QUE em geral falavam que havia outros políticos que parti
cipavam do referido grupo, mas nunca se comentou com O 

depoente quais seriam; QUE o depoente disse a PAULO 
PANICO que havia sido pego de surpresa e que não havia 
nenhum compromisso inicial de pagar vantagens para nin
guém, além do fato de o contrato estar ainda no início; 
QUE o depoente disse que iria falar com seu sócio e retor
naria a PAULO PANICO; QUE o depoente, em seguida, 
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procurou NESTOR CERVERÓ para questionar sobre 
PAULO PANICO; QUE NESTOR CERVERÓ confir
mo'u ao depoente que PAULO PANICO era realmente 
operador do grupo político de FERNANDO COLLOR 
DE MELLO; QUE, após o depoente indagar CERVERÓ o 
que deveria fazer, este último orientou o depoente a "con
versar" com PAULO PANICO; QUE o depoente, então, 
procurou seu sócio ARIE HALPERN e contou o que havia 
acontecido; QUE ARfE HALPERN não concordou em fa
zer qualquer tipo de "acerto", pois os sócios dele na empresa 
eram investidores canadenses e que a empresa tinha os ba
lanços auditados, não tendo cori1o justificar tais pagamentos; 
QUE, ademais, alegou que tinham ganhado o contrato sem 
qualquer ajuda deste grupo; QUE ARIE HALPERN tem 
residência entre Brasil, Suíça e talvez Nova Iorque; QUE o 
depoente conversou novamente com PAULO PANICO, no 
escritório do depoente, e explicou que não seria possível o 
pagamento de qualquer valor, apontando as razões que seu 
sócio havia levantado; QUE PAULO PANICO disse que, 
caso mudasse de ideia, deveria procurá-lo; QUE o depoente 
não voltou a procurá-lo; QUE depois a empresa do depoen
te passou a ter algumas dificuldades na execução do referido 
contrato, embora não se recorde especificamente dos deta
lhes, até mesmo porque era o sócio do depoente e o cunha
do do depoente, ARMANDO FURLAN JUNIOR, quem 
atuava à frente desta empresa; QUE não logrou resolver tais 
problemas pelos trâmites normais; QUE o depoente, diante 
de tais dificuldades, procurou NESTOR CERVERÓ e este 
último disse que não tinha qualquer relação com isto; QUE 
CERVERÓ afirmou que os problemas vinham do setor lo
gístico, da Diretoria de Postos; QUE a percepção do depo
ente à época era que estavam "criando dificuldades para ven
der facilidades"; QUE, por isto, o depoente procurou PAU
LO PANlCO e relatou sobre os problemas; QUE PAULO 
PANI CO disse ao depoente que eram justamente tais pro
blemas que ele poderia ter ajudado a resolver; QUE o depo
ente pediu a PAULO PANICO para tentar resolver tais pro
blemas e que,. assim que as coisas caminhassem, marcariam 
nova reunião para fazer o acerto; QUE o depoente queria 
verificar se realmente os problemas iriam se solucionar antes 
de efetuar qualquer pagamento; QUE o depoente continuou 
a trabalhar para executar o contrato e "as coisas realmente 
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começaram a acontecer e a andar"; QUE, no entanto, PAU
LO PANICOdesapareceu; QUE, inclusive, comentou com 
NESTOR CERVERÓ em uma de suas conversas sobre o 
que havia acontecido; QUE, então, NESTOR CERVERÓ 
comentou com o depoente que havia ouvido, no âmbito da 
BR: DISTRIBUIDORA, que houvera um desentendimento 
entre PAULO PANICO e o grupo político que ele repre
sentava; QUE, por isto, PAULO PANICO não operava mais 
na BR DISTRIBUIDORA representando o grupo de 
FERNANDO COLLOR DE MELLO; QUE acredita que 
tal conversa com CERVERÓ tenha ocorrido no final de 
2010 e início de 2011; QUE o contrato continuou a ser 
executado; QUE em 2011 o depoente foi procurado por 
PEDRO PAULO LEONI RAMOS; QUE o depoente já o 
conhecia de outra oportunidade, conforme já relatado em 
outro termo de depoimento; QUE se reuniu com PEDRO 
PAULO LEONI RAMOS, acreditando que tenha sido no 
Copacabana Palace, no RJ; QUE PEDRO PAULO LEONI 
RAMOS disse ao depoente que era ele quem havia substitu
ído PAULO PANICO e que ele (PEDRO PAULO) passou 
a ser o operador do senador FERNANDO COLLOR DE 
MELLO na BR DISTRIBUIDORA; QUE PEDRO PAU
LO LEONI RAMOS confirmou ao depoente que as dire
torias de SANCHES e ZONIS eram indicação de FER
NANDO COLLOR DE MELLO, além da Presidência; 
QUE já sabia disso por PAULO PANICO e pelo próprio 
NESTOR CEkvERÓ; QUE NESTOR CERVERÓ e 
também PEDRO PAULO LEONI RAMOS comentaram 
com o depoente que a Presidência da BR DISTRIBUIDO
RA era indicação cOI~unta de FERNANDO COLLOR 
DE MELLO e do então Ministro de Energias EDISON 
LOBÃO; QUE nunca teve contato com EDISON LOBÃO, 
mas teve contato com uma pessoa que se intitulava operador 
de EDISON LOBÃO, de nome MURILO; QUE, porém, 
nunca realizaram negócios; QUE PEDRO PAULO come
çou a tratar sobre o contrato do depoente na BR DISTRI
BUIDORA e informou que sabia das tratativas do depoente 
com PAULO PANICO e que estava ali para concluir o que 
havia sido iniciado; QUE o depoente deu as mesmas expli
cações para PEDRO PAULO que tinham sido apresentadas 
para PAULO PANICO; QUE PEDRO PAULO disse que já 
sabia que o depoente tinha ficado de acertar um pagamento 
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em razão do contrato com a BR DISTRIBUIDORA, em 
razão da ajuda do grupo político no desenrolar dos proble
mas surgidos; QUE o depoente disse a PEDRO PAULO 
que iria falar com seu sócio; QUE mais uma vez seu sócio 
foi contra e disse que, inclusive, conhecia PEDRO PAULO 
LEONI RAMOS; QUE o depoente procurou NESTOR 
CERVERÓ e relatou o que havia ocorrido; QUE NES
TOR CERVERÓ disse que iria ver o que poderia fazer 
pará ajudá-lo e lhe daria um retorno; QUE CERVERÓ dis
se ao depoente posteriormente que conversou com PEDRO 
PAULO LEONI RAMOS e que havia falado a este último 
que o grupo do depoente era próximo ao Ministro LOBÃO; 
QUE isto não era verdade, mas foi dito a PEDRO PAULO 
LEONI RAMOS como uma forma de tentar diminuir a 
pressão; QUE posteriormente PEDRO PAULO LEO
NI RAMOS ligou ao depoente e pediu para se encontra
rem, novamente no Copacabana Palace; QUE acredita que 
este encontro ainda tenha sido em 2011; QUE PEDRO 
PAULO conversou com o depoente e disse que, embora 
compreendesse os motivos do depoente, ele (PEDRO PAU
LO) precisava "mostrar serviço" para o grupo político, pois 
ele estava chegando naquele momento; QUE, então, após 
discutirem, se chegou ao valor de R$ 1 milhão de reais a ser 
pago pelo depoente; QUE ficaram de acertar a forma de 
operacionalização destes valores posteriormente, pois o de
poente não tinha se programado para tal pagamento; QUE o 
depoente colocou seu sócio ARIE HALPERN a par do 
ocorrido, mas este último novamente foi contra e disse que 
não poderia retirar dinheiro da empresa para fazer tal paga
mento; QUE o depoente, então, disse que, como havia sido 
uma decisão sua, iria assumir tal pagamento; QUE o depo
ente tentou "empurrar com a barriga" algum tempo e foi 
procurado diversas vezes por PEDRO PAULO LEONI 
RAMOS; QUE, inclusive, neste ínterim, PEDRO PAULO 
chegou a procurar ARIE HALPERN, para receber os valo
res; QUE AlUE se negou a pagar e disse ao depoente, após 
informar que fora procurado pelo PEDRO PAULO, que o 
próprio depoente deveria resolver aquela situação; QUE, po
rém, PEDRO PAULO LEONI RAMOS começou a pressi
onar bastante, dizendo que havia se comprometido e que 
não poderia mais esperar; QUE, no entanto, PEDRO PAU
LO foi sempre bastante educado; QUE, então, os pagamen-
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tos se iniciaram, acreditando que ainda em 2011 ou início de 
2012, e continuaram até 2012; QUE todos os pagamentos 
foram operacionalizados por intermédio de ALBERTO 
YOUSSEF; QUE foi o próprio PEDRO PAULO quem in
dicou ALBERTOYOUSSEF para receber os valores que lhe 
eram devidos; QUE os valores foram pagos em espécie, para 
emissários de ALBERTO YOUSSEF, que retiraram os valo
res no escritório do depoente no Rio de Janeiro; QUE acre
dita que todas as vezes tenha sido JAYME CARECA quem 
retirou tais valores; QUE acredita que o valor total tenha 
sido pago em cinco parcelas, todas em espécie; QUE questi
onádo de onde retirou os valores para tal pagamento, acredi
ta que tenha sido das contas no exterior do depoente, por 
intermédio de DIEGO CANDOLO; QUE este ocorrido 
gerou um certo desentendimento entre o depoente e o seu 
sócio ARIE HALPERN, que ficou bastante chateado pelo 
fato de ter sido cobrado por PEDRO PAULO; QUE poste
riormente, o depoente, em um segundo desentendimento -
em razão do não cumprimento dos aportes prometidos pelo 
depoente -, acabou saindo da empresa e vendendo sua parte 
par;t seu sócio; QUE saiu da empresa no começo de 2014 e 
tem certeza que, na época da sua prisão, já havia saído da 
empresa há algum tempo. 

Como se nota, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LE-

ONI RAMOS agia como operador de esquema ilícito em todas 

as áreas da BR DISTRIBUIDORA, agindo principalmente em 

nome do Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR DE 

MELLO. No entanto, para garantir sua livre atuação, ele tinha que 

repassar parte das vantagens indevidas, obtidas nos diversos contra

tos celebrados entre a Petrobras Distribuidora SI A e várias empre

sas, para o Partido dos Trabalhadores - PT, especialmente na 

pessoa do Deputado Federal VANDER LUIS DOS SANTOS 

LOUBET. 
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5. Núcleo financeiro 

o principal operador do esquema relacionado à BR DIS-

TRIBUIDORA é PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LE-

ONI RAMOS. Ele era o responsável por articular todos os 

núcleos da organização criminosa implantada na sociedade de 

economia rn.ista, promovendo os contatos e acertos entre os dire-

tores e funcionários de alto escalão da BR DISTRIBUIDORA, 

de um lado, e as empresas contratadas e os empresários beneficia

dos, de outro, bem como planejando e realizando o recebimento 

direto da propina e o seu posterior repasse ao Senador FER-

NANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, do PTB, e tam-

bém a outros parlamentares, especialmente ao Deputado Federal 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, do PT. 

Para a coleta das vantagens indevidas junto aos empresários e 

a sua subsequente transferência para os parlamentares, PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS mantinha rela-

ção estreita com ALBERTO YOUSSEF, que administrava um ver

dadeiro "banco ou caixa de propina". Ambos adotavam as mais 

diversas estratégias de ocultação da origem ilícita do dinheiro, 

usando várias pessoas e empresas, realizando múltiplas operações 

financeiras e manipulando principalmente valores em espécie. 

5.1. Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos 

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, 

conhecido como "PP", é amigo pessoal de FERNANDO AF-
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FONSO COLLOR DE MELLO, Ele foi Ministro-Chefe da Se-

cretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República en

tre 1990 e 1992, na gestão do ex-presidente. Na época, houve 

suspeitas de sua atuação em esquema de recebimento de propinas 

no âmbito da PETROBRAS e de fundos de pensão de empresas 

estatais. 

Depois do impeachment de FERNANDO AFFONSO COL

LOR DE MELLO, por envolvimento em escândalos de corrup

ção, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS 

passou a. atuar, em tese, no âmbito privado, realizando negócios nas 

áreas de infraestrutura e energia, trabalhando frequentemente com 

fundos de investimento e pequenas centrais hidrelétricas. No en

tanto, tais ramos de atividade, normalmente, têm alguma espécie 

de vinculação, direta ou indireta, com o Poder Público. Na reali-

dade, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS 

nunca deixou de desenvolver suas atividades no submundo da pro

miscuidade entre interesses públicos e particulares, sempre ope

rando esquemas de pagamento e recebimento de vantagens 

indevidas. 

A principal empresa de PEDRO PAULO BERGAMASCHI 

DE LEONI RAMOS é a GPI Participações e Investimentos SI A. 

Todavia; ele tem o controle de diversas outras empresas: Global

bank Assessoria Ltda.; Globalbank Consulting Ltda.; Goldenbank 

Participações SI A; Globalbank Logística Ltda.; Globalbank Termi

nais Intermodais Ltda.; Citrino Participações Ltda.; Flex Planeja-

~ 
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mento Empresarial Ltda.; Investminas Participações S/A; PCH 

Energia e Participações SI A; UTE Vila Boa SI A; Closing Consul

toria e Participações SI A; Gold Finance Participações e Consulto

ria SI A; Malc Consultoria e Participações SI A; Clarion SI A 

Agroindustrial; Extra Bioenergia SI A; Visus Engenharia e Serviços 

Ltda.; Infra Asset Management Ltda.; Sanesalto Saneamento SI A; 

BR Capital Companhia Securitizadora de Ativos; Companhia 

Águas de Itapema;Joyx Comércio de Artigos Finos SI A; Guanães 

Energia SI A; Sanetrat Saneamento SI A; CONASA - Companhia 

Nacional de Saneamento; Minasinvest Participações SI A; Geope

troleum Planejamento, Gerenciamento e Serviços Ltda. 

Com a obtenção de intluéncia política por parte do Senador 

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO e de sua 

agremiação partidária, o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, sobre 

a BR DISTRIBUIDORA, no ano de 2009, PEDRO PAULO 

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS passou a intermediar 

negócios escusos no âmbito da sociedade de economia mista em 

questão .. Para isso, não usava diretamente nenhuma de suas empre

sas. Agia apenas na informalidade, como todo operador de es

quema de pagamento e recebimento de propinas, sob a falsa 

alegação de que sua atividade seria apenas a "prospecção de negó-

cios" na BR DISTRIBUIDORA. 

A atuação de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LE-

ONI RAMOS na intermediação de interesses escusos no âmbito 

da BR DISTRIBUIDORA pode ser inferi da da sua constante 

y 
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frequência à sociedade de economia mista. Os registros de entrada 

dele na BR DISTRIBUIDORA são ilustrativos: 

Registros de Acesso à BR DISTRIBUIDORA: 

Pessoa Data 

Pedro p;\u]o Bergamilschi de Lconi Ramos 12/0812010 

Pedro PAulo Berg.ll1l;\schi de Lc\;mi Ramos 01/10/2010 

Pedro Paulo Bergamaschi de Lconi R<lllloS 13/0112012 

Pcrlro Paulo Bcrgal11:lscbi de LcOlli Ramos 28/11/2012 

Pedro P,mlo llcrgam:lschi de Lconi Ramos 12/1212012 

Pedro Pilulo Berga1ll3schi de Lcolli Itatuos 13/0312013 

Pedro P,mlo Berg.lmaschi de Leoni Ralllos 20/0312013 

Pedro Paulo Bcrgamasc.hi de Leoni Ramos 01/0412013 

Pedro Paulo Bcrgamaschi de Leoni R:lI11QS 09/0512013 

Pedro P,llllo 13crgamaschi de Lconi Ramos 25/06/2013 

Pedro }liml0 Bergamilschi de Lconi Ramos 10/07/2013 

Pedro Paulo Bergalllaschi de Leoni Ramos 18/0712013 

Pedro Paulo Bcrgamaschi de Leoni Ramos 03/1012013 

Pedro P.mlo Bcrg;ulU.schi de Leoni Ramos 08/01/2014 

Pedro P~l1lo Bergamaschi de Lconi R:UllOS 07/02/2014 

Para gerenciar as vantagens financeiras obtidas em suas ativi-

dades, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RA

MOS mantinha perante ALBERTO YOUSSEF uma espécie de 

"conta-corrente" (Termo de Colaboração n. 23 do doleiro, fls . 

137/139 do Inquérito n. 3883/DF). Tratava-se de um verdadeiro 

"caixa de propina". 

5.2. Alberto Youssef 

ALBERTO YOUSSEF, conhecido também como "BETO" 

ou "PRIMO", é notório doleiro que acabou se tornando um dos 

P,;"Óp'. op",dme, do ~q"cnn de w',"pç'o c 1"''jiJ? 
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dinheiro relacionado à PETROBRAS.-' Ele administrava parcela 

considerável do fluxo de propina desvendado pela "Operação Lava 

Jato". Para isso, controlava diversos tipos de empresas, tais como: a) 

empresas constituídas no Brasil em nome de interpostas pessoas 

("laranjas"), como a MO Consultoria Comercial e Laudos 

Estatísticos Ltda., a RCI Software e Hardware Ltda., a Rigidez 

Empreiteira Ltda. e a Phisical Comércio Importação e Exportação 

Ltda.; b) empresas constituídas no Brasil em nome de doleiros que 

com ele trabalhavam, como a Labogen SI A Química Fina e 

Biotecnologia, a Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen 

SI A, a Piroquínuca Comercial Ltda. e a HMAR Consultoria em 

Informática Ltda., de propriedade de LEONARDO 

MEIRELLES; c) empresas constituídas no Brasil em nome de sua 

contadora MElRE BOMFlM DA SILVA POZA, como a Arbor 

Consultoria e Assessoria Contábil Ltda. e a AJPP Serviços 

Adnunistrativos e Educacionais Ltda.; d) empresas constituídas no 

exterior em nome de terceiros (c1Jshores) para recebimento e 

remessa ilegal de divisas, como a Devonslure Global Fund, a RFY 

Imp. Export. Ltd. e a DGX Imp. Exp. Ltd. ALBERTO YOUSSEF 

mantinha, ainda, relação com outros doleiros, como CARLOS 

HABIB CHATER e NELMA PENASSO KODAMA, para 

realização de transferências de dinheiro no Brasil e .no exterior. Ele 

contava, também, com o auxílio de transportadores de dinheiro, 

5 ALBERTO YOUSSEF é bastante conhecido como doleiro, pelo menos, 
desde o ano de 2004, quando foi preso pela Polícia Federal c processado 
pelo Ministério Público Federal na chamada "Operação Farol da Colina", 
por envolvimento em crimes como remessa ilegal de divisas para o 
exterior e lavagem de dinheiro. 

117 de 184 

11
07

35
90

74
7 

In
q 

39
90



• 

• 

PGR Inquérito n. 3990/DF Qj 6~ 
/ 

como seus funcionários RAFAEL ANGULO LOPEZ e 

ADARICO NEGROMONTE FILHO, o policial federal JAYME 

ALVES DE OLIVEIRA FILHO, conhecido como "CARECA, e 

o doleiro CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, 

conhecido como "CEARÁ, os quais realizavam a coleta e entrega 

de valores em espécie, tanto no Brasil como no exterior. 

ALBERTO YOUSSEF manteve escritório, até o final do ano de 

2012, na sede da empresa JPJPAP Assessoria e Participações Ltda., 

na Avenida São Gabriel, n. 149, sala 809, São Paulo/Sp' e, a partir 

do fim de 2012, na sede da empresa GFD Investimentos Ltda., na 

Rua Dr: Renato Paes de Barros, n. 778, 2° andar, São Paulo/SP. 

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS 

efetuava "depósitos" no "banco informal" de ALBERTO YOUS-

SEF por meio de entregas de valores em espécie e transferências 

bancárias baseadas em contratos e notas fiscais fictícios. Dessa 

forma, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RA-

MOS movimentava recursos de diversas origens ilícitas, inclusive 

eventualmente misturando-os com recursos de origem lícita, pro

movendo assim branqueamento de capitais, em tipologia de lava

gem de dinheiro conhecida como mescla ou "coI11111il1glil1g".6 

6 As tipologias de lavagem de dinheiro, em definição simples, são as 
estratégias utilizadas pelos criminosos para dar uma aparência de legalidade 
a recursos relacionados à prática de infrações penais. Elas são estudadas, 
caracterizadas e classificadas por organismos internacionais dedicados ao 
combate à lavagem de dinheiro, destacando-se, nesse âmbito, o Croupc 

. d'Actio" Fillal1dere - CAFI ou Fillal1GÍal Acliol! Task Force - J-:ATT; criado 
pelos sete países mais ricos do mundo (G7). Os resultados dos trabalhos 
desse grupo podem ser vistos em sua página na internet: htm:/ /www.Útf
gafi.org/. 
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CO"nlO exemplo de crédito de valores em espécie na "conta

corrente de propina" mantida por PEDRO PAULO BERGA

MASCHI DE LEONI RAMOS junto a ALBERTO YOUSSEF, 

podem ser citadas as coletas de dinheiro efetuadas por RAFAEL 

ANGULO LOPEZ e ADARICO NEGROMONTE FILHO, 

transportadores de recursos ilegais do doleiro, em postos de com-

bustíveis de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO 

vinculados à DVBR - DERIVADOS DO BRASIL SI A. O di-

nheiro era propina referente ao contrato celebrado pela empresa 

com a BR DISTRIBUIDORA, destinada a FERNANDO AF

FONSO COLLOR DE MELLO, por meio de PEDRO PAULO 

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS. 

