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Se~ăo de Processos Originârios Criminais 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Em J.3 de ~ lU ~ de 201 5 , fica FORMADO o 
li ~ volume dos preseotes autos do (~- il 

folba 0° « 6 6 ,Se~âo de Processos Origioarios 
Criminais. Eu, k. , Analista/Tecnico 
Judiciario, lavrei o presente termo . 
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TERMODEJUNTAD~ i 
Jun'o a estes au'os o pro,oi1ado de n°.9lgL dOr; que 

segue. ~ Ql ~ Brasîli~de JL{AyM de 201~ 
DENIS M~~REIRA 

Matrîcula 21\ 
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MINISTER-IO PUBLlCQ FEDERAL 
Procuradoria-Geral da Republica 

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

N".,z.2.2~ ilS /2015/GTL]-PGR 
Inquerito n. 3997/DF 
ReIa,tor: Ministro Teori Zavascki 

"Netlhuma heratlfa e tao rica quanto a honestidade," 
(William Shakespeare) 

O PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, no 

exerdcio da func;:ao instituciona1 prevista no art. 129, inciso 1, da 

Constituic;:ăo de 1988, no art. 6°, inciso V, da Lei Comp1ementar n. 

75/1993 e no art. 24 do C6digo de Processo Penal, tendo em vista 

os fatos apurados no Inquerito n. 3997/D'F, vem oferecer a pre

sente DENirNCIA em face de: 

NELSON MEURER, brasileiro, casado, Deputado Federal, 
nascido em 23/07/1942, natural de Bom RetirolSC, filho 
de Herculano Meurer e Adeliria Derner de Souza, portador 
da Identidade Civil n. 7043198-SSP/PR, inscrito no Cadas
tro de Pessoas Fisicas do Ministerio da Fazenda ~ CPF IMF 
sab a n. 005,648.349-04, residente na Avenida Antanio de 
Paiva Cantelma, n. 525, Cemro, Francisco Beltrao, Paranâ, 
com domicilio funcîonal na Prac;:a dos Tn?~s Poderes, Câmara 
dos Deputados, Anexa IV, Cabinete 916, Brasîlia, Distrito 
Federal; 
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NELSON MEURER JUNIOR, brasileiro, casado, advoga
do, nascido ern 03/01/1969, natural de Francisco Bel
trao/PR, filho de Nelson Meurer eLeei Clarisse Meurer, 
portador da Identidade Civil n. 36405864-SSP/PR, inscrito 
no CPF/MF sab o n. 697.676.109-87, residente e domicilia
do na Avenida Antonio de Paiva Cantelmo, n. 570, aparta
mento 1502, Centre, FrancÎsco Beltrao, Paranâ; e 

CRISTIANO AUGUSTO MEURER, brasileiro, empre
sârio, nascido em 23/07/1973, natural de Francisco Bel
trao/PR, filho de Nelson Meurer eLeei Clarisse Meurer, 
portador da Identidade Civil n. 5788578-SSP/PR, inscrito 
no CPF/MF sab o n. 880.873.609-15, residente e domicilia
do na Avenida Antonio de Paiva Cante1mo, n. 570, aparta
mento 701, Centra, Francisca Beltraa, Parana . 

1. Sin tese das imputa~oes 

Entre 2006 e 2014, em Brasilia/DF, em Curitiba/PR, em Săo 

Paulo/SP e no Rio de Janeiro/RJ, o Deputado Federal NELSON 

MEURER, na condi,ăo de integrante da cupula do PARTIDO 

PROGRESSISTA - PP, de modo livre, consciente e voluntario, 

em unidade de designios corn pelo menos JOSE JANENE, AL

BERTOYOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, fornecendo 

o apoio e a sllstentac;:ao politica necessarios a manutenc;:ao deste 

Ultimo na Diretoria de AbastecÎmento da PETROBRAS, com a 

finalidade predeterminada de locupletac;:ao propria e de terceiros, 

concorreu para gue taI agente publico, ocupante de func;:ăo de di

relYaO, solicitasse, aceitasse promessa nesse sentido e recebesse, pelo 

menos 161 (cento e sessenta e uma) vezes, para si c para a agremi

alYao partidâria, em razao do exercicio dessa func;:âo publica na so

ciedade de economia mista federal, vantagens indevidas no valor 
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total de R$ 357.945.680,52 (trezentos e cinquenta e sete milhoes, 

novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e cin-

guenta e dois centavos).As propinas almejadas por todos os envol

vidos e efetivamente obtidas consistiam em contrapartida pela 

viabilizayao do funcionamento de um cartel de empreiteiras inte

ressadas em celebrar irregulannente contratos no âmbito da Dire

toria de Abastecimento da PETROBRAS e em obter beneficios 

indevidos do respectivo Diretor, o gue acabou de fato ocorrendo. 

Parcela consideravel dessa propina foi paga pelas empreiteiras 

com recurso a contratos de prestavao de servivo fictîcios celebra-

dos corn empresas de [achada de ALBERTO YOUSSEF, responsa

veI por administrar um verdadeiro "caixa de propinas" do PP, o 

gue ocorreu corn pelo menos 180 (cento e oitenta) pagamentos, 

no valor total de R$ 62.146.567,80 (sessenta e dois milhoes, cento 

e quarenta e seis mil, guinhentos e sessenta e sete reais e oitenta 

centavos), de forma reiterada e no âmbito de organizayao crimi

nosa 1, como estrategia dolosamente concebida pelos envolvidos, 

dentre eles o Deputado Federal NELSON MEURER, de oculta-

yăo e dissimulavao da natureza, ori gem e movimentavao de valo-

1 Ao longo da narrativa empreendida ncsta denuncia, ficara c1aro que os cri
mes aqui imputados foram praticados no âmbito de uma organiza~âo cri
minosa, na forma prevista no art. 10

, § 10
, da Lei n. 12.85012013 -

porquanto havia pela menos 4 (quatro) agentcs estruturalmcnte associados 
e ordenados, cam clara divisâo de tarefas, para a obten~âo de vantagens ili
citas decorrentes da pr.itica do crime de corrup~âo -, a qual funcionou ao 
mel10s entre os al10s 2006 e 2014. O crime especîfico subjacenre, tipifi
cada no art. 20 da Lei n. 12.850/2013, nâo foi impucado nesta denuncia 
porque esea sendo tratado, em todas as suas vertentes, no Inqucrito 3.989, 
em tramjta~âo perantc o Supremo Tribunal Federal. 
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res provementes de infrac;ao penal, no caso a corrupc;ao paSSlva 

acima delineada.2 

Entre 2006 e 2014, em Brasilia/DF e Curitiba/PR, o Depu

tado Federal NELSON MEURER, na condi,ăo de integrante da 

cupula do PP, de modo livre, consciente e voluntârio, eITI unidade 

de designios com pelo menos )OSE )ANENE, PAULO RO

BERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, solicitou, aceitou pro-

messa nesse sentido e recebeu o valor total de pela menos 

R$29,70Q,000,00 (vinte e nove milh6es e setecentos mii reais), 

correspondente a 99 (noventa e nove) repasses de R$ 300.000,00 

(trezentos miI reais) mensais. O montante consistia em propina 

ori unda do "caixa de vantagens indevidas" administrado pelo do

leiro ALBERTO YOUSSEF em fun,ao do esguema de corrup<;ăo 

e lavagem de dinheiro estabelecido na Diretoria de Abastecimento 

da PETROBRAS, na epoca ocupada por PAULO ROBERTO 

COSTA, por indica<;ao do PP (corn finalidade predeterminada de 

locupletayao), o qual foi indevidamente mantido no cargo em de

correncia do apoio e da sustentac;ao poHtica prestados pela Depu

tado Federal NELSON MEUR.ER, por intermedio da agremia<;ăo 

partidaria eITI questio. 

Para ocultar e dissimular a natureza, origem, localizayâo, dis

posiC;ăo, movimenta<;ăo e propriedade desses valores ilicitamente 

recebidos (oriundos da corrupc;ăo delineada), o Deputado Federal 

2 Fatos narrados no item 4.1 dcsta denuncia. 
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NELSON MEURER adotou dolosamente diversas estrategias, de 

forma reiterada e no âmbito de organizavao criminosa, a saber: 

(i) recebimento dos valores ilîcitos em especie, median te en

tregas pessoais, diretamente ao parlamentar ou por intermedio de 

seus filhos (os denunciados NELSON MEURER JUNIOR e 

CRISTIANO AUGUSTO MEURER), de dinheiro transportado 

por entregadores de ALBERTO YOUSSEF, em especial RAFAEL 

ANGULO LOPEZ, o gue ocorreu ilustrativamente eOl oito datas 

identificadas (291212008, 11/412008, 5/6/2008, 7/812008, 

2111012008,8/612009,11/812009 e 23/1212010); 

(ii) recebimento dos valores iJicitos por meio do POSTa DA 

TORRE, estabelecimento pertencente ao doleiro CARLOS HA

ElE CHA-TER e utilizada para lavagem de dinheiro, o que ocor

reu em pelo menos quatro datas identificadas (19/1212008, 

22/1212008,4/112009 e 27/112009); 

(iii) depasito em dinheiro, de forma pulverizada, de parte do 

montan te recebido, em 130 (cente e trinta) dias distintos, IlO total 

de R$ 1.461.226,00 (um milhăo, quatrocentos e sessenta e um mii, 

duzentos e vinte e seis reais), em suas contas bancarias pessoais, 

mediante o Jracionamento de opera{oes, de moda gue o valor de cada 

uma, nas mesmas datas ou em datas pr6ximas, fosse inferior a 

R$10.000,00 (dez mii reais) oU R$ 100.000,00 (cem mii reais) -

tendo ocorrido a mescla, de resta, de recursos de ori gem licita 

(decorrentes de subsîdias recebidos coma parlamentar e de prc

ventos de aposentadoria) e ilicita (propina relacionada ao esquema 
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cnmmoso estabelecido na Diretoria de Abastecimento da PE-

TROBRAS) em tais contas bancarias -, o que objetivava dificultar 

o respectiva rastreamento e evitar a identificatţao dos depositantes 

e a comunica~ao das operayoes ao Consdho de Contrale de Ati

vidades Financeiras - COAF; e 

(iv) registre, nas dedarayoes de ajuste anual de imposto de 

ren da dos anos-hase 2010 a 2014, de manuten<;:ao de considerâvel 

quantia de dinheiro em especie, na verdade correspondente a vao

tagens indevidas percebidas, o que tinha por fim conferir-Ihes apa

rencia de licitude.3 

No ano de 2010. em Curitiba/PR e em Brasilia/DF. o Depu

tado Federal NELSON MEURER, na condi,ăo de integrante da 

cupu1a do PP, de moda livre, consciente e voluntirio, em unidade 

de designios com pelo menos ]OSE ]ANENE, ALBERTO 

YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, solicitou, aceitou 

prOInessa nesse sentido e recebeu, alem dos repasses mensais ja de

lineados, repasses extraordinarios para a sua campanha de ree1eir;ao 

a Câmara dos Deputados, os quais. taI como os repasses mensais, 

consÎstiam em propina ori unda do esquema de corrupr;ăo e lava

gem de dinheiro estabelecido na Diretoria de Abastecimento da 

PETROBRAS, na epoca ocupada por PAULO ROBERTO 

COSTA, por indica,ăo do PP (com finalidade predeterminada de 

locupletac;:ăo), o gual foi indevidamente mantido no carga em de

correncia do apOlO e da sustentar;ao polîtica prestados pele Depu-

3 Fatos narrados 00 item 4.2 desra denUncia. 
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tado Federal NELSON MEURER, por intermedio da agremia,ăo 

partidaria em questăo. 

Esses repasses extraordinarios consistiram, na dimensao iden

tificada, em: 

(i) R$ 4.000.000,00 (quatro milh6es de reais), repassados du

rante o ano de 2010, para a campanha eleitoral il Câmara dos De

putados, sendo certo gue parte desse valor foi recebida pelo 

Deputado Federal NELSON MEURER,juntamente corn seu 6-

lho NELSON MEURER JUNIOR, atraves de 7 (sete) entregas 

pessoais de guantias em especie transportadas por CARLOS ALE

XANDRE DE SOUZA ROCHA, por ordem de ALBERTO 

YOUSSEF, seguindo a sistematica gue tinha por fim ocultar e dis

simular a natureza, origem, movimentar;ao e propriedade das 

quantias ilicitas; e 

(ii) R$ 500.000,00 (quinhentos miI reais) repassados pela em

presa CONSTRUTORA QUEIROZ GALVĂO SIA, em duas 

transfen~ncias de Tt$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta miI reais) 

realizadas em 26/8/2010 e 10/9/2010, em favor da propria conta 

de campanha eleitoral do Deputado Federal NELSON MEU

RER i Câmara dos Deputados, T110ntante gue perfazia propina, 

disfan;ada de doayao e1eitoral "oficial", tendo sido feito uso do sis

tema eleitoral para ocultar e dissimular a natureza e origem dos 

valores ilîcitos, provenientes do crime de corrupr;ă.o passiva.4 

4 Fatos narrados no item 4.3 desta dcnuncia. 
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Para a pratica das condutas delitivas aqui delineadas, o Depu

tado Federal NELSON MEURER contou corn o contributo li-

vre, consciente e voluntario de seus filhas NELSON MEURER 

JUNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, os quais, ple-

namente cientes de todo o esquema criminoso integrado por seu 

genitor, versado nesta denuncia, o auxiliaram no recebimento de 

parte das propinas pagas ao parlamentar mediante de estrategias de 

ocultayâo e dissimulac;:ao da natureza, origem, movimentayăo e 

propriedade dos valores ilîcitos subjaeentes, ora aeompanhando-o 

nas entregas pessoais, ora reeebendo-as diretamente dos entrega-

dores escaIados por ALBERTOYOUSSEF. 

Nesse sentido, tem-se gue pelo menos em 29/2/2008, 

11/412008, 21/1012008, 11/812009 e 23/1212010, em 

Curitiba/PR, NELSON MEURER JUNIOR auxiliou dolosa

mente seu pai, o Deputado Federal NELSON MEURER, na per

cepc;:ao, mediante estrategia propria da lavagem de dinheiro, de 

propinas pagas a este, correspondentes a repasses mensais destina

dos ao parlamentar no esquema criminoso versado nesta denunei a, 

particip an do do recebimento de entregas de dinheiro em especie 

realizadas por RAFAEL ANGULO LOPEZ. 

Alem disso, no ano de 2010, em pela menos duas datas nao 

precisamente identificadas, em Curitiba/PR, NELSON MEU

RER JUNIOR amoliou seu pai, o Deputado Federal NELSON 

MEURER, na percepyao, median te estrategia propria da lavagem 

de dinheiro, de propinas pagas a este, correspondentes a repasses 
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extraordinârios destinados ao parlamentar no esquema cnmmoso 

versado nesta denuncia, participando do recebimento de entregas 

de dinheiro em especie realizadas por CARLOS ALEXANDRE 

DE SOUZA ROCHA. 

Ja CRISTIANO AUGUSTO MEURER, em pelo menos 

5/612008, 8/612009 e em duas outras datas năo precisamente 

identificadas, uma no ano de 2011 e outra no ano de 2012, em 

Curitiba/PR, auxiliou seu pai, o Deputado Federal NELSON 

MEURER, na percep(ţao, median te estrategia propria da lavagem 

de dinheiro, de propinas pagas a este, correspondentes a repasses 

mensais destinados ao parlamentar no esquema criminoso versado 

nesta denuncia, participando do recebimento de entregas de di-

nheiro em especie realizadas por RAFAEL ANGULO LOI'EZ. 

2. Contextualiza~ăo dos fatos no âmbito da chamada 

"Opera~ăo Lava Jato" 

A intitulada "Operavao Lava Jato" desvendou um grande es

quema de corrup(ţao de agentes publicos e de lavagelll de dinhei

ro primordialmente relacionado a sociedade de economia mista 

federal l'etr61eo Brasileiro SI A - PETROBRAS. A opera,ăo assim 

denominada abrange, na realidade, um conjunto diversificado de 

investiga(ţoes e a(ţoes penais vinculadas a 1 Y Vara Federal da Seryao 

Judiciâria do Paranâ, em Curitiba. 

Inicialmente, procurava-se apurar esquema de lavagem de 

dinheiro envolvendo o ex-Deputado Federal JOSE MOHAMED 
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JANENE, o doleiro CARLOS HABIB CHATER e as empresas 

CSA Project Finance Ltda. e Dunel Industria e Comereio Ltda. 

Essa apurayăo resultou no ajuizamento da ayao penal objeto do 

Processo n. 5047229-77.2014.404.7000. 

A investigayao inicial foi, a seu tempo, ampliada para a1canyar 

a atuayao de diversos outros doleiIOs, revelando a ayao de grupos 

distintos, mas interligados. Esses doleiros relacionavam-se entre si 

para o desenvolvimento das atividades criminosas. Formavam, to

davia, grupos autonomos e independentes, eorn alianyas pontuais . 

lsso deu origem a guatro operayoes, gue acabaram, em seu coo

junto, por ser conhecidas como "Operayao Lava Jato".5 

No decorrer das investigayoes sobre lavagem de dinheiIO, 

detectaram-se elementos gue apontavam no sentido da ocultayao 

de recursos provenientes de erimes de corrupyao praticados no 

âmbito da PETROBRAS. O aprofundamento das apura,aes 

eonduziu a eonstatayao de gue, no minimo entre os anos de 2004 

e 2012 (mas gerando pagamentos espurios ate 2014), as diretorias 1JY 
da sociedade de economia mista estavam divididas entre partidos ~ 

5 a) Opcrat;:ao Lava Jato (propriamente dita), rcferentc as atividades do do
leim CARLOS HABIB CHATER, dcnunciado nos autos dos Pmcessos n. 
5025687-03.2014.404.7000 e n. 5001438- 85.2014.404.7000; 
b) Opcra(ţăo Bidonc, referente as atividadcs do doleiro ALBERTO YOUS
SEF, denunciado nos autos do Pmccsso Il. 5025699-17.2014.404.7000 e 
em diversas outras a(ţoes penais; 
e) Opera(ţao Dolce Vitta 1 e II, referente as atividades da doleira NELMA 
MITSUE PENASSO KODAMA, dcnuneiada nos autos do Proeesso n. 
5026243-05.2014.404.7000; 
d) Operaţâo Casa Blanca, rcferente as ati vida des do dolciro RAUL HEN
RIQUE SROUR, dcnullciado nos autos do Processo n. 025692-
25.2014.404.7000. 
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politicos, que eram responsaveis pela indicavao e manutenvao dos 

respectivos diretores. 

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

contratos com a PETROBltAS, notadamente as malOres 

construtoras brasileiras, criaram um cartel, gue passou a atuar de 

maneira mais efetÎva a partir de 2004. Esse cartel era formado, 

entre outras, pelas seguintes ernpreiteiras: ODEBRECHT, UTC, 

OAS, CAMARGO CORI:cEA, QUEIROZ GALVAo, 

MENOES JUNIOR, ANDRAOE GUTlERREZ, GALVAO 

ENGENHARIA, IESA, ENGEVIX, SETAL, TECHINT, 

PROMON, MPE, SKANSKA e GOK. Eventualmente, 

participavarn das fraudes as ernpresas ALUSA, F1DENS, 

JARAGUA EQUIPAMENTOS, TOME ENGENHARIA, 

CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA. 

Especialrnente a partir de 2004, essas empresas dividirarn 

entre si as obras da PETROBRAS, evitando gue empreiteiras nao 

participantes do cartel fossern convidadas para os correspondentes 

processos seletivos, ou gue os vencessern. Referido cartel atu ou ao 

longo de anos, de rnaneira organizada, inclusive corn "regras" 

previamente estabelecidas, semelhantes ao regulamento de um ~ 

campeonato de fute bol. ' Havia, ain da, a reparti,ao das obras ao ~ 

6 AUGUSTa RIBEIRO DE MENDON(:A NETO, representante de uma 
das empresas cartelîzadas, pertencente ao GRUpa SETAl, a SOG -
OlEa E GAs SIA, ce1ebrou acorda de colaborat;:âo premiada com a 
Ministeria Publica Federal e, na ocasiâo, apresentau um documento, 
dissimuladamcnte intitulado "Campcanata Esportivo", o gual continha as 
regras de funcionamento do cartel (Processa 5083351-
89.2014.404.7000/PR., Evento 1, ANEX010, Paginas 1-5 - documento 
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modo da distribuir,;:ao de premios de um bingo.7 Assim, antes do 

inicio dos certames, ja se sabia gual seria a empresa ganhadora. As 

demais licitantes apresentavam propostas - em valores maiores do 

que os ofertados pela empresa gue deveria vencer - apenas para 

dar aparencia de legalidade a falsa disputa. 

Para garantir a manutenr,;:ao do cartel, era relevante gue as 

empreiteiras cooptassem agentes publicos da PETROBRAS, 

especialmente os diretores, que possuîam grande poder de decisao 

no âmbito da sociedade de economia mista. 8 Isso foi facilitado em 

razăo de os diretores, como ja delineado, haverem sido nomeados 

com base no apoio de partidos, tendo ocorrido comunhao de 

esforr;os e interesses entre os poderes economico e polîtico para 

implantar;ăo e funcionamento do esquema. 

Os funcionarios de alto escalâo da PETROBRAS recebiam 

vantagens indevidas das empresas cartelizadas e, em contrapartida, 

năo apenas se omitiam em rela,ăo ao cartel - ou seja, nao criavan~ fi 
obstaculos ao esquema nem atrapalhavam seu funcionamento -~ 

anexo a cota de cncaminhamcnto da dcnuncia) . 

7 Vârios documentos aprccndidos na sede da empresa ENGEVIX 
ENGENHARIA SI A retratam o funcionamento do cartel, deseacando-sc 
o papel intitulado "reumao de bingo", em gue sac indicadas as empresas 
que dcveriam participar das licitayoes do Complexo Pctroquîmico do Rio 
de Janciro - COMPERj, bem como o papcI intitulado "proposta de 
fcchamento do bingo fluminense" (COMPERj), em que sac Iistados os 
"prcillios" (divcrsos contratos do cmprecndimcnto) e os "jogadorcs" 
(diferentes emprciteiras) (Proccsso 5083351-89.2014.404.7000/PR, 
Evcnto 1, MANDBUSCAAPREENC11, Pâginas 1-27 - documento 
anexo a cota de encaminhamento da denuncia). 

8 A PETROBRAS, na epoca, possuîa as seguintes Diretorias: Financeira; Gas 
c Energia; Explorat;ao c Produt;ao;Abastecimento; Intcrnacional; Servit;os. 
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mas tambem atuavam em favar das construtoras, restringindo os 

participantes das convocayoes e agindo para gue a ernpreiteira 

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

fUIlcionârios perm1tlam negoC1ayoes diretas injustificadas, 

celebravam aditivos desnecessârios e com preyOS exceSSlVOS, 

aceleravam contratayoes com supressao de etapas relevantes e 

vazavam infonna<;oes sigilosas, entre outras irregularidades, todas 

em prol das empresas cartelizadas. 

Os valores ilîcitos, porern, destinavarn-se nao apenas aos 

diretores da PETROBRAS, mas tambem aos partidos po-

liticos e aos parlamentares respoIlsâveis pela indicayăo e ma

nuten<;ao dagueles nos cargos. Tais quantias eram repassadas 

aos agentes politicos de maneira periodica e ordinaria, e 

tarnbern de forma epis6dica e extraordinaria, sobretudo 

etn epocas de elei~oes ou de escollias das lideran~as. Esses 

politicos, por sua vez, plenamente conscientes das prâticas indevi

das gue ocorriam na PETROBRAS, nao ape nas patrocinavam a 

manuten<;ao do diretor e dos demais agentes publicos no cargo, 

corn o tam bem nao interferiam no cartel existente e em todas as 

irregularidades subjacentes. Ou seja, a apoio ea sustentayâo politi

ca conferi da pela agremiayâo partidaria e seus integrantes, em es

pecial agueles gue participavam de seu comando, para a indicayao 

e manutenyao do respectivo Diretor da PETROBRAS tinha a fi

nalîdade predeterminada de locupletayao propria e de terceiros. 