Ainda como exemplo dessa modalidade de entrada de valores 

na conta de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI 

RAMOS no "banco de vantagens indevidas" de ALBERTO 

YOUSSEF, podem ser mencionadas as coletas de dinheiro efetua

das por RAFAEL ANGULO LOPEZ e ADARICO NEGRO

MONTE FILHO na sede da UTC ENGENHARIA SI A. O 

dinheiro era propina referente aos contratos celebrados pela em

presa com a BR DISTRIBUIDORA, destinada a FERNANDO 

AFFONSO COLLOR DE MELLO, por meio de PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS. Essas coletas 

de valores em espécie foram feitas na sede da UTC ENGENHA

RIA SI A em São Paulo, tendo sido identificados vários registros 

de acesso de RAFAEL ANGULO LOPEZ e ADARICO NE-
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gamentos das vantagens indevidas em questão (Docs. 2, anexos a 

cota de encaminhamento da denúncia): 

Registros d. acesso à UTC ENGENHARIA SI A: 

Pessoa Data 

Rafael Angulo Lopez 31/0112012 
--

Rafael Ãngulo Lopcz 08/0312012 

R:lfael Angulo Lopcz 26/03/2012 

Adarico Ncgromonte filho 02/0412012 

Rafael Angulo Lopcz 04/0412012 

Rafael Angulo Lopez 10/0412012 

Adarico Ncgromome Pilho 12/0412012 

. Adarico Negrol11onte Filho 25/0412012 

Adarico Ncgromollte Filho 26/0412012 

Adarico Negromollte Filho 24/0512012 

Adarico NcgroJ11ollte Filho 04/0612012 

lbfael Angulo Lopcz 25/0712012 

Raf<lelAngulo Lopez 26/0712012 

A outra modalidade de crédito na "conta-corrente" que PE-

DRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS manti-

nha perante ALBERTO YOUSSEF ocorna por melO de 

transferências bancárias de empresas controladas pelo primeiro 

para empresas operadas pelo segundo, baseadas em contratos ou 

notas fiscais fictícios. PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE 

LEONI RAMOS usou as seguintes empresas para transferir valo

res para ALBERTO YOUSSEF: Investminas Participações SI A" 

Companhia Águas de Itapema, CONASA - Companhia Nacional 

de SaneamentO, Sanesalto Saneamento SI A, Globalbank Assessoria 

Ltda. e Synthesis Empreendimentos Ltda. De todas essas pessoas 

jurídicas, apenas a Synthesis Empreendimentos Ltda. não é contro-

lada por PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE RAMOS. Essa 

emp""d,";" ,,10"" , de, <co do "ido o dêbi,o p'go p~ de 
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transferência para empresa operada por ALBERTO YOUSSEF.Já o 

doleiro ALBERTO YOUSSEF usou as seguintes empresas para re

ceber transferências de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE 

LEONI RAMOS: MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísti-

cos Ltda., constituída em nome de interpostas pessoas ("laranjas"); 

e Arbor Consultoria e Assessoria Contábil Ltda., constituída em 

nome de MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA, ex-contadora de 

ALBERTO YOUSSEF. 

A empresa Investminas Participações SI A transferiu valores 

para a MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda. com 

base em contrato de consultoria e nota fiscal falsos. O instrumento 

contratual em questão foi assinado por JOÃO MAURO BOS

CHIERO, sócio de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LE-

ONI RAMOS (Docs. 7, anexos à cota de encaminhamento da 

denúncia). As demais empresas controladas por PEDRO PAULO 

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS transferiram valores para 

a empresa Arbor Consultoria e Assessoria Contábil Ltda. com fnn

damento apenas em notas fiscais fictícias. 7 Para realizar tais opera-

ções, a contadora MElRE BOMFIM DA SILVA POZA manteve 

contato, também, com JOÃO .MAURO BOSCHIERO, direta-

7 A movimentação de dinheiro de origem aparentemente ilícita por meio de 
doleiros parece ser atividade frequente de PEDR.O PAULO 
HERGAMASCHI DE LEONI RAMOS. Realmente, no âmbito da 
chamada "Operação Miqueias", relacionada a fraudes em fundos de pensão, 
a Polícia Federal constatou que ele se utilizou desse tipo de serviço junto o 
também conhecido doleiro FAYED ANTOINE TRAHOULSI, em 
negócio que envolvia exatamente uma das empresas utilizadas no caso, a 
Conasa - Companhia Nacional de Abastecimento, conforme informação 

policial. . j? 
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mente ou por intermédio do filho dele, PAULO GIL BOSCHI

ER0. O seguinte quadro resume os dados dessas operações (Docs. 

7, anexos à cota de encaminhamento da denúncia): 

Operações entre empresas de Pedro Paulo Bcrgamaschi de Leoni Ramos e de Alberto YOl15sef: 

Emprt"S8 de 1>1' Empresa de YouHcf Vnlor D ... Documcnto~ de 
suporte falsos 

Á(;UAS DE ITAI'EMA All,JiOR RI )()().OOO,OO 10/09/2012 Nota fi~.I.1 104 

CONA~A ARBOR RS 432500.00 12/0'J/2012 Nnt'l Fi~(";tl 1(15 

CONASA ARBOR R$ 346,000.00 12/0912012 Nota 1'1\("al 1 Df> 

lNVESTM1NAS MO CONSULTORIA RS 4.600.000,00 ]')/0<)12012 Nota riscal 030 c 
COlltr.ttu de consultoria 

SYNTHESIS AIlBOR lU f>50.00n,OO 25/09/2012 Not.1 Fiscal 107 

CONASA ARBOI1.. RI125,O()(),OO 28/09/2012 Nota Fi~ral 108 

CONASA AIWOR lU 125.000,00 28/09/2012 Nota Fiscal10<J 

ACUAS DE ITAPEMA ARBOR RI250,O()O,{)O 01/10/2012 Nula Fi~~l 110 

SANESALTO ARIlOR R$ 200.01l0,OO 11/1212012 Nnm Fi~C".Il 117 

GlOBAWANK ARIlOR R$ 729.338,84 19/12/2012 N<lt~ Fi~(";I1 119 

AGUAS DE ITAPEMA ARBOR R$ 187.S(X),OO 29/1212012 Nnt;t Fi~ca1122 

Total R$ 7.945.338,84 

Os débitos na "conta-corrente" de PEDRO PAULO BER-

GAMASCHI DE LEONI RAMOS, mantida junto a ALBERTO 

YOUSSEF, ocorriam principalmente por meio de recebimento de 

valores em espécie. RAFAEL ANGULO LOPEZ, um dos trans

portadores de dinheiro do doleiro, em seu Termo de Declarações 

n. 09 (Docs. 5, anexos à cota de encaminhamento da denúncia), 

afirmou ter entregado dinheiro a PEDRO PAULO BERGA

MASCHI DE LEONI RAMOS na sede da GPI Participações e 

Investimentos S/A (Rua Padre João Manuel, n. 923, 110 andar, São 

Paulo/SP) e na antiga residência do operador em questão (Rua 

Oscar freire, n. 83, apartamento 13, São Paulo/SP): 

( ... ) Que o declarante ia a este escritório para buscar e levar 
dinheiro, sempre por ordem de YOUSSEF e sempre destina
do ao PEDRO PAULO; Que tanto as entregas quanto as re-p 
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tiradas de dinheiro neste local eram ligadas a PEDRO PAU
LO; Que o declarante também chegou a ir no apartamento 
de PEDRO PAULO para levar dinheiro; Que foram três 
entregas na residência dele, sendo uma de R$ 
200.000,00, outra de R$ 300.000,00 e, por fim, outra 
entre R$ 150.000,00 e R$ 200.000,00; Que PEDRO 
PAULO residia na Rua Oscar Freire, em São Paulo, bem 
próximo à Alameda Casa Branca, em um prédio recuado; 
Que este prédio estava situado, para quem descia em direção 
da Alameda Casa Branco, do lado direito; Que nestas entre
gas não gostava de ir com malas, pois em geral havia câmeras 
filmando e as pessoas poderiam reparar que estava com mala 
na chegada e não na saída; Que por isto preferia levar os va
lores no corpo e, em geral, pegava um táxi; ( ... ). 

Outro transportador de valores em espécie que entregou di-

nheiro a PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RA

MOS foi o policial federal JAYME ALVES DE OLIVEIRA 

FILHO,. conhecido como "CARECA". A planilha denominada 

"Transcareca", apreendida na GFD INVESTIMENTOS LTDA., 

indica a entrega de valores por JAYME ALVES DE OLIVEIRA 

FILHO a PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RA-

MOS, mencionado como "PP", nas seguintes quantias e datas: a) 

R$ 67.770,00 (sessenta e sete mil, setecentos e setenta reais) em 11 

fevereiro de 2012; b) R$ 1.306.500,00 (um milhão, trezentos e seis 

mil e quinhentos reais) em 17 de novembro de 2012; c) R$ 

100.000,00 (cem mil reais) também em 17 de novembro de 2012 

(Docs. 5, anexos à cota de encaminhamento da denúncia). Ouvido 

em interrogatório policial, JAYME ALVES DE OLIVEIRA FI-

LHO confirmou que entregava valores em espécie em um escritó

rio de advocacia no Rio de Janeiro, conforme instruções de 

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LONI RAMOS: "làl11-

~ 
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bém entregava dinheiro do YOUSSEF no escritório de adllocacia na Can

delária, para um advogado que não me recordo o nome, a mando de PE-

DRO PAULO BERCAMASCHI DE LEONI RAMOS" (Docs. 5, 

anexos à cota de encaminhamento da denúncia). 

Um outro transportador de valores em espécie de AL

BERTO YOUSSEF efetuou o transporte e a entrega de dinheiro 

na sede de uma das empresas controladas por PEDRO PAULO 

DE LEONI RAMOS, a Companhia Águas de ltapema.Trata-se de 

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, o "CEARÁ", 

o qual, em seu Termo de Colaboração n. 08, afirmou que" entregou 

trJs vezes na sede da empresa COMPANHIA ACUAS DE ITA

PEMA, em ItapcmalSC, perto de Balneário CamboriúlSC; QUE essas 

entregas oconeram em 2013 e 2014; QUE essas entregas enllolvia111 va

lores altos; QUE a última e/ltregajói /10 valor de R$ 380.000,00 (tre-

zentos e oitenta mil reais); QUE o declarante jez essas entregas de carro; 

QUE as outras duas entregas envolveram valores semelhantes" (Docs. 5, 

anexos à cota de encaminhamento da denúncia) . 

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS 

também recolhia valores em espécie nos escritórios de ALBERTO 

YOUSSEF. Foram registradas as seguintes entradas de PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS em tais estabe

lecimentos (fls. 441/446 do Inquérito n. 3990/DF): 

Registros de acesso aos escritórios de Alberto Youssef: 

Pessoa Escritório Data 

Pedro Paulo Bcrg:lmaschi de JPJPAP (Av. São Gabriel, il. 149, 01110/2012 
Lconi Ramos sala H09, São Palllo/SP) 

Pedro Paulo Bergamaschi de JPJPAP (Av. São Gabriel. n. 149. 19/10/2012 
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LCODi Ramos sala H09, São Paulo/SP) 

Pedro Paulo Bergam:lschi de GFD (Rua Renato Paes de 19/11/2012 
Leoni Ramos Barros, 11. 778. São Paulo/SP) 

Pedro Paulo BergamJschi de GFD (Rua Renato Paes de 26/03/2013 
Lcoui Ramos Barros. 11. 77R, São Paulo/SP) 

Pedro Paulo Bergamaschi de GFD (Rua Renato Paes de 01/0412013 
Leoni Ramos Barros, n. 778, São Paulo/SP) 

Pedro r.lUlo Bcrgamaschi de GFD (Rua Renato Paes de 23/0712013 
Le'oui Ramos Barros, 11. 778, São Paulo/SP) 

Pedro Paulo Bcrgam:lSchi de GFD (Rua RCll:1tO Paes de 12/0HI2013 
LCQlli Ramos Barros, 11. 778, São Paulo/SI» 

Pedro Paulo Bcrgam<lschi de GFD (Rua Renato Paes de 19/1112013 
Lconi Ramos Barres, n. 778, São Paulo/SP) 

Pedro Paulo Bcrgamascbi de GFD (Rua Renato Paes de 25/11/2013 
Lconi Ramos Barros, n. 77M, São Paulo/SP) 

Pedro Paulo Bergamaschi de GFD (Rua Renato Paes de 25/0212013 
Lconi Ramos Barros, Tl. 778, São Paulo/SP) 

No entanto, também ocorriam débitos na "conta-corrente de 

vantagens indevidas" mantida por PEDRO PAULO BERGHA

MASCHI DE LEONI RAMOS perante ALBERTO YOUSSEF 

por meio de transferências bancárias baseadas em contratos e notas 

fiscais fictícios. Isso ocorreu pelo menos uma vez, na qual a em

presa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO COR

RÊA SI A, para pagar valores de propina devidos a ALBERTO 

YOUSSEF, conforme instruções deste, providenciou contrato de 

consultoria falso e realizou transferência bancária para a GLO-

BALBANK ASSESORIA LTDA., empresa controlada por PE

DRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS. 8 O fato 

8 A dívida da Construções e Comércio Camargo Corrêa SI A para com 
ALBERTO YOUSSEF foi por ele mencionada em diálogo telefônico 
interceptado durante a "Operação Lava Jato". Em conversa mantida em 
09/1012013 com pessoa identificada como Vagner, o doleiro afirmou: "É. 
Pall pra tlldo lado, cara. lo com pepil1ão 110 CAMA.RGO ql/e você l1em imagilla, 
cara. Cara me deve 12 'pal/', ""'" paga" (diálogo de índice 66829391.WAV -

O"" 7, ""'""., '"O ,k o,=»i"h,mm~ '" de""",;,). .Ji) 
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foi confirmado por EDUARDO HERMELINO LEITE, Vice

Presidente da Camargo Corrêa na época. Em seu Termo de Cola

boração n. 05, ele afirmou que, "para fazer frente a pagamentos de 

vantagens indevidas em favor da Diretoria de Abastecimento da PE-

TROBRAS, dirigida por PAULO ROBERTO COSTA,ALBERTO 

YOUSSEF apresentou, no anode 2011, diretamente ao depoente, na 

qualidade de Vice-Presidente da CA1\.1ARGO CORREA, a empresa 

GLOBAL BANK ASSESSORiA, afirmando que essa empresa pode-

ria ser utilizada colno intermediária no pagamento de propina" (Does. 7, 

anexos à cota de encaminhamento da denúncia). O contrato de 

consultoria fictício foi assinado por JOÃO MAURO BOSCHI

ERO, sócio de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI 

RAMOS, no vaIor de R$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos 

e cinquenta m.il reais). 

A lavagem de dinheiro realizada por PEDRO PAULO BER

GAMASCHI DE LEON RA.t\t10S por meio de ALBERTO 

YOUSSEF já é objeto de denúncia oferecida no decorrer do In

quérito n. 3883/DF. A narrativa dos fatos é relevante apenas para 

contextua1ização da relação entre ambos. No caso, importam mais 

especificamente as operações financeiras feitas em favor do Depu-

tado FederalVANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET. 

6. Núcleo político 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET é um dos fun-
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do Sul. Ele é Deputado Federal pelo PT IMS desde 2003 até os 

dias correntes. Foi eleito em 2002, tendo sido reeleito em 2006, 

2010 e 2014, estando atualmente em seu quarto mandato. 

Em 2009,VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET parti

cipou da movimentação da bancada do Partido dos Trabalhadores 

na Câmara dos Deputados que resultou na indicação política de 

ANDURTE DE BARROS DUARTE FILHO para o cargo de 

Diretor de Mercado Consumidor da Petrobras Distribuidora SI A. 

A partir de então, o parlamentar passou a exercer considerável in-

fluência, em nome do PT, sobre a BR DISTRIBUIDORA. 

A ascendência de VANDER LUIS DO SANTOS LOUBET 

sobre a sociedade de economia mista federal é indicada pelos re

gistros de entrada do Deputado Federal nos prédios da Petrobras 

Distribuidora SI A. Existem visitas anteriores a 2009, o que aponta 

no sentido de que, antes mesmo da nomeação de ANDURTE DE 

BARROS DUARTE FILHO, o parlamentar já tinha interesses es

cusos diversos relacionados à BR DISTRIBUIDORA. No en-

tanto, os acessos se intensificaram principalmente nos anos de 

2011,2012,2013 e 2014 (fls. 491/493 do Inquérito n. 3990/DF): 

Registros de Acesso à DR DISTRIBUIDORA: 

Pessoa Data 

V~ndcr Luis dos Santos Loubet 26/10/2004 

V~nder Luis dos Santos Loubet 06/06/2005 

V~nder Luis dos Santos Loubet 19/09/2005 

V,lllder Luis dos Santos Louba 27/03/2006 

Vander Luis dos Santos Loubet 04/05/2006 

V;mder Luis dos Santos Loubet 30/10/2006 

Vandcr Luis dos Santos Louhet 13/11/2006 

Vanclcr Luis dos Sautos Loubet 09/02/2007 '-
'\ 
~~ 
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V;lnder Luis dos $;mtos LOllbet 01/0312007 

Vanrler Luis dos Santos Loubet 10/0412007 

Vanrlcr Luis dos Sailtos LOllbet 29/0512007 

V;mdcr Luis dos Santos LOllbet 10/08/2009 

Vander Luis dos Samo$ LOllbct 22/1012009 

Vander luis dos Santos Louhct 20/05/2010 

VJnder Luis dos Santos LOllbet 25/03/2011 

V.1lldcr Luis dos SanlOS LOllhet 09/06/2011 

V;mder Luis dos SanlOS LOllhet 29/09/2011 

V~nder Luis dos Santos LOllhet QH/1212011 

Vmder Luis dos Santos Loubct 23/08/2012 

Vmder Luis dos Santos Louhct 26/11/2012 

Vandcr Luis dos SanlOS LOllbet 25/04/2013 

Vander Luis dos Santos Loubet 13/0512013 

Vander Luis dos Santos Loubet 07/1112013 

Vander Luis dos Santos Loubet 2.."1/0112014 

V .. nder Luis dos Santos Loubet 13/0212014 

V<lllder Luis dos Santos Loubet 27/0212014 

Vander Luis dos Santos Loubet 21/0812014 

Não por acaso, a partir da fase pública da "Operação Lava 

Jato", em março de 2014, quando ocorreu a prisão de ALBERTO 

YOUSSEF, praticamente não se verificam mais registros de acesso 

de VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET à BR DISTRI-

BUIDORA. Isso é mais um indicativo de que o parlamentar fre-

quentava a sociedade de economia mista apenas ou 

principalmente para tratar do esquema de corrupção e lavagem de 

dinheiro em que estava envolvido. 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, agindo como 

representante do partido dos Trabalhadores em relação à BR DIS

TRIBUIDORA, recebeu significativas vantagens pecuniárias in-

devidas de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI 

RAMOS, por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, entre 2012 e 
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2014, para deixar de exercer a função parlamentar de fiscalização 

sobre a administração federal e permitir a livre atuação da organi

zação criminosa voltada à prática de crimes de peculato, corrup

ção de agentes públicos e lavagem de dinheiro no âmbito da 

Petrobras Distribuidora SI A. 

NESTOR CERVERÓ, em seu Termo de Colaboração n. 

11/12, apontou o Deputado Federal VANDER LUIS DOS SAN-

TOS LOUBET C0l110 beneficiário de propina no esquema crimi

noso implantado na BR DISTRIBUIDORA: 

( ... ) QUE ANDURTE DE BARROS DUARTE FILHO 
foi indicado para a Diretoria de Mercado Consumidor pela 
bancada do PT na Câmara dos Deputados; ( ... ) QUE, em 
2010, logo depois das eleições, foi feita uma reunião de 
"acerto geral", no Hotel Leme Palace, convocada por PE-
DRO PAULO LEONI RAMOS (representando FER
NANDO COLLOR DE MELLO), CÂNDIDO VACA
REZZA e DELCÍDIO DO AMARAL; QUE participaram 
dessa reuniào o declarante, ANDURTE DE BARROS DU
ARTE FILHO,JOSÉ ZONIS e LUIS CLAUDIO CASEI-
RA SANCHES, ou seja, os diretores da BR DISTRIBUI
DORA, além dos políticos mencionados; QUE ficou acerta-
do que ANDURTE DE BARROS DUARTE FILHO, por 
meio da Diretoria de Mercado Consumidor, arrecadaria 
propina destinada à bancada do PT na Câmara dos Deputa-
dos, especialmente aos Deputados Federais CÂNDIDO VA
CAREZZA, VANDER LOUBET, JOSÉ MENTOR, AN-
DRÉ VARGAS e JILMAR TATTO; QUE o declarante 
sabe que a Diretoria de Mercado Consumidor tratava dos 
grandes consumidores de combustível; QUE o declarante 
sabe que nas negociações da Diretoria de Mercado Consu-
miqor havia cobrança e pagamento de propina; QUE no en-
tanto o declarante não sabe indicar contratos específicos em 
que isso tenha ocorrido; QUE o declarante acredita que os 
repasses de propina nessa diretoria ocorriam sem atuação de 
operadores; QUE inclusive VANDER LOUBET tinha uma D 

- &V 
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proximidade muito grande com ANDURTE DE BARROS 
DUARTE FILHO; ( .. V 

Para o recebimento dissimulado e disfarçado dos valores ilíci-

tos, o Deputado Federal VANDER LUIS DOS SANTOS LOU-

BET utilizou seus familiares, especialmente sua esposa ROSELI 

DA CRUZ LOUBET e seu cunhado ADEMAR CHAGAS DA 

CRUZ, além da sócia desse último FABIANE KARINA MI

RANDA AVANCI. A estratégia de ocultação das quantias prove

nientes do delito de corrupção foi descoberta pelas investigações . 

6.1. Recebimentos de propina por melO de Adernar 

Chagas da Cruz e Fabiane Karina Miranda Avanci 

ADEMAR CHAGAS DA CRUZ é cunhado do Deputado 

Federal VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET. Ele é irmão 

de ROSELI DA CRUZ LOUBET, esposa do parlamentar. 

Além disso, ADEMAR CHAGAS DA CRUZ atua como ad

vogado de VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, inclusive 

representando-o em processos eleitorais, como prestações de con-

tas perante a Justiça Eleitoral. ADEMAR CHAGAS DA CRUZ 

tinha urila sociedade advocatícia com seu irmão VIVALDO CHA-

GAS DA CRUZ, formando o escritório CHAGAS E CRUZ 

ADVOCACIA (CNPJ n. 11.463.351/0001-55). Nesse escritório 

trabalhava a também advogada FABIANE KARINA MIRANDA 

9 As investigações do Inquérito n. 3990/DF somente reuniram elementos 
sobre o repasse de propina ao Deputado Federal VANDER LUIS DOS 
SANTOS LOUBET, não havendo sido obtidos dados concretos sobre o 
pagamento de vantagens indevidas a outros parlamentares, 
descartando, contudo, essa possibilidade. 
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AVANCl. Mais recentemente, ADEMAR CHAGAS DA CRUZ 

desfez a sociedade com seu irmão VIVALDO CHAGAS DA 

CRUZ e se associou a FABIANE I<ARINA MIRANDA 

AVANCI, dando origem ao escritório CHAGAS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (mantendo o mesmo CNPj n. 11.463.351/0001-

55). 

Além de advogado do Deputado Federal VANDER LUIS 

DOS SANTOS LOUBET, inclusive na área eleitoral, ADEMAR 

CHAGAS DA CRUZ trabalha como uma espécie de "caixa de 

campanha" do parlamentar. Ele capta recursos e paga despesas de 

eleições de VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET, manipu-

lando muitas vezes valores de origem ilícita. Outrossim, ADE-

MAR CHAGAS. DA CRUZ chega a auxiliar diretamente o 

Deputado Federal VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET 

nas atividades espúrias do parlamentar. Realmente, a análise dos 

registos de acesso à BR DISTRIBUIDORA revela ao menos 

duas visitas de ADEMAR CHAGAS DA CRUZ (fls. 498 e 502 

do Inquérito n. 3990/DF): 

Registros de Acesso à BR DISTRIBUIDORA: 

Pessoa Data 

Ade.ll\<lr Chag~s da Cruz 13/0212014 

AdelllJ.r Chagas da Cruz 02/0712014 

O primeiro registro de acesso de ADEMAR CHAGAS DA 

CRUZ à Petrobras Distribuidora SI A coincide com uma visita de 

VANDER LUIS DO SANTOS LOUBET à sociedade de ecol1o-

j) 
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mia mista federal em questão. Ambos se reuniram com ninguém 

menos do que ANDURTE DE BARROS DUARTE FILHO, 

Diretor de Mercado Consumidor indicado para o cargo pelo Par

tido dos Trabalhadores. 