A repartl<;ao politica das diretorias da PETROBRAS 

revelou-se mais evidente em rela,ăo ii Diretoria de Abastecimento, ~ 
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a Diretoria de Servic;os e a Diretoria Internacional, envolvendo 

sobretudo o PARTIDO PROGRESSISTA - 1'1', o Partido dos 

Trabalhadores - PT e o Partido do Movimento Democratico 

Brasileiro - PMDB, da seguinte forma: 

a) A Diretoria de Abastecimento, ocupada por PAU
LO ROBERTO COSTA entre 2004 e 2012, era de in
dicac;ao do Pp, com posterior apoi O do PMDB; 

b) A Diretoria de Servi~os, ocupada por RENATO 
DUQUE entre entre 2003 e 2012, era de indica,ao do 
PT; 

c) A Diretoria Internacional, ocupada por NESTOR 
CERVERO entre 2003 c 2008 e por JORGE ZELADA 
entre 2008 e 2012, era de indicac;âo inicialmente do PT 
e depois do PMDB. 

Para gue fosse possîvel o trânsito das vantagens indevidas 

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

diretores e politicos - atuavam profissionais encarregados da 

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

"intermediari os" . Referidos operadores encarregavam-se de, 

mediante estrategias de ocultac;âo e dissimulac;ao da ori gem dos 

recursos, lavar o runheiro e, assim, permitir gue a propina chegasse 

aos seus destinatarios de maneira insuspeita ou com menos 

exposic;ao. 

o operador do PP, cm boa parte do perîodo em que 

funcionou o esquema, era ALBERTO YOUSSEF. O operador do 

PT era JOĂOVACCARI NETO. Dentre os operadores de politi

cos do PMDB, podem ser citados FEIlNANDO ANTONIO 

FALCĂO SOARES, conhecido como FERNANDO BAlANO, e 
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Em regra, o repasse dos valores dava-se em duas etapas. 

Primeiro, o dinheiro era repassado das construtoras para o 

operador. Para tanta, havia basicamente tres formas: a) entrega de 

valores em especie; b) depasita e movimentavao no exterior; c) 

contratos simulados de consultoria com empresas de faehada. 

Uma vez disponibilizado o dinheiro ao operador, iniciava-se 

a segunda etapa, na gual os valores saiam do intermediârio e eram 

enviados aos destinatarios finais (funcioll<lrios publicos e politicos), 

descontada a comissao do operador. Havia pela menos guatre 

formas de os operadores repassarem as quantias aos beneficiari os 

das vantagens indevidas: 

a) A prillleira forum - uma das mais COJlluns enlre us poli

ticos - consistia na entrega de valores elTI especie, gue era fei

ta por meio de empregados ou prepostos dos operadores, os 

quais faziam viagens principalmente em voos comerciais, com 

valores ocultos no corpo, ou CITI voos fretados; 

b) A segunda forma era a realizac;:ăo de transferencias ele

tr6nicas para empresas ou pcssoas indicadas pelos destinatarios 

ou, ainda, o pagamento de bens ou contas em nome dos be

neficiarios; 

c) A terceira forma ocorria por melC de transferencias e 

dep6sitos em contas no exterior, em nome de empresas 

qffihorcs de responsabilidade dos agentes publicos ou de seus 

familiares; 
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d) A quarta fortna, adotada sobretudo em epocas de cam

panhas eleitorais, era a realizas:ao de doar;:oes "oficiais", devi

damente declaradas, pelas construtoras ou empresas coligadas, 

diretamente para os politicos ou para o diret6rio nacional ou 

estadual do partido respectivo, as guais, em verdade, consisti

am em propinas pagas e disfarpdas do seu real prop6sito. 

Como se ve, as investigar;:oes da denominada "Operar;:ao Lava 

Jato" descortinaram a atuar;:ao de organizar;:ao criminosa complexa. 

Destacam-se, nessa estrutura, basicamente guatro nucleos: 

a) O niicleo poHtico, formado principalmente por parla

mentares gue, utilizando-se de suas agremiac;:oes partidârias, 

indicavam e mantinham funcionârios de alto escalăo da PE

TROBRAS, em especial os diretores, recebendo vantagens 

indevidas pagas pelas empresas cartelizadas (componentes do 

nucleo econom.ico) contratadas pela sociedade de economia 

l11.ista, ap6s a adoc;:ao de estrategias de ocuhac;:ao e dissimula

<;:âo da origem dos valores pelos operadores financeiros do 

esquema; 

b) O nucleo econotnico, formado pelas empreiteiras carte

lizadas contratadas pela PETROBRAS, gue se beneficiavam 

dos contratos e, em contrapartida, pagavam vantagens indevi

das a funcionârios de alto escalao da sociedade de economia 

mista e aos componentes do nucleo politic o, por meio da 

atuac;:ao dos operadores financeiros, para manutenc;:ao do es-

guema; 
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c) O nucleo administrativo, formado pelos funcionarios 

de alto escalao da PETROBRAS, especialmente os diretores, 

os quais eram indicados e mantidos pelos integrantes do nu

cleo polîtico e recebiam vantagens indevidas das empresas 

cartelizadas, componentes do nucleo economico, para viabili

zar o funcionamento do esquema; 

d) O nucleo financeiro, formado pelos operadores tanto 

do recebimento das vantagens indevidas das empresas carteli

zadas integrantes do nucleo economico como do repasse 

dessa propina aos componentes dos nucleos politico e admi

nistrativo, median te estrategias de ocuhayao e dissimula~ao da 

ori gem desses valores. 

No decorrer das investiga~oes e a~oes penais, foram ce1ebra

dos, entre outros, acordos de colaborayao premiada corn dois dos 

principais agentes do esquema delituoso em questao: a) PAULO 

ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento da PETRO-

BRAS entre 2004 e 2012, integrante destacado do nucleo admi

nistrativo da organiza,io criminosa; e b) ALBERTO YOUSSEF, 

doleiro gue integrava o nucleo financeiro da organiza\=âo crimi

nosa, atuando no recebimento de vantagens indevidas das empre

sas cartelizadas e no seu posterior pagamento a funcionarios de 

alto escalio da PETROBRAS, especialmente a PAULORO

BERTO COSTA, bem como a polîticos e seus partidos, mediante 

estrategias de ocultayao e dissimulayao da origem desses valores. 

As declara\=oes de ambos os colaboradores desnudaram o envolvi-
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mento de vanos mtegrantes do nucleo politico da orgamzavao 

criminosa, preponderantemente autoridades com prerrogativa de 

foro perante o Supremo Tribunal Federal. 

PAULO ROBERTO COSTA foi Diretor de Abastecimento 

da PETROBRAS, nomeado e sustentado no cargo, principal

mente, pelo PARTIDO PROGRESSISTA. ALBERTO YOUS-

SEF operacionalizava o recebimento e o repasse de vantagens 

indevidas, preponderantemente, a PAULO ROBERTO COSTA, 

ao PP e aos respectivos parlamentares. As colaboravoes premiadas 

de ambos, assomadas a declaravoes prestadas por outros envolvidos 

e a diversos elementos de prova, permitiram desvendar as particu

laridades do esquema de corrupvao de agentes publicos e de lava

gem de dinheiro estabelecido na PETROBRAS, em especial na 

Diretoria de Abastecimento e no gue tange ao envolvimento de 

membros da agremiavao partidâria em referencia. 

3. A corrup~ao na Diretoria de Abastecimento da PE

TROBRAS e o papel dos integrantes do PARTIDO PRO

GRESSISTA 

PAULO ROBERTO COSTA foi nomeado para a Diretoria 

de Abastecimento da PETROBRAS em 14 de mai o de 2004, 

permanecendo no cargo ate abril de 2012. Sua nomeavao decor

reu de indica,ao politica do PARTIDO PROGRESSISTA - 1'1', 

articulada pelo encio Deputado Federal JOSE JANENE, com o 

auxilio dos tambem Deputados Federais na epoca PEDRO 

CORREA e PEDRO HENRY, que capitaneavam o comando da 
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agrem1avao partidaria, ja com partlcipavao do Deputado Federal 

NELSON MEURER. 

EIl1 seu Terll10 de Colabora,ăo n. 1, PAULO ROBERTO 

COSTA esclareceu coma aconteciam as indicar;oes para cargos de 

alto escalao na PETROBRAS: "a competencia tecnica naa era sufici

ente para progredir, senda necessaria para ascender ao nivel de direloria um 

apadrinhamenla paUtico, coma ocorre em todas as empresas vinculadas aa 

gaverno". Logo adiante, falando em termo~ gerais, explicou gue 

essa forma de ascensao funcional gera para o contemplado um de

ver de contrapartida, pois, "o grupa paUtico sempre demandanl alga em 

troca", salientando, mais explicitamente, gue "toda indica(ao poUtica 

no pals para as cargas de diretaria pressupoe que a indicada propicie facili

dades ao grupo poUtico que o indicou, realizando o desvio de recursos de 

obras e conlratos finnados pelas empresas e (lIgâos a que esteja vinculado 

para benif!cio desle mesmo grupa paUlico" (fls. 6/10 da lnquerito n. 

3997IDF).9 

De taI moda, pela fato de ter sida po1iticamente indicado ao 

cargo de Diretor de Abastecill1ento da PETROBRAS pelo PAR-

TlDO PROGRESSISTA, PAULO ROBERTO COSTA tinha 0r 

9 Essas afirmatlvas de PAULO ROBERTO COSTA sâa corrohoradas por 
pagina de agenda do advogado MATHEUS DE OLIVElRA. apreendida 
na sede da emprcsa GFD lNVESTIMENTOS LTDA., CI11 que consta 
anotayao sobre abcrtura de cmprcsas e contas bancarias no exterior em 
favor da ex-Dirctor de Abastecimcnto da PETROBRAS: "RwniCio Paulo 
Roberto Costa. A - OjJslwres: 1. Pode haver prob/emas em abrir qffshores elll 

nome do Dr. Pali/o em razăo de ter ocupado eargo de indiearăo po{{tiea tia 

Petrobras. (. . .)." (Proccsso 5049557-14.2013.404.7000/PR, Eventa 253, 
AP-INQPOL3, Pagina 5 - documcnto anexa a cota de encaminhamento 
da dcnuncia). 
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dever de viabilizar o repasse de vantagens indevidas a agremiayâo 

partidaria em questăo e a seus inregrantes, assim mantendo-se no 

cargo. O cumprimento dessa obrigayăo ocorreu de forma mais in

tensa a partir de 2006, quando se iniciou um cielo de grandes 

obras, principalmente refinarias, na esfera de atribuiyoes e respon

sabilidades da Diretoria de Abastecimento da sociedade de econo-

mia mista. 

De inicio, o grande responsavel por organizar o esquema cri

mmoso foi JOSE JANENE, que ocupou o cargo de Deputado 

Federal pelo PARTID O PROGRESSlSTA ate o ano de 2007. 

Ele fazia reunioes cam "AULO ROBERTO COSTA e represen-

tantes de empreiteiras interessadas em obter contratos na PE

TROBRAS, a fim de ajustar tanto o favorecimento das elnpresas 

no gue tange as contratayoes guanto o correlata pagamento de 

propinas, destinadas ao Diretor de Abastecimento, ao PP e a seus 

membros. Mesmo depois do fim de seu mandato eletivo, JOSE 

JANENE continuou a desempenhar essa fUl1l;âo, fazendo-o ate 

2010, quando seus problemas de saude se agravaram e ele veio a 

falecer. 10 

JOS'E JANENE, no exerC1ClO de tais atribuiyoes, era auxili-

ado diretamente pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF, que se en

carregava de operaciona1izar o recebimento e o repasse das 

vantagens indevidas, mediante estrategias de ocultayăo e dissimula- f1)./ 
yâo da ori gem ilicita do dinheiro. Isso era [eito, de forma mais co~ 

10JOSE JANENE falcccu em 14/09/2010. conforme ccrtidâo de ahito 
(documento anexo â cota de encaminhamcnto da denuncia). 
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mum, mediante a contratayio fictÎcia, pelas empreiteiras, de em-

presas de [aehada eontroladas por ALBERTO YOUSSEF. O paga-

mento da propina era disfaryado sob a forma de adimplemento 

por se;rviyos na verdade nao prestados. 

Entre as empresas de fachada usadas pelo doleiro para esse 

tipa de artificio, podem ser citadas as seguintes: MO CONSUL

TORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATisTICOS LTDA., 

EMPREITElRA RIGIDEZ LTDA., RCI SOFTWAR.E E 

HARDWARE LTDA. e GFD INVESTIMENTOS LTDA. Ne-

nhuma dessas pessoas jurîdicas rinha arividade economica real, tres 

delas nao tinham empregadas (ou, mais exatamente, uma delas ti

nha um unico empregado) e muito menos eram capazes de prestar 

os serviyos a gue supostamente se destinavam.Ademais, os serviyos 

contratados, geralmente de consultoria, eram bastante especializa

dos, e os objetos falsos dos contratos incluÎam: prestayao de servi

yOS de consultoria para recomposiyao financeira de contratos; 

prestac;:ao de consultoria tecnica empresarial, fiscal, trabalhista e de 

auditoria; consultoria em informatica para desenvolvimento e cri

ac;:ao de programas; projetos de estruturayao financeira; auditoria 

fiscal e trabalhista; levantamentos guantitativos e proposta tecnica e 

comercial para construyao de shopping; e consultoria na area de 

petr6leo. 

Apesar de nao executados os serviyos, ocorriam os respecti

vos pagamentos. Eram, entaa, emitidas notas fiscais pelas empresas 

de fachada em favor das construtoras, gue depositavam os valores 
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nas contas das pessoas juridicas fictlcias. O valor depositado era, 

em seguida, sacado em especie e entregue a ALBERTO YOUS

SEF, transferido para contas-correntes por ele controladas ou utili

zado para realizayao de pagamentos em seu favor. 

Tais operayoes criavam um "cn~~dito de propina" perante AL

BERTO YOUSSEf O doleiro, entao, tinha a obriga,ao de efetuar 

o repasse dos valores aos seus destinacirios, no caso PAULO RO-

BERTO COSTA, o PARTIDO PROGRESSISTA e seus inte-

grantes. Isso gcralmente ocorria por meio da entrega de dinheiro 

em especie ou da efetivayao de pagamentos em beneficio do des

tinatârio, mediante desconto da comÎssao do operador. Quanto 

aos politicos, todo esse percurso de lavagem de dinheiro era mui

tas vezes encurtado mediante a realizayao pelas empreiteiras de 

doayoes eleitorais "oficiais" aos destinatârios das vantagens indevi

das. De taI modo, ALBERTO YOUSSEF administrava um verda

deiro "caixa de propinas" de PAULO ROBERTO COSTA, do 

PP e de seus membros. 

JOSE JANENE mantinha relayao malS proxima com um 

grupo de parlamentares do PARTIDO PROGRESSISTA gue o 

auxiliavam no comando da agremiayao, composto pelos Deputa

dos Federais I'EDRO CORREA, MARIO NEGROMONTE, 

JOĂO PIZZOLATTI e NELSON MEURER, os quais inclusive 

foram formalmente os lideres da agremia<;ao partidaria na Câmara 

dos Deputados, de modo sucessivo e alternado, depois de aquele 
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dos, exatamente pela papel de comando que exerciam no 

PP, foram os grandes articuladores e beneficiarios do es

quema de corrupfăo e lavagem de dinheiro implantado na 

Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. ContÎnuaram a re

eeber vantagens indevidas dessa fante apas a marte de ]OSE JA

NENE, a partir de quando ALBERTO YOUSSEF passou a 

administrar corn exclusividade tanto a rela(ţao entre as empreitei-

ras e PAULO ROBERTO COSTA como o recebimento, a con-

tabilizayao e o repasse de propinas ao PP e a seus integrantes. 

Nesse periodo, os Deputados Federais PEDRO CORJUA, MĂ

RIO NEGROMONTE, JOÂO PIZZOLATTI e NELSON 

MEURER permaneceram a frente do comando da agre

lt1i3fâo partidâria. 

Vale registrar gue em 2011 um grupa de politicos do PAR

TIDO PROGRESSISTA que se sentia preterido na distribui,ao 

de vantagens indevidas resolveu assumir o comando da agremia

c;ao partidaria e o consequente contrele da repartic;ăo de valores 

relativos ao esquema de corrupc;ăo na Diretoria de Abastecimento 

da PETROBRAS. Esse conjunto de parlamentares era formado 

principalmente pelos Senadores CIRO NOGUElRA e BENE

DITO DE LIRA e pelos Deputados Federais ARTHUR LIRA, 

EDUARDO DA FONTE e AGUINALDO RIBEIRO. A revira-

voIta em questăo foi marcada pela substituiyao do Deputado Fe-

deral NELSON MEURER pelo Deputado Federal 

AGUINALDO R.IBEIRO na Iideran,a do PP na Câmara dos 
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Deputadas, em agasto de 2011, no meio do ano legislativo, o que 

năa era COIllUIll.
11 

Cam a ascensăo do navo grupo a cupula do PARTIDO 

PROGRESSISTA, houve uma tentativa de substitui,ăo de AL

BERTO YOUSSEF no contrale do "caixa de propinas" oriundas 

da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. PAULO RO-

BERTO COSTA, depois de reuniăo corn os novos comandantes 

da agremiar;ăo partidaria, chegou a tentar viabilizar a atua<;ăo de 

uma outra pessoa, HENRY HOYER DE CARVALHO, no de

sempenho dessa tarefa. No entanto, na pratica,ALBERTOYOUS

SEF, por ja ter bom relacionamento corn as empreiteiras, 

permaneceu no exerdcio da funyao. Inclusive, os parlamentares 

antigos beneficiarios do esquema de vantagens indevidas tambem 1\ / 
continuaram a ser favorecidos. 12 ~V 
11 POllCO tempo depois, ocorreu Olltra mudan<ţa ilustrativa da troca de co

mando no PARTIDa PRaGRESSISTA. Em fcverciro de 2012, o Depu
tado Federal AGUINALDa RlBEIRa assumiu o Minîsterio das Cidades 
cm substitui<ţâo ao Deputado Federal MARIa NEGRaMaNTE. a Mi
nisterio das Cidades e a Dirctoria de Abastecimento da PETRaBRAS 
eram os cargos gue compun ham a cota politica do PP na administra<ţâo 
publica federal, em contrapartida ao apaio e il integravâo do partida il base 
governista no Congresso Nacional. Com a ida do Deputado Federal 
AGUINALDa RlBEIRa para a Ministerio das Cidades, a lideranva do 
PARTIDa PROGRESSISTA na Câmara dos Deputados foi assumida 
pelo Deputado Federal ARTHUR LIRA. 

12 Toda a sucessâo de eventos envolvendo o PARTIDa PRaGRESSISTA e 
sua relavâo cam a Diretoria de Abastecimento da PETRo.BRAS foi 
narrada por ALBERTa yaUSSEF em seu Termo de Colaborar;ao n. 14. 
De acordo cam os esclarecimclltos do doleiro, as mudanr;as ocorridas em 
funr;ao das disputas internas do PARTIDa PRaGRESSISTA Iimitaram
se a alterar;6es procedimentais e a certa desorganizar;ao no controle do 
recebimento c repasse de propinas: "QUE etil verdadc o declarante 
praticametlte cofltimwu a faza o mesf/lo que faz;a anteriormente, (Om a unica 
modifiea(iio de que, ao i/lves de rlpassar os va/ores diretamente aos i/ltegrtwtes do 
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o Deputado Federal NELSON MEURER, portanto, inte

grou o grupo criminoso do PARTIDO PROGRESSlSTA que, 

por mei o de PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTOYOUS-

SEF, recebeu oculta e dissimuladamente vantagens indevidas no 

âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, desde o 

inicio ate o fim desse tipo de atividade iHcita, ou seja, pelo menos 

no perîodo compreendido entre os an os de 2006 e 2014. Ele foi 

benefichirio de todos os tipos de repasses de propina, 

tanto peri6dicos e ordinarios, como epis6dicos e extraor

dinarios, em todos os momentos pelos quais passou o PP, princi

palmente antes, mas tambem depois da mudan~a de comando na 

agremia~ăo partidaria. 

A sustenta,âo politica fornecida por NELSON MEURER, 

como Deputado Federal e uma das lideranc;:as do PARTIDO 

PROGRESSISTA, il indica,âo e manuten,ăo de PAULO 

ROBERTO COSTA no cargo de Diretoria que ocupau na 

PAR71DO PROGRESSISTA, passou a faze-Ia por intermedio de HENRY, 
qllC, por sua vez, entregava os valores a ARTHUR DE LIRA; (. .. ) QUE o 
declarante contimlOu a reccher os 5% dos va/ores de todos os repasses por ele 
ifetivados, mcsmo apas HENRY assumir a respotlSahilidade pela cntrc;:a aos 
parlamclltarcs do PP; QUE acredita que HENRY retirava o seu pereemual lo~o 
apâs reccher o dinheiro do declarante; QUE nesta epoca a contabilidade dos rcpasses 
ficOl~ "canJusa", swdo rontrolada por PAULO ROBERTO e pelo declarat/te, de 
modo qlle os integratltes do PP IIdO os questiollaral1l arefCa des/a tlOva dinamica de 
repasses; QUE, contudo, de Jorma paralela e omlta, a pedido de PAULO 
ROBERTO COSTA, o gmpo anterior do PI~ composlo por PEDRO HENRY, 
I'EDRO CORREA, NELSON MEURER,jOAO PIZZOLA11, MARIO 
NEGROMON71" LUIZ FERNANDO SOBRINHO (,ic) 'jOSE 
OTA.vIO, cot/titl!wram (sic) a rceeber as comissoes da PETROI3R.AS por 
intermedio do dce/aral/te; QUE isto owrreu (om o objetivo de amenizar a briga 
interna existente no selo do PP; ( ... )" (documcilco anexo a cota de 
encaminhamento da denuncia). 
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PETROBRAS consistia na sinaliza<;âo continuada, atraves do PP, 

de gue a preservac;âo desse estado de coisas era um dos fatores da 

permanencia da agremiac;ăo partidarÎa na "situa<;ao", ou seja, na 

coalizao partidaria gue dava ao governo base de votos no 

Congresso Nacional. Os depoimentos prestados por ALBERTO' 

YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA sao bastante claros 

nesse sentido 13. 

O envolvimento do Deputado Federal NELSON MEU

RER no esquema de corruPiţao e lavagem de dinheiro desven

dado pela "Opera<;ăo Lava ]ato" e inclusive ilustrado pelas visitas 

do parlamentar ao escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF em Sao 

Paulo, uma delas na companhia do ex-Deputado Federal PEDRO 

CORJtEA, tam bem implicado no mesmo esguema crmunoso, 

em circunstâncias e condi<;oes semelhantes: 14 

Registros de acesso aos escrit6rios de Alberto Youssef 

Pcssoa Escritario Data Observa~ăo 

Nt"'lsoll Mt"'UTt"'T JPJPAP (A\". Sao 26/05/2011 Anr!'! da mudanr;:a de 
Gabnel. n. 149. sala H09, comando tlO PP 

Sao Paulo/SP) 

Nelson Meurer JPJPAP (A\". Sao 01/09/2011 Dt"'pois da mudanr;:a de 
Gabri!'l. n. 149, sala R09, comando 110 PP;junto 

Sao Paulo/SP) de Pedro COITca 

Nelson Meur!'r JPJPAP (A\". Sao 07/0512012 Depoi, da mudam;a de 
Gabriel. n. 149. sala R09. comando no PP 

Sâo Paulo/SP) 

13 Vide os termos mencionados ao longo desta denuncia. alem do Termo de 
Colaboravao n. 1 de ALBERTO YOUSSEF (fis. 758/763 do lnquerito n. 
3997/DF). 

14 Inform..al(ocs Policiais n. 56/2015 (fis. 630/631 do Inquerito n. 3997/DF). 
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Os encontros em referencia evidenciam a proximidade do 

Deputado Federal NELSON MEURER, integrante do PAR

TIDO PROGRESSISTA, com ALBERTO YOUSSEF, embora o 

parlamentar tenha procurado negar qualquer relacionamento corn 

este. 15 A situayăo ilustra a existencia de contatos entre esses tres 

personagens para implementar o esquema de corrupyăo e lavagem 

de dinheiro relacionado especificamente a Diretoria de Abasteci

mento da PETROBRAS, realizados, para alem daqueles havidos 

em locais mais reservados, na propria sede da sociedade de econo

mia mista. Nesse contexto se deram os repasses ocu1tos e dissimu-

lados de valores ilîcitos tratados no caso, em suas varias vertentes, 

com envolvimento do Deputado Federal NELSON MEURER e, 

em alguns casos, de seus fiIhos, NELSON MEURER JUNIOR e 

CRISTIANO AUGUSTO MEURER, conforme adiante especi

ficado. 

4. Recebirnentos de propma peIo Deputado Federal 

NELSON MEURER, corn participa~ao de seus filbos 

NELSON MEURER JUNIOR e CRISTIANO AUGUSTO 

MEURER 

O Deputado Federal NELSON MEURER e um politico 

experiente. Foi prefeito do Municîpio de FrancÎsco Beltrao entre 

1989 e 1993, por um mandato. Desde 1995 ate os dias de hoje e 

Deputado Federal, tendo sido eIeito em 1994 e ree1eito em 1998, 

15 Vide, a rcspeito, o relat6rio final do lnqucrito n. 3997/DF (fls. 778/812), 
em especial os Îtens 78 a 80. 
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2002,2006,2010 e 2014, estando atualmente em seu sexto man

dato consecutivo. E filiado ao PARTIDO PROGRESSISTA 

desde 2003. Na Câmara dos Deputados, foi lider oficial do PP en

tre fevereiro e agosto de 2011. 

NELSON MEURER ja era Deputado Federal quando da 

nomea,ăo de PAULO ROBERTO COSTA para a Diretoria de 

Abastecimento da PETROBRAS, por indica,ăo do PARTIDO 

PROGRESSISTA. Ele colaborou, na esteira do quanto ja descrito, 

para o engendramento e o funcionamento do esguema de COT

rupc;ăo e lavagem de dinheiro em guestăo, desde o seu inîcio - em 

especial valendo-se de sua proximidade corn JOSE jANENE e de 

sua participac;ăo no comando da agremiac;ăo partidaria -, contri

buindo e empreendendo esforc;os para gue fosse realizado o re

passe de vantagens indevidas ao Diretor de Abastecimento e ao PP, 

bem coma aproveitando a oportunidade para beneficiar-se pesso

almente corn o recebimento de valores ilîcitos - tudo corn re-

cursa a estrategias de lavagem de dinheiro -, sendo certa gue, por 

vezes, valeu-se para tanto do auxîlio de seus filhos, NELSON 

MEURERjUNIOR e CRISTIANOAUGUSTO MEURER . 

Vejamos, entăo, cada um dos contextos de corrupc;ao e lava

gem de dinheiro nos quais envolvido o Deputado Federal NEL-

SON MEURER. 

4.1) Participa~ăo de NELSON MEURER no recebi

mento de propina por PAULO ROBERTO COSTA e pely 
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PARTID O PROGRESSISTA, mediante estrategias de 1a

vagem de dinheiro 

No âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, 

sobretudo a partir de 2006, em todos os contratos ce1ebrados corn 

empresas cartelizadas houve o pagamento de vantagens indevidas 

de pe10 menos 1 % (um por cento) do valor total contratado. O 

repasse de valores ilicitos tam bem ocorria nas hip6teses de aditivos 

contratuais, ou seja, o percentuai era calculado sobre o valor total 

dos contratos e aditivos . 

a montante da propina era dividido, regra geraI, da seguinte 

forma: 1) 60% (sessenta por cento) eram destinados ao PARTIDa 

PROGRESSISTA; 2) 20% (vin te por cento) eram reservados para 

custos operacionais, tais como emissao de notas fiscais, pagamento 

de tributos, despesas de envio etc; 3) 20% (vinte por cento) eram 

divididos entre o Diretor de Abastecimento e os operadores do es

quema, da seguinte forma: a) 70% (setenta por cento) eram apro

priados por PAULO ROBERTO COSTA; b) 30% (trinta por 

cento) eram retidos por laSE JANENE e, posteriormente a sua 

morte, por ALBERTOYOUSSEE 

a esquema de corrupvao, portanto, tinha por intuito benefi

ciar nao apenas ao Diretor de Abastecimento da PETl:taBRAS, 

mas tambem ao PARTIDO PROGRESSISTA e aos seus in te-

grantes, sobretudo os seus lîderes (agentes politicos de envolvi

mento mais destacado no comando da agremiac;io partidaria) -

dentre eles, conforme ja delineado, o Deputado Federal NELSON 

J? 
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MEUI=LER -, responsâveis, atraves do Pp, pela indicayăo e manu

ten,ăo de PAULO ROBERTO COSTA 110 eargo. 

o esquema criminoso compreendia a corrupyao passlva de 

PAULO ROBERTO COSTA e outros, ai incluido, em eOl1eurso 

de a,ao e de vontades, o denuneiado NELSON MEURER, a 
epoca um dos lideres do PARTIDO PROGRESSISTA, respol1sa-

vel pela indicayao e manutenc,:ao do Diretor de Abastecimento no 

cargo, coma tambem, e de forma concomitante, a corrupc,:ao ativa, 

por parte dos executivos das empreiteiras cartelizadas . 

Nessa linha, tem-se gue, dentre as pessoas juridicas partici

pantes do esquema criminoso em guestao, as empresas16 ENGE-

VIX ENGENHARIA SIA, GALVĂO ENGENHARIA SIA, 

CONSTRU<;:OES E COMERCIO CAMARGO CORREA 

SIA, UTC ENGENHARIA SIA, OAS ENGENHARIA SIA e 

MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA SIA eele-

braram os seguintes contratos, aditivos e transac,:oes extrajudiciais 

corn a PETROBRAS, 110 âmbito da Diretoria de Abastecimento, 

nos guais houve o pagamento de propina no montante de pelo 

menos 1 % de seus valores globais, considerando todos os tip os de 

ajustes: 17 

16 Esti declinada nesre ponto parte do conjunto de cmprcsas participantcs do 
csguema criminoso em guestao, perfazcndo os respectivos contratos, por 
ora, o objceo da imputayao subjaccnte. Vale registrar, eodavia, gue outras 
emprcsas tam bem se inscrem ncsse contexto, como as antes referidas 
ODEBRECHT e QUEIROZ GALVAo. 

17 Os contratos das cmpreieeiras com a PETROBRAS e as informayocs 
sobre os rcspectivos pagJ.lllentos cncontram-se cm midia anexa a cota de 
encaminhameneo da denuncia. RICARDO RIBEIRO PESSOA, 
prcsidente da UTC ENGENHARIA SI A, e111 seu Terrno de Colaborayao 
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TABELA DE (ONl1tAlOS (OM A PETROBRA5 

EMPRUHIRA Iln .. rU,,,~nl!~J Contra!",1 INS1RUMENTO DATA VALOR PROPINA 
J""d,co) Ip"o ",P"o, 1%1 

lnioal 3O/03noo7 RS 224,989,477.13 

Adltivo 3 18/03/2008 Rl1,880,515,60 

AditNQ4 2110512008 RS 1,461.258,51 

Aditivo 5 08/07/2008 R$ 291.215,21 

Adl!ivo 6 23/1212008 R$ 2,823.101.16 

Aditivo7 
0800003072507,2 

15104/2009 R$ 12,929 465,28 

Ad,t"'" 8 25/05/2009 R$ 4 773.234,41 

ENGEVIlC Aditivo 11 "'"""'" R$ 1.185,087.59 

Aditivo 17 10/06/2010 R$ 21 092 353.90 

Aditivo n 04/Ul!lOli R$ 3,705,138,80 

Aditivo 24 28/0212011 R$ 2.555.268.91 

Aditivo 25 23103!201I R$ 300.067.46 

Inl,ial 31f08noo7 RS 155 500.000,00 

asoo,OO145n,07.1 Aditivo 2 21110/2008 RS 1.338,881,80 

Aditiva 3 01J12/2009 R$ 2099567.71 

n. 09, confirmou o pagamento de propina de 1% (um por cento) dos 
contratos ao PARTIDO P,ROGRESSISTA no âmbito da Diretoria de 
Abastecimento da PETROBRAS: "(. . .) QUE jANENE dÎsse ao declarame 
que tit/ha uma DiretorÎa /la PETROBRAS, a Diretoria de Abastecimetzto, e que a 
UTC /inha mul/os contra/os e que, por isto, J<ostaria de cot/vers ar; QUE houve um 
jantar, no apartamento de JOSE jANENE, no Ttaim, em Săo Paulo, 
oportrmidade CIn que jANENE aprescntou PAULO ROBERTO COSTA; 
QUEjOSEjANENE, represetltalldo o PAR11DO PROGRESSISTA, era o 
respotlsavel pela indica(ăo de PAULO ROBER1D COSTA; QUE JOSE 
jANENE dissc ista neSTC encanfro e {sto năo era segredo; QUE (J declarat/te ja 
possu[a certo cotlhecime1lfo de PAULO ROBERTO, de cumprimetltar, por conta 
da PETROBRAS; QUE fiesta epoca jANENE ja se autointitulava 'dono do 
PARTIDO PROGRESSITA '; QUE iSlO era dito inclusive em janfares pelo 
proprio ]ANENE: QUE neste mcslno dia ]ANENE apresentou PRIMO ao 
declarante; QUE em rela(ăo a PAULO ROBERTO COSTA,]OSEjANENE 
disse que todos os rontratos quc fossem villculados il Dirrtoria de Ahasterimento o 
declarat/te teria que contribuir ou 'dar uma partiripa(ăo' para o PARTIDO 
PROGRESSITA; QUE nesTe mesmo dia, ao qr4e se recorda, PRIMO foi 
apresentado ao declarante como selldo IIm empresario amigo de jANENE, do ramo 
!/Ole/ciro, que prerisaria de ajuda; QUE somente veio a saber que PRIMO era 
ALBER1D YOUSSEF a/gllm tempo dcpois; QUE este dia foi mai" uma 
apresenta(ăo e que ]ANENE disse ao declarante que havia muitas obras na 
PETROBRAS, na area de Abastecinwlto, a semit realizadas; QUE em mara 
data, um mes depois mais ou mellos,jANENE chamou o declaratlle e estabe/ecetl 
que deveria havcr o paJ<amcnto dc 1% do valor do n.mtrato qllefosse assinar; Que 
JANENE queria mais, mas foi fixado em 1 % (. . .)" (documento anexo il cota 
de encaminhamento da denuncia). 
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Aditivo 5 30/12/2009 R$ 3.257094,20 RS 32.570,94 

Adil"",9 25108/2010 R$2.7184l4,71 RS 27.184,35 

Tron, .... o E<trajud,dol 01/04/2011 R$ 2L928.421,00 R$ 219.284.21 

Ad~ivo 15 02/l2/2011 R$ 4.704.265,96 RS 47.042.66 

[niciaT 20/08/2008 R$ 909 448 100,48 RS9.094481,00 

Aditivo 7 14/04/2011 R$ 12,041.032,47 RS 120-410,32 

08000044602,082 Aditivo 8 n/09/2011 R$ 98 259.865,59 R$ 982,598,66 

Aditivo 9 29/12/2011 RS 37.925548,46 fa 379255,48 

Tran'a<;ao E<1ri1judld.1 02/Ol!2012 RS 21485 668,86 R$ 214,856,69 

8500 0000037.09 2 e InieiaT 30/04/2009 RS 591,3242211.09 fa 5.913242.28 
0800,0049742.09,2 PI"nilh. de aditivo, 15/03/2012 RS 61,794587,63 R$ 617,945,88 

[nici.1 
08000051917.09.2 

30/0712009 R$ 1.218.000.00 fa 12.180,00 

Aditivo 3 m""""" RS 124032,00 R$ 1.240,32 

[nicial 06/IO!2009 RS493.508317,61 fa 4.935.1)83,18 

Adnîvo 1 31/O3!2010 RS 56.487.00 R$ 564,87 
0800,0051044 09,2 

Aditivo 2 03/05/2010 RS 2.148.548,80 R$ 21485,49 

Ad~iYo 3 14/O3!2011 fa 5.372.906,07 RS 53,72':1,06 

08oo,00>f;80Ll02e 
Inid.[ 08/03/2010 R$ 1115000 000.00 RS 11.150,000,00 

68100000074102 

Inid.[ 06/12/2010 RSI7.911328.41 RS 179.113,28 

• 0800.0063220 10 2 AditiYo 2 25/O7!2011 RS 1.441,969,06 R$ 14419,69 

Aditivc 3 28/1l!2011 R$ 325 520,24 RS 3.255,20 

GALVAO 0802.0032087 072 [niela! 07/OS/2007 fa 12.716.909.83 fa 12H69,10 

0802.0032088.07 .• [nldal m/05!2007 RS 12.639 601.78 R$ 126396,02 

0802.0032615.Q7.2 [nidal 24/05/2007 R$ 5,980.000,00 RS 59.800.00 

lnicial llm!2007 RS42'.l.207.716,71 f1S4292.on,71 

Adi!ivo 10 13108/2009 R$1939S,608,32 R$ 193.956,08 
0800.0033808.072 e 

AditiYo 14 05~3nol0 fa 78.836.178.os liS 788362,78 
850000::0003.09.2 

Planllha de aditivo. 15/04/2010 R$49.809,727.23 R$4SS097,27 

Aditivo 17 0lft)4!2011 RS ~ 73Ll9922 fa 67.321.99 

lniei~' 2111212007 R$ 737.415,837.24 RS 7374.158,37 

Aditlvo 3 19/01/2009 RS 41.958.l47,78 RS419581,48 

Aditivo 4 
0800,0037269.07.2 

U/02/2010 11$ 11.740.848,13 R$ 117 408,4a 

Aditivc5 2E/03/2010 RS 615n.918.89 fa 615,719,19 

Aditivc 10 M/10nol0 fa 101.956310.61 RS 1.019.563,11 

Aditjvo 14 21109/2011 fa 58,140563,34 fa 581,405,63 

ln!dal 05/09/2008 11$ 537,616.945,47 R$ 5.376.169,45 

Aditivo 5 02/0612010 RS 25,872295,46 IlS 258,722.95 

Aditivc8 M/03!2011 fa 38.159222.22 fa 381592.22 

0802.0045222,08,2 Aditivc9 0I/07!2011 RS 39384.435,01 fa 393,844.35 

Aditivo 10 llftl9!2011 fa IOS.006.797,97 IlS 1,050,067,98 

Planilha de .dltivo • 16100/2011 R$ 12 058.978.22 fa 120589,78 • Ad"rtivo 12 29/1212011 fa 88.689.113,98 R$886.89U4 

0800,0049738.09.2 e Jnt<ial 30/04/2009 R$ 730,750 000.00 fa 7307,500,00 

85000000039,092 Planilha de aditivos 14/09/2011 RS 1.492.0<'8,64 fa 14.920.29 

lniclal 18/03/2010 R$ 122.024,562.53 fa 1220245,63 

0802.OO5746U02 P1anllha de aditivo< 11/11/2011 fa 1.721.643.57 fa 17216.44 

Aditivo4 23/0112012 fa 3.Q29.651,l1 RS 30296,51 

lnic"l 14/0712010 fa 711,070.084,88 RS 7.110.700.85 
0859.0059374.102 

Aditivo 6 23/O3!2012 RS 4.491.875,21 R$ 44,918,75 

0800,0060661.10.2 Inic"l 26/08/2010 RS 568.957.025.10 RS 5.689,670,25 

0800.0060702.10,2 e 
Jnkl.1 10/09/2010 R$ 9n.814.S00,OO R$ 9.718.145,00 

6810.0000125.10 

0800.0087262.H.2 e lnicbl 1O/09!2010 IlS 498.047383,64 RS 4.980.473,84 

8500.0000080 102 Aditivo2 03!U6/201l RS 3,245,092,44 fa 32.450.92 

0800.0062504.102 [<licial 2':I/10n0lO fa 1.162.083.989,03 R$ 11.620.839.89 

Aditivo4 00/11/2011 R$ 478.289.57 R$ 4 782,90 
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Mitivo5 12/1212011 11$ 77.632.651.&8 
.+. 

liS 776.325,52 

PlanllNi de aditivos 06;'1H12012 IIS37.7~S.48 RS377562.05 

0802.0066782.11.2 Inkial Olft)6l2{lll liS 188.522.663.78 liS I.88S.226,64 

IniOial 31/08/2007 RS 182LOI2.130,93 liS 18.210.121.31 

PlanilNi de aditivo, 0610612008 RS 6.196.129.27 RS 61.967.29 

I\ditivo 2 17/1112008 liS 2~681.39 RS2.~6.81 

I\dilivo 3 17/1l./2OOB RS 828.2.26,03 IIS8.28U6 

MI11VQ4 03/02/2009 liS 9875000,00 liS 98 750.00 

I\dlllvo5 17104/2009 RS 29.601.051.52 liS 296.010.52 

I\dLlivo 6 
0800.0035013.07.2 

31/08/2009 RS 2O.501.924.D3 RS 205019.24 

I\dLtillo9 12/0412010 RS 3.301.764.39 RS 33.017,64 

I\ditivo 11 30/07/2010 R$ 345.986 318.l3 RS 3.459.863.l8 
O~ I\ditivo 12 17/02J2011 liS 9.427.610.90 RS 94.276.11 

I\dilivo 14 18/0712011 liS 11.098.862.32 RS 1l0.988.62 

I\dilivo 16 16/12/2011 liS IS.901.701.95 liS 159.017.02 

Planilha de adilivo. ll/OlJ2Oll liS 18.675.869.52 RS 186.758.70 

Plan;INi de adilivos ll/Ol/2012 RS 47.360.664.16 RS 473.606.64 

0800.0055148.09.2 e Inidal 10112!2009 liS 3.190.646.503.15 RS 31.906.465.03 
85oo.oooo056.Q9 2 Planilh. de aditivo, 12/01/2012 RS 38.562.031.42 R$ 385.620.31 

8500 0000057.Q9.2. Inidal 1011212009 RS 1.485.103.583.21 RS 14851.035.83 • 08000053456.Q9.2 e 
08000087625.13.2 PI.niiNi de adllivo> 28112J2011 liS 8032.WI.38 RS 80.323.40 

MENDES JUNIOR Inkiol rn/05/2oo7 RS 711924823.57 R$ 7.119.248,24 

I\dilMl6 25104/2008 R$ 280.042.00 R$ 1.800.42 

A.ditivo 9 2111112008 RS 138.419.00 RS l.384.19 

Mitlvo1O 24/11./1008 RS4.957.068.31 RS 49.570.68 
0800 0031362.07.2 

I\ditivo 12 07104/2009 R$ 2.877.295,29 R$ 28.772.95 

Milivo 14 ~'"'''''''' RS 34590.682.34 RS 34S.906,82 

I\dillvo 22 3010412010 RS 124.916.546,43 RS 1.249.165.46 

I\dilivo 28 02/12/2010 liS 93.711.779,47 R$937.117.79 

!nitial 21/12/2007 RS 696.910.620.73 ~S 6 969.106.21 

Molivo9 >O"""'" RS 4 917.23438 RS49.172.34 

Aditivo 10 
0800.003B600.rn.2 

26104/2010 RS 1.75Ll45042 RS 17.521.45 

AdIII\lO 11 07/07/2010 RS 61.875.012.09 RS 618.750.12 

Aditillo 14 16/03/2011 RS 73.188266,70 RS 731.282.67 

Adilillo 17 05!l212011 RS 112521.146.14 RS 1.125.2lL46 

In;dol rn/07{2008 RS 2.252.710 536,05 RS 22.527.105,36 

AdilMl2 23/0112009 liS 4 226.610.11 RS 42.266.10 

I\dltillo 5 18/0612009 RS 2.497.772.84 RS 24.977,73 

Pianilha de aditlvos """'''''" RS 14.l85.201.~ RS 141.852,01 

Aditivo a 23103/2010 RS 2.000.707045 liS ZfJ.OO7,fJ1 

I\dHIvo 10 21106/2010 RS 20.132.536,49 RS 201325.36 • 0800.CICI<I336.Hl8.2 
Planllha de aditives 3110812010 RS 2.824.567.00 R'l28.24S.67 

MHiIIo i3 05/01/2011 RS 15.441.243,16 RS 154.41243 

Adi!i\lO 14 06/05/2011 R$ 316.138 786,64 liS 3.161.387,87 

PlanllNi de adillvos Il.j07/2011 RS 1.136.882..17 R$I1368.82 

Motive 15 29J0812011 RS 2.862303,65 liS 28.6ll.04 

Adilivo 18 02/12/2011 RS 10.527.457.50 RS 105274.58 

0802.00453n082 lnidal 05/09/2008 RS 493.561.194.26 RS 4.935.611,94 

Planllha de iJdilivo> 03/02/2010 RS 4.447.921.59 RS 4<1.479.22 

P!arlilha de adHivo> 18102/2010 RS 556 S02,87 RS 5.565,03 

PlanllNi de adili""$ 03/03/2010 RS 1.050.308,95 RS 10.503.09 

PlanllNi de .ditivo~ 17/03/2010 RS 1.544.30 RS 15,44 

PlanllNi de adillvos 18/OSJ2(II0 RS SI8.743.51 RS 5.187.44 

PL/lnllh. de aditivos 24/05/2010 R$ 92.148.08 RS92l.~ 

Planilha de aditivo, 14/0612010 RS 2.915.04 RS 29.15 

Planllha de aditi...,. 09/0812010 RS 2.275309.26 RS 22.753.09 
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Planilha d~ adit""" 08/09/2010 RS 241-&41,11 R$ 2.416,41 

Adilivo 4 27/09/2010 RS 9 321544.22 RS 93215,44 

Planllhll de ~dilivo, 16111.12010 RS 969.187.64 RS 9.691.88 

Plan,lha de adltivo, O6!1212010 RS 922.117.86 RS 9.221,18 

Tra~ E",rajudidal (Planilha 
06112/2010 R$ 64 388.303,72 R$ 643.883.04 de .ditivo,) 

PlanilN de adltivo< 17112/2010 RS 762.934,27 RS 7.629,34 

Planilha de adltivo. 02/0212011 RS 101.450.68 RS L014,S1 

PlallilN de a<Utlvos 08i1l2/2011 RS 311.118,08 R$ 3.111.18 

Planilh. de aditivo, 1Si1l3/2011 RS 793380.08 RS 7.933.80 

"'."IN de ;odltlvos 27 ft)4f2011 RS 6.707,45 RS 67.07 

PlanilM de adltl ... ,,, 08i1l7/2011 RS 403.933.18 RS 4.Cl39.33 

Pla.ilN de aditlvos 01108/2011 R$ 16S.313.08 RS 1.653.13 

Tran.ac;l!o Etlr8Judidai ("'a ",IN 
:rom/2011 RS 4431160,15 RS 4.438.60 

deaditlvos) 

Adltivo 6 30/09/2011 RS 83364.082.38 RS 833.640.82 

PlanilN de adilivo!; 27110/2011 RS 2266.320.28 R$ 22.663,20 

Planilha de aditivo, 30/1212011 R$134S.224,63 R$13.4SUS 

PI •• ilha de ;oditlvo. 30112/2011 R$ 7.943 670.37 RS 79.436.70 

Adltivo 10 3O/O3/20ll RS 107.273.036,38 RS 1.072.730.36 

Inidal uro= RS 220.990.000.00 R$ 2.209.900,00 
O!!02.004I! 6 59 .09 2 

Adltivo 7 2411112010 R$ 12.804 9S4.51 RS L2ll.049.SS 

0858.0069023.11.2 Initial 02ft)9/2011 RS 1 869 624.800,00 R$ 18.696248.00 

In!dal 07i1l7!2008 RS 2.488.315.505.20 RS 241!83.1S5JlS 

I\ditivo2 18/02/2009 R$ 4 949 728.18 RS 49.497.28 

Aditivo 5 1Sm!2009 IlS 503.875.19 R$ 5.038,75 

Planilha de aditlvo. 18/09/2009 R$24.071005,95 R$ 240.710.06 

AditMl6 "-"'''''" RS 3 466.035.30 R$ '14.660.35 

PI.nilh. de adili"". 12/08/2010 R$ 4 732 687,48 R$ 47326.87 
0800.0043403 08 2 

Motiva 10 25111.12010 RS 3.389.100.81 R$ 33.891.01 
CAMARGO CORREA I\ditivo 11 21/02/2011 R$ 11.89'9 034.25 RS 118.990,34 