Ademais, o advogado ADEMAR CHAGAS DA CRUZ aca

bou sendo o principal intermediário de VANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET para o recebimento de propina repassada por 

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, por 

meio de ALBERTO YOUSSEF. Em seu interrogatório, PEDRO 

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS esclareceu ter 

amizade antiga com ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, formada 

por ocasião de negociatas realizadas no Mato Grosso do Sul: 

"QUE conhece ADEMAR CHA.GAS DA CRUZ da época em que 

mantinha o projeto da EXTRA BIOENERGIA; QUE ADEMAR 

prestava um suporte pessoal e jurídico ao declarante quando de suas 'an

danças' pelo Mato Grosso do Sul, tendo se tornado seu amigo pessoal; 

QUE acredita que não tenha constituído formalmente ADEMAR 

CHA.GAS DA CRUZ em qualquer processo, não lhe tendo auto/gado 

poderes específicos; QUE o trabalho realizado por ADEMAR se dava em 

nível de consultoria; QUE nunca remunerou ADEMAR por esse apoio 

que lhe era fornecido" (fls. 399 do Inquérito n. 3990/DF). Por outro 

lado, ADEMAR CHAGAS DA CRUZ tem registros de entrada, 

no final de 2013 e início de 2014, no escritório que ALBERTO 

YOUSSEF mantinha na GFD INVESTIMENTOS LTDA., con

soante Informação Policial n. 37/2015 (fls. 438/441 do Inquérito 

n.3990IDF): 
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Registros de acesso aos escritórios de Alberto Youssef: 

Pessoa Escritório Data 

Ademar Chagas da Cruz GFD (Rua Renato Paes de 06/11/2013 
Barros, n. 778, São PauJo/SP) 

Ademar Chagas da Cruz GFD (Rua Renato Paes de 05/12/2013 
Barros, 11. 778, São Paulo/SP) 

Adclllar Chagas da Cruz GFO (Rua Renato Paes de 13/01/2014 
Barros, n. 778, São P.lUlo/SP) 

Adclllar Chagas da Cruz GFD (Rua ReJlato Paes de 23/0112014 
Barros,n. 778, São Paulo/SP) 

o relacionamento nao só familiar, mas também financeiro 

entre ADEMAR CHAGAS DA CRUZ e o Deputado Federal 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET é evidenciado até 

mesl11.0 pelas prestações de contas eleitorais do parlamentar. Nas 

eleições. de 2010,VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET de-

clarou ter feito dois pagamentos, um de R$ 170.482,85 (cento e 

setenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco 

centavos) e outro de R$ 119.517,15 (cento e dezenove mil, qui

nhentos e dezessete reais e quinze centavos) ao escritório CHA-

GAS E CRUZ ADVOCACIA (CNP] n. 11.463.351/0001-55). 

Nas eleições de 2012, nas quais se candidatou sem sucesso à Pre

feitura Municipal de Campo Grande, VANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET declarou ter feito um pagamento, de 

R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), ao escritório CHA-

GAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNP] n. 

11.463.351/0001-55) (Does. 9, anexos à cota de encaminhamento 

da denúncia). 

O afastamento do sigilo bancário de VANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET e ADEMAR CHAGAS DA CRUZ tam-
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bém revelou operações financeiras diretamente realizadas entre 

ambos (Does. 8, anexos à cota de encaminhamento da denúncia, 

especialmente Relatório Tipo 4 do SIMBA): 

Bcneficiado 

Adelll~r Chagas da 
Cruz 

Adcmar Chagas da 
Cruz 

Total 

Transferências bancárias de Vander Loubet: 

Valor Data 

RS 400,00 16/1112010 

RS 37.000.00 01/0212013 

R$ 37.400,00 

Tipo de operação Conta de destino 

Transferência 011 tine Coma 116238, 
agênc.ia 3497,clo 
Banco do Bmi!. 

11:.0 Conta 1000202Rt3, 
agência 1979, da 
Caixa Ec.onômica 

Federal . 

Transferências bancárias de Adenlar Chagas da Cruz: 

Bcneficiado Valor Data Tipo de operação Conta de destino 

Vander Luis dos R$ 2.200.00 28/041200H Transferência Cont<l71Hl!)(,O, 
S;lIlLOS Loubet agência 1518,do 

Banco Real. 

Vallder Luis dos R$ 1.950.00 19/0512008 Transferência Cauta 71R19óO, 
Santos LOllbct agência 15lH,do 

Banco Real. 

Vallder Luis dos RS 2.000.00 23/0912013 TEV Conta 1002556673, 
Santos Loubet agencia 2223,da 

Caix;l Er.ollômica 
feder"l. 

Vallder Luis dos R$ 1.000.00 23/0912013 TEV Couta 1002556673, 
Santos LOllbet agência 2223, da 

Caixa Econôlllic.a 
Federal. 

Total RS 7.150,00 

Nesse contexto, entre 2012 e 2014, em datadas não especifi

cadas, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS 

ordenou que ALBERTO YOUSSEF entregasse R$ 350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais) ou R$ 400.000,00 (quatrocentos 

mil reais) em dinheiro ao advogado .ADEMAR CHAGAS DA 

CRUZ, quantia essa que se destinava, em última instância, a VAN-

DER LUIS DOS SANTOS LOUBET. ALBERTO YOUSSEF 
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determinou que seu transportador de dinheiro RAFAEL AN

GULO LOPEZ fosse entregar o dinheiro em Campo Grande, ca

pital do Mato Grosso do Sul. RAFAEL ANGULO LOPEZ fez o 

repasse de valores por meio de duas entregas, realizadas na sede do 

escritório CHAGAS E CRUZ ADVOCACIA, tendo as cédulas 

sido recebidas por FABIANE KARINA MIRANDA AVANCl. 

Depondo sobre os fatos, RAFAEL ANGULO LOPEZ afirmou: 

"QUEfoi duas vezes para Campo Grande/MS, em 2012 e/ou 2013, 

a 111mldo de ALBERTO YOUSSEF; por llOOS domésticos, em uma casa 

procurar ·um adllogado; QUE não se recorda o liame de ADEMAR 

CHAGAS DA CRUZ; (. . .) QUE não foi recebido pelo advogado in

dicado pelo YOUSSEl~ mas por uma advogada, que aparentalla ter cerca 

de trinta anos; QUE indagado se o nome era r'ABIANE respondeu que 

sÍln; QUE indagado se poderia ser T"'f1BIANE KARINA MIRANDA 

AVANCI, que em pesquisa se verificou trabalhar junto com ADEMAR 

CHAGAS DA CRUZ, respondeu que pode ser; QUE l1as duas opor

tlmidades entregou os valores em espécie para a referida advogada; QUE 

l1a primeira llez levou entre cento e cinquel1ta e duzel1tos mil reais; QUE 

na segunda llez levou duzentos mil reais, ela cO/geriu os valores, tendo de-

morado bastante (. . .)" (fls. 312/313 do Inquérito n. 3990/DF). Na 

oportunidade, RAFAEL ANGULO LOPEZ reconheceu o imóvel 

da entrega como sendo o localizado na Avenida Raul Pires Bar

bosa, n. 1086, Chácara Cachoeira, Campo Grande, Mato Grosso 

do Sul, exatamente a sede do escritório CHAGAS E CRUZ AD

VOCACIA, consoante Informação Policial n. 0072015 (fls. 

418/430 do Inquérito n. 3990/DF). 
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Embora RAFAEL ANGULO LOPEZ tenha feito menção 

apenas aos anos de 2012 e 2013, ele também foi à capital do Es

tado de Mato Grosso do Sul para efetuar entrega de dinheiro em 

2014. Com efeito, informações prestadas pela companhia aérea 

GOL evidenciam que ele viajou de São Paulo a Campo Grande 

em 23 de janeiro de 2014, tendo retornou na data seguinte, em 24 

de janeiro de 2014, o que indica que foi ao destino apenas para 

entregar valores em espécie, retornando logo em seguida (Does. 5, 

anexos à cota de encaminhamento da denúncia). 

Além disso, em 06 de novembro de 2013, seguindo instru-

ções de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RA

MOS, ALBERTO YOUSSEF, por meio da empresa ARBOR 

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, transfe-

riu R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para a empresa PE

REIRA E MOURA LTDA., com o o~jetivo de pagar dívidas de 

campanha de VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET à Pre

feitura Municipal de Campo Grande nas eleições de 2012, as quais 

haviam sido contraídas por ADEMAR CHAGAS DA CRUZ. Eis 

o comprovante da operação (fls. 33 do Apenso I do Inquérito n. 

3990/DF): 
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A empresa PEREIRA E MOURA LTDA. pertence a famili

ares do Deputado Estadual JOSÉ ALMl PEREIRA MOURA, 

conhecido como CABO ALMI, também do Partido dos Trabalha-

dores e aliado político de VANDER LUIS DOS SANTOS LOU

BET, consoante Informação Policial de fls. 633/637 do Inquérito 

n. 3990/DF. Inclusive, MElRE BONFIM DA SILVA POZA afir-

mau durante as investigações que foi procurada por um advogado, 

o qual tentou convencê-la a dizer que o pagamento a tal empresa 

se referia à compra de um pacote turístico, quando na verdade se 
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tratava do pagamento de uma dívida de VANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET, conforme depoimento de fls. 634 do Inqué

rito n. 3990/Df 

Na mesma data de 06 de novembro de 2013, seguindo ins-

truções de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RA

MOS, ALBERTO YOUSSEF, por meio da empresa ARBOR 

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, transfe-

riu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a empresa AC

CORDE PRODUÇÃO DE .AUDIOVISUAIS LTDA.,com o 

objetivo de pagar despesa de campanha de VANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET à Prefeitura Municipal de Campo Grande 

nas eleições de 2012, tendo o parlamentar encarregado ADEMAR 

CHAGAS DA CRUZ de pagá-la. Eis o comprovante da operação 

(fld2 do Apenw I do In9"'Ó'" n. 3990/ D F),~ 
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A ACCORDE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS LTDA. 

consta COlUO fornecedora da campanha de VANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET nas eleições municipais de 2012 (Does. 9, 

anexos à cota de encaminhamento da denúncia): 

N° Controle: 0001390514M51974045 Data Entrega: 28/05/2013 

Fornecedor CPF/CNPJ Data' Valor R$ Beneficiário/contratante 

fACCORDE ..... 10.87.8 .. 724/0 07/10/201500.000,00.1 .. 3 .. - VAN. DER LUIZ D. OS s~·roS·.·:. 'd, •.• 
IPRODUC~DE. 001;96,1' .2,. '.,-"".c. ,LOUBET,,:.CAMPO GRANDE - Pr~fe!to 
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ACCORDE 
PRODUCAO DE 10.878.724/0 15/07/201 
AUDIOVISUAIS 001-96 2 

. 13 - VANDER LUIZ DOS SANTOS 
771.000,00 LOUBET _ CAMPO GRANDE - Prefeito 

LTDA- ME 

Total de Despesas R$ 1.271.000,00 

A empresa confirmou que os valores recebidos se referiam à 

remuneração por serviços prestados a VANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET em 2012, conforme documentos de fls. 

666/692 do Inquérito n. 3990/DF. A empresa, inclusive, informou 

que os serviços custaram um valor maior do que o informado na 

prestação de contas eleitorais do candidato. 

Por outro lado, por volta de 23 de dezembro de 2013, se

guindo instruções de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE 

LEONI RAMOS, ALBERTO YOUSSEF, por meio da empresa 

ARBOR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL 

LTDA, transferiu um total de R$ 342.366,00 (trezentos e quarenta 

e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais) para a pessoa fisica de 

ALEXANDRE FROZINO RIBEIRO, mediante três operações 

nos valores individuais de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), 

R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e R$ 122.366,00 (cento e 

vinte e dois mil e trezentos e sessenta e seis reais), com o objetivo 

de pagar dívidas de campanha de VANDER LUIS DOS SAN

TOS LOUBET à Prefeitura Municipal de Campo Grande nas 

eleições de 2012, as quais haviam sido contraídas por ADEMAR 

CHAGAS DA CRUZ. Eis o extrato da conta bancária de destino 

das quantias, apresentado pelo próprio beneficiário: 
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[I,~, I1':Hr\17.1 
UII.2:rIS 1If.1.oofl.·m:!fliOR 
7.~!1i"i'I::t "":~! ..... /~ 

. oPI.,mf""""","â:'o::o 
,~ 

e,+ .... .y ~, ~- ..la ~ .. L-...-.w 

e '--f"" ~ J. I'" >, o) rJI1.. .2.0 1 S • 

b '-
--;;'~- - ' .. 

I1Lt$.,4,iFr:, fA>'l; ....... ,HJ(rA:il 

(hdh(flO ~1fl'$1 ~ldo>llt$) 
1.a&t7!' ... ""O 

;4U?1,22 ~'I.,I,1Iol 

Houve participação nos fatos de FABIANE KARINA MI

RANDA AVANCI, como indicam as mensagens trocadas por via 

telefônica entre ALBERTO YOUSSEF e ADEMAR CHAGAS 

DA CRUZ, relativas à operação em referência (Apenso 11 do In

quérito n. 3990/DF): 

D" • .I Horo, 21.11212013 13:35:17 
Din-ç •• , Origi=da 

.~'"' PRIMO(primo) - 27&6a30 
Contato: A~demu) - 197ed05d 
l\hnsagem: Bo~ tarde segnnda 1 hora care da manha com dr rilbiana 
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ID,48522 
P.cot., BRCR-I 3OS23-004_155-2013 _20131223181 J38.zíp 
D." / Ho .. , 23/1212013 16:12:24 
Dire-çno: Recebida 
Ah .. , PRlMO(primo) - 27Sdw. 
Conto to, Ad==(Ad""""r) -797.d05d 
Uen-sagem! E 13 c,a,fi!.? 

ID,48767 
P.,ot., BRCR-13OS23-004_155-10 13_20131224003417 _fuIlrip 
Dat. / Hor .. 23/1212013 16:18:25 
Dire:fno: Originada 
AI"" PRlMO(Primo) - 27&W. 
CODt::dO: Ademar(Ademar) - 797ed05d 

Inquérito rI. 3990/])/ 

Mensagf'm! Me pasSe um JlUDJefO de tel que comiga falar com VtIcê pa5-S~ do hotel 

ID,48768 
P •• ot., BRCR-13OS23-004_155'1013_10131224oo3417_fullrip 
Dat .. ! Hora: 2311212013 16:19:19 
Dir.çâo: R.eceblda 
AI, .. , PRlMO(primo) - 27&6.3. 
Contato: AdeIIW"(AdeJIJal'"} - 791ed05d. 
UeÍls:'Igem: mo quer:falar com a ad,,·o,g,..da din!to? 

ID,48769 
Pacot., BRCR-130823-004_155-20 13_20131224003417 _fullripj 
Da" / Hom: 23/l2l2013 16:20:58 
Dir+çno: Origin.acb 
AI, .. , PRlMO(Primo) - 27&W. 
Contato: Ad~dem.uj - 797ed05d 
Mensagem: \ÕU r. com elA ligarei em 30 minutCY.> 

ID,48770 
Pacote, BRCR-I30S23-004_155'2013_20131224oo3417_fullrip 
Da" / Hor .. 23/1212013 16:21:31 
Dinçno: OJiPnada 
AI,.., PRlMO(Primo) - 27&W. 
CODt:do: Adeuw{Ademar) · 797ed05d 
Mensagem~ Pp 

ID,48650 
Pacot., BRCR-13 0823 -004_155-1013_20131223 224640.rip 
Dnht J Hom: 13!l2J2013 20:33:17 
DiftS'ão: Originada 
Ah .. , PRlMO(primo) - 27&603. 
Confafo: Ad.emn(Ademn) - 797ed.OSd 
l\f,pns:.\g~m: Boa ,norte preciso da cont2 do5. 340 000 como 0<110 conseguimo':> tomar caCe hoje com a 
f;r;bi.m.a nao con..segui pegou:a conta me p~ p~:ra fAZE'r.ammh.a -cedo '5em falta e am.:anh4II vou lig;u p4Iõ! 

&biana pan combinar o care m.ais pn!C!50 da CXlma para I1!.5Dh'l!r isso cedo teMo ate as 10 pô!r.J 11!.!loker 
.. bS; 
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IDo 49517 
Pn<ot.: BRCR.-130823-004_155-2013_20131226003822jlllLrip 
D ••• / Ho ... : 25/12120131353050 
~r~çno:~da 
AI",: PlUMO(Primo) - 27~3. 
CODt::tfO: A-demar(AdetllõU') - 797ed05d 
1o.{em"gem: E~ou em "ugem ,"olhndo õt sp pua ll!!iOh-er e~se d~ "'"OU ú1a.r c:cm você amznhõt 

ID: 49518 
Pn<ot.: BRCR-130823-004_155-2013_20131226003822_fuIlrip 
D.t.1 Hor .. 25/12120131354:25 
Di ....... , Originada 
AI, .. " PRlMO(primo) - 278.1;.3. 
Contaf(l: AdemM(Ad.emn) - 797ed.05d 
A:lf!:ns~gem: A55Wlto conta (':'4)lT~ ja :resolvido ro f.aIt.ando õl:>SlUlto clt f'.ab:i3na 

Ainda sobre esse fato, em 16 de outubro de 2013,VANDER 

LUIS DOS SANTOS LOUBET efetuou três depósitos por meio 

de cheques emitidos a partir de sua conta n. 317454, agência n. 

2100, do Banco Bradesco, em favor de ALEXANDRE FRO

ZINO RIBEIRO. Os valores e as circunstâncias indicam que se 

trata de pagamento de juros do empréstimo contraído no caso 

(Does. 8, anexos à cota de encaminhamento da denúncia, especial-

mente Relatório Tipo 4 do SIMBA,): 

Pagamentos, feitos por Vander Loubct: 

Beneficiado Valor Data Tipo de operação Conta de origem 

Alexandre FroZÍno R$ 3.000,00 16/1012013 Cheque Conta 317454, 
Ribeiro agênc.iOl 2100. do 

Banco Br;lncsco 

Alexandre Fr07:ino RS 3.000,00 16/1012013 Cheque Conta 317454, 
H-ibeiro :\gênál 2100, do 

Banco nrarlc~co 

Alex:mdre Fro~j!lo R$3.000,00 16/10/2013 Cheque Conta 317454, 
Ribeiro ilg<:llcia 2100, do 

Banco Brarlesco 

Total RS 11.500,00 

6.2. Recebimentos de propina por meio de Roseli da 

Cruz Loubet 
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ROSELI DA CRUZ LOUBET é esposa do Deputado Fede

ral VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET. Ele é irmã de 

ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, advogado e "caixa de campa-

nha" do parlamentar. 

Além de esposa do Deputado FederalVANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET, ROSELI DA CRUZ LOUBET atua como 

U1na espécie de captadora de recursos de campanha do parlamen

tar. Nessa atividade, ela conta com o auxílio de seu irmão ADE-

MAR CHAGAS DA CRUZ. 

O relacionamento não só conjugal, mas também financeiro 

entre ROSELI DA CRUZ LOUBET e o Deputado Federal 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET é evidenciado até 

nl.esl11o pelas prestações de contas eleitorais do parlamentar. Nas 

eleições de 2010,VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET de-

clarou ter recebido no total R$ 11.797,72 (onze mil, setecentos e 

noventa e sete reais e setenta e dois centavos) de ROSELI DA 

CRUZ LOUBET. Nas eleições de 2012, nas quais se candidatou 

sem sucesso à Prefeitura Municipal de Campo Grande, VANDER 

LUIS DOS SANTOS LOUBET declarou ter recebido no total 

R$ 16.680,00 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais) de RO

SELI DA CRUZ LOUBET. Nas eleições de 2014, VANDER 

LUIS DOS SANTOS LOUBET declarou ter recebido no total 

R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais) de ROSELI DA CRUZ 

LOUBET, 
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o afastamento do sigilo bancário de VANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET e ROEU DA CRUZ LOUBET também 

revelou ·operações financeiras diretamente realizadas entre ambos: 

O afastamento do sigilo bancário de VANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET e ROSEU DA CRUZ LOUBET também 

revelou operações financeiras diretamente realizadas entre ambos. 

ROSEU DA CRUZ LOUBET, inclusive, é procuradora de VAN

DER LUIS DOS SANTOS LOUBET na conta n. 317454, agên

CIa 21 Cio, do Banco Bradesco (Does. 8, anexos a cota de 

encaminhamento da denúncia, especialmente Relatório Tipo 4 do 

51MBA): 

Transferências bancárias de Vander Loubet: 

Beneficiada Valor Data Tipo de operação Conta de destino 

Rosdi da. Cruz R3 1.000,00 02/0112008 Transferência 011 line Conta H7HS66H9, 
Lotlbet agência 3497, do 

Ranco do BrasiL 

Roseli ela Cruz RS 1.500,00 02/0112008 1i:ansfcrencia on Jinc Coma. H7H566H9. 
Loubet agência 3497, do 

Bauco do BrJ,sil. 

RoscJi da Cruz RS 1.500.00 24/01/2008 Transrerência ollline Conta H7H566H9, 
Loubet agência 3497. do 

Danca do BrJsil . 

Roscli da Cruz RS 1.000.00 12102/2ooR Transferência 011 line Com:! 87856689, 
Loubet agência .3497. do 

Banco do Br~sil. 

Roseli da Cruz RS 1.000.00 13/02/2008 Transferência ou lille Conta 87856689, 
LOllbet agência 3497,do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 1.000.00 20/0212008 lransferência 011 line Conta 87856689, 
Loubct agência 3497, do 

Banco do BrJsil. 

Ro~eli (la Cruz lU ].000,00 21/02/200H Transferência 011 line Conta 87856(,89. 
LOllbcl agê-nci:t 3497, do 

Banco do Brasil. 

R oseli da Cruz RS 1.000,00 29/021200H Transferência OlI linc Collta 87856689. 
Louhct agencia 3497, do 

Banco do Bra$il. 