Adilivo 12 OSI04/2011 R$ 2,688.243.85 R$ 26.882.44 

AditivoB 15/08/2011 R$ 1.901.185.32 R$ 19.011,85 

I\di!ivo 14 06i1l2/2012 R$ 1.660.482.35 RS 16.604.82 

PIa1I1r.. de adi!iv", 15/02/2D12 R$ 79 971 168.76 R$ 799.711.69 

0800.0087624.13.2. 
8500 0000060.Cl9 2 e Jnicial 22112/2009 R$ 3.411 ()()() 000,00 R$ 34.110.000.00 
0800.0053457.09.2 

'"' 0858.0072004.11.2 Inlci.1 VI12/2011 R$ 3.824.500.000,00 RS 38245.000.00 

V.1lor tclal do' <0"'';10' ado1>vo> e v .• tor 'ot.1 "o ... moo 
TOTI\L J4 ,o<o"ato, In aMovo •• 4 ",""",0" Ent," 30/03/.l007 TEl> p,opono 11%1 

."'''Judo,,",, o 30/03/2012 RS 3S 794 S68 OSI 91 RS 357 945 680 S 

Corn O ja ressaltado, O repasse dos valores ilicitos pelas cons

trutoras era em regra disfan;:ado sob a forma de pagamentos por 

servi~os ficticios, supostamente prestados pelas empresas de fa

chada de ALBERTO YOUSSEF. Dentro desse contexto, tem-se 

que as pessoas juridicas ENGEVIX ENGENHARIA SI A, GAL-

VAO ,"GeNH,""A ''', ::~:,TRUC6" E CO""ROO F 
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CAMARGO CORREA SI A, UTC ENGENHARIA SI A, OAS 

ENGENHARIA SI A e MENDES JUNIOR TRADING E EN-

GENHARIA SI A celebraram os seguintes contratos fraudulentos 

corn as empresas operadas pelo doleiro, corno estrategia de lava

gem do dinheiro advindo da corrupc;ao na especie: HI 

TABELA DE CONTRATOS COM EMPRESAS DE FACHADA 

ENGEVIX 26/02/2010 R$ 291.355,95 

31J03/201O R$ 291355,95 

04/05/2010 R$ 291355,95 

10/09/2010 R$ 291.355,95 

0l/l0/2010 R$ 291355,95 

01/08/2011 R$ 291,355,95 

26/08/2011 R$ 291355,95 EMPREITElRA RlGIDU 1 CONTRATO 

03/10/2011 R$ 291.355,95 

10/11/2011 R$ 291355,95 

02/01/2012 R$ 150.488,57 

16/01J2012 R$ 50000,00 

20/01J2012 R$ 50,000,00 

26/01/2012 R$ 50488,47 

13/1l/2009 R$ 362.261.00 MO CONSULTORIA lCONTRATO 

10/12/2009 RS 362.261.00 

14/0lJ2()1O R$ 362.261,00 

26/02/2010 RS 362.261,00 

30/03/2010 R$ 362.261.00 

03/05/2010 R$ 362.261,00 

02!08/201O R$ 362 261.00 

30/08/2010 R$ 362 261.00 

14/10/2010 R$ 362 261.00 

30/11/2011 R$ 362,261,00 

23/01/2014 R$ 2132 000,00 -_ ... __ ..... 
GALVAo 01/03/2011 R$ 560,284.50 

04/04/2011 R$ 5602114,50 

03/05/2011 R$ 560-284.50 lCONTAATO 

10/06/2011 R$ 560-284,50 

08/0712011 R$ 560-284.50 lCONTRATO 

()8!09/2011 R$ 560284.50 

07110/2011 R$ 560-284,50 lCONTRATO 

06/08/2008 R$ 252.456.50 

13/08/2008 R$ 252.456,50 

18 Os contratos e notas fiscais fictîcias das empreiteiras corn empresas de fa
chada de ALBERTO YOUSSEF, bem como infonnar;oes sobre os respccti
vos pagamentos, encontram-se em mîdia anexa a cota de encaminhamcnto 
da denuncia. Conforme ja destacado, nenhuma dessas pessoas jurîdicas ti
nha atividade economica real, efetivo funcionamento e estrutura, nem se
quer capacidade de prestar os supostos serviyos contratados. 
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23/12/2008 R$ 336,921.50 1 NOTA 

16/03f2(109 R$ 204,7904,78 

13/0412009 R$ 204,794,78 
1 NOTA 

08ftl9/2010 R$ 14ll 715,00 
RCl SOfTWARE I CONTRATO '~M 

20J09/2010 RS 70.383:;0 

03~1/2011 RS619410,oo I CONTRATO 1 NOTA 

08J09/2010 RS 337.860,00 
lCONTRATO 2 NaTAS 

20J09/2010 R$ 225 24ll,00 MO CONSULTORiA 

03/01/2011 R$43S509,70 I NOTA 

." 20/12/2011 RS 732,030,00 1 PROPOSTA 1 NOTA 

27/12/2011 R$ 1 004195,00 1 PROPOSTA I NOTA 

30/06nol0 RS 1,632,122.54 lCONTRATO 1 NOTA 

031lli2OlO RS 1079275.00 1 CONTRATO 1 NOTA 

1810312011 RS 1.749.409,71 EMPRmElRA RlGIOU lCONTRATO 1 NOTA 

29/05/1012 RS 938500.00 lCONTRATO 1 NOTA 

08J09/1010 RS 356.015,00 
1 CONTRATO 

2OJ09nolO RS 244.010,00 

OBlO8noll RS 281.550,00 

3lj08noU RS 281.550,00 

29J09non RS 281.550,00 1 CONTRATO E ADfTlVO 5 NOTAS • 281l0noU R$ 281,550,00 GFD lNVESTlMENTOS 

06/1212011 RS 957270,00 

MINDESJUNlDR 16ftJS/2012 IU 938500.00 ICONTRATO 1 NOTA 

05101/2012 IU 2.533.950,00 lCONTAAlO U"" 
25~S/2012 IU 989179,00 

2SJ06J2012 IU 494.589,50 
EMPRmElItA RJG1DEZ lCONTRATO 1 NOTA 

16ftJ7no12 RS247294,75 

07106/20H RS247294,75 

CAMARGO CORREA 23/0712009 R$ 1 SOI 600,00 MO CONSULTORIA REPASSES POR MElO DA SANKO SIDER 

02/09/2009 R$ 35000.00 

08/09ntJ(l9 RS 4 990,00 

08/09/2009 RS 4,990,00 

""",,"'" RS 70,00 

""'"""" RS 4,990.00 

"""""" RS 4,990,00 

08/09/2009 RS 4,990,00 

08J09!2009 RS 4,990,00 

08/09ntJ(l9 RS 4,990.00 

08/09/2009 RS 65.000,00 

14109/2009 RS 300,000,00 

17109/2009 RS 77.800,00 

• 21/09/2009 RS 37800,00 

,,,.,""" IU 4.900,00 

,,,.,""" 1U4300.00 

""''''''' RS 4.900,00 

,,,.,""" R$ 4900.00 

22/09/2009 RS 4,900,00 

23/09/2009 RS47034,78 

01/1012009 RS 112.000,00 

27/10/2010 RS 520.000.00 

27/10/2010 RS 630.000,00 

21/lli2010 RS 1.912.000,00 

14/01/2011 RS 500.000,00 

lM>1/2011 IU 850.000JlO 

18/01/2011 RS 862,000.00 

llJOlJ2011 Rll06S29,8l 
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24/OlJ2()1I R$ 227.660,00 

29/03/2011 RS 1-078,000,00 

29f()3/2QII R$ 213 658,91 

3l/Ol1201l RS 79,&81.00 

19/04/2QII RS 372,750,00 

17i\J5/2011 RS 7&8,443,80 

17f()5/2011 RS 1,639 779,11 

27/06/2011 RS 271,045,37 

28ft!6/2Q11 RS 11)93352.50 

19!06/2011 RS 546,601.17 

19/07/2011 RS437.27S,31 

27/07/2011 RS 1.539.780,05 

28/07/2011 R'II09319.l0 

28/07/2011 RS 54660.12 

28/0712011 RS 700,945,21 

29f()7/2011 RS 33.637,72 

02JQ8/2011 RS96200.S4 

Ol~/2011 RS 386690,23 

04/0812011 RS 3X1,000,00 

04108/2011 RS 96,755,94 • 22/03/2012 RS 556.149,00 

27/04/2012 RS 281550.00 

27/0412012 RS 170000,00 

30/04/2012 RS 281.550,00 

15/0,/2012 RS404H.,5 

11/07/2012 RS 26,000,00 

23/07/2012 R$ 153.978.47 

05/10/2012 RS 407.212,33 

fJl:JlUl!lQl~ R$ l~Lll4,lb 

10J(I7/20U RS 94.949.92 

01j08/2013 RS 1&8 000,00 

OlJ0812013 RS 58,000,00 

01j08/2013 R'I18704.49 

0Ml8/2013 R179763,11 REPA5SES POR MEIO DA 5ANKO SERVI!;OS 

09/0812013 RS 140000,00 

11/12/2013 RS 4,999,99 

11/12/2013 RS 4,999,99 

1l/llJ2()13 R14,999,99 

11/12/2013 RS 4,999,99 

11/1212013 RS 4,999,99 

11/12/2013 RS 4.999.99 

• 1l/llJ2()13 RS 4.999.99 

1l/llJ2()13 RS 4,999,99 

11/12/2Q13 RS4999,99 

IlJ12120ll RS 4.999,99 

19/1212013 RS 50000,00 

2O/12/20ll RS 57,707.32 

02/05/2012 RS 656,950,00 GFD INVESTIMENTOS 

13/06/2012 RS 457.518,75 

20/07/2012 R17ooooo,oo 

31}O7/2012 R$ 163.000,01 
REPAS5ES POR MEIO DA SANKO SERVI!;OS 

19110/2012 RS 400000,00 

15f()3120ll RS 350060,50 

ISftH/2011 RS9B48,40 

19112/2013 RS 100,000.00 

28110/2011 RS 525.560,00 REPASSES POR MElO DA SANKO SIDER 
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19/12/2011 RS 1.618.912.50 

20/O1{2{)12 RS 280.000.00 

l'I/03{2{)11 RS 500 000.05 

2O/U3f2()12 RS 20Cl.OOO.46 

21J12/2010 RS 935 000.00 

07/01/2011 R$ 4.900.00 

07/01/2011 RS 4.900.00 

07/01/2011 R$ 4.900.00 

07/01/2011 Iti 4.900.00 

07/o1I2011 R$ 4.900.00 

07/01/2011 RS 4.900.00 

07/01/2011 Iti 4 900.00 

07/01/2011 RS 1.000.00 

07/011<011 RS 4.900,00 

07/01J2()11 RS 4 900,00 

07/U1J2()11 RS 4 900.00 

07/0112011 RS 4,900.00 

07/O1{2{)11 RS 4,900.00 

07/U112011 R$ 4900.00 
EMPRElTEIRA RlGIDEZ REPASSES POR MEiO DA SANKQ SIOER 

07ftlll2011 RS 4900.00 

07/01/2011 R! 4.900,00 

07/01/2011 RS 4900.00 

07/01/2011 RS 4,900.00 

07/01/2011 RS 4 900,00 

07/01/2011 RS 4,900,00 

07/01/2011 RS 4,900,00 

07/Ul/2011 RS 4 900,00 

07/01/2011 RS 44000.00 

07/Ol/2011 R$ 7 000,00 

07/U1J2011 R$ 200.000.00 

10101/2011 RS IS.loo.oo 

02J08/2011 R$ SOO.OOO,OO 

03/08/2011 RS SOO.OOO.OO 

04/U8/2011 RS 1.18L074.oo 

"" 2lJl2/2012 IlS 93l!500.oo MOCONSUlTORIA REPASSE POR MEiO DA SANKO SlOER 

["t,~ 180 re ""OS tolah,."do 21 ,0"I,alo, 
lOTAL 06/08/2008 ~ ,P 4 ''''p'''''' d.lad",da ,. , 5S "010' 1""", I"a, 

23/01/2014 R. 62 146 S67 80 'au ,,~n'o, 

Mesmo depois de PAULO ROBERTO COSTA deixar a 

Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, no inîcio de 2012, 

ele continuou a receber propinas em decorrencia de contratos fir

mados a epoca em que exercia a funyao na sociedade de econo

mia mista, em especial nos casos em que a execuyăo dos contratos 

se estendeu no tempo apos a sua saida. As tratativas para o recebi- u::r 
mento de tais vantagens indevidas pendentes foram efetuadas dire-~ 
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tamente entre PAULO ROBERTO COSTA e os exeeutivos das 

empreiteiras corruptoras, sendo gue, para operacionalizar tais rece

bimentos, O ex-Diretor de Abastecimento se· serviu da celebrar;ao 

de contratos fraudulentos de consultoria entre a sua empresa, a 

COSTA GLOBAL CONSULTORIA E PARTICIPA<;:OES 

LTDA., e as empreiteiras. 

Nesse sentido, destaca-se gue no curso da "Operar;ao Lava 

Jato" [oram apreendidas planîlhas na residencîa de PAULO RO

BERTO COSTA apontando contratos assinados e "em anda

mento" entre construtoras e a COSTA GLOBAL, empresa de 

eonsultoria do ex-Diretor de Abasteeimento da PETROBRAS. 

Nessas planilhas estao re1acionados contratos corn algumas das 

empreiteiras cartelizadas, constando, ain da, o valoT dos pagamen

tos, gue caracterizam as corrupr;oes e as lavagens de dinheiro sub

jacentes. 

Corn efeito, constou nas planilhas a menvao a contratos corn 

as empreiteiras gue pagaram propinas a PAULO ROBERTO 

COSTA, todas integrantes do cartel com atuar;ao na PETRO

BRAS, a saber: a) CAMARGO CORIUA, no valor de 

R$3.000.000,00 (tres miIhoes de reais); b) QUEIROZ GALVĂO, 

no valor de R$ 600.000,00 (seiseentos mi! reais); e) IESA OLEO 

& GAs, no valor de R$ ] .200.000,00 (um milhăo e duzentos miI 

reais); e d) ENGEVIX, no valor de R$ 665.000,00 (seiseentos e ~ 

se"cnta e eineo miI reais)" O pr6prio PAULO ROBERTO ~ 

19 Proce5'o n. 5001446-62.2014.40417000/PR, EVENTO 582 e EVENTO 
583 (documento anexo :l cota de encaminhamento da denuncia). Os 
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COSTA reconheceu gue os contratos em guestao eram ideologi

camente falsos e objetivavam unicamente dissimular o recebi

mento de propinas acertadas a epoca em gue ocupou a Diretoria 

de Abastecimento da PETROBRAS. 

Tais contratos foram nao somente firmados entre PAULO 

ROBERTO COSTA, atraves da empresa COSTA GLOBAL, e as 

mencionadas empreiteiras corruptoras, mas efetivamente pagos 

por estas - o gue consubstancia a finalizar;ao do contexto de cor

rupr;ao agui versado, com o pagamento das vantagens indevidas 

acordadas -, conforme ilustra a seguinte tabela, corn o montante 

consolidado de pagamentos efetuados pelas empresas: 

Tabela de recebimentos da Costa Global 
~ -- -- - . --- -~ 

I MES/ANO 
CAMARGO 

ENGEVlX IESA 
QUEIROZ 

TOTAL 
CORR~ GALVĂO 

I 10/2012 5.331,00 5_331,00 

I 11/2012 5.331,00' 5331,00 , 12/2012 5.331,00 5331,00 
1/2013 5.331,00 5331,00 

, 3/2013 10.662,00 10.662,00 
4/2013 98.831,00 93.850,00 192.681,00 
5/2013 94.181,00 93.850,00 188.031,00 
6/2013 5.631,00' 93.850,00 93.850,00 193331,00 
7/2013 193.031,00 65.695,00 93.850,00 93.850,00 446A26,oO 
8/2013 99.481,00 65.695,00 93.850,00 93.850,00 352.876,00 

, 9/2013 93.850,00 32.847,50 93.850,00 220.547.50 
, 10/2013 99.481,00 32.847,50 132.328,50 

; 11/2013 32.847,50 32.847,50 
12/2013 2.158.550,00' 65.695,00 2.224.245,00 
TOTAL 2.875.022,001 295.627,50 281.550,00 563.100,00 4.015.299,50 

contTatos das cmpreiteiras COI1l a COSTA GLOBAL e as informayoes 
sobre os respectivos pagamentos encontram-se em midia anexa a cota de 
encaminhamento da denuncia. 
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Confirma-se, assim, que os pagamentos de vantagens indevi

das, mediante lavagem de dinheiro, continuaram a ocorrer mesmo 

ano, apos a saida de PAULO ROBERTO COSTA do cargo de 

Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, ja que ele, se davam 

somente ap6s o recebimento dos valores das medi<;:oes mensais de 

cada obra contratada. PAULO ROBERTO COSTA aceitou pro

messas de vantagens indevidas, a epoca em que era Diretor de 

Abastecimento da PETROBRAS, recebendo-as das etnpreiteiras 

contratadas pela sociedade de economia mista federal, de forma 

continua, mesmo ap6s deixar o cargo . 

Da mesma forma, a cota de propina que, por acordo previo, 

era destinada ao PARTIDO PROGRESSISTA e a parlamentares 

da legenda, correspondente a 60% (sessenta por cento) de aproxi

madamente 1% (um por cento) de valores ilicitos devidos por 

cada contrato, tambem continuou a ser paga pelas empreiteiras 

apos a saida de PAULO ROBERTO COSTA do cargo de Dire-

tor de Abastecimento. 

Corn efeito, a,sim COlllO PAULO ROBERTO COSTA con-

tinuou a receber sua parcela das propina por intermedio da em-

presa COSTA GLOBAL, ALBERTO YOUSSEF contirruou a 

gerenciar o caixa de propinas destinadas aos parlamentares do 

PARTIDO PROGRESSISTA. Desse modo, o doleiro, em rrome 

da agremia<;:ao partidaria, mesmo ap6s maio de 2012 e ao rnenos 

ate sua prisao ern mar<;:o de 2014, permaneceu recebendo os valo-

res de propirra pagos pelas empreiteiras em razăo da, obras q~ 
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embora contratadas a epoca em que PAULO ROBERTO 

COSTA ainda era Diretor da PETROBRAS, foram executadas 

continuamente apas a saîda deIe do cargo. 

Por isso, de acordo corn a tabela acima colacionada, as em

preiteiras cartelizadas continuaram a celebrar contratos ficticios 

com as empresas de fachada controladas por ALBERTO YOUS-

SEF, inclusive no ano de 2014, os quais consistiam em meios para 

ocultar e dissimular o repasse das propinas devidas em razăo dos 

contratos firmados sob a gestio de PAULO ROBERTO COSTA, 

e destinados a abastecer o "caixa de propinas" para parlamentares 

do PARTID O PROGRESSlSTA. 

Assim, entre 2006 e 2014, o Deputado Federal NELSON 

MEURER, contribuindo para o funcionamento do esquema cri

l11inoso, sobretudo no sentido de fornecer, na esteira do quanto ji 

descrito, o apoio e a sustentayăo politica necessarios a indicayăo e 

manuten<;io de PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de 

Abastecimento da PETROBRAS, concorreu dolosa e decisiva

mente para gue este ultimo solicitasse, aceitasse promessa nesse 

sentido e recebesse, 161 (cento e sessenta e uma) vezes, para si e 

para o PARTIDO PROGRESSISTA, em razio do exerdcio dessa 

fUllyăo publica na sociedade de economia mista, vantagens indevi-

das no valor total de R$ 357.945.680,52 (trezentos e cinquenta e 

sete miIhoes, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oi

tenta reais e cinquenta e dois centavos).20 A propina consistia em 

20 O numero de condutas se refere â soma de 34 (trinta e quatro) contratos, 
123 (cento c vinte e tres) aditivos e 04 (quatro) transar;ocs extrajudiciais. 
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uma contrapartida pela viabilizayao do funcionamento de cartel 

de ernpreiteiras interessadas ern celebrar irregularmen'te contratos 

no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETltOBltAS e ern 

receber facilidades indevidas de seu Diretor', o que acabou de 

fato ocorrendo.22 

Agindo na forma descrita, ° Deputado Federal NELSON 

MEURER tambem concorreu dolosa e decisivamente para as la

vagens de dinheiro adotadas para operacionalizar o pagamento e a 

destinayăo final dessas propinas. Corn efeito, o pagamento das 

quantias i1îcitas, ern grande parte, ocorreu por rneio de contratos 

de presta,ao de servi,os fictîcios celebra dos entre as empreiteiras e p'. 
21 RICARDO RlBEIRO PESSOA, presidente da UTC ENGENHARIA 

SIA, em seu Termo de Colabora~ao n. 15, excmplificou essas facilidadcs 
indevidas: "QUE a UTC paxava propilZa para os Diretores porque era solicitada 
a fazer isso; QUE pagava para ter a boa vontade dos Diretores e evitar problemas, 
inclusive a fim de que os Diretores nlio atrapall/assem seus neg6cios; QUE o 
Diretor tem o poder de năo aprollar os aditivos dos (ontratos ou demorar na sua 
aprollafăo, de demorar para liberar (erlos pedidos - o qlle, por si sâ,ja poderia eausar 
um grande prejufzo para a empresa, por interromper seu flllxo de caixa -, pode 
dizer que a empresa esta com desempenho n4im e tlăo chamar mais, pode ale 
ameafar de tirar a empresa do eadastro, ineentivatldo jiscais a elaborarem Ulii 

comtmicado de irrcgularidades (COD, ao que se recorda); QUE, portatlto, o Diretor 
pode atrapalJtar os inleresses da empresa de diversas Jormas; QUE o Direlor 
tam bem pode conceder diversos beniflcios para a empresa, coma comunicar-lile 
previamente as obras que estăo sendo projetadas, interceder em fovor de seus 
interesses em outros segmetltos da PETROBRAS, ahrir um canal de conuwieafăo 
c aec!erar os sem pleitos; QUE, ademais, se a empresa nao pagasse a propilW, aUm 
de tlăo ter a hoa-volltade dos Diretores e năo deifrutar dos heniflcios riferidos, c!a 
deixaria de ser prioridade para efes, pois outras empresas estavam paxando, e efes as 
priorizariam" (documento anexo a cota de encaminhamcmo da denuncia). 

22 A PETROBRAS instalou Comissoes Internas de Apuratyao que 
constataram diversas impropriedades em contratos cclebrados com 
empreiteiras no âmbito da Diretoria de Abastecimcnto, conforme 
Rclat6rios DII> DABAST 70/2014 c DIP DABAST 71/2014. 
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as empresas de {achada de ALBERTO YOUSSEF. Embora nao 

prestados, os servic;:os eram cobra dos por mei o de notas fiscais fal

sas, contra as quais se davam os mencionados pagamentos. Desse 

modo, o doleiro arrecadava as vantagens indevidas e as repassava 

aos destinatarios finais, administrando um verdadeiro "caixa de 

propina" de PAULO ROBERTO COSTA e do PARTID O 

PROGRESSISTA. TaI estrategia, adotada por meio de 180 (cento 

e oitenta) pagamentos de empreiteiras a empresas de [achada, no 

valor total de R$ 62.146.567,80 (sessenta e dois milhoes, cento e 

quarenta e seis miI, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta 

centavos), objetivava ocultaT e dissimular a natureza, ori gem e mo

vimentac;:ao de valores provenientes de infrac;:ao penal, no caso a 

corrupc;:âo passiva. 