R oseli da Cruz RI 500,00 31/031200" Tramrerênci:l online Conta H78566~9, 
Loubet ag:;:l1cia 3497.do 

Banco do Brasil. 
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Rascli da Cruz RS 1.000.00 07/0412008 Transferência ollline Conta R7856689. 
Loubct agência 3497, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 1.000.00 06/0512008 Transferência Conta HOOI058, 
Loobet agência 1518, do 

Banco Re<ll. 

Roscli da Crm; RS 1.000.00 09/05/2008 T rallsfcrellcia on line Conta 87H56(iS9. 
Loubcl agência 3497, do 

B;lIlCO do Brasil. 
-

Rascli d;:l Cru? RS 100.00 27/05/2008 Transferência on linc Conta 8785ó(i89. 
LOtlbct agência 3497, do 

Rmco 00 Brasil. 

Rascli da Cru? RS 1.000.00 27/05/2008 Transferência ou line Conta 878S(,6H9, 
Loubct agência 3497, do 

E,mco do Brasil. 

Rascli da CrU?, RS 800,00 20/0612008 Trall5fcrência 011 tine Conta t:l7H56689. 
Loubcl agência 3497, do 

Banco do Brasil. 

Raseli da Cruz RS 5.000,00 24/Q6I2QOH Transferência 011 lille Cont:!. 87HSfi689, • Loubet ;lgêncl;l 3497.00 
Danco do Brasil. 

Roscli da ~rU7, R$ 2.000.00 28/071200X lransferência ou line Conta 87856689, 
l.oubct agência 3497, do 

flanco do Brasil. 

Roseli da Cruz R$ 2.000,00 25/0H1200H Transferência 011 line COllt:l 87856689, 
Loubl't <lgellcia 3497, do 

Banco do Brnsil. 

Roseii da Cruz R$ 300,00 09/0912008 Transferência 011 line COlll<l87856689, 
Loubet <lgêllcia 3497. do 

B~llco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 1.000,00 171101200X Tr~tlsferênci<l ou lille Cont:! 871-156689, 
Loubet <lgêllcia 3497,do 

Banco do Bt<lsil. 

R osdi da Cruz RI 800,00 25/1112008 Transferência 011 line Conta 87856689, 
Loubet ~gência 3497. do 

B:!llco do Brasil. 

Rosdi d~ Cruz lU 100,00 25/1112008 1ransferenci<l ou line Conta 87856689, 
Loubet agência 3497, fio • Banco do Br.lsiL 

Raseli d<l Cruz RS 2.000.00 08/12/2008 Transferência 011 Une Conta 87856689, 
Loubet :Igência 3497, do 

Banco do flulsil. 

Roscli da Cruz RI 1.000.00 111121200H Tr.msferéncia 011 line Conta 87856689, 
Louhct agêl1cia 3497, do 

lhllco do BrasiL 

Roseli da Cruz RI 1.200,00 16/1212008 Transferência ou tine Cont<l8785ó689, 
LOl1bet agência 3497, do 

Banc.o do lirasiL 

Roseli da Cruz RI 1.000,00 27/0112009 lbnsferência 011 line COnL~ 8785ó689, 
Loubet agência 3497, do 

B~IlCO do BrasiL 

Roseli da Cruz RI 1.000,00 10/0212009 Transfcrência ou line Conta 87856689, 
Loubct agênci:l 3497, do 

Banco do Ht<l.sil. 

Roseli da Cruz RI 500,00 10/0212009 "Jhllsfcrênl:ia ou line Conta 87856689, 
Loubet agênci:l 3497, eto 
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B:l1lCO do Brasil. 

Rosdi da Cruz RS 1.000,00 20/03/2009 Transrerência 011 lille Conta 87856M~9, 
LOllbel agência 3497, do 

B:H1CO do Brasil. 

Roseli ,'\:l CnlZ 11.$ 1.000,00 24/0312009 Transferência 011 lillc Conta 878S6(i89, 
LOllbet agência 3497. do 

Banco do Br:lsil. 

Roseli dn Cmz 11.$ HOO,OO 30/03/2009 Tr.U1sferência OH lille COllt.1 87856689, 
Loubet agência 3497. do 

Banco do Brasil. 

Roscli d:! Cruz 11.$ 1.000,00 29/04/2009 Transferência on lille Conta H78566H9, 
Lollbet agêllcia 3497, do 

Banco do BrasiL 

Roseli d:! Cruz 11.$ 500,00 29/04/2009 Tr;msfcrência 011 linc Coma 878566H9, 
LOLlhet agência 3497, do 

Banco <lo Br:lsil. 

• Roseli d;l Cruz 11.$ 500,00 18/05/2009 Tr;msfcrência on line Conta 878566R9, 
Louhct :lgência 3497, do 

Banco do lll<lsiJ. 

Rosdi da Cruz 11.11.500,00 22/05/2009 Ibmlcrência 011 linc Conta 87856689, 
Loubet agencia 3497, do 

Banco do Brasil. 

Rosdi da Cruz Ri 460,00 25/0512009 Crédito autorizado Conta H785668Y, 
Loubet :Igênci<l 3497, do 

Banco do Brasil. 

Roscli da CrU7. RS 50,00 27/0512009 Crédito autori7.:ldo Conta 87856M~9, 
Loubct agênciól 3497, do 

Banco do Brasil. 

Roscli da Cru? 11.$ 600,00 15/06/2009 TrólllSferência on ]ine Cantil 87856(189, 
Loubet agência 3497, do 

Banco do Bmil. 

Roscli dói Cruz RS 1.000,00 24/06/2009 Transferencia 011 line Conta 8785ó(iH9, 
Loubet agência 3497, do 

Banco do Brasil. 

Roscli da Cruz 11.$ 30.000,00 03/07/2009 Transferência on lille Conta 87856689. 
Loubet agência 3497, do 

Banco do Brnsil. 

Roseli d:l Cruz 11.$ 3.000,00 06/0712009 Transferência 011 line Coma H78566H9, 
Loube.t ;lgênóa 3497, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz 11.$ 1.000,00 20/0712009 Transferência ali Jine Conta 87856689, 
Loubet agência 3497, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz 11.$ 200,00 20/0812009 Transferência 011 tine Cont:l 87856689, 
LOllbct agência 3497. do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz 11.$ 1.000,00 24/0812009 Tral!Sfcrêucia 011 line Com;1 87856(189. 
Loubt'"t agência 3497. do 

Banco do Brasil. 

RoseJi da Cruz 11.$ 100,00 24/0812009 Transferência 011 !inc Conta 87856689, 
Loubet agência 3497, do 

lhnco do Htdsil. 

Roseli d;1 Cruz RS 200,00 25/0812009 Crédito autorizado Contól 87856689, 
I.ollbct ;1!-,rência 3497, do 

Banco do Htdsil. 

Roseli da Cruz 11.$ 500,00 28/08/2009 Tr.lIIsferência Oll line Conta 87H566H9, 
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LOllbct agência 3497, do 
Banco do nr~siL 

Roseli da Cruz R$ 1.200.00 30/1112009 Transfcrênci~ ou lillc Conta R7H5(i689, 
LOllbct :l.gência 3497, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz R$ 1.000,00 14/1212009 Tr:msfcrência 011 line COIlta 87856689, 
Lotlbet ~gêllcia 3497, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz R$ 800,00 29/1212009 Transferência on linc Conta H7856(,89, 
Lotlbet agência 3497, do 

Rallco cio Brasil. 

Roseli da Cruz RS 1.000,00 30/1212009 Transferência on linc Conta 878S6(i89, 
LOllbet agência 3497. do 

Banco do BrasiL 

Roseli ria Cruz RS 2.000,00 09/0212010 Transferência on Jine Conta 87856689. 
Loubct agência 3497. do 

Banco do Br.lsil. 

Roscli da Cruz RS 30.00 25/02/2010 Transferência 011 linc Conta 8785(j689, 
Loubct agencia 3497, do • Bauco do Bmil. 

Roseli d;l Cruz RS 500,00 24/0312010 Crédito autorizado Conta 87H56689, 
Loubct agência 3497, clo 

Banco do Brasil. 

Rosc1i da Cruz RS 200,00 29/04/2010 Créclito autorizado Conta 87856689, 
Lanhet :\gêllcia 3497, do 

Banco do Brnsil. 

Roscli da Cruz RS 1.200,00 03/05/2010 Transterênci~ ou line Conta 8785(,689, 
Loubcl agencia 3497, do 

Banco do Br:l$iL 

Roscli da Crll7, RS 2.000,00 24/0512010 Tr~l1Sferêllcia Oll lillc Conta 871-156689, 
Loubet ~p:ência 3497, do 

Banco do BrasiL 

Roscli da Crm. RS 3.000,00 OHlO612010 Transferência on line Conta 87856689, 
Loubct agêucia 3497, do 

Banco do lirasiL 

Roseli da Cruz R$ 1.000,00 10/06/2010 Transferéncia on line COtlt~ 87856689, 
Loubet agência 3497, do 

Banco do Brasil. • Roseli da Cru? Ri 400.00 10/Ofi/2010 Crédito autorizarlo Cont;] 87856689, 
Loubct agência 3497, do 

Banco do BrnsiL 

Roseli da Cru? RS 1.000.00 23/0612010 Transferência 011 line Cont., 878%689. 
LOllbct agência 3497, do 

Banco do Brasil. 

Roscli da Cruz RS 1.000,00 21/07/2010 Transfcrência on line ConL' 878%689. 
Loubct agência 3497, do 

Banco do BrasiL 

Roseli d~ Cruz RS 5.000,00 23/0712010 Transferêucia 011 linc Conta 87856689. 
Loubet agência 3497. do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 350.00 30/0712010 Crédito autorizado Conta 87856689, 
LOllhet agência 3497. do 

Banco do Brasil. 

Roscli da Cruz RS 1.000,00 16/0812010 Transfcrência ou line Conta R78566R9, 
Louhct agência 3497, do 

Banco do Br~sil. 
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Roseli da Cruz R$ 2.000,00 02/0912010 Transferência OIl linc Com:! 8785(j689, 
LOl1bet :lgência 3497, do 

Banco do Brasil. 

Raseli da Cruz R$ 1.000,00 13/09/2010 Transferência on lim: COllt:l 87856(189. 
Louhet agência 3497, do 

Ranco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 2.000,00 06/1212010 Transferência 011 line Conta 87856689. 
Loubf't agência 3497. do 

Ihnco tio Brasil. 

Raseli da Cruz RS 2.000,00 09/12/2010 Trn.llsferência Dll Jine Conta 87856ó89. 
Loubet agência 3497, do 

Banco do Brasil. 

Raseli ela Cruz R$ 2.000,00 20/12/2010 Transferência 011 litle Conta 8785(1C,89, 
Loubet agência 3497, do 

Banco elo BrasiL 

R05cli da Cruz RS 1.000,00 23/1212010 1ransferência Oll Enc Conta 87856689, 
LO\1bcl agência 3497. do 

Banco do Brasil. 

Raseli da Cruz R$ 1.500,00 07/02/2011 Transferência 011 linc Couta 87856689, • Loubct agência 3497, do 
llanco do Brasil. 

Ruscli fi;!. Cruz R$ 3.000,00 14/0212011 Transferencia OH Une Cauta 87R56689. 
Loubet agencia 3497. rio 

Banco do Br~sil. 

Roseli da Cruz RS 2.000,00 21/0212011 Transferência 011 line Conta 878566R9, 
LOllbct agência 3497, do 

Banco do Brasil. 

Roscli da Cruz RI 2.000,00 25/04/2011 Transferenci;!. 011 line Conta 87S566H9, 
LOllbct agencia 3497,<10 

Banco do BrasiL 

Roscli da Cruz RI 2.000,00 28/0412011 Transfercncia on liue Conta R7856689, 
Loubet agência 3497, do 

Banco do Brasil. 

R oscli da Cruz RI 1.000,00 13/0512011 Transferência on li!le COI1l::' 87856689, 
Loubet agência 3497. do 

Banco do Brnsil. 

R osdi d:l Cruz RI 3.000.00 08/0612011 Transferência on line Conta 87H56689, 

• Loubct agência 341)7,00 
Banco do Brasil. 

Roseli da Cwz RS 2.000,00 21/0612011 1ransferênci" online Conta H78566H9, 
Loubct agência 3497, do 

lhnco do Brasil. 

Rosdi da Cruz lU 1.500,00 28/0612011 Transferência OIl lille Conta 878566H9, 
Loubet :lgência 3497, do 

Banco do Brasil. 

Rosdi da Cruz R$ 100,00 29/0612011 Crérlito alltoriz:ldo Conta 87R56689, 
Loubet agência 3497. do 

Banco do Bra~iI. 

Rosdi da Cruz RSI}OO,OO 07/0712011 Transferência on lille Conta 87856689, 
Loubet agencia 3497, do 

Banco rio Brnsil. 

Rosdi da Cruz RI 1.000,00 2210712011 Translercllcia 011 line Conta 87H56689, 
LOllbet agência 3497, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz R$ 2.500,00 25/0712011 Transfcrênci:t on liue Conta 878566R9, 
Loubct agência 3497, do 
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H<lIlCO rio Brasil. 

Raseli d:! Cmz RS 2.000,00 29/07/2011 TrallSrer~nci" Oll Jine Conta 87856689. 
Loubet agência 3497, do 

Banco no Brasil. 

Rose\i da Cruz RS 4.000,00 15/0812011 Transferênci<l on lille Conta H7856689, 
Loubet agência 3497, do 

Banco do Br:lsil. 

Raseli da Cruz RI 4.000,00 24/0812011 Transferénci:l on line Couta 87856689, 
LOllbet llgêllci~ 3497, do 

Banco do Brasil. 

Raseli da Cruz RS 60,00 26/08/2011 Transferência ou line COllla H7856689, 
LOllbct agência 3497, do 

Banco do Brasil. 

Raseli da Cmz RS 1.000,00 29/08/2011 Trallsferênc:ia on lille Conta 8785óó89, 
LOllbct agência 3497,do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RI 1.000,00 26/0912011 Trallsferênci3 011 lille Conta 87856689. 
Loubcl agê-ncia 3497, do 

Banco <lo Brasil. • Roseli da Cruz RI 800,00 27/0912011 1hnsferênc.ia on 1il1e Conta R7R566H9. 
LOLlbet agenc:ia 3497, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da çruz RI 800,00 28/0912011 Tramferência on line Conta 87H5(j689, 
LOllbel ~gêllcia 3497. do 

Ranco do Brasil. 

Roseli da Cru1. R$ 2.000,00 24/1012011 Transferência 011 line COllt~ 87~5()(j89. 

LOl1beL agência 3497. do 
Ranco do Brasil. 

Roseli da Cruz R$ 2.000,00 21/1112011 Transferência 011 line Conta 87856689, 
LOIlbet agência 3497. do 

B:mco do Br.l.sil. 

Roseli da Cruz R.1.000,oo 21/1212011 Transfer'i-ncia 011 line Conta 87H566H9, 
Lollbet agencia 3497, elo 

Banco do Brasil. 

Roseli ela Crm. RI 2.000,00 2H/1212011 Translerência on line Conta X7856689, 
Loubcl agência 3497, do 

Banco do Brasil. ., Roseli da Cruz R$ 1.000,00 30/1212011 Tr<"lusfcrêllcia 011 lille Cont:! 87856689, 
Loubet agência 3497, do 

Banco do BrAsil. 

Roseli ela Cruz R$ 1.000,00 01/0212012 Créelito conlorme Conta 87856689. 
Loubet Ílistruções agência 3497. do 

B;mco do Br.l.sil. 

R oseli da Cruz RS 1.100.00 0210212012 Transferência O]] line Conta R7HS66R9, 
Loubet agência 3497, do 

Banco do BrAsil. 

Roseli da Cruz R$ 2.000,00 03/0212012 Transferência OII line Conta 87H56689, 
Lotlbet agência 3497, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RSI.OOO,OO 09/0212012 Transferência on line COIll~ 8785(,689, 
LOlluet agêllci:l 3497, do 

Banco do Brasil. 

R oseli da Cmz lU 1.000,00 13/0212012 Transferência on line Conta 87856689. 
Loubet af,r{oncia 3497,do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 5.000,00 14/02/2012 Transferência online Conta H7H566H9, 
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Loubcl agência 3497, do 
Banco do Brasil. 

Rosdi da Cruz R~ 2.000.00 06/0312012 Tt;msfcrência 011 line Conta 87H56689, 
Loubet ilgência 3497, do 

Ballco do Brasil. 

Rose!i da Cruz RS 300,00 14/0312012 Transferência 011 line Conta 87856689, 
LOLlbet rlgêllcia 3497, do 

Banco do B~sil. 

Rosdi da Cruz RI 3.300,00 30/0312012 Transferência 011 linc COllla 87856689, 
LQLlb~t ~géncia 3496, do 

13allCO do Brasil. 

Roscli d:l Cruz RS 2.000,00 04/0512012 Transferência on line Conta 87856689, 
LoubiCt agência 3496, do 

B:l.m:o do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 1.500,00 22/0512012 Transferência 011 linc Conta 87856689, 
LOllbct agência 3496, do 

Ball<:O do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 3.000,00 31/0512012 Transferência 011 lillc Cont:! 87856CJ89, 
LOIJbet agência 3496. do • Banco do BrasiL 

Roseli da Cruz RS 5.000,00 04/0612012 Transferência 011 line Cantil 87856689, 
Loubet agência 3496, do 

Banco do BrasiL 

R ose\i da Cruz RS 5.000,00 OR/0612012 Transferência 011 tine COllta 87856M!9, 
LO\lbet agência 3496, do 

Banco do BrasiL 

Roscli da Cruz RS 2.000,00 18/0612012 Transferência 011 line Conta 87856689, 
Lonbei agência 3496, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 3.000,00 26/06/2012 1hnsfCrêllci .. ali line Cont<l87856('89, 
Loubct <lgencia 3496, do 

Banco do Brasil. 

Rosdi da Cruz RS 2.000,00 0210712012 Transferência on liue Cont<l87856689, 
LOIlbet agência 34%, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 2.000,00 06/0712012 Transferência on line Conta 87856689, 
Loubct agência 3496, do 

Banco do Brn~il . • Roseli da Cm? RS 5.000,00 22/08/2012 Tr.lIIsrerênr.ia 011 line Conta 87856689, 
Loubet agência 3496, do 

J]anco do BT<lsil. 

Roscli da Cruz RS 500.00 OS/09/2012 Tr.lIIsrcrência Oll !inc COllla 87856689, 
Loubet agêucia 3496. cio 

Banco do BT<lsil. 

Roseli d<l CrU? RS 1.000,00 OS/09/2012 Transrercncia 011 Une Conta 87HS(,(,H9, 
Lollbet agência 3496, do 

Banco do BrasiL 

Rosdi da Cruz RS 600,00 11/09/2012 Transferência 011 line COllla 878S6689, 
Lotlbet agência 3496, do 

13allco do Brasil. 

Rosdi da Crllz lU 5.000,00 24/09/2012 Transferência 011 line Conta ~78566~9. 
Loubet <lgência 3496, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 1.000.00 10/1012012 Transferência 011 lille Conta 87856689, 
Lonbet agência 3496, ilo 

Banco do Brasil. 
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Raseli da Cruz RS 5.000.00 29/1012012 Transferência Conta nã.o 
LOllbet eletrônica idelltificada, agêlló;l 

3497, do D:mco do 
Brasil. 

Raseli da Cnrz RS 8.000.00 04/1212012 Transferência 011 line Conta 87856689, 
LoubC! agência 3496, do 

Banco do Brasil. 

Raseli da Cruz R$ 2.000.00 04/12/2012 Tr;msferêllcia on Hne Conta 87856689. 
Loubet :lgêllcia 3496, do 

Ballco do Brasil. 

R oseli da Cruz RS 10.000.00 10/1212012 Tr;msferêllci<l 011 line COIU:l 87856689, 
Loubet agência 3496, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz R$ 3.000.00 18/1212012 Tr:msferênci:l 011 linc Conta 87R56689, 
Loubet agência 3496, no 

B:mco do Brasil. 

Roscli da Cruz R$ 1.000.00 28/01/2013 Transferência 011 lille Conta 878566H9. • Loubet agência 3496. do 
Bauco do Dr..lsil. 

Rosdi ,b Cruz RS 2.000.00 25/0212013 Transf"rencia 011 Jille Conta 87H56689. 
LOllbet agência 3496. do 

Ballco do Brasil. 

Roseii da Cruz Ri 2.000.00 25/0212013 Transferência on line ColHa 87H566H9, 
Lotlbet ~gêllCia 3496, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz Ri 1.000.00 25/03/2013 Transferência on line Conta 87H566H9, 
Loubet agência 3496, do 

Ihneo do 13rasil. 

Roseli da Cruz RS 2.000.00 25/03/2013 Transferência on lille Conta H7HS66H9, 
Loubet agência 3496, do 

Banco do Brasil. 

RO$c!i (Ia Cruz Ri 2.000,00 07/06/2013 T r.msferênc:ia 011 Une Conta 87856689, 
LOllbct agência 3496, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cru? Ri 1.000.00 14/0C1I2013 Transferênôa 011 line Conta 87856()89, 
Louhct agência 3496, do 

Banco do lirasil. 

Roseli da Cruz Ri 2.000.00 24/0612013 Ihmrerência ou [ine Conta 87856689. 
Loubet agência 3496, do 

Banco do Brasil. 

Raseli da Cruz R$ 1.000.00 23/0712013 Tr.msferênc:ia on line Conta 87856689. 
Loubet agência 3496, do 

B:H1CO do lirasi!. 

Roscli da Cruz Ri 1.500.00 23/07/2013 Transfen>ucia an Jine Callta 87856689. 
Loube.t agência 3496, do 

B;1IlCO do Brasil. 

Rascli da Cruz RS 1.500.00 :21/0HI2013 Tral15ferencia ali lille Conta 87H56689, 
Loubet agência 3496, do 

Banco do Brdsil. 

Roseli da Cruz RS 1.000.00 23/0912013 Transferência on line Conta 87H56689, 
Loubct agência 3496, do 

Banco do Brasil. 

Roseii da Crm RS 9.999,99 24/09/2013 Trall5ferência Oll litle Conta H7H566H9, 
Loubct agência 3496, do 

Banco do Brasil. 

Raseli da Cruz Ri 1.500,00 22/11/2013 Transferência 011 lille Conta 87R5668 , 
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LOIlbet agência 34Y6, do 
Banco do Brasil. 

R osdi da Crnz RS 500,00 2'l/O1l2014 Transferência on lille Conta 1'17856689, 
Lottbet agência 3496, do 

Banco do Brasil. 

R osdi da Crnz RS 2.000,00 27/0112014 Trnllsferência on liue Conta 87856689, 
Loubct agência 3496, do 

Banco do llrnsil. 

R.osc1i da Cruz RS 1.500.00 21/0212014 Transferência 011 linc Conta 87856óH9, 
Loubet agência 3496. do 

Banco do BrasiL 

Rascli da Cruz RS 1.000.00 10/0312014 Transferência 011 linc Conta 87856689, 
Loubct agência 34%, do 

Banco do Brasil. 