4.2) Recebitnento periodico e ordinario de propina 

por NELSON MEURER, COIn auxilio de NELSON MEU

RER]lJNrOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, me-

diante estrategias de lavagem de dinheiro 

O Deputado Federal NELSON MEUR.ER, na condi,ăo de 

integrante da cupula do PARTIDO PROGRESSISTA, membro 

do grupo diretamente ligado a JOSE JANENE e um dos lideres 

da agremiac;:ao partidaria, recebia peri6dica e ordinariamente valo

res ilicitos em razao do apoio politica concedido para a indicac;:âo 

e a manuten,ăo de PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de 

Abastecimento da PETROBltAS. Tratava-se, conforme ji deline

ada, de uma remunerayao il.îcita pela viabilizac;:ăo do funciona-
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mento do esquema de corrupr;ăo e lavagem de dinheiro aqui des

crite. 23 

As quantias repassadas a NELSON MEURER e a outros 

parlamentares do PARTID O PROGRESSISTA em situa,ao se

me1hante (responsâveis pe10 comando da agremiar;âo partidâria) 

perfaziam em media o montante de R$ 300.000,00 (trezentos miI 

reais) mensais. Em seu TerIno de Colaborar;ăe TI. 17, ALBEH . .TO 

YOUSSEF ressaltou: "QUE quem comandava a alta cupula do PAR

TIDO PROGRESSISTA tinha participariio maior nos valores a serem 

" -recebidos, como JOSE jANENE, MARIO NEGROMONTE,jOAO 

PIZZOLATTJ, PEDRO CORREIA e NELSON MEURJiR; 

QUE recebiam em tomo de R$ 250.000,00 a R$ 300.000,00 men-

sais; QUE e111 relariio a tais parla111entares, o declarante realizava paga-

111entos de vantagem indevida diretamcnte a cada um deles" (documenta 

anexa a cota de encaminhamento da denuncia). Em Termo de 

Declarar;oes, o doleiro afirmou, especificamente quanto a NEL

SON MEURER, gue tais valores chegavam a ser ate mesmo mais 

elevados: "QUE a partir dos prohle111as de saude de jose janene, os pa

gamentos mensais a NELSON MEURER passaram a variar de acordo 

com o que se arrecadava das empresas que contrafavam cam a PETRO-

BRAS, podendo chegar a ate R$ 700.000,00" (6s. 649/650 do In

querito n. 3997/DF). 

23 Em seu Termo de Dcclarayoes Complementar n. 26, ALBERTO 
YOPUSSEF afirmau: "QUE pode dizer que NELSON MEURER 
'partidpava de tudo tjetivamente' rclaciollado ao caixa da PETROBRAS" (ils. 
60/63 do Inquerito n. 3997/DF). 
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Dessa forma, pelo menos entre janeiro de 2006, inicio da 

execuyăo de forma mais efetiva do esquema criminoso ilO âmbito 

da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, e man;o de 

2014, epoca da prisăo de ALBERTO YOUSSEF na "Opera,ăo 

Lava Jato", o Deputado Federal NELSON MEURER recebeu 

para si, direta e inruretamente, a quantia aproximada de pelo me-

nos R$ 29.700.000,00 (vinte e nove milh6es e setecentos mii re

ais), correspondente a 99 (noventa e nove) repasses de 

R$300.000,00 (trezentos mii reais) mensais . 

o elevado valor da quantia recebida, para si, e decorn~ncia 16-

gica do fato de o Deputado Federal NELSON MEURER, na 

condi,ăo de integrante da cupula e um dos lideres do PARTIDO 

PROGRESSISTA, ter recebido propina peri6dica e ordinaria de 

significativa soma mensal. 

Os repasses das vantagens indevidas ao Deputado Federal 

NELSON MEURER ocorreram, principabnente, por meio de 

entregas de valores em especie feitas por ALBERTO YOUSSEF, 

diretamente ou por algum de seus transportadores de dinheiro, em 

especial RAFAEL ANGULO LOPEZ. Em Termo de Declara,6es, 

o doleiro afirmou:" QUE a principal forma de repasse de valores para 

NELSON MEURER foi atraves de cntregas cm especie realizadas por 

Rafael Angulo; QUE) alCm dc RcifaeI Angulo) o proprio declarantc tam

bem rcalizou entrcftas em especie para NELSON MEURER! em Bras{

lia (no apartamento funcional do Deputado) e em Curitiha (110 Hotel 

Curitiha Palacc); QUE Adarico Ncgromontc! Car/os Rocha e Al1tânio 
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Carlos Pierrucini tambem realiza ram entregas para NELSON MEU

RER, mas em menor numero" (fls. 649/650 do Inquerito n. 

3997IDF). 

Outra forma de repasse de propina para NELSON MEU

RER se deu por mei o do POSTO DA TORRE, em Brasilia. A 

prop6sito, ALBERTO YOUSSE afirmou: "QUE o declara"te tam

bem realizou pagamentos para NELSON MEURER atraves do Posto 

da Torre, em Bras{lia; QUE 1550 ocorreu poucas vezes! sendo utilizada 

essa sistenu1tica quando as entregas eram de somas menores" (fls . 

649/650 do Inquerito n. 3997/DF). 

Todas essas afirmativas sac corroboradas pelos dados fiscais e 

ban cari os do Deputado Federal NELSON MEURER. Os Dos

sies Integrados da Receita Federal do Brasil evidenciam incompa

tibilidade vultosa entre os rendimentos declarados e a 

movimenta~ao financeira do parlamentar entre os anos de 2010 e 

2014, conforme tabela abaixo: 24 

Rendimentos dedarados e movimenta~âo financeira de Nelson Meurer 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 

Rendimentos RS 218.413.51 RS 303.039.51 RS 307.31\1,94 R$ 279.400,23 RS 204.020,44 
Iiquidos 

Credito em RS 879.162.55 R$ 954.828.75 R$ R6L172.23 RS 765.742.57 R$ 351.135.24 
contas 

Situa~iio lncompativel lncompativrl lncompatlvel lncompativcl lncomp.ltivel 

24 O Dossic Integrado da Receita Federal do Brasil consta da midia de fls. 
566 da Ayao Cautelar n. 3826/DF. na qual houve afastamento de sigilos 
fiscal e bancârio do Deputado Federal NELSON MEURER. Exame deta
lhado dos rendimentos declarados em comparayao com a movimentayao 
financeira do parlamentar pode ser vîsto 110 Relac6rio de Analise n. 
07512015 da SecretarÎa de Pesquisa e Allalise da Procuradoria-Geral da 
Republica - SPEA/PGR (fis. 518/534 da.Ayao Cautclar n. 3826/DF). 
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Esse contexto evidencia a movimentac;ăo de recursos de ori

gem ilîcita, principalmente porque, ao ser interrogado, o Depu

tado Federal NELSON MEURER asseverou que "albn da fante 

de renda coma parlamenta~ possui uma unica ou/ra fonte, qual seja, uma 

aposentadoria do INSS" (Os. 414 do Inquerito n. 3997/DF). 

TaI conc1usăo se refon;:a guando se considera gue, em suas 

declarac;oes de ajuste de imposto de renda (anos-base 2010 a 

2014), o parlamentar informou possuir elevada quantia de di

nheiro em especie, tanto mais demonstrativas das condutas ilicitas 

porque verticalmente crescente e porque as fontes licitas de rendi

mento do parlamentar năo ensejavam essa situac;ăo, da seguinte 

forma: a) ao final de 2010: R$ 108.160 (cento e oito miI, cento e 

sessenta reais); b) ao final de 2011: R$ 122.408,00 (cento e vinte e 

dois mil, quatrocentos e oito reais); c) ao final de 2012: 

R$1.36S.410,OO (um milhao, trezentos e sessenta e cinco miI, 

quatrocentos e dez reais); d) ao final de 2013: R$ 763.360,00 (se-

tecentos e sessenta e tres mil, trezentos e sessenta reais); e) ao final 

de 2014: R$ 804.550,00 (oitocentos e quatro mil, quinhentos e 

cinquenta reais) . 

Nota-se gue, no ano de 2012, as disponibilidades de dinheiro 

em especie do Deputado Federal NELSON MEURER tiveram 

um acrescimo deRS 1.243.002,00 (um milhao, duzentos e qua

renta e tres miI e dois reais), ao passo que seus rendimentos 1îqui

dos foram de apenas rt$ 861.172,23 (oitocentos e sessenta e um 

miI, cento e setenta e dois reais e vinte e tn~s centavos). 
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Desse modo, tem-se gue pe10 menos a maior parte dos valo

res que o Deputado Federal NELSON MEURER afirmou deter 

em papel-moeda possuem origem nao identificada. 25 O registro 

dessas quantias em declarac;:oes de ajuste de imposto de renda (em 

cinco anos consecutivos), na esteira de notaria e classica estrategia 

de lavagem de dinheiro, objetivava apenas conferir-Ihes uma apa

rencia de licitude, com a finalidade de ocultar e dissimular a natu

reza e origem de valores provenientes de infrac;:ao penal, no caso a 
- . corrupc;:ao paSSlva . 

Por outro lado, as informac;:oes band.rias do Deputado Fede-

raI NELSON MEURER revelam reiterados depasitos em di

nheiro sem identificac;:ao de origem. Nao ha d6vida de gue se 

trata de valores recebidos a titulo de propina, uma vez gue, em 

multiplas oportunidades, foram feitos dep6sitos fracionados, de va

lor individual inferior a R$ 10.000,00 (dez miI reais) ou 

R$100.000,OO (cem miI reais), nas mesmas datas ou em datas pr6-

ximas, para evitar a obrigatoriedade de comunicac;:ao dos atos ao 

ConseIho de Controle de Atividades Financeiras - COAF e, COI1-

sequentemente, a necessidade de identificac;:ao dos respectivos de-

posltantes. 

A propasito, vale ressaltar gue a Carta Circular n. 3.461/2009 

do Banco Central, em seu art. 13, inciso 1, estabelece gue as insti-

25 As declara~6es de ajuste de imposto de renda do Depurado Federal 
NELSON MEURER encontram-se na midia de fis. 566 da A~ao Cautelar 
n. 3826/DE Exame detalhado rus disponibilidades de dinheiro em especie 
do parlamentar pode ser vîsto no Relat6rîo de Ană1isc n. 082/2015 da 
Secretaria de Pesquisa c Analisc da Procuradoria-Geral da Republica -
SPEA/PGR Uuntado aos autos da A~ăo Cautclar n. 3826/DF). 
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tuic;:oes financeiras sao obrigadas a informar ao COAF "as operaroes 

realizadas ou serviros prestados rujo "alor seja igual ou superior a 

R110.000,OO (dez mit reais) e que, considerando as parles envoLvidas, 

os valores, as formas de realizariio, os instrumentos utilizados ou a falta 

de fundamenta economico ou legal, possm'tl configurar a existencia de indi

dos dos crimes previstos tia Lei n° 9.613, de 1998".A mesma norma, 

em seu art. 9°, § 1°, incisos 1 e III, exige gue as instituic;:oes finan

ceiras adotem sistema de identificac;:ao dos responsaveis por" depo

sita em especie, saque em espreie, saque em especie por meio de cartiio pre-

pago ou pedido de provisionamento para saqMe, de valor igual ou superior 

a RI1 00. 000, 00 (cem mil reais)" e por" emissiio de cheque administra

tiva, TED ou de qualquer OI~tra instrumenta de traniferencia de fundas 

contra pagamento el11 especie, de valor igual ou superior a R$100.000,OO 

(cem miI reais)", devendo tais operac;:oes ser comunicadas ao COAF, 

nos termos do art. 12, inciso Il, do diploma normativo em questao. 

A dolosa estrategia de oculta,ao adotada por NELSON 

MEURER no caso objetivava exatamente evitar a incidencia de 

tais regras, constituindo uma tipologia de lavagem de dinheiro co-

nhecida coma estruturac;:ăo, fracionamento, "structuring", "smwjing" 

ou "pitufeo". A tabela abaixo e ilustrativa a esse respeito, tendo ha

vido alternância de destaque para cada data, para melhor visualiza

c;:ao do mecanismo de encobril11ento da origem ilicita dos valores: 

Dep6sitos de valores eITI especie ern contas de Nelson Meurer 

Bene6ciado Valor Data TiR2 de oReraSiiio Conta 

Nelson Meurer It! 5.000,00 07/0212006 Dcp6.ito enl Conta 2(,H7211;, 
dinheiro ajl;cncia 3596, Banco 

do B""j] 

N"lson M"urer RS t 1.858,00 09/0212006 Dep6sito .. m Conta 2687216, 
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dinheiro agenda 3596, 
Bancn do Bruil 

Nelson Meurer RS 5.600.00 14/03/2006 Depruito "m Conta 2687216. 
dinheiro agenci:! 3596, B,nco 

doB""il 

Nelson Meurer R$ 3.000,00 23/0312006 Dep6sito em Conta 2687216, 
dinhe;ro agenda 3596, 

Banco do Bra.il 

Nelson Meurer RS 30.000.00 lB104/2006 Dep6,ito eUl Conta 26R7216, 
dinheiro >genei:! 3596. Banco 

doBmil 

Nelson Meurer RS 9.500,00 11/0512006 Dep6.ito em Conta 2687216, 
dinheiro agenda 3596, 

Banco do Bru;1 

Nelson Meure. RS 1.000,00 11/0512006 Dep6sito em Conra 2687216, 
dinheiro agenda 3596, 

Banco do Brasil 

Ne!son Meurer RS 9.500.00 1210512006 Depasito em Conta 2687216. 
dinh"iro agenei:! 3596. B;l!lco 

dn B ... ,il • Nebon Meure, RS 8.000,00 16/0512006 Dep6sito em Conta 2687216, 
dinheiro agenda 3596, 

Banco do Bruil 

Nelson Meurer R$ 4.000,00 16/0512006 Dep6sito em Conta 2687216, 
dinheirn agencia 3596, 

Banco do Brasil 

Nelson Mourer RS 5.000.00 17/05/2006 Depruito COl Conta 2687216. 
dinhoiro a#OCi3 3596, Banco 

doB ... 5il 

Nebon Meurer RS 3.000.00 17/0512006 Depasito om Collta 268721(,. 
dinheiro ageneia 3596. Banco 

do Brasi! 

Nelson Meure. R$ 30.000,00 16/06/2006 Dep6sito online Conta 2687216, 
agencia 3596, 

Banco do Brasi] 

Nebon Meurer RS 2.500.00 1210712006 Depasito em Conta 2687216. 
dinheiro agenci:! 3596. Banco 

dn B ... ,i1 

Nebon Meurer RS 25.000,00 19/0712006 Dep6sito online Conta 2687216, 
agencia 3596, 

Banco do Bra.i1 

Ndson Menrer RS 3.000.00 2~/07l2oo6 Depasito online Collta 268721 6 . 
ageneia 3596. Banco 

do Bmil • Nelson Meurer RS 1.000,00 01/0812006 Dep6sito em Conta 2687216, 
dinheiro agenda 3596, 

Banco do Bruil 

Nel,on Menrer RS 30.000.00 23/0RI2006 Depa,ito online Conta 2687216, 
agencia 3596, Hanco 

do Bra,il 

Nelson Meurer RS 9.900,00 28/0812006 Dep6sito em Conta 2687216, 
dinheiro agenda 3596, 

Banco do Br .. oi1 

Nebon Meurer RS 1.000,00 28/0812006 Dep6sito em Conta 2687216, 
dinheiro agenda 3596, 

Banco do Brasil 
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Ndson MellT~r RS 9.900,00 29/01112006 Depasito efll Conta 2687216, 
dinheiro agencil 3596, Ii.nco 

do Bra5il 

Nebon Meurer R$ 13,000,00 18/0912006 Dep6.ito online Conta 2687216, 
agenda 3596, 

Banca do Brasil 

Nelson Meurer RS 5,000,00 0311012006 Depasita online Conta 2687216, 
~g~nci.:! 3596, Baoco 

do Bra5il 

Nehon Meurer R$ 9,000,00 30/1012006 Dep6sito online Conta 2687216, 
agencia 3596, 

Banca do Brasil 

Nelsoo Meurer RS 1.500,00 30/1012006 Dep6silo em Conta 2687216, 
dinheiro ageneia 3596, 

Bunco do Bra,il 

Nelson M~urer RS 5,000,00 10/1] 12006 D~pasito onlin~ Conta 26872]6, 
~p;enci~ 3596, B~IICO 

do Brasil 

Nelson Meurer RS 5.000,00 10/11/2006 Depa,ito online COOta 2687216, 
agencia 3596, BJnco • do fim;l 

Nelson Meur~r RS 6.000,00 10/] 112006 Depa,ito online Conta 26872]6, 
~g~ncia 3596,B~nco 

do Brasil 

Nelson Meurer RS 8,000,00 20/12/2006 Dep6silo em Conta 2687216, 
dinheiro Ilgencia 3596, 

Buneo do Brasil 

Ndson Memc[ RS 5.000,00 2]/1212006 Depa,ito online Conta 26R72] 6, 
"#n";a 3596, Banca 

do Brali! 

Ndsoll Meurer R$ 5,000,00 2]/1212006 Depasim online Coma 26872] 6, 
agencÎa 3596, Banco 

do Bros;! 

Ne!soll M~urer RS 4,500,00 2]/]212006 Depasito cm Conta 26872]6, 
d;llheiro al/:enci.:! 3596, Banco 

do Brasil 

Nebo!] Meurer R$ 2.500,00 21/12/2006 Depa,ita online Conta 26872]6, 
~I/:~nci.:! 3596, B~llco 

do Brasil 

Nelson Meurcr RS 2.500,00 21/12/2006 Depa,ito onhIle Conta 26!l7216, 
agenciJ 3596, lbnco 

do Br",il 

Nelson Meurer RS 9.000,00 28/12/2006 Dep6.ito em Conta 2687216. 
dinheiro agencia 3596, • Banco do Bra,il 

Net.on Meurer RS 9.000,00 28/1212006 Dep6.ito online Conta 2787210, 
ageneia 3596, 

Banca do Bm.il 

Nelson Meurer RS 5.000,00 28/1212006 Dep6.ito em Conta 2787210, 
dinheiro agfneia 3596, 

Banca do Bruil 

Ne1_on Mel1rer Il..! 9 000,00 11/0112007 Depa,ito onlme Coma 27872]0, 
agblCi.:! 3596, Banco 

do Eruil 

N"hon Meuru RS 9.000,00 16/0112007 Deposito online Conta 2787210, 
agi!ncia 3596, 

Banco do Era,il 
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Nel>oll Mellra RS 9.000,00 22/0112007 

Ndson Meurer RS 2.500,00 22101/2007 

Nelson Meurer RS 1.500,00 2210112007 

Ndson Meurer RS 2.500.00 2210112007 

Nel,on Meurer R$ 2.500,00 22/0112007 

Nehon Meurer RS 12.350,00 10/0412007 

Ndson Meurer RS 5.000.00 17/04/2007 

• Nehon Meu .... ' RS 11.000,00 15/0512007 

Nelson Meurer RS ROOO.OO 05/0612007 

Nel,on Mcurer RS 5.000.00 05/0612007 

Nelson Mcurer R$1.000.00 05/0612007 

Netson Meurer RS 5.000,00 26/0612007 

Nelson Meurer R$ 9.000,00 17/0712007 

Nelson Meurer RS 4,000,00 02/08/2007 

• Nebnn Menrer R$ 3.750.00 07/0812007 

Nel,on Mcurer RS 1.000.00 07 /Olll2007 

Nebon Meurer RS 2.010,00 08/0812007 

Nebon Meurer RS 9.990,00 08/0812007 

Nellon Meurer RS 5.000.00 14/08/2007 
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Dep6!ito online Conta 2787210, 
agene;' 3596, Banco 

do Br:lsil 

Depasita online Coma 27872lO, 
agenda 3596. Banca 

do Bmil 

Depesito online Coma 27!l721O, 
agenda 3596, Banca 

do Br:lsil 

Dep6sito online Cont:l 2787210. 
agencia 35%. Banco 

do B ... sil 

Depasita online Conta 27117210, 
agendl 3596, Banco 

do Bralil 

Dep6sita em Conta 2687216, 
dinheiro a~ncia 3596, 

Banco do Bralil 

Dep6sito em Conta 2687216. 
dinheiro agene;" 3596. Ballco 

do Bralil 

Dep6tito em eoom 2687216, 
dinheiro agfmda 3596, 

Banco do Brasil 

Dep6sito em Conta 26R7216, 
dinheiro agenci~ 3596. B""co 

do fimsil 

Depasito em Cont. 26R72Hi. 
dinheiro agencia 3596, B",,(o 

do fim,il 

Dep6sito em Conta 27R72IO. 
dinhciro ageneia 3596, Bmco 

do Brasil 

Dep6sito em Conta 2687216, 
dinheiro a~nda 3596, 

Banco do Bra.il 

Depa,ito online Conta 2687216. 
age"ri. 3596, Banco 

do Bn.il 

Dep6sito online COnla 2687216, 
a~ncia 3596, 

Banco do Brasil 

Depasim .. ni Coma 26R7216. 
dmheiro agenci,l 35%. A,meo 

do Br:I<i1 

Depasito em Conta 27l-l721O. 
dinheiro a~ncia 3596. Bmeo 

do Brasil 

Depasito em Conta 2787210, 
dinheiro aghda 3596, 

Banco do Brasil 

Depasito em Conta 2687216, 
dinheiro a~ncia 3596, 

Banco do Bra.il 

Depasito em Cont. 26l-l7216. 
dinheiro .genei:! 3596, B:mCQ 

do BrasiJ 
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Nebon Meurer RS 15.000,00 12/0912007 Dep"';!O em Conta 2687216, 
dinheiro agl'ncia 3596, 

Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 13.500.00 08(10/2007 Depe!ilo eIl! Conta 2687216, 
dinbeiro agenda 35\16. Banco 

do Bmil 

Nel.on Meurer RS 1.900,00 22110/2007 Dep"!>ito em Conta 1000001010, 
dinheiro aghe;a 4181, 

C"ixa Econ6mica 
Fed ..... al 

Net'oll Meurer R$15.000,OO 09/])12007 Depasita em Conta 2687216, 
dinheiro 'gellcia 3596. Banco 

do Brasil 

Nebon Meure. RS 14.000,00 11/12/2007 Dep",ito em Conta 2687216, 
dinh"iro agEneia 3596, 

Banco do Bra.il 

Nebon Meurer RS 3.686,00 11/1212007 Dep6.ito em Contu 2687216, 
dinheiro agl!ncia 3596, 

Banca do Bnsil 

Nelson Meurer R$ 495,00 18JOll200H Dep6sito elll Cont:! 1000001010, 

• dinheiro agenci3 4181. Caixa 
Economica Federal 

Nelsoo Meurer RS 2.000,00 06/0212008 Dep",ito online Conta 2687216, 
ag{!ncia 3596, 

Banco do Brasi! 

Nelson Meurer RS 2.000,00 06/0212008 Dep6sito online Conta 2687216, 
ag{!nda 3596, 

Banco do Bn .. il 

Nelso!l Meurer R$ 500.00 1210212008 Dcp6sito elll Coma 2787210. 
dinbciro agenci<l 3596. Banco 

rio Br:lsi! 

Nel.on Meurer RS 13.000,00 18/0212008 Dep6tito em ContB 2687216, 
dinbeiro ag\\nda 3596, 

Banco do Bnul! 

Ndson Meurer R$ 500.00 19/0212008 Dep6sito eUl Cont~ 1000001010. 
dinheiro ap;encla 4181, Caixa 

EcOlHlmica ['('de",] 

Nebon Meurer as 6.000,00 28/0212008 Dep6tito em Conta 2687216. 
dinbeiro ag{!nda 3596, 

Banco do Brasil 

Nelson Meuret RS 500.00 18/0312008 Dep6sito em Conta 1000001010 • 
dinbeiro • genei. 4181. Caixa 

Economica ~der:d 

Nelson Meurer RS 6.000,00 25/0312008 Dep6.ito em Conta 2687216, • dinheiro agincia 3596, 
Banca do Bra.il 

Nelson Meu",r RS 8.000,00 16/0412008 Dep6sito em Cont:. 2687216. 
dinbeiro "p;enci~ 359(" Banco 

do Brasil 

Nelson Meurer as 5.000,00 05/0512008 Dep6sito em Conta 2687216, 
dinbeiro agenda 3596, 

Banco do B ... ;I 

Nel,on Mcmer ItS 3.200.00 19/0512008 Dep6sito em Conta 2687216. 
dinheiro agencia 3596, Banca 

do Btasil 

Nehon Meurer RS 4.000,00 24/06/2008 Dep6sito em Conta 2687216, 

~ 
dinheiro aginda 3596, 

~ 
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Banca do Orasil 

Ne!.on Meurer RS 1.500.00 28/0012008 Deposito online Coma 2687216, 
a~ncia 4!lA4, B.l1co 

do Ilrasil 

Ndson Meuf"C'r R$ 2.500,00 28/0ll/200!! Depasim online Conta 26872]6, 
~p;enci" 48f!4, B.n~o 

do fi",,;1 

Nelson Meurer R$ 2.500.00 28/0H/200R Depasita online Conta 2687216, 
ageac;. 4HH4, Banca 

do Bmi! 

Net,on Meurer RS 2.500,00 2RIORI2OQR Depasita online Cool>. 2(,87216. 
agencia 4H84, Banco 

do Orasi! 

Nelson Meu .... ' RS S.OOO,OO 03/0912008 Depasita online Conta 2687216, 
agenciB 4884, 

Banca do Brasi! 

Nebon Meurer RS 5.000,00 03/0912008 Oep6sito online Conta 2687216. 
agilnc;a 4884, 

Banca do Brasil 

• Nelson Meurer RS 5.000,00 03/0912008 Dep6.ito online Conta 2787210, 
aginda 4884, 

B"nco do Brasil 

Nelsoll Meurer RS 2.600,00 24/09/2008 Oep"sito online Conta 261'\7216, 
~ncia 4H84. Baneo 

do Brasil 

Nehon Meurer R$ 2.600,00 10/1012008 Depasita online Conta 2687216. 
agenda 4884, 

Banca do Bra.il 

Nebon Meurer R$ 2.000,00 10/1012008 Depa.ito online Conta 2687216, 
agenda 4884, 

Banca do Bra,iI 

Nebon Meurer RS 2.000,00 10/1012008 Depa.ito online Conta 2687216, 
agenda 4884, 

Banca do Bra.il 

Nelson Meurer R$ 2.000,00 10/1012008 Depa.ito online Cnnta 2687216, 
agencia 4884, 

Banca do Bra.il 

Nelson Meurer R$ 10.000.00 3O/IO/20011 Depasita online Conu 2687216. 
~gencia 4f!f!4.l:lJnco 

do Hrasil 

Nelson Meurer R$lS.000.00 3011012008 Depesito online Cont:! 2787210. 
agt'ncia 411114. Banco 

do Brasil • Nebon Meurer RS 500,00 11/1112008 Dep6sito online Conta 2687216, 
agenda 4884, 

Banca do Bra.il 

Nehon Meurer RS 5.500,00 11/1112008 Dep6sito online Conta 2687216, 
ageneia 4884, 

Banca do Bra.il 

Ne1soll Meurer RS 2.000,00 19/11120011 Dep6sito online Cont:! 2787210, 
agcncia 4884. Banco 

do Brasil 

Nehon Meurer R$ 5.000,00 25/1112008 Dep6sito online Conta 2687216, 
agenda 4884, 

Banca do Busil 

Nelson Mel'ret IU 8.000,00 05/0112009 D~p6sito OI,line Conta 2~721(,. V 
~ 
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agencia 4884, Banca 
tloBmil 

Nebon Mellra R$ 1.000,00 05/0112009 Depasita online Cont.> 2787210, 
ageneia 4884,B,1OCO 

do Bmil 

Nel,on Memer RS 1.000,00 05/0112009 Depo,ito online Coma 2787210, 
.geneia 4884, Baoco 

do Bmil 

Nel,oll Memer RS 1.000,00 05/0112009 Depo,ito online Conta 27S7210, 
agencia 4884, Banca 

do Bra,il 

Nelson Memer RS 1.000,00 05/0112009 Depasita online Cont.> 27S7210, 
agencia 4AA4, Banca 

do Bra,il 

Nelson Memer RS 1.000,00 05/0112009 Depasim online Cont.> 2787210, 
agencia 4H~4, Banca 

doBmil 

Nel'Oll Mellrer RS 2.500,00 0510112009 Depo!ito online Conw 2787210, 
agenda 4884, Banca 

do Bmil 

Nel.on Meurer RS 2 500,00 05/0112009 Depo,ito online Conw 2787210, 
agencia 4884. Baoco • do Bmil 

Nelson Meurer R$ 500,00 05/0112009 Depasita online COIlt.> 2787210, 
agencia 4RR4, Banca 

do Bmil 

Nelson Meurer R$ 500.00 05/0112009 Oep6sito online Cont.> 2787210, 
agenda 4XR4. B~nco 

do Bmil 

Nelsoll Meurer R$ 2.500,00 05/0112009 Deposiw online COIlla 2787210, 
agenda 4XR4, Banca 

do Bmil 

Nelsoll Meu .... r R$ 2.500,00 05/0112009 Deposito oiiline Coma 2787210. 
ageocia 4884, Baoco 

do Hmi! 

Nebon Meurer RS 1 000,00 05/0112009 Depo,iw online CanI>. 2787210, 
3gencia 4884.B.nco 

do Brd,il 

Nebon Memer RS 1.000.00 05/0112009 Depasim online Cont.> 2787210, 
agenda 4RR4. Rmcn 

do Bmil 

• Nelsou Meurer R$ 2.000,00 05/0112009 Oep6,ito online COIlla 2787210, 
agencia 4RH4, Banco 

do Bmil 

Nelson Mcurer R$ 1.000,00 05/01/2009 Dcposito online Conta 2787210, 
agencia 4R84, Banco 

do lImiJ 

Nelson Meurcr R$ 2.500,00 05/0112009 Depolilo online Conl>. 2787210. 
agencia 4884. B,nro 

do Brasil 

Neban Meurer R$ 2.500,00 05/0112009 Depasito online Cont.> 2787210, 
"~ncia 4H84, Banco 

do Emil 

Nellon Meur-er R$ 2.500.00 05/0112009 Deposito online Cont.! 2787210. 
agenda 4HH4,Banco !-7 do Bmil 

~ t/ 
'"'" 
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Ndson Meu,er RS 2.500.00 05/01/2009 Depasito online Conta 27B7210, 
agencia 4884. Banco 

do Rr.sil 

Ndson Meurer RS 2.500.00 05/0112009 Depasito online Cont;! 2787210, 
.geneia 4884. Banco 

do Rrasi! 

Ndson Meurer R$ 2.500.00 05/0112009 Depasim online Conta 27117210 . 
• #ncia 4884, Banco 

do RromI 

Ndson Meu,er RS 2.500,00 05/0112009 Depasito online Conta 2787210. 
.#ncia 4S84. Banco 

do Brasil 

Nelson Meure, RS 2.500.00 05/0112009 Depasito online Conta 27l'!721O. 
a#ncia 481l4, Banco 

do Brasil 

Nelsoo Meme, RS 1.000.00 05/0112009 Dcpa~im online Cauta 27H72IO, 
agenda 48H4. Banco 

do Brasil 

Nehon Meure, RS 100,00 29/0112009 Dep6.ito online Conla 2787210, 
agfncia 4884, 

Banca do Brasil 

Nelson Meurer RS 500,00 29/0112009 Dep6.ito online Conta 2787210, .. 
agenda 4884, 

Banco do Brasil 

Nebon Meurer RS 2.500,00 29/0112009 Dep6sito online Conta 2787210, 
agencia 4884, 

Baneo do Brasil 

Net.on Meurer RS 2.500,00 29/0112009 Dep6sito online Conta 2787210, 
aganei .. 4884, 

Banca do Brasil 

Nebon Menrer RS 1.200,00 29/0112009 Depasilo online Conta 2787210, 
agenda 4884. 

Banco do Brasil 

Nehon Meure' R$ 1.000,00 29/0112009 Dep6.ilO online Conta 2787210, 
agenda 4884, 

Banco do Srasi! 

Nelson Meurer RS 1.000.00 29/0112009 Dep6sito online Conta 2787210. 
agfnda 4884, 

Banca do Brasil 

Nelson Meurer RS 1.000,00 29/0112009 Dep6sito online Conta 2787210, 
ageneia 4884, 

Banca do Brasil 

• NcllOJl Menrcr RS 10.000.00 23/0612009 Depmito online Conta 2fiS721fi. 
.gencia 48l'!4.Bmco 

do Hta,il 

Nelson Meurer RS 2.000,00 2210712009 Dep6.ilo online Conta 2687216, 
agenda 4884, 

Baneo do Brasil 

Nelson Meurcr RS 10.000.00 11/08/2009 Depasito online Conkl 26117216, 
agcncia 4884. Banco 

do Br"il 

Nehon Meu",r RS Il.OOO,OO 18/0812009 Dep6sito online Conta 2687216, 
agenda 4884, 

Banca do Brasil 

N~llOn Meurer RS 6.700,00 02109/2009 Pepmito online Con", 26117216. 
al'lcncil 4.'lH4, llanco 

do Btasi] 

I,ţ 
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Nebon Meurer RS 15.000,00 

I 
16/09/2009 Oep6sîto omine Coma 2687216, 

a~ncia 4884. 
Banca do Brasil 

Nelson Meurer RS 6.000,00 1610912009 Dep6.ito online Conta 2687216, 
ag&ncia 4884, 

Banca do Drosil 

Ndsor1 Meu,,,, R$ 14.000,00 20/1012009 D~p6sito online Cont. 2687216, 
.gene", 4884, Banca 

do Brasil 

Nebon Meurer R$ 4.000,00 03/0212010 Dep6sito online Conta 2687216, 
agilnc; .. 4884, 

Banca do Bra,il 

Nelsot1 Meurer RS Il.OOO.OO 24/0212010 Dep6,ito em Cont~ 102687218, 
dinh~ito agenda 4884, Banca 

do Brasil 

N e\son Meurer RS 6.000,00 10/0312010 Dep6sito online Conta 2687216. 
IIg~ncia 4884, 

Banca do Brasi! 

Nel<Oll Meurer RS ] 4.000,00 17/03/2010 Depasita on1int Collta 268721(i, 
agenei.:! 4884. Bauco 

do Br;l\il 

Nelson Meu.er R$ 8,000,00 17/0)12010 Dep6sito eTIl Coma 1026H721H. .. 
dmheito agenci:! 4884. Banco 

do Bmi! 

Ne]son Meurer R$ 2.000,00 24/0312010 Dep6~ito em Contll 102687218, 
dinhd.o agilncill 4884, 

Banco do Bra.i] 

Nelson Meurer R$ IH.OOO.OO 14/04/2010 Depo,ito online Conta 2687216, 
agencia 4884. Banco 

do Bmil 

Nelson Meurer RS 9.000,00 03/05/2010 Dep6siro online Contll 2687216, 
a~ncia 4884, 

Banco do Bm.il 

Nelson Meurer R$ 5.000,00 03/0512010 Dep6silo online Conto 2787210, 
a~ncill 4884. 

Banco do Bnsil 

NeJson MeLlrer RS 25.000.00 12/0512010 DepOlito online Conta 2687216. 
~nei.:l 4884. Bmeo 

do Bral;1 

Nebon Meurer R$ 20.000.00 15/0612010 Dep6sito online Conlll 2687216, 
a~ncia 4884, 

Banco do Bnsil 

• Nelson Meuter RS 5.000,00 0ll/0712010 Dep6,ito online Cont:l 2687216. 
agenci.:l 4884. Banco 

do Bmil 

Nelson Meurer RS 5.000,00 OH/07/2010 Oeposito online Collta 2687216, 
agencia 4884, Banro 

do Bmil 

Ne!.on Meurer R$ 9.000,00 15/0712010 Dep6sito online Conta 2687216, 
ag!ndll 4884, 

Banco do Brasil 

Ne\son Meurer RS 6.000,00 15/0712010 Dep6silo online Conta 2687216, 
agilncia 4884, 

Bllnco do B.o"i! 

Nelsotl Meurer RS 23.000,00 11/0812010 Deposito online Cont:l26B7216, 
ag~nCla 4884. Banco 

V do Jlrasd 

~ 
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Nebon Meure. RS 5.000,00 18/08/2010 Dep65ilo online Conta 2687216, 
agi!ncia 4884, 

Banca do Brasi! 

Nelson Meu.". RS 5.000,00 18/08/2010 Dep6s;to online Conta 2687216, 
agilncia 4884, 

Banco do B .... ;I 

Nelson Meulc! RS 3.000.00 10/09/2010 Depesito otlJine Conta 2687216. 
agenci~ 4884, B3nco 

do Brasil 

Nelson Meurcr RS 3.000,00 10/0912010 Dep6sito online Conta 2687216. 
agencia 4f!84, Banco 

do Drasil 

Nelson Meu,...... RS 3.000,00 10/0912010 Dep6sito online Conu2687216, 
agenda 4884, Banco 

do Brasil 

Nebon Meure. RS 9.000,00 14/09/2010 Dep6,ito online Conta 2687216, 
agencia 4884, 

Banca do Brasil 

Nelson Meurer RS 1Q,0(l0,OO 17/0912010 Dep6sito ouline Couta 2687216, 
agenci.a 4884. Banca 

do Brasil 

Nelson Meurer RS 1.200.00 17/09/2010 Dep6sito online Conta 2787210. .. 
agenda 4!!!!4, Banca 

do Br:lsil 

Nelson Meure. RS 5.000,00 26/11/2010 Dep6.ito em Conta 
dinheiro 13000009952, 

agencia 4181, 
Caixa Econ6miea 

Federal 

Nelson Meurer RS 20.000,00 14/12/2010 Dep6sito online Conta 2687216, 
agentia 4!!!!4,Bonco 

do Brasil 

Nehon Meu",. RS 8.000,00 15/1212010 Dep6sito em Conta 
dinhei.o 13000009952, 

agilncia 4181, 
Caixa Econ6mica 

Federal 

Nelson Meurer RS 8.000,00 27/1212010 Dep6silo ern Conta 13000009952, 
dinheiro agenn341!!I,Caixa 

Economica Fcder:l.l 

Nelson Meure. RS 7.237,00 30/1212010 Dep6sito crn Conta 
dinheiro 13000009952, 

• agilncin 4181, 
Caixa Econ6mica 

Federal 

Ne!son Meurn RS 8.000.00 12101/2011 Depo,ilO 1'111 Conta 13000009952, 
dinhelw agencia 4181,Caixa 

Economica Feder:d 

Nelson Meurer RS 7.000,00 13/01/2011 Dep6.ito em Conta 
dinhe;ro 13000009952, 

agilncin 4181, 
Caixa Econ6mica 

Federal 

Nelson Meurer RS 5,000,00 111/01/2011 Dcp6sito Cln Conta 13000009952, 
dinheiro agencia 4181.Cai.~a 

Economic. reder:ll 

Nehon Meu.er RS 15.000,00 2710112011 Dep6sito online Conta 2687216, 
agencia 4884, 
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Banco do S.II.il 

Nelson Meu .... R$ 10.000,00 27/0112011 Depasito online Conta 2787210, 
lI~ncia 4884, 

Banco do Bra.il 

Ndson Meure, R$ 9.900,00 03/0312011 Deposite onlille Conta 261172Hi, 
agencÎ<l 4!l!l4, Banco 

do Bmil 

Nel,oll Mturer RS 9,900,00 03/03/2011 DepesilO online Coma 26872]6, 
ap;encla 41'11'14, Banca 

do Br:asiJ 

Nelson Meurer RS 200m 03/0312011 Dep6sito online Conta 2687216. 
J!l:encia 4884, Banca 

d" fi,,!i! 

Neh"n Meure. R$ 9.000,00 30/0312011 Depa.ito online Conta 2687216, 
a~ncia 4884, 

Banco do B,a.il 

NeJ,,," Mellre, RS 9,000,00 13/04/2011 Deposit" em Conta 102f*!721H, 
dinhdro ap;~llcia 4884. Banea 

do Brasil 

NdlOn Meure. RS 20 000,00 \3/04/2011 DepesilO em Conta 1026H721H • 
dinhciro agenda 4!l1l4, BalICo 

do Busi! .. 
NeIson MellTtr RS 25,000,00 13104/2011 Depe,ilo em Coma 102687218, 

dillhciro ap;fncia 4884, Banco 
do B,,~i! 

Nel.on Meure, RS 10.000,00 21/0612011 Depa.ito online Conra 2687216, 
lI~ncia 4884, 

Banca do n.asil 

Ne1son Meurer RS 13.000.00 14/0<)/2011 Depasita online Coma 26!17216, 
ap;cncia 4884, Banco 

do Br.tsil 

Ne\son Meurc, RS 18.000,00 ]4/0<)/2011 Depasite etil Coma 1026H7218, 
dinheiro agcllcia 48!l4, Il.mea 

do Busil 

Nebon Meu.e. RS 4.000,00 04/1012011 Dep6sito em Contll 102687218, 
dinheiro ag~ncia 4884, 

Banco do Bruil 

Nel<on Meu,e. R$ 9.000.00 27110/2011 Depo5ito em Coma 1026f17218. 
dinheiro ap;ellcia 4!lR4, Banco 

do BrJsil 

Nebon Meurer R$ 9.000,00 09/1112011 Depasita em Conta 102687218, 

• dinheiro a~nda 4884, 
Banca do B.asil 

Nel<on MCllre, 11..$ 20.000,00 29/02/2012 Dep6<ito em Coma 1026H72]Il. 
dinheiro agencia 48!l4, Banro 

do Hrasil 

Ntlson Meurer R$ 10.000,00 23/04/2013 Dep6~ito em Conta 2687216, 
dinheiro agencia 4884, 

Banco do Bruil 

Nelson Meurer RS 20.000.00 14/0S/2013 Depasita elll Con", 2687216. 
dinheiro ~gencia 4884,B:mco 

do Br.t,il 

Nelson Meure. RS 10.000,00 21/0512013 Dep6.ito em Conta 2687216. 
dinhei,o lI~ncia 4884, 

Banco do Bra.il 

Ndsoll Meure, R$ 20.000,00 05/06/2013 Dep<'lSlto eUl Conta 2611721 (, 
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dinbeiro agencia 4884, Banco 
do B"",iJ 

Nelsoo M~urer RS 16.800,00 05/0612009 Dep6,ito ellI COflt;l 2787210, 
dinbeiro agenda 411il4, Ban.o 

do Bra5il 

Nelson Meurer RS 3.000,00 06/08/2013 Dep6sito em Conta 2687216, 
dinheiro a~ncia 4884. 

Banco do Brasil 

Nelsoo Meurer RS 20.000.00 03/09/2013 Depasito em COilt;l2687216. 
dinbeiro agenda 4884, Banco 

doB"",il 

Nelson Meurer RS 20.000.00 09/1012013 Dep6";to em Conla 2687216, 
dinheiro ag~ncia 4884. 

Banco do Brosil 

Ne150n Mellret R5 10.000,00 31/10/2013 Dep6sito online Conlil 2687216. 
agenda 4884, Banco 

do B"",il 

Ndson Meuter RS 10.000,00 3111012013 Dep6silO onlille Coma 2787210, 
agencid 41184,HJ!1cO 

do Bra5il 

Nebon Meurer RS 1.500,00 11/12/2013 Dep6sito online Con[a 2687216, 
agfmcia 4884, 

Banco do Bra~il 

Nelson Meurer RS 5.000.00 24/1212013 Depasita online Coma 2687216. 
aJ!;cncia 4884. Banco 

do Brasil 

Nelson M .. urer RS 15.000,00 14/01/2014 O .. p6.ito onlin .. Conla 2687216, 
a~ncia 4884, 

Banca do Br ... iI 

Nelsoll Meurer RS 10.000,00 04/0212014 Dep6sita cm Cont;l 2687216, 
dinheiro agencio. 4884. B;\Uco 

do Bra5il 

Nebon Meurer R$ 10,000,00 19/02/2014 Oep6silo online Conta 2687216, 
a~nda 4884, 

Banco do Brasil 

Ne!soo Meurer RS 20.000,00 20/0212014 Dep6silO onlin~ Cont;! 26872]6, 
ageneia 4HH4,Banco 

do Brasi! 

Nehon M .. urer RS 5.450,00 29/04/2014 Dep6sito online Conta 2687216, 
ag0nda 4884, 

Banco do Brasil 

• Nelson M~mer RS 5.400,00 28/0512014 Depasito ~m Coma ]OOOOOlOlO, 
dinheiro agenda 4181. Caixa 

Economica Fed~r.ll 

Nel.on M .. urer R$ 5.400,00 24/0912014 Dep6.ito em Conta 1000001010, 
dinheiro ageneia 4181, 

Cai,.. Economic. 
Federal 

Ne!son Meurer R.S 9.000,00 14/1012014 Dep6mo em Conta 26l17216. 
dinbeiro agenda 4884. Banco 

do Bmil 

Nelson Meurer RS 5.400,00 2211012014 Dep6sito em ConfU 1000001010, 
dinheiro agenda 4181, 

Caixa Economica 
Federal 

Nelson M~urer R.$ !>.OOO,OO 04/1112014 Dep6sita eJil Collta 2687216, 
dinhciro 3getlCi<1 4f184, Banco 
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do Erasil 

Nelson Meurer RS 5.400,00 26/1112014 Dep6sÎto em Conta 1000001010, 
dinheiro agenda 4181, 

Caixa Econllmica 
Federal 

Nehon Meurer RS 5.000.00 16/1212014 Dep6silo em Com.a 1000001010, 
dinheiro a!leneia 4H!1,Caixa 

Economica Federal 

Nelson Meurer RS 5.400,00 30/1212014 Dep6sito em Conta 1000001010, 
dinheiro agencia 4181, 

Caixa Econ6mka 
Federal 

Total RS 1.461.226,00 

Alem da quantidade significativa de dep6sitos de dinheiro es

truturados, no valor total de R$ 1,461,226,00 (um milhao, 

quatrocentos e sessenta e um mii, duzentos e vinte e seis 

reais), o gue por si s6 e incompatîvel para quem recebe apenas o 

subsîdio de Deputado Federal e uma aposentadoria, outras cir

cunstâncias presentes na movimentac;:ăo financeÎra das contas pes

soais de NELSON MEURER corroboram o seu envolvimento 

no grandioso esquema criminoso de recebimento de propinas e de 

lavagell1 de dinheiro relacionado il PETROBRAS, 

Com efeito, a intew;:ăo de fracionamento de valores para 

ocu1tar sua origem e natureza ilicita fica clara quando se constatam 

situac;:oes como as seguintes: 

a) a existencia de 21 (vinte e um) dep6sitos em dinheiro, em 

todo o periodo, em valores situados entre R$ 9.000,00 (nove 

mii) e R$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais); 

b) a existencia de 21 (vinte e um) dep6sitos em dinheiro 

iguais ou superiores a R$ 10,000,00 (dez mii reais), por meio de 

operac;:oes fracionadas, realizadas nos mesmos dias; 
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c) a existencia de depasito em dinheiro de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), em apenas um dia, em 5/1/2009, por meio 

de nada mais nada menos do que 25 (vinte e cinco) operalţoes fra

cionadas nos valores de R$ 8.000,00 (oito mii reais), R$ 2.500,00 

(dois mii e quinhentos reais), R$ 2.000,00 (dois mii reais), 

R$1.000,00 (mii reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma; 

d) a existencia de dep6sito em dinheiro de R$ 54.000,00 

(cinquenta e quatro mii reais), em um unico dia, 13/412011, de 

forma fracionada, atraves de tres operalţoes, nos valores de 

R$9.000,00 (nove mii reais). R$ 25.000,00 (vin te e cinco mii re

ais) e R$ 20.000,00 (vinte mii reais); e 

e) a utilizalţăo de diversas contas banca.rias, ao inves de uma, 

para realizac;ăo de depositos em dinheiro fracionados num mesmo 

dia. 

Essas circunstâncias evidenciam que parte da propina perio

dica e ordinariamente recebida pela Deputado Federal NELSON 

MEURER veio a ser depositada na sequencia, ao longo do 

tempo, em suas contas bancârias. Isso foi feito de modo estrutu

rado, inclusive de maneira a mesclar valores de ori gem licita (rece

bimentos de subsidio da Câmara dos Deputados e de proventos de 

aposentadoria) e de ori gem ilicita (recebimentos de propinas) nas 

contas bancarias do parlamentar, com o nitido proposito de ocul

tar e dissimular a natureza, origem, disposic;ao e movimentac;ao de 

valores provenientes de infrac;ao penal, no caso a corrupc;ao pas-

slva. 
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Virios desses atos de recebimento peri6dico e ordinirio de 

propina pelo Deputado Federal NELSON MEURER, gue ocor-

riam pelo menos mensalmente, puderarn ser identificados no caso, 

ilustrando corno se dava a finalizavao dos contextos de corrupc;ao 

(recebimento das propinas, ap6s previa solicitavao e aceitac;ao) e a 

lavagem de dinheiro gue os acompanhava (para alem das estrate

giasji acima entabuladas). Cumpre detalhar tais situac;oes. 

a) Recebimentos de valores em especie por melO de 

ALBERTO YOUSSEF e seus entregadores 

ALBERTO YOUSSEF era responsavel por operacionalizar o 

pagamento das propinas ao Deputado Federal NELSON MEU-

RER.As guantias ilicitas eram entregues em especie ao parlamen

tar, diretamente por ALBERTO YOUSSEF ou, majoritariamente, 

pelos entregadores por ele encarregados dessa tarefa. O principal 

transportador de dinheiro em especie de ALBERTO YOUSSEF 

era RAFAEL ANGULO LOPEZ, gue mantinha vinculo empre

gaticio com o doleiro e fazia as entregas de forma constante. Ele 

efetuou parte considerâvel dos repasses de valores elevados ao De-

putado Federal NELSON MEURER . 