Rosdi <'Ia ert1?: RS 1.000,00 10/0412014 Transtcrência 011 liue COllt::. H7856ôH9, 
Loubct agência 34%, {lo 

Banco do Brasil. 

R.oscli rl~ Crt17. RS 2.000,00 24/04/2014 TrallSferência 011 !ine Conta 87R56689 > 

Lotlbct agência 3496, du • Banco do Brasil. 

Roscli da ermo: RS 1.000.00 09/0512014 Transferência 011 liue Conta 87H566H9, 
Loubcl agência 3496, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 1.000,00 2210512014 Transferênc.ia 011 tinc COllla 87H566H9, 
LOtlbct agencia 3496, do 

Danco do Br.lsil. 

Rosdi da Cmz R$ 1.000,00 2V0512014 Tramferência 011 liue Conta 87H56689, 
Loubcl agência 34%, do 

Banco elo Brasil. 

Roscli da Cruz RI 2.000,00 09/06/2014 Transferência onlille Conta 878566H9, 
Loubet 'lgência 3496, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 2.000,00 10/0612014 Transferência Otl liue Conta 878566H9, 
Loubet agencia 3496, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 4.000,00 18/0612014 Transferência 011 line Conta 878566H9, 
Loubet agência 3496. do 

Banco do Brasil. • Roscli da Cruz RS 1.500,00 18/06/2014 Transferência 011 line Conta 87H56689, 
Loubet agência 3496. do 

r,anco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 1.200,00 24/07/2014 Transferência on liue Coma 87H56689, 
LOllbet agência 3496, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 2.000.00 21/08/2014 Transferência on liue Coma 87H56689, 
LOllbet agência 3496, do 

Banco do Brasil. 

Rose!i da Cruz R53.000,OO 11/1112014 Transferência 011 line Conta 878566H9, 
Lollbct agência 3496, (lo 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RS 4.000,00 14/1112014 Transferência Otl line Conta 87856689, 
Loubet agência 3496, do 

Banco do Brasil. 

Roseli da Cruz RI 10.000,00 24/11/2014 Transferência 011 line Conta 87856689, 
Loubet agência 3496, do 

Banco do Brasil. 
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Roseli da Cruz R$7.0oo,00 03/1212014 Transferência 011 linc Conta 878S(J(,s9, 
Loubcl agência 3496, do 

Banco do Brasil. 

Total RS 314.049,99 

Transferências bancárias de Roseli Loubet: 

Beneficiado Valor Data Tipo de operação Conta de destino 

Vanoer Luis dos R$ 150.00 19/0212008 Tt<lnsferencia 011 lillc Conta !l. 59270, 
S~ntos LOllbct agência 3497, do 

Banco do Brasil 

Vander Lui~ dos RS 1.000,00 21/0212008 Trallsferenci<l 011 line Conta 11.59270, 
Santos Loubet agência 3497, do 

llanco do Brdsil 

Vandcr Luis dos Ri 1.000,00 27/0212008 Transferência 011 line Conta 11.59270, • Santos Loubct agenc.ia 3497, do 
B~llco do BrAsil 

Vander Luis dos Ri 600,00 18/0312008 Transferência ou (ine Conta n. 59270, 
Santos Loubct agência 3497, do 

B;mco do Br.1sil 

Vanrlcr Luis dos Ri 3.000,00 09/0412008 Tr.msfctênci:l 011 tine Conta n. 59270, 
Santos Loubet :.gêuci:. 3497, do 

Banco do 13r;lsil 

Vanot'"r Luis dos Ri 1.000,00 19/05/2008 Transferência on Une Conta n. 59270, 
S<lntos Loubet agência 3497, do 

Banco do Brasil 

Vanner Luis dos Ri 1.000,00 20/05/2008 Transft'"rência on line Coma n. 59270, 
S<lntos Lo.ubet agência 3497, do 

Banco do Brasil 

Vanner Luis dos Ri 1.000,00 28/05/2008 Tr.msferência on linc Conta n. 59270. 
Santos Loubct a!incia 3497, do 

Banco do Brasil 

Vandcr Luis dos Ri 150,00 03/0612008 Transrerência 011 lil1C Conta n. 59270, 
Santos LOllbct agência 3497,00 

Banco do Brasil 

Vander Luis dos Ri 5.000,00 03/071200" Tr.lIlsferê-ncia 011 linc Conta 11.59270, 
Santos Loubct agência 3497, do 

Banco do Brasil 

VandCI" Luis dos RI 1.000,00 11107/200H Doe Conta 11. 71H1960, 
Santos Loubet agência 151H, do 

Banco Real 

VandCI" Luis dos RI 1.000,00 31/07/2008 Trall5ferência 011 Jine Conta n. 59270, 
Samos Loubet agência 3497, do 

Banco do Bra~il 

Valldcr Luis dos RS 1.000,00 19/0812008 Tr.msft'"rência 011 line Conta n. 59270, 
Santos LOllbct <lbrência 3497, do 

Banco do Brasil 

Vander Luis dos RS 1.000,00 19/08/2008 DOe Conla n. 7181%0, 
Santos LOllbet a~ncia 15tH,do 

Bauco Real 

Vander Luis dos Ri 1.000,00 20/0812008 Trallsferê-nc.i:.l ollline Conta t1. 59270, 
Santos Loubet agencia 3497, do 

Banco do Brasil 

Val1der Luis dos RI 1.000,00 20/0812008 DOe COlHa n. 71Hl%0. 
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S;lIltos Lotlbet 

Valldcr Luis dos RI 5.000,00 
S~1ll0S Loubet 

Vallder Luis dos RI 2.000,00 
Santos Loubct 

Vanrler Luis dos RI 1.000.00 
Santos Loubct 

Vander Luis dos RI 600,00 
Santos Lotlbet 

Vanrler Luis dos RI 700,00 
Santos Loubet 

Vander Luis dos RI 500,00 
Santos Loubct • 

Vaneler Luis dos Ri 700.00 
Salltos touhct 

Vauder Luis dos Ri 150,00 
Santos LouhCl 

Vallder Luis dos Ri 400,00 
Santos Loubet 

Vallder Luis dos R$ '1.000,00 
Santos Loubel 

Vander Luis dos R$ 1.000,00 
Santos Loubet 

V;mder Luis dos Ri 2.000.00 
S,mtos Loubet 

• Vander Luis dos Ri 2.000,00 
S:lI1tos LOllbct 

Vander Luis dos Ri 2.000,00 
Santos Louhet 

Vander Luis dos Ri 2.000,00 
Santos LOllbct 

Vander Luis dos lU 3.000,00 
Santos LOllhet 

Vancier Luis dos RI 3.000.00 
Santos LOllhet 

Vancicr Luis dos lU 300.00 
S,UltOS Loubet 

28/0812008 

29/0812008 

05/09/2008 

28110/2008 

30/10/2008 

12/1112008 

1711112008 

19/11/2008 

28/11/2008 

27/0412009 

11/0512009 

03/0612009 

05/0612009 

12/0612009 

17/0612009 

26/0612009 

30/0612009 

21/0712009 
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agência 'l51S,do 
llmco Rc~l 

Trnllsferêllcia Conta 11. 59270, 
autori1-arla agência 3497. do 

Banco do Brasil 

Transferência 011 line Conta 11.59270, 
agência 3497, do 
Bauco 00 Brasil 

Transferência on jine Conta n. 59270. 
agência 3497. do 
Banco do Brasil 

Transferência 011 lille Conta 11. 59270, 
agêllô:l 3497. do 
Banco do Brasil 

Transferência 011 line Conta 11.59270, 
agência 3497, do 
Banco do Brasil 

Transferencia onlinc Cont<l n. 59270, 
agência 3497, do 
Banco do Br:lsil 

Transferência on line: COJlt<l n. 59270, 
agência 3497. do 
Banco do 13~sil 

T~nsferência on Jille Conta n. 59270, 
agência 3497, do 
Banco do Brasil 

Transferência on lille Conta 11.59270, 
agência 3497, do 
Banco do B~sil 

Transferência 011 line Conta 11.59270, 
agência 3497, do 
Banco do Br.lsil 

Tr'lIlsferência on lille Conta 11. 59270, 
agência 3497, do 
Banco do Brasil 

lranslerência 011 lille Conta 11.59270, 
i1gência 3497, do 
Banco do Brasil 

Transferência on linc Coma n. 59270, 
agência 3497, do 
Banco do Brasil 

T~llSferêllcia onliw: Conta ll. 59270. 
agência 3497, do 
Banco do Brasil 

Tr,\Ilsferência 011 line Conta 11.59270, 
agência 3497, elo 
Banco elo Brasil 

Transferência on liue Conta Il. 59270, 
agência 3497, do 
Banco cio Brasil 

Transferência on liue Conta n. 59270, 
agência 3497,do 
Rmco cio Brasil 

Transferência Conta 11. 59270, 
autorizada agência 3497, do 

Banco cio Brasil 
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V;mdcr Luis dos R& 700.00 10/0812009 Tr~llsfcrência Conta n. 59270, 
S:mtos Lanhet autorizaria agência 3497, do 

Banco do Br.lsil 

V:lIlrler Luis dos RI 1.000.00 19/0RI2009 Tr.msrcrência 011 lin~ Conta 11. 59270, 
Santos Loubet agência 3497, do 

Danco do Blrlsil 

V.meler Luis dos RI 1.000.00 16/09/2009 TrAnsferência 011 !ine Conta n. 59270, 
S~ntos LOllbet agência 3497,00 

Banco do Br.lsil 

Vander Luis dos RISOO.OO 07/10/2009 Transrerência onlinc: ronta n. 59270, 
S~ntos LOllbet agência 3497, do 

Banco do 13r.lsil 

Vandcr Luis dos RI 1.000,00 09/1012009 Transferência 011 linc Conta 11. 59270, 
Santos Loubet agência 3497, do 

Banco do BrAsil 

V:lnder Luis dos RI 1.000,00 16/1012009 Tr.lllsferência on line Coma n. 59270, 
Santos Loubet agência 3497, do 

Banco do Brasil 

V:mder Luis dos RI 200.00 29/1012009 Tr:lIlsCerência Couta 11. 59270. • Santos Loubct autorizada :tgência 3497, do 
Banco do Br:tsil 

Vandcr Luis dos R5300,00 29/1012009 lbnsferência Coma 11. 51)270, 
Santos Loubet autorizada :tgência 3497, do 

Banco do Bnsil 

Vandcr Lujs dos R5100,00 03/11/2009 Transfcrênci:t 011 line Conta 11. 59270. 
Santos Loubet ~gêllcia 3497, do 

Banco do Br:tsil 

Vander Luis dos R$6.100.00 04/11/2009 Transferência Com .. 11.59270, 
Santos Loube[ autorizada ~gêllcia 3497. do 

Banco do Br:1sil 

Vander Luis dos RI 500,00 16/11/2009 Transfcrcncia 011 linc Coma n. 59270, 
Santos Loubet agência 3497, do 

Banco do 13r:tsil 

Vanner Luis dos RI 1.500,00 06/01/2010 Transferência 011 Une Conta 11.59270, 
Santos Loubet agencia 3497, do 

ilan(:o do Bldsil 

Vamler Luis dos RI 1.500,00 18/0112010 Tr:tllsferência 011 line Conta n. 59270, 
Santos Loulwt ;Igência 3497,<10 

Banco do Brasil 

Vandcr Luis dos RS 600,00 29/0112010 Transferência Conta II. 59270, 
Santos Loubet autorizada :lgêllcia 3497, do 

H,mco do Bmi[ 

Vander Luis dos RI 20.000,00 29/0112010 Tr;msfcrêJlci~ OI) tine Coma Il. 59270, 
Santos LOllbet :lgência 3497, do 

Banco do Brasil 

Vander Luis dos RI 500,00 29/0112010 Transferênci:l 011 line COllt:l Il. 59270, 
S,lIItm Loubet <'Igênci:l 3497. do 

Banco do Brasil 

Vallner Luis dos RS 1.000,00 02/0212010 Tramferência on line Conta n. 59270. 
Santm Loubcl :lgênci:l 3497. do 

B:lI1CO do Brasil 

Vander Luis dos RS 1.000,00 22/0212010 Tramfettllcia 011 line Conta 11. 59270. 
Santos Loubct agência 3497, 00 

llanco do ilr-.lsil 

Vander Luis dos RI 700,00 04/0312010 Tbllsfcrêllcia Conta lI. 59270. 
Salltos Loubct autorizada agência 3497, do 
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Banco do Brasil 

V::mder Luis dos R51.500.00 05/03/2010 Tr,lIlsferencia Conta 11. 59270, 
Santos Loubet amorizada agene!:! 34':)7, do 

Banco do Brasil 

Vandcr Luis dos RS l.HOQ,OO 11/0312010 Tr:lI1sferênda Conta n. 59270, 
SanLos Loubct autori7..ada agência 3497, do 

Banco do Brasil 

Vandcr Luis dos R51.000,00 15/0312010 lrnnsfertllcia 011 lirle Conta tI. 51.)270, 
Santos Loubet agência 3497. do 

Banco do Brasil 

Vmdcr Lni5 dos R$ 2.000,00 16/0312010 Ibnsferência 011 litle Conta n. 59270. 
Santos Loubct agência 3497. do 

Banco do Brasil 

V,mOer Luis dos Ri 1.000,00 16/0312010 Transferência Cont:l n. 59270, 
Santos Loubct autorizada agência 3497, do 

Banco do 13rasil 

Vanrler Luis dos RS 5.000,00 22/03/2010 TrallSfcrência 011 linc COlll;lIl.59270, 
Santos Loubct agência 3497, do 

Banco do Brasil • Vander Luis dos RS 5.000.00 22/03/2010 Transferência ou line Cauta n. 59270, 
Santos Loubel >lb>t-ncia 3497, do 

13:m<:o do Brasil 

V:mder Luis dos R54.000.00 22/0312010 T ransferencia 011 line COIll:!. n. 59270, 

Santos Loubel agencia 3497, do 
Banco do Blilsil 

Vmder Luis dos R$ 3.000,00 23/0312010 Transfercncia 011 line CO!lla [L 59270, 
Santos Loubel agencia 3497,do 

Banco do Brnsil 
- -

V;mder Lllis dos R$ 1.000,00 30/0312010 Transferência 011 lille Cottt:! 11. 59270, 
Santos Loubct agêuci:! 3497, do 

Banco do Brnsil 

Vallder Luis dos RS 1.000.00 30/03/2010 Tr:!nsferencia on linc C:onta n. 59270, 
Santos Loubel agência 3497,do 

13anco do Brasil 

Vander Luis dos RS 1.000.00 06/0412010 Transferência OH Jine Conta n. 59270, 
Salllos Loubet agência 3497, do 

B:!nco do Brasil 

• Vandcr Luis dos RS 2.000,00 06/0412010 Transferência on line Cont:l n. 59270, 
S:llltos Loubet :lgêllcia 3497, do 

Banco do Brnsil 

Vander Luis dos R$ 2.000,00 12/0412010 Trnnsfercncia on line Conta n. 59270, 
Santos Loubet agência 3497, do 

Banco cio Brnsil 

Vallder Luis dos RS 2.000,00 13/0412010 Transferência 011 lille Conta n. 59270, 
Santos Loubet agência 3497, do 

Banco do Hr:!.sil 

V;luder Luis dos R5200.00 13/04/2010 Tr.msfercllcia Coma n. 59270, 
Santos Lollbet :ltltorizada aj2:ência 341)7, do 

Banco do Brasil 

Vallder Luis dos RS 2.000,00 IfllQ41201Q Transferência OH Huc Coma n. 59270, 
Santos Loubet agência 3497, no 

Banco do Brasil 

Vandcr Luis nos RS 14.000,00 19/04/2010 Transferência Conta n. 59270, 
S:lIltOS Loubet autorizana agência .3497, do 

Banco do Brasil 

Vanoer Luis nos RS 400.00 22/04/2010 Transferência on line Cont:l 11.59270, 
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Santos LOllbct 

Vamler Luis dos Ri 600.00 
Santos Loubet 

Vander Luis dos Ri 1,000.00 
Santos Loubet 

Vander Luis dos Ri 1.500.00 
S:mlas Lonbet 

Vandcr Luis dos Ri 1.000.00 
S<lIllOS Loubet 

Vandcr Luis dos Ri 500.00 
S:mtos Lonbet 

Vandcr Luis dos Ri 1.000.00 
Santos LOl1bet • 

Vallder Luis dos Ri 500.00 
Santos Loubet 

Vander Luis dos RS 400.00 
Santos Loubcl 

Vander Luis dos Ri 600.00 
Santos Loubet 

Vandcr Luis dos Ri 200.00 
S:llltos Loubet 

Vander Luis dos Ri 300.00 
Santos Loubct 

Vander Luis dos Ri 2.000.00 
Santos Loubtl 

• Vanrlcr Luis elos Ri 1.000.00 
Santos Loubet 

Valldcr Luis dos Ri 2.200.00 
Santos Loubet 

Vanclcr Luis dos R$ 1.000.00 
Santos Loubct 

Vanncr Luis dos Ri 2.000.00 
Santos Loubet 

Vanner Luis dos Ri 2.000,00 
Santos Loubet 

Vander Luis dos Ri 1.000.00 
Santos LOllbct 

22/0412010 

04/0512010 

12/0512010 

26/05/2010 

26/05/2010 

31/05/2010 

14/0612010 

14/0612010 

16/0612010 

22/0612010 

25/0612010 

29/0612010 

12/0712010 

27/0712010 

05/0H12010 

19/0H12010 

19/0H12010 

30/0812010 
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:lgência 3497, do 
Banco do Brasil 

Transferência 011 line Conta 11.59270, 
:tgência 3497, do 
Banco do Brasil 

Transferencia 011 line Conta 11.59270, 
:tgência 3497, do 
Banco do Brasil 

Transferencia 011 linc Conta n. 59270, 
:lhtênci:J 3497. do 
Banco do Brasil 

Transferência 011 linc Conta n. 59270, 
agenda 3497, do 
Banco do Brasil 

Transferência OH linc Conta 11.59270, 
agência 3497, do 
Banco do llr.\sil 

Transferência 011 linc Coma tl. 59270, 
agênci<l 3497, do 
Banco do Brasil 

T fansfcrencia 011 line Conta 11.59270, 
agência 3497, do 
Banco do Brasil 

T ransfcrênda 011 line Conta n. 59270. 
agênclól 3497, do 
B:mco do Brasil 

T ransfcrencia 011 line Conta n. 59270. 
a;;ênda 3497, do 
Banco do Brasil 

Transferencia on line Conta n. 59270. 
agência 3497, do 
Banco do Brasil 

Tr.:tnsferência OH linc Conta n. 59270, 
agência 3497. do 
Banco do Brasil 

Tlrtnsfcrência 011 lille Conta n. 59270, 
agência 3497. do 
Banco do Brasil 

lhllsferellcia on lil1e Conta 11.59270, 
agência 3497. do 
13anco do Dr,\sil 

Tr:lnsfcre]lcia Coma ]\. 59270, 
autorizada agência 3497, do 

Banco do Br.:tsil 

Tr.msferência on Iinc Conta lI. 59270, 
<lgência 3497. do 
Danco do Brasil 

lrans[erêncla on lil1c Coma ]\. 59270, 
agência 3497, do 
Banco do Br.lsil 

Tbnsferê11c1a 011 !ine Conta lI. 59270, 
agência 3497, do 
Banco do Br.lsil 

Transferência ollline Conta 11. 59270, 
agência 3497, cio 
Banco do Brasil 
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Vallder Luis dos Ri 100.00 14/0912010 Transferência Cont:l 11.59270, 
Santos Louhel autorizada agência 3497, do 

Banco 00 Brasil 

Vander Luis dos Ri 500,00 15/0912010 Transferência 011 lille Cont:l ll. 59270, 
Santos Louhcl agência 3497, do 

Banco do Brasil 

Vauder Luis dos Ri 1.000.00 21/0912010 Transferência 011 line Conta 11. 59270, 
Santos Loubcl agência 3497, do 

Banco do Brasil 

Vandc-r Luis dos Ri 1.000,00 24/0912010 1hnsfcrêllcia olllinc Conta 11.59270, 
Santos Loubet agência 3497, do 

Bmco do Brasil 

Vmdcr Luis dos Ri 500,00 01/1012010 Trnmfcrência Oll lillc Conta 11.59270, 
Santos Loubet agência 34Y7, do 

Ballco do Brasil 

Vallder Luis dos RS 700.00 01/1012010 Transferência on line Conta li. 59270. 
Santos Loubct agencia 3497. do 

Danco do Brasil 

Vander Luis dos RS 500.00 05/1O/20to Tr,msferênci<l onlinc Conta 11. 59270. • Santos Loubet agêllciOl 3497. do 
Banco do Brasil 

Vanc"1cr Luis dos R$ 300,00 08/10/2010 Trall5ferência 011 li!lc Cont:l n. 59270, 
Santos Loubet agência 3497, do 

Banco 00 Brasil 

Vandcr Luis dos R$ 1.000,00 11/10/2010 Tr:lllSferência ou linc Cont:l 11.59270, 
Santos LOllbet :lgência 3497. do 

B;1I1co no Brasil 

Valloer Luis dos R$ 1.000.00 1311012010 Transferência onlinc Cont:l ll. 59270, 
S;llltu~ Loubet agencia 3497. do 

Banco do Br.l~il 

Vallder Luis dos R$1.000.00 21/1012010 Transferência on lille Coma !l. 59270, 
Santos LOllhct agênci:l 3497, do 

Banco do Brdsil 

Vmdcr Luis dos R$ 1.000,00 10/1112010 Transferência 011 line Conta 11. 59270, 
Santos Loubet agência 3497. do 

Banco do Brasil 

Vander Ltlis oos Ri 500,00 30/1112010 1hnsferêllcla ou lillC Conta 11.59270, 
Santos Loubet agência 3497, do 

Banco do Brasil 

V;mder Lllis dos Ri 2.000,00 02/1212010 Transferência on line Conta 11. 59270, • Santos LOllbet agência 3497,00 
Banco do Brasil 

Vander Luis dos RS 1.980,00 07/1212010 Trmsferência ollline Cont:!. 11. 59270, 
Santos LOllbet :!.gencia 3497, do 

Banco do Brasil 

Vander Luis dos Ri 2.000,00 06/01/2011 Tr,H1sferência onlinc COIlt:!. 11. 59270, 
Santos Loubct agência 3497, do 

Banco do Br.asil 

Vanner Lui~ dos Ri 2.000.00 06/0112011 Transferência olllinc COllta 11. 59270, 
Santos Loubc[ agencia 3497. do 

Banco do Brasil 

V~llder Luis dos RS 2.000.00 07/0112011 Transferência online Conta 11. 59270, 
Sant05 Loubct agência 3497. do 