As entregas de dinheiro feitas pelos entregadores de AL

BERTO YOUSSEF, em especial RAFAEL ANGULO LOPEZ, 

para NELSON MEUlt.ER ocorreram em sua maior parte em 

Curitiba - cidade na gual o parlamentar tinha estadas de curta du

ravao, seja em horas, seja em pernoite, nos deslocamentos entre a 

sua residencia e Brasilia -, mais precisamente no Hotel Curitiba 
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Palace (onde se hospedava) e no proprio Aeroporto Afonso Pena, 

em Săo Jose dos Pinhais. 

RAFAEL ANGULO LOPEZ tem registros de diversos voos 

de Săo Paulo para Curitiba entre 2007 e 2013, corroborando as 

declara(ţoes no sentido de gue figurava coma um dos principais 

entregadores de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF, particular

mente nos repasses realizados ao Deputado Federal NELSON 

MEURER. A dinâmica desses voos - freguencia em gue realiza

dos e voita na mesma data ou no dia seguinte - confirma gue a fi

nalidade das viagens era apenas o transporte de dinheiro. 26 

Nas ocasioes em que RAFAEL ANGULO LOPEZ vlaJou 

para Curitiba, ele foi levar propina que seria entregue, direta ou 

imliretamente, para NELSON MEUR . .ER - conforme a epoca. 

Com efeito, antes dos problemas de saude e do falecimento 

de JOSE JANENE, em 2010, os valores eram entregues para este 

ultimo, o qual repassava a NELSON MEURER a parte que lhe 

cabia, sendo certo que o parlamentar estava presente na maioria 

dos contatos realizados em Curitiba entre o transportador de AL

BERTO YOUSSEF e JOSE JANENE, A propesito, RAFAEL 

ANGULO LOPEZ, em termo de declara,oes, afirmou: "QUE, 

quando o depoente viajou para Curitil)a, antes da morte de JOS]~ JA

NENE, ocorrida CI11 2010, cntrexou dinheiro gerall11cnte para o proprio 

26 Os dados das viagens de H.AFAEL ANGULO LOPEZ foram extraidos da 
Informavao Policial n. 55/2015 (fls. 629 do Inquerito n. 3997/DF), dos 
documentos de cmbarquc por elc apresentados cm seu acordo de colabo
TaVaO premiada e dos registros de pomuavao do programa de 6.delidade da 
TAM (amhos anexos a cota dc encaminhamemo da dcnuncia). 
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JOSE jANENE, no Hotel Curitiba Palace; QUE na maior parte dos 
, 

entregas JOSE jANENE estava acompanhado por NELSON MEU-

RER na mesl110 apartamento" (depoimento anexo a cota de encami

nhamento da den6ncia). 

Depois da superveniencia dos problemas de sa6de e do fale

cimento de JOSE jANENE - ou seja, a partir do ano de 2010 -, 

as viagens de RAFAEL ANGULO LOPEZ a Curitiba desti-

navam-se especificamente ao repasse de valores diretamente ao 

Deputado Federal NELSON MEURER, que os recebia pessoal

mente, inclusive na companhia de seus fllhos, NELSON MEU

RER JUNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, ou 

corn auxilio essencial destes 61timos, encarregados pelo pai, 

quando este năo se encontrava em Curitiba, de recepcionar as en-

tregas. Sobre esse periodo, ALBERTO YOUSSEF, em Termo de 

Declara,6es, afirmou: "QUE, a partir do Ialecimento de JOSE jA

NENE, todas as I'ezes que Rq(ael Al1gulo veio para Curitiha Joi para Ja

zer entregas a NELSON MEUR.ER" (Os. 649/650 do Inquerito n. 

3997/DF). 

RAFAEL ANGULO LOPEZ, em seu Termo de Colabora-

c;:ăo 11. 1.9, esclareceu detalhes dessas entregas de valores ilicitos, res

saltando inclusive gue em media eram repassados R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta miI reais) diretamente ao Deputado Federal 

NELSON MEURER ou ao filho dele, identificado como NEL

SON MEURER JUNIOR, a cada viagem para Curitiba: "Que 

em re/arăo as e"tregas para NELSON MEURER, o declaranle nun~ 
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Joi na casa de NELSON MEURER e nem dos filhos; Que sempre o 

declarante entregava dinheiro para ele pessoalmente, em companhia do fi

lho mais velho deie, a quem o declarante se riferia coma NELSINHO; 

Que 05 encontros para cntregar dinhciro ou eram no Hotel Curitiha Pa

lace em Curitiba ou no aeroporto AJonso Pena; Que NELSON MEU

RER eseu filho NELSINHO aguardavam o declarante no saguao, 

pegavam o vefculo no estacionamento, davam uma voita ao redor do aero

porto, o declarante retiTava as quantias do corpo, 110 propria hanco de rnis 

do veieulo, e coloeava na pasta indicada por NELSON MEURER; (. . .) 

Quc as quantias entregucs para MEURER eram em torno de R$ 

.100.000,00 a 150.000,00 por oez; Que quando levava notas de R$ 

100,00 levava RI 150.000,00 e por vezes RI 200.000,00". 

RAFAEL ANGULO LOPEZ esclareceu ter efetuado entre

gas de dinheiro, destinadas ao Deputado Federal NELSON MEU

RER, nao apenas a NELSON MEURER JUNIOR, mas 

tambem a um outro fiIho do parlamentar, CRISTIANO AU

GUSTO MEURER. Disse ele em termo de declaral'oes: "QUE 

em Curitiha entregava dinheiro diretamente a NELSON MEURER no 

Hotel Curitiba Palace; QUE em cerca de metade dessas entregas o fi/ha 
, 

de NELSON MEURER, de 110me NELSON MEURERjUNIOR, 

estava presente; QUE NELSON MEURER JUNIOR i,,,lusive che

gava a fazer a conferencia das 'cabeţas' de notas de dinheiro; QUE algu

mas vezes o depoente entregou dil1heiro em Curitiba a NELSON 

MEURER denlro de Uln veieulo dirigido por NELSON MEURER 

JUNIOR; QUE NELSON MEURER e NELSON MEURER 
, 

JUNIOR, nessas ocasioes, pegavam o depoCl1te no aeroporto AJonsy 
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e davam uma voita CIn torno do estacionamcnto, enquanto o depoentc des

carregava o dinheiro em uma pasta clltregue por ambos; QUE o depoente, 

inclusive, nessas oporhmidadcs, umas duas ou tres vezes, jâ chegou a vir a 

Curitiba e voitar para Siio Paulo no mcsma aviaa, so ficatldo na capital 

paranaense pelo curla cspaţo de tempo 11cecssârio a entrega do dinheiro a 
, 

NELSON MEURI;R e NELSON MEURERjUNIOR no interior 

do vefculo; QUE, entre os anos de 2011 e 2012, o depoente entregou 

umas duas vezcs dinheiro ao outro jilho de NELSON MEURER, de 

nOl11e CRISTIANO MEURER, no Hotel Curitiba Palace; QUE nes

sas ocasiaes NELSON MEURER nao estava presente; QUE o depo

ente entregou o dinheiro apenas a CRISTIANO MEURER, que jez a 

confercncia das 'caheras' das nOlas de dinheiro; QUE, mostrada a fotogra

fia de NELSON MEURER JUNIOR, em anexa, o depocnte o reco

nheceu coma senda o flUID mais velllO de NELSON MEURER! que 

feve maior participafao nas entregas de dinheiro narradas; QUE o depo-
, 

entc ressalta apenas que, nas fotografias, NELSON MEURER jU-

NiOR esta mais velho e com menos cabclo; QUE, mostrada a fotogrtifia 

de CRJSnANO AUGUSTO MEUREI<, em anexa, o depoente o re

conheceu coma sendo o filho mais nol'o de NELSON MEURER, que 

teve menor participa(:âo nas entregas de dinheiro narradas" (depoimento 

anexo a cota de encaminhamento da denuncia). 

As afirma,oes de RAFAEL ANGULO LOPEZ sobre o en

volvimento de NELSON MEURER, NELSON MEURER JU
NIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER nos fatos 

encontram-se corroboradas pelos registros de hospedagem do 

Hotel Curitiba Palace, um dos locais de entrega dos valores il~ 
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dos naquele estabelecimento, inclusive sÎmultâneas.27 

Ainda mais importante, tais registros retratam hospedagens de 

NELSON MEURER e seus flihos no estabelecimento hoteleiro 

em questao exatamente em datas coincidentes com viagens de 

RAFAEL ANGULO LOPEZ para entrega de dinheiro em Curi

tiba, conforme a seguinte tabela: 

Registros de hospedagem de Nelson Meurer. Nelson Meurer Junior e Cristiano 
Augusto Mcurer no Hotcl Curitiba Palace, em datas coincidentcs corn as viagens de 

Rafael Ângulo Lopes 

Hotel H6spede(s) Entrada Saida Observa~io 

Hotel Curitiha Nelson Meurcr c 28/02/2008 03/0312008 Hospedagem 
Palace Nelson Meurcr coincidente corn a 

Junior viagem de Rafael 
Angulo Lope7; a 

Curitiba 

Hotel Curitiha Nelson Meurcr 06/08/2008 07/0812008 Hospcdagern 
Palacc coincidente corn 

viagem de Rafacl 
Angulo Lopez a 

Curitiba 

Hotcl Curitiba Nclson Mcurer e 20/1012008 22/10/2008 Hospedagem 
Palace Nelson Meurer coincidente corn 

Junior viagem de Rafacl 
Angulo Lopez a 

Curitiba 

Hotcl Curitiba Nclson Mcurcr e 07/0612009 0810612009 Hospcdagem 
Palacc Cristiano Augusto coincidente corn 

M~= viagem dc Rafacl 
Angulo Lopez a 

Curitiba 

Hotcl Curitiba Nclson Mcurcr e 09108/2009 12/08/2009 Hospcdagem 
Palacc Nc\son Mcurcr coincidente corn 

Junior viagem de Rafac\ 
Angulo Lopez a 

Curitiba 

27 De se notar que NELSON MEURERJUNIOR, em sede policial, precu
reu negar essa situar;ăo, a qual rcstou comprovada pelos eIementos acresci
dos - vide, a Tcspcito, o rdatorio final do Inquerito n. 3997/DF (fis. 
778/812), em especial o itcm 72. 
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Hotel Curitiba Nelson Meurer e 22/1212010 2311212010 Hospcdagem 
Palacc Nclson Mcurer coincidente corn 

Junior viagem dc Rafael 
Angulo LopC7. a 

Curitiba 

Hotel Curitiba Nelson Mcurer 10/04/2008 13/0412008 Hospedagem 
Pal ace Junior coincidente com 

viagem de Rafael 
Angulo Lopez a 

Curitiba 

Hotel Curitiba Cristiano Augusto 05/06/2008 0610612008 Hospedagem 
Pal ace Meurer coincidente corn 

viagem de Rafacl 
Angulo Lopez a 

Curitiba 

Ademais, OS empregados do Hotel Curitiba Palace de nomes 

CLAUDIO TOMASIM e jOAQUIM TADEU SILVEIRA con

firmaram a presen,a de NELSON MEURERjUNIOR e CRIS

TIANO AUGUSTO MEURER no estabelecimento hoteleiro 

em questăo quando NELSON MEUER Ia se hospedava. Refe

rindo-se a NELSON MEUR.ER, CLAUDIO TOMASIM afir-

mou:"Ele e h6spede antiquÎssimo. Ele IJinha cam osfilhos, cam a esposa, 

ele tem (res filhos. (. . .) Um dos filhos cllama-se Cristiano, outro se ehama 

Ne/son Meurer JUllior (. .. )" (fis. 437 do lnqui:rito n. 3997/DF). Por 

sua vez, jOAQUIM TADEU SILVEIRA disse: "Gera/mente ele se 

hospeda sozinho ou (Om '13eto', um motorista que trabalha (Om NEL

SON MEURER (. . .) Ele tambem wsfumaIJa se hospedar com a esposa 

ou cam o fi/ha Junior (Nelson Meurer Junior) e o Cristian o" (fls. 449 do 

lnquerito n. 3997/DF). 

Alem disso, a movimentac;ao bancaria de NELSON MEU

RER revela o recebimento de transferencias de R$ 8.500,00 (oito 

mii e quinhentos reais), cm 8/1012010, de R$ 15.000,00 (qUi~ 
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miI reais), em 4/10/2012, e de R$ 12.000,00 (doze miI reais), em 

28/1112014, oriundas de NELSON MEURER JUNIOR. Trata-

se de fatos que revelam, em tres ocasioes, o repasse de valores de 

pelo menos um dos filhos para o pai. 28 

Desse modo, e certo que pelo menos nas datas identificadas 

na tabela acima - 291212008, 11/412008, 5/612008, 7/812008, 

21/1012008,8/6/2009,11/812009 e 23/1212010 -, o Deputado 

Federal NELSON MEURER recebeu propina, no valor total de 

R$ 1.200.000,00 (um milhao e duzentos mil reais) - correspon

dente a oito entregas de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta miI 

reais) cada uma -, ori unda do esquema de corrupc;ao e lavagem de 

dinheiro da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, tendo 

sido a quantia repassada em Curitiba por RAFAEL ANGULO 

LOPEZ ao parlamentar e a seus filhos NELSON MEURERJU-

NIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER. 

Da l1lesma forma, e certo que, pelo l1lenos el1l 29/2/2008, 

11/412008,21/1012008,11/812009 e 23/1212010, NELSON 

MEURERJUNIOR auxiliou seu pai a receber propina, no valor 

28 Cumpre registrar gue a atuaryao conjunta de NELSON MEURER e 
NELSON MEURERJUNIOR na prâtica de crimcs tambem e investiga
da no Inquerito n. 3.014, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. TaI in
vcstigaryao apura csqucma de rccebimcnto de vantagens indevidas em razao 
do direcionamento de emendas parlamentares de autoria de NELSON 
MEURER a municîpios paranaenses que, em contrapartida. contratariam 
escriterios de asscssoria c advocacia de NELSON MEURER JUNIOR. 
OS fatos ora imputados a N.ELSON MEUlliR e NELSON MEU.lliR 
JUNIOR nao parecem correspondcr, ponanto, a uma dinâmica isolada: 
constitucm, antes, mais uma instância de aproveitamento, pelos dcnuncia
dos, do estreito vinculo parental entre ambos para dar curso a prâtica de 
cnmes. 
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total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) - cor

respondente a cinco entregas de R$ 150.000,00 (cento e cin-

guenta miI reais) cada uma -, oriunda do esguema de corrupvăo e 

lavagem de dinheiro relacionado a Diretoria de Abastecimento da 

PETROBRAS, tendo sido a guantia repassada em Curitiba por 

RAFAEL ANGULO LOPEZ. Igualmente, restou demonstrado 

gue, pelo menos em 5/612008, 8/612009 e em duas outras datas 

nao precisamente identificadas, sendo certo gue uma no ano de 

2011 e outra no ano de 2012, CRISTIANO AUGUSTO MEU-

REIt auriliou seu pai a receber propina, no valor total de R$ 

600.000,00 (seiscentos miI reais) - correspondente a quatro entre

gas de R$150.000,OO (cento e cinguenta mil reais) cada uma -, 

oriunda do esguema de corrupvao e lavagem de dinheiro relacio

nado it Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, tendo sido 

a guantia repassada em Curitiba por RAFAEL ANGULO LO

PEZ. 

As propmas destinadas ao Deputado Federal NELSON 

MEURER, recebidas tambem com auxilio de seus filhos NEL

SON MEURER JUNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEU

RER, foi entregue por RAFAEL ANGULO LOPEZ em valores 

em especie. O repasse das vantagens indevidas deu-se em dinheiro, 

ap6s transporte pessoal em voos comerciais, exatamente como 

forma de năo deixar rastros, consistindo em estrategia de oculta

yăo e dissimulayao da natureza, origem, movimentayao e proprie-

corrupyăo passiva. 

provenientes de infra,ăo penal, no cas~ dade de valores 
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b) Recebimento de valores em especie por melO do 

POSTa DA TORRE 

o POSTO DA TOIUU comiste em um estabelecimento 

comercial (posto de combustîveis) utilizado para lavagem de di

nheiro em Brasîlia. O proprietârio do estabelecimento comercial 

em questăo, CARLOS HAnIE CHATER, e doleiro ja denunci

ado nas ar,;:oes penais objeto dos Processos n. 5025687-

03.2014.4.04.7000, n. 5026663-10.2014.4.04.7000 e n. 5047229-

77.2014.4.04.7000, todas derivadas da "Opera<;ăo Lava Jato", em 

trâmite na 13a Vara Federal de Curitiba. 

ALBERTO YOUSSEF mantinha corn CARLOS HABIE 

CHATER uma especie de "conta-corrente". YOUSSEF efetuava 

pagamentos de fornecedores do POSTO DA TORRE e, em con

trapartida, CHATER disponibilizava valores em especie para dis

tribuir,;:ao, a mando do primeiro, a integrantes do PARTID O 

PROGIUSSISTA no Distrito Federal. Em rela<;ăo ao Deputado 

Federal NELSON MEURER, ALBERTO YOUSSEF, como ja 
ressaltado, confirmou tef efetuado repasses para o parlamentar por 

mei o do POSTO DA TORRE . 

Durante a "Operar;ăo Lava lato", foi apreendido in loco o sis

tema de contabilidade paralela do POSTO DA TORRE, denomi

nado "SISMONEY"". EDIEL VIANA DA SILVA, gerente do 

29 De se notar que, embora se trate de uma contabilidade nao-oficiaI, taI sis
tema foi apreendido in lo(() no inicio das mvestigayoes, nao havendo razao 
para ter sido alimentado, pelos respectivos responsaveis, corn dados nao 
corrcspondentes a realidade. 
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POSTO DA TORRE e empregado de CARLOS HABIB CHA-

TER, afirmou gue, no sistema em questâo," as confas hh} hh-1 e bh-

2 săo ligadas a "egocios travados enlre HABIB e ALBERTO YOUS

SEF". A analise tecnica do sistema em guestăo, representada pelo 

Laudo Pericial n. 1890/2014, evidenciou que NELSON MEU

RER recebeu em Brasilia valores enviados por ALBERTO 

YOUSSEF, atraves do POSTO DA TORRE, em dezembro de 

2008 e janeiro de 2009, conforme registros do grMico seguinte:30 

IMn. Dil~ FavoreOO1J ( (on~ Memo Cat~~ _______ -'!~!a~_._'iIJV!!!l_~~~IdE--

saoo de aWIir" p<rir de W/12f2008 56.195,39 

"" _010 on31/1UlOO8 
W12f2OO8 1iJ.2 bb-l lIlsoo Trm.r de : cm Carente ~.OOl,OO 1~.~5,~ 

19/12f2OO8 It·l ~COO'e1te lIlsoo T' ..... 1"": bb-l ~.ooo.oo 142.195,39 
~/12f2OO8 It·l It·l lIlsoo T' ..... de: cmCaren' 1.000.00 1~!95,~ 

~/12f2OO8 It·l crixaCoo'ffite lIlsoo rr1l'rleri' pcra : 10-2 ~.OOO.oo ~.!95,~ 

2l/12f2OO8 It·l cmCooenre lIlsoo Trm.r poa: It·l -13.003,00 41!95,~ 

2l/12f2OO8 bb-l bb-l lIlsoo Trm.r de : cm Carente D.OOO.oo 56.195,39 
To~ Mis_", lu\U2008 0,00 

"1s _010 em 31/01/2009 
M/!!/Wi It'l bb-l IIlsooMetre T rm.r de : cm eoo.,. 4.000,00 9S.~5,l9 

M/!!/Wi Ib-l C2lxa Con'mtf IIlsooMetre Trm.r 1"" : bb-l '12Jm,OO ~.~5,l9 

V~!/Wi bb-l bb-l IIlsooMetre Trm.r de : cm Carente 1O.1XXI,00 66.195139 
II~V!X!J It'l C2lxa Con'alte IIlsooMetre Trm.r poa: bb-l -1MII,OO 56.195,39 

T.~Mism ...... ll~V!X!J 0,00 
_._---_._.-

Total 0.00 

De acordo com tais registros, NELSON MEURER recebeu 

R$ 94.000,00 (noventa e quatro lTIil reais) em 19/12/2008. 

R$ 13.000,00 (treze nUl reais) em 22/12/2008, R$ 42.000,00 

30 Material constante das midias de fis. 430/435 do Inquerito n. 3997/DF. 
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(quarenta e dois mii reais) em 4/112009 e R$ 10.000,00 

(dez mii reais) em 27/1/2009. ANDRE CATAo DE MI

RANDA, empregado do POSTO DA TORRE que efetuava os 

registros no sistema de contabilidade paralela, confirnlou a realiza-

,ao das entregas a NELSON MEURER (fis. 737/738 do Inque

rito n. 3997/DF). 

Alem desses elementas, o Lauda Pericia} TI. 1211/2015 cons-

tatau gue, loga em seguida aa recebimento dos valores em especie 

no POSTO DA TORRE em 2009, NELSON MEURER depo-

sitou as quantias de forma fracionada em suas centas band.rias 

pessoais. Tem-se, pois, mais UIlla evidencia irrefutâvel de vincula

yăo entre o Deputado Federal e essa forma de repasse de propina.

Confiram-se, nesse sentido, passagens do mencionado trabalho 

pericial, gue confirmam os elementos antes detalhados, DO gue diz 

respeito aa recebimento das propinas narradas: 

9,( 
IP 

LAIJnnN~12!!f2"!:"-INC/I)ITECIl:>PV -. --' L-t L.....:.... ____ _ '"'- ~ 

/\ T"h.,!" 2. de""'.·"',"c "',. dcp6,.i,os ""rif'c,.d"" nn con'a b"nelir;n fi·' 27H7210. )' r 
4RR4. B:'Inco do [", ... ,.il. d~' ti.ulnridnd<' d., Ncls,," Meurer. quc •• ""u.Ii" .. dus. ><ilo 

cnrnp, .. ;vci>< ",,,n v .cg.,,.·,,·~, co"uihil de HS42.{)o(l.OO do::'.,."nMn,d", n .. Tahcln ,. r~ 
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14. 
, 

A Tabela 3 dcscre\'c os dcp6siws vcrific>!dos Ila conta baucâria Il" 271<7210. ),; 

4R84. Bancn <1<, BrnsiL dt) titularidade de NeJwn Meurer. quc. IOtali7.ados. sii~ '~_: 
compntlveis com o n_-gislro contabil de RS 1 0.000.00 dcmonstrado na Tabela J. v 

Tabela 3 nu c .... nw n" 2787210. agenda 4884, Banco do Ora..:;it cornpatlvcis corn () 

., 

Os valores em questăo consistiam em propina ori unda do es

quema de corrup(ţăo e lavagem de dinheiro relacionado a Direto

ria de Abastecimento da PETROBRAS, enviada por ALBERTO 

YOUSSEF por meio do POSTO DA TORRE para o Deputado 

Federal NELSON MEURER. A interposi,ăo do doleiro CAR

LOS HABlB CHATER, e de toda a sistematica subjacente ao 

POSTO DA TORRE, na opera,ăo objetivava ocultar e dissimular 

a natureza, origem, movimenta(ţăo e propriedade de valores pro

venientes de infrac;:ăo penal, no caso a corrupc;:ăo passiva. 