Banco 00 Br:tsil 

Valldcr Luis dos RS 2.000,00 10/0112011 Transrerência 011 liue Conta 11.59270. 
Salllos Loubet agência 3497. do 
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Banc.o do Brasil 

Vander Luis dos RS 1.000.00 10/0112011 Transferência 011 lioc Conta n. 59270. 
Santos Loubet agência 3497, do 

Danco do Brasil 

V:mrler Luis dos R$ 3.000.00 13/0112011 Tr<lllSfcrência 011 Iillc Conta n. 59270. 
Santos Loubet agêllcia 3497, no 

Banco do Brasil 

Villlrler Luis dos R$ 2.000.00 13/0112011 Transferência 011 linc Conta 11.59270, 
Santos Loubet agência 3497, do 

Banco do Brasil 

Vander Luis dos RI 2.000.00 14/0112011 TransferêllcLõl on lille Coma 11. 59270, 
Santos Loubet agência 3497, do 

Banco do Brasil 

Vallder Luis dm R$ 3.000.00 18/01/2011 Transferência 011 lille Cont ... n. 59270. 
Santos Loubet agência 3497. do 

Banco do Brasil 

Vanrler Luis dos RS 1.000.00 18/0112011 Transferência online Conta 11. 59270, 
Sanlos Laubet a~ncia 3497. do 

Banco do Brasil • Vander Luis dos RS 1.000.00 20/0112011 TrallSferencia 011 line Coma 11. 59270. 
Santos LOllbet agência 3497. do 

Banco do Brasil 

Vander Luis dm RI 1.000.00 27/0112011 T •. lIlsferênda 011 lille Conta n. 59270, 
Santos Lollbct att:ência 3497, do 

Banco do Brasil 

Vandcr Luis dos R$ 1.000.00 21'1/0112011 Tr;msfcrência Oll linc COllla 11. 59270, 
Samos Loubet agência 3497, do 

Banco do BrJsil 

Vander Luis dos RI 1.000,00 31/0112011 Translerência OH Une Conta 11. 59270, 
Santos Loubct agência .3497, do 

Banco do Brasil 

VanOer Luis dos RS 1.000,00 07/0212011 Transferência 011 line Conta n. 59270, 
Santos Loubc-t agência 3497, do 

Banco do Brólsil 

Vander Luis dos RS 1.000,00 07/02/2011 Trallsferência 011 line Conta 11. 59270, 
Santos LOllbct ólgência 3497, do 

Banco do Brasil 

• Vallder Luis dos RI 1.000.00 07/0212011 T •. msferênda on line Conta Il. 59270. 
Santos Lo.ubct agência 3497. do 

Banco do Brasil 

Vallder Luis dos RS 1.000.00 OH/0212011 Tr.msferêncla Oll line Conta lI. 59270, 
Santos Lollbct agência 3497, do 

Banco do Br:lsil 

Vander Luis dos R$4.000.00 1110212011 lhnsferência 011 lille Conta 11.59270, 
S:mtos Loubct agência 3497, do 

Banco elo Brasil 

Vander Luis dos RI 3.500,00 11/0212011 Transferência 011 line Cont;l 11.59270, 
Santos Loubet agência 3497, do 

Banco do 13rnsil 

V:mdcr Luis dos lU 400.00 16/05/2011 Transferência ollliuc Coma u. 59270, 
Santos Loubet agência 3497. do 

Banco do Br.\Sil 

Vander Luis dos IlS 500.00 23/05/2011 Tramrcrência 011 line Conta n. 59270, 
Santos Loubct agência 3497,do 

Banco do Brasil 

V;mder Luis dos RI 1.000.00 05/10/2011 Tr~llSfcrêJ1cia online Cont:l tl. 59270, 
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Santos Loubct 

Vandcr Luis dos R$2.000.00 
Santos Loubct 

V~lldcr Luis dos R$ 2.000.00 
Santos toubct 

Vander Luis dos R$ 600,00 
S;mtos Loubct 

Vamler Luis dos Ri 1.000,00 
Santos Loubct 

Vandcr Luis cios R$ 3.000,00 
$:lI1tos Loubet 

Vandcr Luis dos RS 5.000,00 
Santos Lot1bN • 

Vander Luis dos RS 2.000,00 
Santos LOllbet 

Vander Luis dos RS 2.000,00 
Samos Loubet 

V;mdcr Luis dos RS 3.000.00 
SOlntos Loubct 

Vander Lu!s dos Ri 300,00 
Santos Loubet 

Vandcr Luis nO$ R$ 5.000,00 
Santos Loubet 

Vanner Luis dos Ri 400,00 
Santos Loubet 

• V;mder Luis dos 11.12.000,00 
S:mtos Loubct 

Vandcr Luis dos 11.13.000,00 
Santos LO\1bet 

Vandcr Luis dos Ri 2.300,00 
S:lIltos LOl1bet 

V:mder Luis dos 11.15.000,00 
Santos Loubet 

Vallder Luis dos Ri 3.000,00 
Santos Louhet 

Vander Luis dos Ri 5.000,00 
S~lltos Loubet 

IR/lO!20l1 

18/1012011 

03/1112011 

10/1112011 

10/11/2011 

05/1212011 

01/0212012 

01/0212012 

21/0612012 

06/0H12012 

29/0812012 

06/0912012 

12/0912012 

14/0912012 

03/10/2012 

05/10/2012 

16/10/2012 

29/10/2012 
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agência 3497,do 
13~nco do Brasil 

Tr;lI1Srerênci~ Oll Iillc Conta 11. 59270, 
agencia 3497, do 
Danco do Brasil 

Tr;lIlslerencia ou Une Couta 11.59270, 
agência 3497, do 
Banco do Brasil 

Transferenci:l 011 Une Conta n. 59270, 
agência 3497, do 
Banco do Brasil 

Transferellci:l an !ine Conta n. 59270, 
<lgê.llcia 3497, do 
Danco do Brasil 

Transfcrêllci;'t 011 tine Conta 11.59270, 
ngênda 3497. do 
Banco do Drnsil 

Transferência on line Conta !l. 59270, 
agência 3497. do 
nauco no Br:tsiJ 

Tr:lrIsferência on ]i!lc Conta n. 59270, 
agência 3497, do 
BallCO do Br:tsil 

Tr.msferência on Jim:, Conta !l. 59270, 
agência 3497, do 
Banco do Brasil 

T ransfereucia 011 line Cont.1 n. 326720, 
agência 3496, do 
Banco do Brasil 

Transferência Oll line Conta n. 326720, 
agência 3496, elo 
lhnco no Brasil 

Transferência on line Conta n. 326720, 
agência 3496, do 
B;mco do Brasil 

Transferência on line Conta n. 326720, 
agência 3496, do 
Banco elo Brasil 

Transferência on line Conta n. 326720, 
:tgênci:t 3496, no 
Banco do Brasil 

Transferência on line Cont:! n.326720, 
:!gêllcia 3496, do 
Banco do Br:tsil 

Transferência 011 line Cont:t n. 32(J720, 
agência 3496. do 
Banco do Brasil 

Transferência 011 line Conta n.326720, 
agência 3496, do 
Banco do Br.l.sil 

Transferência 011 line Conta n. 326720, 
<l~nci.,. 3496, do 
Banco do Br<lSil 

1hmrerêllci~ Conta n.317454, 
eletrônica agência 2100, do 

Banco Bradesco 
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Vancler Luis dos R$ 2.000.00 30/1012012 Tramfcrencia 011 line Conta 11. 326720. 
Santos Loubct ;!gêuci:l 34%, do 

Banco do Brasil 

Vanner Luis dos R$ .1.000,00 31/1012012 Transferência 011 line Conta n. 326720. 
Santos LOllbet agência 34%, do 

Banco do Brasil 

\f.111der Luis dos RS 2.000,00 31/1012012 Transferência 011 line Conta n. 326720, 
Santos Loubcl agência 3496. do 

Banco do Brasil 

Vander Luis dos RS 15.000,00 12/1112012 Transferência Qlllinc Conta Jl. 326720, 
$:lIltos Loubet agência 3496. do 

Banco do llr-.Isil 

Valldcr luis dos R$ 3.000.00 26/1112012 TrJllsfcrênál 011 fine Conta n. 32G720, 
Santos Loubet agência 3496. do 

Banco do Brasil 

Vander Luis dos R$ 5.000.00 06/12/2012 Transferência Conta n. 317454, 
Santos LOllhct clctronica agência 2 !DO, do 

Banco Bradesco 

Vander Luis dos lU 3.000.00 10/1212012 Tr:lI1srerêl1ci~ QI1 line Cont~ 11.326720, • Santos LOllbct agênóa 3496, do 
B~IlCO do Br.lsi! 

V~nder Luis dos RI 3.000.00 18/1212012 Tr:msferênci~ on line Conta n. 326720, 
Santos LOllbet :!gênciil 3496, do 

B~nco 00 Brasil 

V~ndcr Luis dos Ri 1.000.00 19/1212012 Tr~ll5fcrência 011 line Conta ti. 326720, 
S:lIltos Loubet :!gência 3496, do 

Banco do Brasil 

Vander Luis dos Ri 800.00 20/1212012 Transrerência 011 Iinc: Cont:! Il. 326720, 
S~IltOS Loubct agência 3496, do 

Banco do Br..lsil 

Vander Luis dos Ri 3.000.00 26/06/2013 Trallsrerência 011 line COllta 11.326720, 
Salllos Loubet agênciil 3496. do 

Banco do Brasil 

Vandc:r Luis dos R$ 1.500.00 27/0H12013 Tr.lllsrcrência ol1linc Contn n. 326720, 
S:!utos Lo·llbet agênciil 3496, do 

B:mco do Brasil 

Vander Luis dos Ri 1.000.00 27/0H12013 Transferência on line Conta 11. 326720, 

• Santos LOllbet agência 34%, do 
Banco do Brasil 

V~ndcr Luis dos RI 500.00 04/0912013 T r:lllSfc:rência ou line Conta 11.326720, 
Salllos Loubet agêtlcia 3496, do 

Jkmco do Brasil 

Vander Luis dos R$ 2.000.00 21/1012013 Trall5ferência 011 line Conta 11. 326720, 
SalHOs Loubet :!gência 3496. do 

li.mco do Brasil 

Vandc:r Luis rlos R$ 2.000,00 31/1012013 TrallSfcrêllcia ou lille Conta li. 326720, 
Santos LOllbc:t agência 3496, do 

Banco do Brasil 

Vander Luis dos RS 4.000,00 13/1112013 TED Conta 11.255667, 
Santos Loubct agência 2223,d~ 

Caixa Econômica 
Ferleral 

Valloer Luis dos lU 3.000.00 2011112013 TEV Conta 1002556673. 
Santos Loubct agenia 2223, d<l. 

Cõlixa Econômica 
Federal 
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Vander Luis dos RS 4.700,00 10/12/2013 DepósiLO em cheque Conta 11. 317454, 
Santos Loubet ou dinheiro agência 2100, do 

Ballco 13r.1desco 

Vander luis dos R$ H.OOO,OO 05/0912013 Transferência 011 linc Couta 11.326720, 
Santos Loubet agência 3496, do 

Banco do Brasil 

Vandcr Luis dos R$ 3.500,00 t 1/0912014 Transferência Conta 11. 317454, 
Santos Loubct eletrônica agência 2100, do 

Banco Bradesco 

Valldcr Luis dos Rn.OOO,oO Hi/12/2014 lhnsferêllcia ou line Conta 11. 32()720, 
Santos Loubet agência 3496, do 

Banco do Brasil 

Vander Luis dos R$ 500,00 23/12/2014 Transferência on linc Conta li. 326720, 
Santos Loubct agência 34%, do 

Banco do Br<lsil 

Vander Luis dos R$ 500,00 26/12/2014 Translerência 011 line Conta n. 326720. 
Santos Loubel agência 3496, do 

Banco do Brasil 

Total R$ 293.530,00 

A interação financeira entre VANDER LUIS DOS SANTOS 

LOUBET e ROSELI DA CRUZ LOUBET era geralmente co

ordenada por ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, Os dados bancá-

rios igualmente mostram operações entre os irmãos ADEMAR 

CHAGAS DA CRUZ e ROSELI DA CRUZ LOUBET (Does. 8, 

aIlexos à cota de encaminhamento da denúncia, especialmente 

Relatório Tipo 4 do SIMBA): 

Transferências bancárias de Adernar Chagas da Cruz: 

Beneficiada Valor Dat."l Tipo de operação Conta de destino 

Raseli da Cruz R$ 5.760,00 14/041200H Tr .. nsfcrência on tine Conta 87856689, 
LOllbet agência 3497, do 

Banco do Brasil. 

Roscli (la Cruz RS 60,00 2(J/08/2011 Trmsfcrência 011 tine Conl~ 8785ó689. 
Loubct agência 3497, do 

Danco do BrAsil. 

Raseli da Cruz RS 500,00 05/09120[2 Trallsferênci;l 011 lille Conta 87R56689, 
Loubet agênci<'l 34%, do 

Banco do Brasil. 

Raseli da Cruz RS 9.999,99 24/09/20[3 Tr.msferêucia 011 liue Conta H7R566H9, 
Loubet agência 3496, do 

Banco do BI'Jsil. 

Total R$ [6,319,99 
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Transferências bancárias de RoseH Loubet: 

Beneficiado Valor Data Tipo de operação Conta de destino 

Aoemar Ch<lg.Js da RS 40.000,00 10/0612008 Transfcrência Conta 4001161. 
Crtlz agência 1518,00 

Banco Real. 

Aóernar Ch~gas da RS 5.000,00 06/10/2011 TI";1JlSferência 011 linc Conta 11 (1238, 
erm', agência 3497. do 

flanco do Ul";1sil. 

Aocmar Chagas Oa R$ 20.000,00 01/02/2013 TEV Conta 1000202813. 
Cruz agência 1979, da 

Caixa Econômica 
Federal. 

Total RS 65.000,00 

Nesse contexto, em 06 de novembro de 2013, seguindo ins-

truções de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONT RA

MOS, ALBERTO YOUSSEF, por melO da empresa ARBOR 

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, transfe-

riu R$ 75.000,00 (cinquenta mil reais) para a pessoa fisica de JU

LIO HERMES NUNES, com o objetivo de pagar dívida 

contraída por ROSELI DA CRUZ LOUBET, provavelmente para 

custear despesas de campanha de VANDER LUIS DOS SANTOS 

LOUBET à Prefeitura Municipal de Campo Grande nas eleições 

de 2012, tendo o parlamentar encarregado ADEMAR CHAGAS 

DA CR,UZ de pagar o empréstimo. Eis o comprovante da opera

ção (fls. 29 do Apenso I do Inquérito n. 3990/DF): 
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~mpl'O'laltted'o TIlIJ1Ill1~O :Banc.1rta: r, __ .. ..;.<:cI)t .. dôO~o.,.".CltDl 

_CIo'~~1l/lIl1)-iGW' ' 
11"""_'~Illaí_D1O 1_"':_'1ll! 

~.o~ditJtal A$I:nck1!1C21l1 Col'fÚ!ij',DO.7$lOlHIi .. :I,;,1 TiPG1:Cctiu..Q;iftt'lm 

_",." .. ,,_ (E)1'/SI.lUD!UA, ~AlIS1$$OruA,com."IU'l1>ll, I """ ""mlÓ"'IItl/oO!I.ofSl 

, 
","",,,,, """'<iIo: ~UU:OHUl"I5,dJll!$ 

CW: CD!J • .,2US .... 

tc<IIbdeCTidoto:' _ ... ,oot·!I4N:OOOIlllASlL~ I ~!I'",,",33ll-1 C'bllt4t2>.$5~7 
'I'W,II> ..... ,,_~~~III>i!_ 

~~d" ~O.OImITO:1!l4 t:t:II/t/l. 
~~ Jt$' 7MaO..oo 

TA""" np,3S 

1i>br,tcilIl) AS 7SJ!117"" 

í$O~I:r.t;t\1Ittii:tcb1 nD:-~ Dtrot-e.nt6 
, ~lto dkPoMll:ibg'.~dt'a ,d~:tbIU '!1a d6'btsc 

llotn~cdóÍ>b, ",;;D.!l:IIU 

JULIO HERMES NUNES foi ouvido durante as investiga-

ções, Ele afirmou que, "perguntado a que título recebeu a tral1~fer6lcia 

bal1cária cuja cópia segue anexa, ou seja, 110 valor de R$ 75.000,00 (se

tenta e cinco mil reais) no dia 06/11/2013, respondeu que se recorda 

que recebeu o montante em questão oriundo da esposa dd senhor deputado 

VANDER LOUBET', e acrescentou que "havia emprestado di

nheiro à referida senhora aprcximadamente 15 (quinze)' dias antes" (fls. 

559 do Inquérito n. 3990/DF) 

O ,afastamento de sigilo bancário revelou pelo menos uma 

transferência de ROSELI DA CRUZ LOUBET para conta man

tida em nome de JULIO HERMES NUNES, a revelar interação 

financeira entre eles, evidenciando que a esposa de VANDER 

LUIS DOS SANTOS LOUBET efetivamente tem participação 

no caso. Provavelmente se trata do pagam,ento de juros pelo em-
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préstim 

da den 

o em questão (Does. 8, anexos à cota de encaminhamento 

úncia, especialmente Relatório Tipo 4 do SIMBA): 

Transferência bancária de Roscli da Cruz Loubet: 

Beneficiado Valo~ Data Tipo de operação Conta de destino 

Julio HCTlllCS Nunes Ri 3.000,00 09/0412012 Cheque compensado Couta 225517. 
agência 3321, do 
Banco do Brasil 

Na mesma data de 06 de novembro de 2011, seguindo ins

truções de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RA

MOS, ALBERTO YOUSSEF, por meio da empresa ARBOR 

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, transfe-

ri\.! R$ 20,000,00 (vinte mil reais) para a pessoa fisica de ]OEL 

UNO PEREIRA, com o objetivo de pagar dívida contraída por 

ROSEU DA CRUZ LOUBET, provavelmente para custear des

pesas de campanha de VANDER LUIS DOS SANTOS LOU

BET à Prefeitura Municipal de Campo Grande nas eleições de 

2012, tendo o parlamentar encarregado ADEMAR CHAGAS DA 

CRUZ de pagar o empréstimo, Eis' o comprovante da operação 

(fidO do Apom" I do Ioqo";,o o. 39'O/DF), W 
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, __ .ft 

Ouvido durante as investigações, )OEL UNO PEREIRA 

disse que quem administra sua conta bancária é sua esposa RO-

SANGELA MASCOU PEREIRA (fls. 555/556 do Inquérito n. 

3990/DF. Também inquirida, ROSANGELA MASCOU PE-

REIRA afirmou que, "perguntada a que título recebeu a tral1~fer811cia 

bancária cuja c6pia segue anexa, '10 lJalor de R$ 20.000,00 (lJinte mil 

reais), na data de 06/11/2013, respondeu que, semanas antes, a decla

rante halJia emprestado aproximadamente R$ 19.000,00 (dezenolJe mil 

reais) eni espécie para ROSELI, esposa do deputado VANDER LOU

BET', acrescentou que, "para tanto, ROSELI lhe entregou um cheque 
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/' 
ou uma nota promissória (não se recorda qual) corno garantia", esclare

ceu que "não sabe dizer para que era o dinheiro" e ressaltou que, "de

pois de realizada a transferencia bancária para a conta da declarante, 

ROSELI foi à casa da declarante resgatar o cheque ou a nota promissó-

ria" (fls. 557/558 do Inquérito n. 3990/DF). 

o afastamento de sigilo bancário revelou diversas transferên-

Clas de ADEMAR CHAGAS DA CRUZ para contas mantidas 

em nome de ]OEL UNO PEREIRA, a revelar interação finan-

ceira entre eles, evidenciando que o advogado e "caixa de campa-

nha" de VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET também tem 

participação no caso. A periodicidade e a identidade de alguns va

lores indica que se trata do pagamen to de juros pelo empréstimo 

em questão (Does. 8, anexos à cota de encaminhamento da den

úncia, especialmente Relatório Tipo 4 do SIMBA): 

Transferências bancárias de Adelnar Chagas da Cruz: 

Beneficiado Valor Data Tipo de operação Conta de destino 

Jocl Lillo Percir,l. RS 1.250,00 1210112012 DOe Conta 1225721, 
"Rêllci<l t 114, do 

Banco I-ISBC 

Jod LillO Pereira R$ 1.250,00 13/0612012 DOC Cont:l '1225721. 
agência 1114,ilo 

Banco HSBC 

Jocl Lillo Pereira R$ 1.250,00 13/03/2013 Tramrcrência OH linc Conta 407577. 
agência 2936. do 
Banco do Brasil 

Joel Lino Pereira R$ 2.000,00 07/0612013 DOe Conta 407577, 
agêl1da 2936, do 
Banco do Br.l..'iil 

Joel Lino Pereira RS 1.250.00 10/1212013 Transferência on line Conta 407577. 
agência 2936. do 
Banco do Dr:lsil 

Joel Lino Pereira RS 1.375,00 29/04/2014 Transferência on line Conta 407577, 
n3ênc.ia H628, do 
Banco do Brasil 

Jocl Lino Pereira R$ 1.375,00 27/0512014 lbnsferência on linc Conta 407577. 
agênci<l 8628, do 
Banco do Brdsil 
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Jocl Lino Pereira RS 1.375,00 25/0612014 Transrerência 011 line Conta 407577, 
~gêJlcia 862H, do 
Banco do Brasil 

Jocl Litlo Pereiro 11.51.375.00 28/0712014 Tr.msferencia 011 line Coma 407577, 
agencia 8(12H, do 
Banco do Brasil 

Joel Lino Pereira RS 413,00 28/0712014 Transferência 011 line Com.a 407577, 
agência H62H, do 
Banco do Brasil 

Jocl Lino Pereira RS 412,50 2H/0712014 Tr:Ulsferencia 011 line Conta 407577, 
agência H62H. do 
Banco do Brasil 

Total RS 11.225,50 

6.3. Movhnimtação de recursos oriundos de propma 

pelo próprio Vander Luis dos Santos Loubet 

As operações financeiras descritas acima objetivavam em úl

tima instância o favorecimento do Deputado Federal VANDER 

LUIS DOS SANTOS LOUBET com vantagens pecuniárias in-

devidas. Foram utilizadas pessoas interpostas, a maioria familiares 

do parlamentar, para ocultar e dissimular a natureza, origem, loca

lização, disposição, movimentação e propriedade de valores prove

nientes de propina. 

No entanto, o afastamento de sigilo fiscal indicou movImen

tação financeira incompatível com os rendimentos declarados do 

Deputado Federal VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET 

nos anos de 2012, 2013 e 2014, além de variação patrimonial a 

descoberto no ano de 2003, consoante Informação Policial n. 

18/2015 (fls. 717 a 734 do Inquérito n. 3990/DF), o que aponta 

no sentido da manipulação e utilização de valores ilícitos pelo 

próprio parlamentar bancário. 10 

10 A mesma Informação Policial n. 1812015 também indicou movimentação 
financeira incompatível com rendimentos declarados de ADEMAR 
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A quebra de sigilo bancário confirma o recebimento valores 

ilícitos pelo próprio Deputado Federal VANDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET. Com efeito, ALBERTO YOUSSEF, por 

meio da ARBOR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁ-

BIL LTDA., depositou diversos valores na conta n. 317454, agên

cia n. 2100, do Banco Bradesco, titularizada porVANDER LUIS 

DOS SANTOS LOUBET, conforme tabela (Does. 8, anexos à 

cota de encaminhamento da denúncia, especialmente Relatório 

Tipo 4 do SIMBA): 

Transferências da Arbor Consultoria e Assessoria Contábil Ltda.: 

Beneficiado Valor Data Tipo de operação Conta de destino 

Vandcr Luis dos R$ 1.000,00 08/0812012 Tr:msr('rêl1ci~ entre Conta 317454, 
Santos Loubet ::tgêllcias - dinheiro agência 2100,do 

Banco Bradesco 

Vander Luis dos RS 2.000.00 23/10/2012 Transferência entre Conta 317454, 
S:l.IltOS Loubet agêllcia~ - dinheiro agência 2100, do 

Danco Bradesco 

Vandcr Luis dos R$ 3.500,00 27/1112012 Trms(erência entre Conta 317454, 
Santos Loubet ::tgêllcias - dinheiro agêllCü 2100,&0 

Banco Bradesco 

Vander Luis dos RS 5.000.00 24/0312014 Transferência entre Coma 317454, 
Santos Loubet agências - dinheiro agência 2100, do 

Banco 13ranesco 

Total RS 11.500,00 

Além disso, na mesma época, especificamente entre os anos 

de 2012 e 2014,VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET efe-

tu ou diversos depósitos em dinheiro em sua conta n. 317454, 

CHAGAS DA CRUZ c ROSELI DA CRUZ LOUBET nos anos dc 
2012 e 2013, além de variação patrimonial a descoberto de ROSELI DA 
CRUZ LOUBET em 2013, evider.ciando a movimcntação de valores 
ilícitos pelos dois familiares e auxiliares de VANDER LUIS DOS 
SANTOS LOBET (fls. 717 a 734 do Inquérito n. 3990/DF). 
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agência n. 2100, do Banco Bradesco. Tais quantias, em razão dos 

montantes consideráveis, certamente constituem propina recebida 

em espécie exatamente para ocultar e dissimular a natureza, ori

gem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valo

res provenientes de corrupção. 11 

Foram feitos depósitos fracionados, de valor individual 

inferior.a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou R$ 100.000,00 (cem 

mil reais), nas mesmas datas ou em datas próximas, para evitar a 

obrigatoriedade de comunicação dos atos ao Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras - COAF e a consequente 

identificação do depositante. 

A propósito, vale ressaltar que a Carta Circular n. 3.461/2009 

do Banco Central, em seu art. 13, inciso I, estabelece que as insti

tuições financeiras são obrigadas a informar ao COAF" as operaçi'ies 

realizadas ou serviços prestados cujo valor seja igualou superior a 

R$l O. 000, 00 (dez mil reais) e que, considerando as partes CI1volvidas, os 

valores, as formas de realização, os instrUl1lelltos utilizados ou a falta de 

fundamento econômico ou legal, possam configurar a exístêrlcia de indicios 

dos crimes pre/Jistos na Lei 11' 9.613, de 1998". A mesma norma, em 

seu art. 9°, § 1°, incisos I e IlI, exige que as instituições financeiras 

11 Em termo de declarações, ALBERTO YOUSSEF explicou à Polícia 
Federal o significado de lançamentos constantes da contabilidade informal 
do dolciro, que' era feita em planilh,ls organizadas por RAFAEL 
ANGULO LOPEZ. Em relação a um lançamento de janeiro de 2014 
''JAN DE 2014", referente à anotação" W,/Marcos", relacionada ao valor 
de trezentos mil reais, ele afirmou: "300 MIL, Hão se recorda, ta/vez seja 
Umder LOflbet do Mato Grosso da 511/. Mas ainda tem dúvidas" (Does. 5, 
anexos à cota de encaminhamento da denúncia). 
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adotem sistema de identificação dos responsáveis por" depósito em 

espécie, saque em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pa~~o ou 

pedido de provisional11ento. para saque, de valor igualou superior a 

R$100.000,00 (cem l11il reais)" e por "emissão de cheque administra

tivo, TED ou de qualquer outro instrul11ento de transfer8ncia de fundos 

contra pagamento em espécie, de valor igualou superior a R$l 00.000,00 

(cem mil reais)", devendo tais operações ser comunicadas ao COAF, 

nos termos do art. 12, inciso lI, do diploma normativo em questão . 

A estratégia de ocultação adotada por AVNDER LUIS DOS 

SANTOS LOUBET no caso objetivava exatamente evitar a inci

dência de tais regras, constituindo uma tipologia de lavagem de 

dinheiro conhecida como estruturação, fracionamento, "structu-

ring", "smurfing" ou "pitufeo". A tabela abaixo é ilustrativa a esse 

respeito (Does. 8, anexos à cota de encaminhamento da denúncia, 

especialmente Relatório Tipo 4 do SIMBA): 

Depósitos etn dinheiro feitos por Vander Luis dos Santos Lou bct: 

Depositante elou Valor Data Tipo de operação Conta de destino 
Beneficiado 

Vander Luis dos RS 2.000.00 27/03/2012 Depósito Oll line Conta 326720, 
Santos Loubet :lgência 34%, do 

C~ndo do Brasil 

Vander Luis dos RS 1.000.00 10/0412012 Depó~ito 011 line Conta 326720. 
Salllos Loubet <lj2;ência 3496, do 

Calldo do Brasil 

Vallder Luis dos RS 4.000.00 18/0412012 Depósito em Conta 1002556673, 
Santos Loubct dinheiro agência 2223. da 

Caixa Econômica 
Federal 

Vallder Lllis dos R$ 1.000.00 20/0412012 Depósito on line Conta 326720. 
Santos Loubet agência 3496, do 

Cando do Brasil 

VJlldcr Luis dos RS 2.000.00 23/0412012 Depósito 011 line Conta 326720, 
Santos Loubel ~gênc.ia 3496, do 

C~lldo do BI'il5iJ 

Vander Luis dos RS 4.000,00 16/05/2012 Depósito em Conta 1002..~56673, 
Santos Loubet dinheiro agencia 2223, da 
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Caix:! Econômica 
feoeral 

Vanocr Luis dos RI 500.00 17/0512012 Depósito 011 tille Cont:! 326720, 
Silntos Loubct agêllcia 3496, do 

Canoo do Brasil 

Vandcr Luis dos RS 1.459,24 05/06/2012 Depósito em Conta 1002556673, 
Santos Loubet dinheiro agênó:t 2223, da 

Caixa Econômic;t 
l~cderal 

Vallder Luis dos R$ 4.200,00 20/06/2012 Depósito em Conta 1002556673, 
Santos Loubet dinheiro agência 2223, da 

Caixa Econômica 
Pederal 

Vanrlcr Luis dos RI 4.633.03 25/0612012 Depósito em Cont:! 1002556673, 
Salllos Loubet dinheiro a~êllcia 2223, da 

C:lixa Econômica 
feder:!! 

Vander Luis dos R$ 1.097,45 06/0712012 Depósito em Conta 1002556673, 
Santos Loubet rlinhciro agência 2223, da • úixa Econômica 

Federal 

Vallder Luis dos R$4.000,00 17/0712012 Depósito em Cot1ta 1002556673, 
S:llltOS Loubet dinheiro agência 2223, da 

Caixa Econômica 
Fcder.li 

Vandcr Luis dos RI 500,00 08/0812012 Depósito 011 line Conta 326720, 
Santos LouLet agência 3496, do 

Cando do BrJsil 

Vallder Luis dos Ri 10.000.00 08/0812012 Depósito 011 line Conta 326720, 
Santos Loubet agfncia 3496, do 

Crmdo do Brasil 

Vallder Luis dos Ri 1.700,00 17/0H/2012 Depósito em Conta 1002556673, 
Santos Loubet dinheiro agência 2223, da 

Caixa Econômica 
Federal 

Vam!e-r Luis dos R$ 3.921,81 18/0812012 Depósito ellL Conta 1002556673. 
Santos Louhet dinheiro agêllcin 2223, da 

Caixa Econômica 
]"deral • Vander Luis dos Ri 1.000,00 27/08/2012 Depósito ali line Conta 326720, 

Santos Loubet agfllci:l 3496, do 
Cando do Brasil 

Vander Luis dos Ri 600,00 30/0812012 Depósito em Conta 1002556673, 
Santos Louhet dinheiro agência 2223, da 

Caixa Econômica 
rcderal 

Vander Luis dos RS 4.900,00 10/0912012 Depósito ellL Conta 1002556673, 
Santos LO.llbet dinheiro agência 2223, da 

Caixa Econômica 
Pedcral 

Vander Luis dos R$ 5.H20,06 1H/0912012 Depósito em Conta 1002556673. 
Santos toubet dinheiro agência 2223, da 

Caixa Econômica 
Federal 

Vmder Luis dos Ri 513,33 24/QY12012 Depósito ellL Cont;] 1002556673, 
Santos LOllbet dinheiro agência 2223, da 

Caixa Econômica 
Federal 
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VilIldcr Luis dos RS 707,12 02/10/2012 Depósito em Conta 1002556673, 
Samos LOllbct dinheiro agência 2223, d .. 

Caixa Econômica 
Federal 

Vallrlcr Luis dos RS 2.000,00 04/1012012 Depósito ou tine Conta 326720, 
Santos Loubet agência 3496, do 

Caneta do Brasil 

Vallder Luis dos RI, l.R66,33 08/10/2012 Depósito em Conta 1002556673, 
Santos Loubet dinheiro aRência 2223, d<l 

C;ixa Econômica 
Federal 

ValideI Luis dos RS 4.200,00 17/1012012 Depósito em Coma 1002556673, 
Santos Loubet dinheiro agência 2223. da 

Clixa Econômica 
Federal 

Vandcr Luis dos RS 20.000,00 19/1012012 Depósito 011 lille Conta 326720, 
Santos LOllbet agência 3496, do 

Canda do Brasil 

ValideI Luis dos RS 1.000,00 24/1012012 Depósito Otl line Conta 32(j720, 
SanLOS Loubet agência 3496, do • Canda do 13mil 

Valldcr Luis dos RS 2.000,00 14/11/2012 Depósito em Conta 1002..'i56673, 
S~lltos Loubel dinheiro ~gêucia 2223, da 

Caixa Econômica 
feder:!l 

Vanc!.cr Lllis dos RS 1.211,71 13/1212012 Depósito em Conta 100255(,673, 
Santos Loubct dinheiro agência 2223, da 

Caixa Econômica 
Federal 

Valldcr Luis dos RI 4.000,00 20/12/2012 Depósito em Coma 1002556673, 
Sautos Loubet dinheiro agencia 2223, da 

Cai.',,:. Ecollômica 
Federal 

Vander Luis dos RS 1.000,00 20/12/2012 DcpósilO 011 line Conta 326720, 
Santos Loubet agênci~ 34911, do 

Cando do Brasil 

Vander Luis dos RS 15.000,00 21/1212012 Depósito em COllt:! 317454, 
Santos Loubet dinheiro agência 2100, do 

Banco llr:!dcsco • Vander Luis dos RS 5.500,00 18/0112013 Depósito em Coma 1002556673, 
Santos Loubet dinheiro agência 2223. da 

Caix:! Econômica 
Federal 

Vander Luis dos RS 12.000,00 29/0112013 Depósito em COlUa 317454. 
SallLos Loubet dinheiro ~gêllcia 2100, do 

Danco Bradesco 

Vander Luis dos RS 10.578,83 29/0112013 Depósito em Conta 317454, 
Santos Loubet dinheiro agência 2100, do 

Bauco Bradcsco 

V,lnder Luis dos RI 1.500,00 20/02/2013 Depósito em Conta 1002556673, 
Santos Loubet dinheiro :!gência 2223, da 

Caixa Econômica 
Federal 

Vander Luis dos IlS 5.850,00 18/0312013 Depósito em Conta 1002556673, 
Santos Loubet diuheiro agência 2223, da 

Caixa Econôlllic~ 
Pederal 
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Vól.uner Luis dos RS 500,00 19/0312013 Depósito 011 line Conta 326720, 
Salltos Loubet agência 3496, do 

Cauda do Brasil 

Vandcr Luis dos RS 1.000,00 19/03/2013 Depósito on linc Conta 326720, 
Santos Loubet agência 3496, do 

Cauda do Brasil 

Vander Luis dos Ri 1.000.00 25/0312013 Depósito 011 Iille Conta 326720, 
Snntas Loubet agência 3496. do 

Cauda do Brasil 

Vander Luis dos Ri 1.000,00 25/03/2013 Depósito ollline Conta 326720, 
$:mtO$ toubet agência 3496. do 

Canda do Br;lsil 

Vancler Luis dos Ri 500,00 25/0312013 Depósito Oll lillc Conta 326720, 
S<lIllOS LOl1hct agencia 3496, no 

Canrlo do Br<lsil 

Vander Luis dos RS 9.000,00 04/0412013 Depósito em Cont<l 1002556673. 
Santos LO~lbet dinheiro agência 2223, da 

Caixa Econõmica 
Federal • Vanrler Luis dos Ri 500,00 08/0412013 Depósilo 011 iine Coma 326720, 

Santos Loubet agência 3496, do 
Cando do Brasil 

Vander Luis dos RS 4.000,00 17/0512013 Depósito elll Conta 1002556673, 
Santos J.oubet dinheiro agência 2223,rla 

Caixa Econômica 
Federal 

Vallder Luis dos R$ 1.000,00 29/05/2013 Depósito 011 lil1e Conta 326720, 
Salltos Loubet agência 3496. do 

Canrlo do Br~sil 

Vallder Luis dos RS 500,00 07/0612013 Depósito ollline Conta 326720, 
Santos Loubet agência 3496, do 

Cando do Brasil 

Vallder Luis dos RI 1.000.00 07/06/2013 Depósito on line Conta 326720, 
Santos Loubet agência 3496. do 

Cando do Br'lsil 

Vander Luis dos RI 1.500,00 15/0712013 Depósito on line Conta 326720, 
Santos Loubet agência 34%, do 

Canela do Brasil 

• Vallder Luis dos Ri 6.000,00 18/0712013 Depósitq em Conta 1002556673, 
Santos Loubet dinheiro agência 2223, da 

Caixa Econômica 
Federal 

Vander Luis dos RS 15.000,00 05/0812013 Depósito em Conta 317454, 
Santos Loubet dinheiro agência 2100, do 

Banco Bradesco 

Vander Luê> dos RS 2.000,00 06/08/2013 Depósito em Conta 317454, 
Santos Loubet rlinhciro agência 2100. do 

Banco Br.:tdesco 

Vandcr Luis dos Ri 2.000.00 09/08/2013 Depósito on line ConLa 326720, 
Santos Loubet agência 3496. do 

Caudo do Brasil 

Vandcr Luis dos RI, 1.000,00 14/08/2013 Depósito onlinc COlHa 326720, 
Santos Loubct agência 3496. do 

Cando do Brasil 

Vandcr Luis dos R$ 3.000,00 15/0812013 Depósito em COlHa 1002556673, 
Santos LOllbct dinheiro agencia 2223, da 

Caixa Econômica 
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Vaurler Luis dos RS 9.000,00 15/08/2013 
Santos Loubet 

Valldcr Luis dos RI 1.000,00 09/0912013 
Samo$ Loubet 

Vandcr Luis dos RS 1.000,00 09/0912013 
Santos Loubct 

Vanrlcr Luis dos RI 1.000.00 09/0912013 
Santos Loubet 

Vander Luis dos RI 500,00 !ó/lOI2013 
Santos Loubet 

Vandcr Luis dos RS 7.500,00 01/1112013 
Santo~ Loubet • Valldcr Luis dos RI 200,00 02/12/2013 
Santos LOllbet 

Vanrler Luis elos RI 3.300,00 10/1212013 
Santos Loubet 

Vander Luis dos RI 4.000,00 17/12/2013 
Santos Loubet 

Vander Luis dos RI 7.500.00 14/0112014 
Santos Loubet 

Vander Luis dos RS 3.500,00 20/0112014 
Santos Loilbet 

Vander Luis dos RS 500,00 20/0112014 
Santos Loubel • . 

Vander Luis dos RI 9.000,00 29/0112014 
Santos Loubct 

V!lllder Luis dos RS 9.000.00 05/02/2014 
Santos Loubet 

Vander Luis dos Ri 8.000,00 10/0212014 
Santos Loubet 

Vander Luis dos RI 2.574,00 11/0212014 
Santos LOllhct 

Vandcr Lu is dos RI 9.000.00 14/0212014 
S;lIltos LOllbet 
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Depósito em Couta 317454. 
dinheiro em <lgência agência 2100, do 

diversa Banco Dradcsco 

Depósito on line Conta 326720, 
agência 3496, do 
Canda do Brasil 

Depósito 011 tine Conta 326720, 
:l$ência 3496, do 
Cmdo do Brasil 

Depósito 011 lillc Conta 326720, 
agência 3496, do 
C<ll1do do Brasil 

Depósito on linc Conta 326720, 
agência 3496, do 
Canoa do Brasil 

Depósito em Conta 317454, 
dinheiro agência 2100. do 

Banco Br.:uiesco 

Depósito Oll litle COl1l~ 326720, 
agência 3496, do 
Cando do Brasil 

Depósito em cheque Conta 317454, 
ou dinheiro agêucia 2100, do 

Banco Bradesco 

Depósito em Conta 1002556673, 
dinheiro agência 2223, da 

Caixa Econômica 
Federal 

Depósito elU Coma 317454, 
dillbeiro agência 21 DO, do 

Banco Bradesco 

Depósito em Cauta 1002556673, 
dinheiro agência 2223, d!l 

C~ix;'! Econômic;'! 
J:cdcral 

Depósito em Cont;'! 1002556673, 
dinheiro agencia 2223, da 

Caixa Econômica 
Federal 

Dcpó~ilO em Conta 317454, 
dinheiro agencia 2100, do 

Banco Br<ldesco 

Dcpósito em COllt;'! 317454, 
dinheiro em ;'!gêllcia agênci:t 2100,do 

diversa Banco Bradesco 

De-pósito em Conta 317454, 
dinheiro agência 2100, do 

Banco llradcsco 

De-pósito em Conta 1002556673, 
dinheiro agêllci~ 2223, d~ 

Caixa Econômica 
Federal 

Depósito em Conta 317454, 
dinheiro em agência agência 2100, do 

diversa Banco Bradesco 
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Vandcr Luis dos RS R.OOO,OO 20/0212014 Depósito em Conta 317454, 
Santos Louhcc dinheiro agência 2100, do 

Banco Bradesco 

Vanrlcr Luis dos R$ 1.000,00 20/02/2014 Depósito em Conta 1002556673, 
Santos Loubct dinheiro agência 2223, ri;! 

Cai.xa Econômica 
Federal 

Vander Luis dos RS 3.000,00 20/0212014 Depósito em Conta 100255667.3. 
Santos Loubct dinheiro agência 2223, da 

Caixa Econômica 
Fedt'r.:tl 

VJlldcr Luis dos !tS lJ.OOÚ,OO lH/Q3J2014 Depósito l'1Il Conta 317454. 
SalllOS Loubct dinheiro agência 2100, do 

Banco Br.:ldesco 

Vandcr Luis dos R$ 6.000,00 24/03/2014 Depósito elll Conta 317454, 
Santos Loubct dinheiro <lhrência 2100, cio 

Banco Bradesco 

Vanc1cr Luis dos RS 9.000,00 25/03/2014 Depósito em Conta 317454, 
Santos Loubcl diuheim em agêllclil agência 2100, do 

diversa Banco Brade$co 

Vander Luis dos R$ 9.000,00 26/0312014 Depósito elll Conta 317454, 
Santos Loubet dinheiro agência 2100, do 

Banco Bradesco 

Vandcr Luis dos R$ 9.000,00 27/0312014 Depósito em Conta 317454. 
Santos Loubet dinheiro em agência agência 2100, do 

diversa Banco Br:Jdcsco 

Vanrler Ll1i~ dos Ri 9.000,00 2g/0312014 Depósito l'!ltl Conta 3! 7454, 
Santos LOllbet dinheiro agência 2100, do 

Banco Bradcsco 

Vander Luis dos R$ 1M.OOO,00 08/0412014 Depósito em Conta 317454, 
Santos Loubet dinheiro :lgência 2100, do 

.flanco Branesco 

Vander Luis dos RS 700,00 29/05/2014 Depósito ou linc COlHa 326720, 
Santos LOllbcL agência 34%, do 

Cando do Brasil 

Vanrlcr Luis dos RS 1.000,00 21/0712014 Depósito on line Conta 326720, 
Santos Loubct agência 3496. do 

Cando do Brasil 

Vander Luis dos RS 5.000,00 08/0912014 Depósito em espécie Cont<t 317454, 
Santos Laubel el\\ autoatcndhul'!r1to agência 2100, do 

Banco Bradesco 

Vallder Luis dos RS 5.003,22 0411212014 Depósito dinheiro Conta 317454, 
Santos Loubet agência 2100, do 

Banco Brarlesco 

Total R$ 367,036,13 

No caso, houve, ainda, a mistura de dinheiro ilícito com di-

nheiro lícito do Deputado Federal VANDER LUIS DOS SAN

TOS LOUBET. Realmente, algumas das contas bancárias usadas 

177 de 184 

11
07

35
90

74
7 

In
q 

39
90



• 

• 

PGR 

o?,J.." 
Inquérito n.3990/Df: / 

para depósitos em espécie também são utilizadas pelo parlamentar 

para receber seus subsídios da Câmara dos Deputados. 

7. Pedidos 

Assim, diante de prova da materialidade e indícios de autoria 

delitiva, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA oferece 

a presente denúncia contra VANDER LUIS DOS SANTOS 

LOUBET, ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, FABIANE KA

RINA MIRANDA AVANCI, ROSELI DA CRUZ LOUBET e 

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, bem 

como requer: 

1) a notificação dos denunciados para oferecerem resposta 

escrita no prazo de 15 (quinze dias); 

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

Polícia Federal para devido registro em seus sistemas; 

3) a citação dos acusados para acompanhamento da instrução, 

nos termos dos arts. 1 ° 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) VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET às penas 

previstas no art. 317, § l°, combinado com os arts. 29 e 
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69, todos do Código Penal (onze vezes), no art. l°, § 4°, 

da Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, 

ambos do Código Penal (noventa e nove vezes) e no art. 

2°, § 3° e § 4°, inciso lI, da Lei n. 12.85012013 (uma 

vez); 

b) ADEMAR CHAGAS DA CRUZ às penas previstas 

no art. 317, § 1°, combinado com os arts. 29 e 69, todos 

do Código Penal (onze vezes), no art. 1°, § 4°, da Lei n . 

9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, ambos do 

Código Penal (nove vezes) e no art. 2°, § 3° e § 4°, in

ciso lI, da Lei n. 12.85012013 (uma vez); 

c) FABIANE KARINA MIRANDA AVANCI às penas 

previstas no art. 317, § 1°, combinado com os arts. 29 e 

69, todos do Código Penal (onze vezes), no art. 1°, § 4°, 

da Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, 

ambos do Código Penal (cinco vezes) e no art. 2°, § 3° e 

§ 4°, inciso lI, da Lei n. 12.85012013 (uma vez); 

d) ROSELI DA CRUZ LOUBET às penas previstas no 

art. 317, § 1°, combinado com os arts. 29 e 69, todos do 

Código Penal (onze vezes), no art. 1°, § 4°, da Lei n. 

9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, ambos do 

Código Penal (seis vezes) e no art. 2°, § 3° e § 4°, inciso 

lI, da Lei n. 12.85012013 (uma vez); 

e) PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI 

RAMOS às penas previstas no art. 317, § 1°, combinado 
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com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal (onze ve

zes), no art. l°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado 

com os arts. 29 e 69, ambos do Código Penal (treze ve

zes) e no art. 2°, § 3° e § 4°, inciso lI, da Lei n. 

12.850/2013 (uma vez). 

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

tigo 7°, 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$ 

R$ 1.028.866,00 (um milhão, vinte e oito mil, oitocentos e 

sessenta e seis reais), a ser acrescido de juros e correção 1110-

netária; 

7) a condenação dos acusados à reparação dos danos materi

ais e n1.orais causados por suas condutas, nos termos do art. 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixando-se um 

valor mínimo de 05 (cinco) vezes o montante cobrado a tí

tulo de propina no caso, no total de R$ 5.144.330,00 (cinco 

milhões, cento e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta re

ais),já que os prejuízos decorrentes da corrupção são difusos 

Oesões à ordem econômica, à administração da justiça, à ad

ministração pública e ao processo eleitoral, inclusive à respei

tabilidade do Congresso Nacional perante a sociedade 

brasileira), sendo dificilmente quantificados; 

8) a decretação da perda da função pública para os condena

dos detentores de cargo ou emprego público ou mandato 
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eletivo, principalmente por terem agido com violação de seus 

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

do art. 92 do Código Penal 

o não-oferecimento de denúncia em face 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), 17 de dez e 1 

Rodrigo ]anot Monteiro de Barros 

Procurador-Geral da República 

ROL DE TESTEMUNHAS 

1. Testerrmnha sobre praticamente todos os fatos: 

a) ALBERTO YOUSSEF (réu colaborador), brasileiro, empresário, 
inscrito no CPF/MF sob o n. 532.050.659-72, residente na Rua 
Afonso Braz, n. 714, apartamento 111A,Vila Conceição, São Paulo, 
São Paulo, com domicílio profissional na sede da empresa GFD 
Investimentos Ltda., localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 
n. 778, 2° andar, Itaim Bibi, São Paulo, São Paulo, atualmente preso 
na carceragem da Superintendência Regional do Departamento 
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de Polícia Federal no Paraná, na Rua Professora Sandália Monzon, 
n. 210, Santa Cândida, Curitiba, Paraná; 

2. Testemunhas sobre a repartição política da BR DISTRI
BUIDORA e a atuação de PEDRO. PAULO BERGAMAS
CHI DE LEONI RAMOS corno operador de cobrança e 
repasse de propina na sociedade de economia mista: 

a) PAULO ROBERTO COSTA (réu colaborador), brasileiro, ex
Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, inscrito no CPF/MF 
sob o n, 302.612.879-15, residente na Rua !vando de Azambuja, 
Condominio Rio Mar IX, Casa 30, Barra da Tijuca, Rio de Ja
neiro, Rio de Janeiro, atualmente recolhido em prisão domiciliar; 

b) NESTOR CUNAT CERVERÓ (réu colaborador), brasileiro, 
ex-Diretor Internacional da PETROBRAS e ex-Diretor Finan
ceiro da BR DISTRIBUIDORA, inscrito no CPF/MF sob o n. 
371.381.207-10, residente e domiciliado na Rua Nascimento 
Silva, 351, apartamento 601, Ipanema, Rio de Janeiro, Rio de ja
neiro, atualmente preso no Complexo Médico-Penal do Paraná, na 
Avenida· Ivone Pimentel, s/n., Canguiri, Pinhais, Paraná; 

c) CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACAREZZA, brasileiro, 
divorciado, médico, portador da Identidade Civil n. 126563721-
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n. 131.585465-15, residente 
e domiciliado na Rua Vitoantonio Del Vechio, Mooca, São Paulo, 
São Paulo; 

2. Testemunhas sobre o esquema de peculato, corrupção e 
lavagem de dinheiro relacionado à BR DISTRIBUI
DORA: 

a) RICARDO RIBEIRO PESSOA (réu colaborador), brasileiro, 
empresário, inscrito no CPF/MF sob o 11. 063.870.395-68, resi
dente na Alameda Ministro Rocha Azevedo, n. 872, apartamento 
141, Jardins, São Paulo, São Paulo, com domicílio profissional na 
sede da empresa UTC Engenharia SI A, localizada na Avenida Al
fi·edo Egídio de Souza Aranha, n. 384, Chácara Santo Antônio, São 
Paulo, sio Paulo; 
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b) FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOAP. .. ES (réu colabora
dor), brasileiro, casado, empresário, portador da Identidade Civil n. 
0236107607-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n. 490.187.015-
72, residente e domiciliado na Avenida Lúcio Costa, n. 3600, 
Bloco 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; 

3. Testemunhas sobre o pagamento de propina por melO 
de transferências bancárias da empresa ARBOR CON
SULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.: 

a) MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA, brasileira, ex-contadora 
de ALBERTO YOUSSEF, inscrita no CPF/MF sob o n . 
112.934:478-97, domiciliada na Avenida Santo Amaro, n. 298, 
conjunto 07, Itaim Bibi, São Paulo, São Paulo; 

b) MARILAINE CASTRO DA COSTA, brasileira, estado civil 
ignorado, empresária, inscrita no CPF/MF sob o n. 368.340.760-
34, residente na Avenida Nilo Peçanha, n. 3099, apartamento 408, 
Três Figueiras, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com domicílio 
profissional na sede da empresa ACCORDE PRODUÇÃO DE 
AUDIOVISUAIS LTDA., localizada na Rua Miracema, no. 378, 
Chácara. das Pedras, Porto Alegre, Rio Grande do Sul; 

c) JULIO HERMES NUNES, brasileiro, separado judicialmente, 
produtor rural, portador da Identidade Civil n. 13.975.396-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 039.920.058-44, residente 
na Rua Aquidauana 36, sobreloja, Centro, Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, com domicílio profissional na Fazenda Rincão,Es
trada Municipal sentido Pontinho do Coxo, Zona Rural, São Ga
briel do Oeste, Mato Grosso do Sul; 

d) JOEL UNO PEREIRA, brasileiro, casado, comerciante, porta
dor da Identid2de Civil no. 105327-SSP/MS, inscrito no CPF/MF 
sob o no. 220.332.541-00, residente na Rua Hélio de Castro Maia, 
n. 431,Jardim Paulista, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com 
domicílio profissional na Avenida Eduardo Elias Zaran, n. 705,Jar
dim. de Alab, Campo Grande, Mato Grosso do Sul; 

e) ROSANGELA MASCOU PEREIRA, brasileira, casada, em
presária, portadora da Identidade Civil n. 704212-SSP/MS, inscrita 
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no CPF/MF sob o n. 519.145.141-49, residente e domiciliada na 
Rua Hélio de Castro Maia, n. 431 ,Jardim Paulista, Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul; 

4. Testemunha sobre o pagamento de propina por meio de 
entrega' de valores em espécie: 

a) RAFAEL ANGULO LOPEZ (réu colaborador), brasileiro, ex
transportador de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF, inscrito no 
CPF/MF sob o n. 369.033.708-97, residente e domiciliado na 
Rua Alfredo Pujol, n. 753, Santana, São Paulo, São Paulo; 

*** 
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CERTIDÃO 

Certifico que alterei a 
constar como investigadas as partes 
denúncia a fls. 841-842 . 

autuação para 
indicadas na 

Brasília, 22 de dezembro de 2015. 

Roberta Borges de Barros 
Matrícula 2.419 

TERMO DE JUN~AD~G . C; :t4 /2015 
Junto a estes autos o protocolado de n 

que segue. "2 ?- ,-lli l~e 2015. 
Brasília, __ de _",~c.:-*~ 

1foBERT A BORGES DE BARROS 
Matrícula 2419 
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18/12/2015 14:44 0066574 

11111111111111111111111111111111 111111111111111111 

MINISTÉRJO PúBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO TEOR! 
ZAVASCKI, INTEGRANTE DA SEGUNDA TURMA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

N" 27674912015/GTL]-PGR 
Inquérito n. 3.990/DF 
Relator: Ministro Teori Zavascki 

o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA vem, 

perante Vossa Excelência, oferecer denúncia, em separado, em 184 

(cento e oitenta e quatro) páginas, digitadas somente em anverso, 

instruída com os autos originais do Inquérito n. 3990/DF, esclare

cendo e requerendo a esse respeito o seguinte: 

A peça acusatória anexa consiste em pretensão punitiva de-

duzida em juízo em face de VANDER LUIS DOS SANTOS 

LOUBET, ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, FABIANE KA

RINA MIRANDA AVANCI, ROSELI DA CRUZ LOUBET e 

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS. A 

acusação envolve fatos investigados no Inquérito n. 3990/DF, 

sendo também levados em consideração apurados no Inquérito n. 

3883/DF. 

11
07

35
90

74
7 

In
q 

39
90



• 

• 

peR 

No caso, no decorrer das investigações objeto dos Inquéritos 

n. 3883/DF e n. 3990/DF, constatou-se a existência de uma orga

nização criminosa implantada na Petrobras Distribuidora SI A -

BR DISTRIBUIDORA entre os anos de 2010 e 2014, preorde

nada à prática, principalmente, de crimes de peculato, corrupção 

ativa e passiva e lavagem de dinheiro. O grupo em questão, co-

mandado pelo Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR DE 

MELLO,já denunciado com base no Inquérito n. 3883/DF, com a 

participação do Deputado Federal VANDER LUIS DOS SAN

TOS LOUBET, agora denunciado com base no Inquérito n. 

3990/DF, era estruturado em quatro núcleos: a) núcleo adminis

trativo, formado por diretores e funcionários de alto escalão da 

BR DISTRIBUIDORA que ocuparam seus cargos por indicação 

político-partidária e que, nessa condição, praticaram ilegalidades 

em contratos celebrados em beneficio de determinadas empresas, 

conforme orientação direta ou indireta do parlamentar que os 

apadrinhara; b) núcleo econômico, formado por empresas e em

presários que celebraram contratos com a BR DISTRIBUI

DORA, que foram beneficiados pelas ilegalidades cometidas pelos 

diretores e funcionários de alto escalão da sociedade de economia 

mista apadrinhados e que, em contrapartida, pagaram vantagens in

devidas aos parlamentares responsáveis pela indicação e manuten

ção em seus cargos (apadrinhamento) dos integrantes do núcleo 

administrativo; c) núcleo financeiro, formado por operadores e 

intermediários que se encarregaram de articular os vários núcleos 

do grupo criminoso e, particularmente, de receber as vantagens 
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indevidas das empresas beneficiadas e repassá-las aos parlamentares 

que viabilizavam o funcionamento do esquema, fazendo tudo isso 

mediante estratégias de ocultação de sua origem ilícita, através do 

uso de diversas empresas e pessoas, manipulando sobretudo di

nheiro em espécie; e d) núcleo político, formado tanto pelos 

parlamentares responsáveis pela indicação e manutenção em seus 

cargos dos diretores e funcionários de alto escalão da BR DIS

TRIBUIDORA que, sob orientação sua, principalmente por 

meio de seus operadores, cometeram ilegalidades que beneficiaram 

empresas contratadas pela sociedade de economia mista, como pe

los auxiliares que colaboraram diretamente para o recebimento de 

vantagens indevidas pelos políticos em questão, como contrapar

tida pela viabilização do funcionamento do esquema. 

Os fatos concernentes ao caso são relativamente complexos, 

envolvendo diversas pessoas, a maioria das quais não tem foro por 

prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal. Os 

elementos dos autos indicam que, além dos denunciados, tanto 

com base no Inquérito n. 3883/DF, como, agora, com base no In

quérito n. 3990/DF, integram a organização criminosa JOÃO 

MAURO BOSCHIERO, ALBERTO YOUSSEF, ADARICO 

NEGROMONTE FILHO, JAYME ALVES DE OLIVEIRA FI

LHO, RICARDO RIBEIRO PESSOA, CARLOS ALBERTO 

DE OLIVEIRA SANTIAGO, JOÃO JOSÉ PEREIRA DE 

LYRA, FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, LUIS 

CLAUDIO CASEIRA SANCHES, JOSÉ ZONIS, ANDURTE 

DE BARROS DUARTE FILHO e NESTOR CERVERÓ 
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A jurisprudência atual considera que, em regra, deve ocorrer 

o desmembramento de casos como esse, permanecendo na Corte 

apenas os detentores da prerrogativa de foro: 

"INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE PE
CULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL) E FRAUDE 
Ã 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 Tribu
.nal Federal consolidou o entendimento de que o desmem
bramento deve ser a regra, diante da manifesta excepcionali
dade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipó
teses em que a separação possa causar prejuízo relevante. 
Precedente. 2. No caso, o agravante não logrou êxito em 
comprovar de maneira objetiva prejuízo concreto e real no 
julgamento ordinário. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento." (STF, Pleno, Inq 2671 AgR/AP, ReI. Min. Teo
ri Zavascki,j. 08.05.2014, V.u., DJE de 27.05.2014) 

Na situação, o normal seria, portanto, manter no Supremo 

Tribunal Federal o processo somente em relação ao Deputado Fe-

deral VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET. No entanto, 

não se pode ignorar que, na espécie, os demais denunciados, apesar 

de não serem titulares de foro por prerrogativa de função, apresen

taram condutas estreitamente vinculadas ao parlamentar em refe

rência, auxiliando-o diretamente no recebimento e na ocultação 

de valores de origem ilícita relacionados ao esquema. Para facilitar 

a produção de provas ao longo do processo e sua análise ao final, 

afigura-se conveniente que tais pessoas (ADEMAR CHAGAS DA 

CRUZ, FABIANE KARINA MIRANDA AVANCI, ROSELI 

DA CRUZ LOUBET e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE 
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LEONI RAMOS) tenham o mesmo tratamento processual de 

VANDER LUIS DOS SANTOS LOUBET. 

Por outro lado, a denúncia ora apresentada se baseia em vá

rios depoimentos prestados no âmbito de acordos de colaboração 

premiada. No entanto, não se vislumbra razão para o processo pe

nal instaurado com o oferecimento da peça acusatória permanecer 

oculto ou em segredo de justiça. O art. r, § 3°, da Lei n. 

12.850/2013, o qual dispõe que a colaboração premiada deixa de 

ser sigilosa quando houver o recebimento de denúncia, apenas es

tabelece o limite máximo de manutenção do segredo do acordo e 

dos respectivos elementos. Nada impede que haja o .levantamento 

do sigilo de co.laborações premiadas em momento anterior à ad

missão da peça acusatória, principalmente em casos como o que se 

encontra sob exame, em que não existe necessidade de manuten

ção de segredo, seja para realização de diligências investigatórias, 

seja para a preservação da intimidade. Nesse contexto, há de preva

.lecer o princípio geral da pub.licidade administrativa e processual, 

previsto no art. 5°, incisos XXXIII e LX, e no art. 37, caput, ambos 

da Constituição de 1988. 

De resto, em um regime democrático, não se concebe que 

um processo penal sobre crimes contra administração pública, ver

sando sobre ilicitudes relacionadas ao manejo de recursos públicos, 

baseado em denúncia contra agentes públicos, permaneça em si

gilo, mesmo en"l momento anterior ao recebimento da peça acusa-
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tória. A sociedade tem o direito de conhecer os fatos correspon

dentes e de acompanhar o trâmite do feito. 

Finalmente, destaca-se a apresentação, em anexo, de vários 

documentos e midias necessários à completa instrução e com

preensão do caso. Esses elementos complementam os dados da in

vestigação realizada no Inquérito n. 3990/DF. Todos estão 

especificamente relacionados ao final da presente manifestação. 

Assim, o Procurador-Geral da República requer: 

1) o desmembramento do feito, mantendo-se no Supremo 

Tribunal Federal VANDER LUIS DOS SANTOS LOU

BET, ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, FABIANE KA

RTNA MIRANDA AVANCI, ROSELI DA CRUZ 

LOUBET e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LE-

ONI RAMOS, e remetendo-se cópia dos autos do Inquérito 

n. 3990/DF, bem como da Ação Cautelar n. 3895/DF (afasta

mento de sigilos fiscal e bancário) para a 13" Vara Federal de 

Curitiba, para adoção das providências cabíveis em relação 

aos demais envolvidos: JOÃO MAURO BOSCHIERO, AL

BERTO YOUSSEF, ADARICO NEGROMONTE FILHO, 

JAYME ALVES DE OLIVEIRA FILHO, RICARDO RI

BEIRO PESSOA, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

SANTIAGO, JOÃO JOSÉ PEREIRA DE LYRA, FER

NANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, LUIS CLAU

DIO CASEIRA SANCHES, JOSÉ ZONIS, ANDURTE 

DE BARROS DUARTE FILHO e NESTOR CERVERÓ; 
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2) o levantamento do sigilo dos depoimentos de colaboração 

premiada que instruem a denúncia apresentada em separado, 

estabelecendo-se desde logo a publicidade do processo penal 

instaurado com base na peça acusatória em questão; 

3) a juntada aos autos do Inquérito n. 3990/DF dos seguin-

tes elementos, necessários à completa instrução o e com

preensão do caso: 

a) Does. 1 - mídia com cópia digital do Inquérito n. 388/3, 

no estado em que atualmente se encontra; 

b) Does. 2 - Termo de Colaboração n. 01 de Paulo Ro

berto Costa; página da agenda do advogado Matheus Oliveira 

apreendida na sede da GFD Investimentos Ltda.; Termo de 

Declarações Complementar n. 02 de Paulo Roberto Costa; 

Termo de Colaboração n. 02 de Ricardo Ribeiro Pessoa e 

documentos anexos; cópia de matéria jornalística sobre as in

dicações de Fernando Collor de Mello para cargos de direto

ria da BR Distribuidora; 

e) Does. 3 - Termo de Colaboração n. 11/12 de Nestor 

Cerveró;Termos de Colaboração n. 07, n. 10, n. 12 e n. 16 de 

Fernando Antonio Falcão Soares; 

d) Does. 4 - Relatórios dos Grupos de Trabalho de Averi

guação - GTAs da BR Distribuidora sobre os contratos cele

brados com a DVBR - Derivados do Brasil SI A e com a 

UTC Engenharia SI A; 
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e) Does. 5 - Informação prestada pela companhia aérea 

GOL;Termos de Declarações n. 09 e n. 12 de Rafael Angulo 

Lopez, Auto de Apreensão da Equipe SP-42 da Operação 

Poli teia; Termo de Colaboração n. 08 de Carlos Alexandre de 

Souza Rocha; Depoimento de Jayme Alves de Oliveira Fi

lho.; planilha denominada Transcareca; 

f) Does. 6 - Relatório da Controladoria Geral da União -

CGU sobre os contratos celebrados entre a BR Distribuidora 

e a empresa Laginha Agroindustrial SI A; Relatório de Inteli

gência Financeira - RIF n. 15.615 do Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras - COAF; 

g) Does. 7 - Notas fiscais fictícias emitidas pela empresa Ar

bor Consultoria e Assessoria Contábil Ltda.; Termo de Cola

boração n. 05 de Eduardo Hermelino Leite; relatório de 

interceptação telefônica de Alberto Youssef; 

h) Does. 8 - Dados bancários obtidos na Ação Cautelar n. 

3895/DF, estruturados pelo sistema da Procuradoria-Geral da 

República (SIMBA); 

i) Does. 9 - Extratos do Tribunal Superior Eleitoral com 

informações sobre doadores e fornecedores das campanhas 

de Vander Luis dos Santos Loubet nos anos de 2010, 2012 e 

2014; 

j) Does. 10 - pendrive contendo os arquivos em áudio e ví

deo dos depoimentos de colaboração premiada utilizados no 

caso, exceto aqueles referentes aos colaboradores Paulo Ro-
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berto Costa e Alberto Youssef, os quais constam dos autos das 

respectivas petições de homologação dos correspondentes 

acordos, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

Brasília (DF), 17 de dezembro de 2015 . 

Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

Procurador-Geral da República 
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cl1'o/Íd'M1I<J. çfTnb~HU:r/ çf}':ed(ff.q/ 

cl1'ecr-eW/FÚZ ~dicúiria 

cl1'ooii~ de cP!1MuiúJUMtw 'PA,.eJe9ICÚ:r/ 
~ 

CERTIDÃO 
Petição 66.574/2015 

Certifico e dou fé que no dia 18 de dezembro de 2015 fiz o recebimento da 

petição em epigrafe, acompanhada de duas mídias no vol. DOCS 1 e uma 

/fb."/~ 01, DO ,,/8 e um pen drive no vol. DOCS 10 . 

Eu, . ft Magda Ellen (técnico judiciário), 
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6J;;lwamo~ ~t(t?tal r1Tredoral 

cfl:,A')T(xrr,n,a. aJtÁlúxo,ná 

67egão- de mO()(W{)d '@nll';'uin~ Yj,,;mÚtWÚ 

3.990 

CERTIDÃO 

Certifico que apensei a estes autos os 
documentos que acompanhavam a denúncia, formando do 
apenso onze ao quinze. 

Brasilia, 23 de dezembro de 2015. 

b. 

Roberta Borges de Barros 
Matrícula 2.419 
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cl1,'jl"<mW rff"""'ma/ cffde=/ 

rfk1'dà.",:a cfodicid4'ia 

8~o de :c1õ_". @~'r!';II~ '$'n:m,;'",u;' 

INQ 3990 

CERTIDÃO 

Certifico que foram feitas cópias de segurança das mídias do apenso 
11,14 e 15. 

Brasília, 08 de janeiro de 2016. 

DENIS~ERREIRA 
Matricula 190 
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