4.3) Recebimento epis6dico e extraordinario de pro

pina por NELSON MEURER, corn auxilio de NELSON 

MEURER JUNIOR, mediante estrategias de lavagem de 

dinheiro 

Alem de ter-se beneficiado corn o repasse constante e regular 

de vantagens indevidas, em fun(ţao de sua condiyao de integrante 

da cupula do PARTIDO PROGRESSISTA e um dos lideres da 
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agremia,ăo partidaria, O Deputado Federal NELSON MEURER 

tambem restou favorecido corn o recebimento de valores ilicitos 

especificamente a ele entregues em ocasioes pontuais, igualmente 

em razao do ja descrito apoio e sustenta~ao politica para a indica

,ăo e a manuten,âo de PAULO ROBERTO COSTA na Direto

ria de Abastecimento da PETROBRAS, Tratava-se, conforme 

antes delineado, de uma remunerat;ao ilicita pela viabilizat;ao do 

funcionamento do esguema de corrupyao e lavagem de dinheiro 

versado nesta denuncia . 

As situayoes em gue ocorriam de forma mais intensa repasses 

extraordinarios e epis6dicos de propina a membros do PARTIDO 

PROGRESSISTA eram as elei,6es gerais, destinadas a escolha dos 

detentores de mandatos de Senador e Deputado Federal, O paga

mento dessas propinas tinha por iinalidade predpua justamente as

segurar a continuidade do esguema criminoso, cam a (re)e1eiyăo 

dos agentes gue lhes davam a necessaria e indispensavel sus tenta

,io politica. Com NELSON MEURER năo foi diferente. Ele re

cebeu propina tanto sob a forma de auxîlio financeiro nao 

contabilizado em prestayoes de contas de campanha, coma sob o 

disfarce de doayoes eleitorais "oficiais". 

Varios desses atos de recebimento extraordinari o e epis6dico 

de propina pelo Deputado Federal NELSON MEURER, mais 

precisamente nas e1eiyoes de 2010, puderam ser identificados no 

casa, ilustrando como se dava a finalizayao dos contextos de cor

rupyăo (recebimento das propinas, apes previa solicitayao e acei ta-
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vao) e a lavagem de dinheiro gue os acompanhava. Cumpre deta

Ihar tais situa<;:oes. 

a) Recebimento de proplna mediante valores ern es

pecie nâo contabilizados em presta~ăes de contas eleito-

ralS 

No ano de 2010, o Deputado Federal NELSON MEURER 

recebeu pela menas R$ 4,000.000,00 (quatro milhoes de reais), 

em dinheiro, para sua campanha a Deputado Federal, quantia essa 

consubstanciada em propina oriunda do esquema de corrup<;:ăo e 

lavagem de dinheiIO estabelecido na Diretoria de Abastecimento 

da PETROBRAS e nâo declarada em prestavao de contas eleito

ral. 

o fato acabou sendo registrado em agenda de PAULO RO

BERTO COSTA, apreendida na "Operayao Lava Jato". Em seu 

Termo de Declarayoes TI. 20, o ex-Diretor de Abastecimento da 

PETROBRAS afirmou: "QUE NELSON MEURER recehia parte 

dos repasscs peri6dicos destiflados ao PP e aril-mdos das propinas pagas 

110S col1tratos firmados 110 âmbito da Diretoria de Abastecimento, cnfăo 

ocupada pela declaral1te; QUE na agenda do declarante apreel1dida na 

Opera{ăo Lava Jato consta a anotafăo de wn paxamento de R$ 4 milhoes 

(quatro milhocs de reais) feitas a NELSON MEURER ('4,0 Ne/'); 

QUE riferida ano/arăo diz respeito a um repasse quc Ieria sida ieito 110 

prin/eiro semestre de 2010; QUE no casa tratava-se de 14111 repasse extra· 

ordinario, pois năo era comuni que um unica parlamentar do PP recehesse 
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uma quantia desta monta do 'caixa' de propinas do PP" (fls. 16/18 do 

Inquerito n. 3997 jDF). 

Cabe reproduzir a imagem das paginas da agenda que con

tem o registro:J
! 

Na pagina do lado direito constam os valores repassados em 

"2010" para o PARTIDO I'ROGRESSISTA e para o Deputado 

Federal NELSON MEURER, entre outros. O valor "28,5" signi-

31 Material constante das mîdias de fis. 430 c 430, reproduzido nas fis. 59,74 
e 81 do Inquerito n. 3997/DF. 
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fica R$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhoes e quinhentos mii re-

ais) repassados no total il agremiayăo partidaria em questăo ("pp"). 

o valor "4,0" significa R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes de reais) 

repassados a NELSON MEURER ("Nel"). As anota,oes foram 

feitas por PAULO ROBERTO COSTA a partir de documento 

de controle de distribuiyao de propina por ele encontrado, na 

epoca, no escritario de ALBERTO YOUSSEF. 

A situayao restou bem esclarecida no Termo de Declarayoes 

Complementar Il. 13 do ex-Diretor de Abastecimento da PE

TROBRAS: "QUE, moslrada a agetlda do dcpaenle apreendida pela 

PoUcia Federal} na parte em que consta uma lista de si glas acompanhadas 

dc numeros, ele ressaltou que copiou a rcferida lista dc uma tabela quc se 

encontrava no escritario de Alherto Yausscj; QUE nonnalmente Alherto 

Youss~f nao apresentava ao depoente essas tabelas de repasse de valares; 

QUE a depoente copiou a tahela para ter uma nafao do que havia sido 

repassado a agentes paUlicos} que viviam perturbando o depoente; QUE, 

csclarcccndo as siglas} afirma que: (. . .) H4, O Nel" signifiea quatro milhoes 

de rcais pagos a NelSOI1 Meurer". 32 

32 Em seu Termo de Declara~oes Complementar n. 27. ALBERTO 
YOUSSEF esclareceu como PAULO ROBERTO COSTA efetuou as 
anota~oes na agenda apreendida: "QlJE mostrada I/ma tabela constante tia 
a,Renda de PAULO ROBERTO COSTA, que ora e juntada em mlexo, o 
drclarante cmifimta quc tais va/ores aniferem com os apontados pelo dedarante; 
QUE confirma que PAULO ROBERTO COSI:"4 fcz tais anota(oes a partir de 
um "batimento de contas" qtle o dcclarantc fcz (om PAULO ROBERTO 
COST/!, em 2010, durat/te a campaltha; QUE dt~rante a campan1za era o 
per/oda que mais jizcram mmioes, pois Iwvia muitas demandas c estavam semprc 
tratatrdo do lcvQtltamento de va/orcs" (Os. 64/71 do Inquerito 0.3997 /DF). 
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A entrega dos valores em especie ocorreu de forma parcelada, 

por meio de contatos entre entregadores de ALBERTO YOUS

SEF, principalmente CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA RO

CHA, conhecido como "CEARĂ", e o Deputado Federal 

NELSON MEURER ou interpostas pessoas relacionadas ao par

lamentar, notadamente o seu fllho NELSON MEURER JU

NIOR e outros politicos do PARTIDO PROGRESSISTA. Os 

repasses dos valores aconteceram em Curitiba, notadamente no 

Hotel Curitiba Palace, onde NELSON MEURER se hospeda 

frequentemente ha varios anos, bem corn o em Brasilia, no aparta-

mento funcional da Iideranya do PARTIDO PROGRESSISTA. 

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, um dos 

entregadores de ALBERTO YOUSSEF contratados para trans

porte especifico de valores, quando havia necessidade excepcional 

para tanto, jâ que era remunerado com uma COmlssao por cada 

entrega, confirmou que, em 2010, repassou valores em Curitiba 

para um dos filhos de NELSON MEURER. Em seu Termo de 

Colaborac;ao I1. 6, o transportador de dinheiro afirmou: "QUE, no 

ano de 2010, anles das eleifăesJ o declarante efetuou duas entregas dc di

nheiro ao deputado .federal NELSON MEURER no Hotel Curitil!a 

Pa/ace, em Curitiba/PR; QUE os valores nâo ioram entregues dire/a

mente a NELSON MEURER; QUE o declarante e"tregou o dinheiro 

00 filho de NELSON MEURER; QUE uma das entregas foi no valor 

de R$ 300.000,00 (trezentos mii reais); QUE a outra entregafoi em 

valor entre R$ 150.000,00 (cento e cinquenta n,il) e R$ 300.000,00 

(trezentos mii rcais); QUE o dcclarmtte se deslocou de carro de Balneario 
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CamboriulSC para CuritibalPR, COlii o oJljctivo de realizar essas entre

gas; QUE ao chegar ao hotel, o declarante chegava d rcccPfâo, perguntava 

pela nome do filha de NELSON MEURER, do qual niia se recorda, e 

suhia para o quarto ondc o destinatario estava hospedado; QUE, no 

quarto, o declarante refirava o dinheiro das pernas, nas quais os va/ores 

eram transportadas, e entr~~ava para o filha de NELSON MEURER; 

QUE nas duas entregas o filho de NELSON MEURER estava sozi

nho dentro do quarto; QUE em uma dessas entregas o filho de NEL

SON MEURER oJereceu uma gorjeta de RI 1.000,00 (mii reais) 00 

dcclarante, quc rejeitou a eferta". Em termo de declarayăo posterior, 

ele reconheceu que os valores foram entregues para NELSON 

MEURER JUNIOR: "QUE o depoente efetuou entregas de dinheiro 

no Hotel Curitiba Palacc, cm Curitiba, no ano 2010, as quais eram des-

tinadas a NELSON MEURER; QUE o depoente nao entrexou os va

lores em cspecie direta111ente a NELSOl\T MEURER; QUE as 

quantias Jaram entrexues a um fillto de NELSON MEURER; QUE, 

mostrada aJoto de NELSON MEURBR)fJNIOR, ein anexa, o depo

ente reconhece que entrcgou o dinheiro a tai pcssoa; QUE NELSON 
, 

MEURER JUNIOR, na Joto, csta apcl1as 111ais veIho do quc 1Ja epoca 

das cl1tregas de valorcs em cspeâe; QUE, mosfrada a Joto de CRISTI

ANO AUGUSTO MEURER, em anexo, o depocnte afirma que 

tlunea entregou dinheiro a tai pessoa" (depoimento anexo a cota de 

encaminhamento da denuIlcia). 

No TerIno de Colabora,ao n. 6, CARLOS ALEXANDRE 

DE SOUZA ROCHA acrescentou ter efetuado entregas de di-

nheiro para NELSON MEURER em Brasilia no 
anor 
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ocasioes em que o dinheiro transportado era dividido entre os lî-

deres do PARTIDO PROGRESSISTA:" QUE o declaranle efeluou 

entregas de dinheiro em especie eln 14111 apartamento Juncional na Quadra 

311 Sul, em Brasllia; QUE o declarante nâo sahia exafamente quem 

morava nesse apartal11ento, sabel1do apC11as que, nas oportunidades em que 

comparaeu ao local para entregar dinheiro, estavam presentes os deputados 

federai, JoAo PIZZOLATTI, MARIO NBGROMONTB, PB-

DRO CORREA, alel11 de outros deputados dos quais o depoente nâo se 

recorda; QUE essas entr~~as de dinheiro realizadas pelo depoente em 

Brasilia ocorreralll IlO ano de 2010; QUE o declarante Joi umas quatro 

vezes nesse apartamento fimcional et1tregar dinheiro em especie; QUE em 

uma dessas entrcgas o declarante viu o deputado Jederal NELSON 

MBURBR; QUB, na ocasiao, PBDRO CORREA apresenlou o decla

ranfe a NELSOf\i MEURER, que afirmou: 'Ah, e11tâo o senhor e o Ja

moso Cearâ!'; QUE nessas oportunidades o declarante transportava R$ 

300.000,00 (trezC11tos mii reais); QUE o declarante transportava o di

nhciro no corpo, usando meias de Jutebol e calfas proprias (mais Jolgadas), 

ealfas 'de trabalho'; QUE, ao ehegar ao aparfamcnto, o declarante ia ao 

bat1heiro para retirar o dinheiro das pernas, que estaJJa embalado em .filmes 

plâsticos, c refornava COIn uma samla de dinheiro e apresentava a todos 

que estaIJam el espera, na sala do apartal11et1to; QUE os deputados fede

Tais mencionados reeebiam o declarante e pegavam o dinheiro; QUE o de

claranfc nao sabia como eles dividiam os valores; QUE os deputados 

federais scmpre perguntaIJam para o depoente: 'Cade o resto?'; QUE o 

depoente apC11as rcspondia quc aquela era a quantia que ele csfava trans-

portando" . 
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Os registros de viagens de CARLOS ALEXANDRE DE 

SOUZA ROCHA confirmam cinco idas deIe a Brasilia em 2010: 

Registros de viagens de Carlos Alexandre de Souza Rocha para ou de Brasilia 

Passageiro Companhia aerea Trecho D ... ObservaţAo 

Carlos Alexandre TAM Sao Paulo (CGH) 06/0412010 
de SOU7.a Roeha (Voo JJ 3706) - Brasilia (BSB) 

Carlos Alexandre TAM Navegames 31/05/2010 
de Souza Rocha (VOO JJ 3120) (NVn - BrasiHa 

(BSB) 

CarloRAlexandrc TAM [lrasilia (BSO)- 21/0612010 Foi identificado 
de SOU7.a Roeha (Yoo 11 3703) Congonhas (CGH) apenas um voo de 

voita de Brasilia. 
mas isso mostra 
que o passagciro 

de algum moda foi 
a taI cidade cm 
data proxima. 

Carlos Alexandre TAM Florian6polis 09/08/2010 
de Sou:,.,a Rocha (Voo JJ 3074) (FLN) - Brasilia 

(BSB) 

Carlos Alexandre TAM Florian6polis 06/12/2010 
de Souza Rocha (Voo JJ 3074) (FLN) - BrasiHa 

(BSB) 

As cmCQ vlagens apuradas corroboram, corn bastante exati-

dao, a recorda,ăo de CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA RO-

CHA de gue teria estado no apartamento onde era realizada a 

entrega de valores em Brasilia "umas quatro vezes JJ
: a consistencia 

entre o dado do numero de viagens e a recordac;:ao do numero de 

visitas reforc;:a a veracidade dos demais aspectos do depoimento do 

colaborador, tanto mais â luz do fato de que ele apenas ia a Brasî1ia 

para transportar valores no esquema crirninoso em exame, com in-

dicac;:ao expressa e segura do envolvimento do Deputado Federal 

NELSON MEURER. 
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o montante de propma destinada a campanha de reeleic;ao 

do Deputado Federal NELSON MEURER foi entregue por 

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, em pelo me-

nos sete datas (duas em Curitiba e cinco enl Brasilia), todas no 

ano de 2010, em valores em especie. O repasse das vantagens in

devidas eTIl runheiro tinha por escopo exatamente nao deixar ras

tros, consistindo em estrategia de ocultac;ao e dissimula<;ao da 

natureza, origem, movimentac;ao e propriedade de valores prove

nientes de infrac;ao penal, no caso a corrupc;ao passiva . 

Como vîsto, em pelo menos duas dessas datas, no ano de 

2010, em Curitiba, NELSON MEURER JUNIOR auxiliou seu 

pai, o Deputado Federal NELSON MEURER, no recebimento 

dessas propinas, recepcionando as entregas feitas por CARLOS 

ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, com livre e voluntaria 

adesăo ao esquema criminoso subjacente, tendo portanto partici

pado dolosamente dos crimes de corrupc;ăo passiva e lavagem de 

dinheiro subjacentes. 

b) Recebim.ento de propina mediante doa'Yoes eleito-

rais "oficiais" 

No ano de 2010, o Deputado Federal NELSON MEURER 

tam bem recebeu propina disfarc;ada de doa<;ăo eleitoral "oficial". 

Para tanto, ALBER TO YOUSSEF manteve contato com um dos 

diretores da CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SI A, 

OTHON ZANOIDE DE MORAES PILHO, a quem solicitou a 
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realizayao de contribuiyao para a campanha de NELSON MEU

RER a Deputado Federal, em valores que seriam posteriormente 

abatidos do lllontante de propina devido pela empreiteira em ra

zao de seu envolvimento no esquema de corrupyao estabelecido 

na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. 

As pretensoes da CONSTRUTORA QUEIROZ GALVĂO 

SI A referentes a obras da PETROBRAS sao comprovadas, infer 

alia, pelas numeresas visitas de OTHON ZANOIDE DE MO

R.AES F1LHO a sede da sociedade de economia lll.ista no Rio de 

Janeiro (fis. 381/384 do Inquerito n. 3997/DF). OTHON ZA

NOI DE DE MORAES FILHO, interessado em assegurar a atu a-

yaO de sua empresa no cartel de empreiteiras relacionado a 
PETROBRAS, bem como elll manter contratos vlgentes e em 

consegu.ir novos contratos de construyao de obras junto a Direto

ria de Abastecimento da sociedade de econom.ia lll.iSta, na epoca 

ocupada por PAULO ROBERTO COSTA por indica<;ao do 

PARTIDO PROGRESSISTA, atendeu a solicita<;ao de NELSON 

MEURER, transmitida e operacionalizada por ALBERTO 

YOUSSEF." 

Desse modo, foram feitas duas doayoes oficiaÎs a campanha de 

NELSON MEURER a Câmara dos Deputados em 2010, por 

melo da CONSTRUTORA QUEIROZ GALVĂO SIA. Cada Iii'" 
uma dessas contribuiyoes, no valor individual de R$ 250.000,00 ~ 

33 A empresa CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÂO SI A, conforme ja 
delineado, e uma das participantes do esgucma criminoso aqui versado, 
sendo certa gue as condutas de seus gestores estio sob investigayao na 
dcnominada Opcrayao Lava lata, pcrantc a 13'Yara Federal de Curitiba. 
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(duzentos e cinquenta miI reais), foi retirada do montan te de pro

pinas devido pela empreiteira em razăo do esquema criminoso re

lacionado il Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. 

Os recursos foram transferidos a conta de campanha e1eitoral 

de NELSON MEURER nas datas de 26/812010 e 10/912010.34 

Nos mesmos dias foram emitidos os seguintes recibos, assinados 

por NELSON MEURER:" 

.pp 11000147824 

, 

! 
I . 

I,i 

34 Conforme documentos de transfcrcncia bancâria (fIs. 561 e 563 do 
Inquerito n. 3997/DF). 

35 Documentos constantcs das fis. 560 e 562 do (nquerito Il. 3997/DF. 
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; , 

ro 

, , 

OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO, inclusive, tro

cou mensagens eletronicas com ALBERTO YOUSSEF (que con

fessadamente usava o e-mail paulogoia58@hotmail.com) sobre as 

doar;oes eleitorais em questâo, tendo sido alvo de consideraya.o es-

pecifica a contribui,ăo da CONSTRUTORA QUEIROZ GAL

VĂO SI A para a campanha do Deputado Federal NELSON 

MEURER (fis. 53/58 do lnquerito n. 3997/DF). As mensagens 

especificam valores e inclusive tratam de dados de NELSON 

MEURER, do gue se extrai gue o proprio preenchimento dos 

recibos de doar;âo oao foi feito pelo par1amentar, mas sim pela 
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From: paulogoiaS8@hotmail.com 
To: omaraes@quelrosgalvao.com 
Subject: conta doat;ăo de campanha -prlmo 
Date: Tue, 17 Aug 2010 21:31:39 +0300 

boa tarde s~ue conta dlretorio nacional 
partida progresslsta 
banca do brasll 
ag-0452-9 
c/c-41607-x 
cnpj-00887169/000 1-05 
500.000.00 

From: paulogola58@hotmall.com 
To: omoraes@queirozgalvao.com 
Subject: endere<;o rJelson meurer 
Date: Fri, 22 Oct 2010 00:50:36 +0300 

boa noite segue emeregl deputi'ldo nelson meurer 
av-antonio de paiva castelmo 525- centre 
cep- 85601270 
dcade- frandso beltrao - parana 
roberto telxelra 
av- boa viagen 2314 ap 700 
cep-51020oo0 
recife pernambuco 

abra~o . 

PflIMO 

HOOI,H fO TE..I;<;.l:-lloU\ 1:'0 UOl"l 

H I<OBlcfHO IUlITO IDO non 

I nqucrito 11. 391.J7 / 1)1: 

-I 

CI1I~f. IORIU "''"'clor ..... t p f'f<O(>f,~ o,;IST'" l 040 000 

R P M t> fI ur UQN("!()NIA 300 000 

OH"", ":",,,.,,,1,, <l~ Mo' ... "" r ,lUD 
"'''''H Ce,,.1 

.... ,.100 ....... n,.~ .. ,,~' ... "" .. '"" i.......".,' .. ''''· OCOl' 
:."nshul,"" O,,~"u, (ialv,;" S A 
1<-1 r,.'i.]1 nl~~g",", 
.... ',' • .ll ~nl·71'~ "'""._ .... ~,.""~"'" 
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As quantias em referencia consistiam em propinas oriundas 

do esquema de corrup~ao e lavagem de dinheiro relacionado a 
Diretoria de AbastecÎmento da PETROBRAS. A prop6sito, no 

Termo de Declara,oes Complemenrar n. 7, ALBERTO YOUS

SEF afirmou: "QUE Inostrado ao decIarante o e-mail do dia 30 de 

agosto de 2010, a partir da conta paulogoia58@hotmail.coln, o decla

ranle cmiftrma que se trata desle repasse de vantagens indevidas; QUE 

el11 re/arao ao e-mail do dia 17 de agosto de 2010, cam " assunfo 'conta 

dOQ(ao de campanha - prima', o declarante informa que esta repassando a 

conta do Diretario Nacional do PP para pa)!amento pela QUEIROZ 

GALVAO; QUE em se)!uida ha outro e-mai/, datado de 30/0812010, 

em que OTHON ZANO/DE solicita os recibos faltantes, em nome do 

PP DA BAHIA (R$ 500.000,00), ALINE CORREA 

(250.000,00) ROBERTO TEIXElRA (250.000,00), NELSON 

MEURER (500.000,00), 1'1' DE PERNAMBUCO (R$ 

100.000,00), ROBERTD BRITO (R.$ 100.000,00), DIRETO

RIA NACIONAL P PROGR.ESSISTA (R$2.040.000) e PMDB 

DE ROND6NIA (R$ 300.000,00); QUE esta lista e dos recibosfal-

rantes, ou seja, das pessoas que tin ham recehido os valores da QUEIROZ 

GALVĂO, como doariio 'oficial', mas que ainda lIa" haviam enviado seus 

recibos para a construfora; (. . .) QUE em re/arao ao e-mail do dia 22 de 

outubro de 20,10, nesse e-mail o decIarante esta e/lviando a OTHON 

ZANOIDE o endere,o de NELSON MEU/V"R, para que a COllstru

tora enviasse o documento or(~il1al de doariio; QUE questionado se todas 

estas pessoas que reeeberalll tais valores tin ham col1sciencia de que os ~ 
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res ioram repassados do csqucma da PE1ROBRAS, o declarante respon

deu que 'com certeza'" (Ils. 47/51 do Inquerito n. 3994/DF). 

Em busca e apreensao realizada no escritorio da empresa 

ARBOR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTĂBIL 

LTDA, pertencente a MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA, ex

contadora de ALBERTO YOUSSEF, foi encontrado um dos ins

trumentos ficticios celebrados entre a empresa de fachada EM

PREITEIRA RIGIDEZ LTDA. e o CONSaRCIO IPOJUCA 

INTERLlGA<,:aES, formado entre a IESA aLEO & GAs e a 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVĂO SIA, contratado para 

uma das obras da Refinaria de Abreu elima - RNEST. Isso evi

dencia gue a QUEIROZ GALVĂO efetivamente pagava propina 

no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, fa

zendo-o por meio de cmpresas de [achada de ALBERTO YOUS

SEF ou da realiza<;ăo de doa<;oes oficiais para o PARTIDO 

PROGRESSISTA e seus integrantes, especialmente aqueles gue 

comandavam a agremia<;ăo partidaria. Foi identificado tambem 

um registro de entrada de OTHON ZANOIDE DE MORAES 

FILHO em um dos escritorios de ALBERTO YOUSSEF, em 

31/05/2011, nao restando duvidas de gue o entao diretor da 

QUEIROZ GALVĂO conhecia bem o doleiro e sabia exata-

mente de quem se tratava.3(, 

Os contatos realizados pelo representante da empresa doadora _\~ 
com um doleiro, e nao corn o proprio candidato, seu comite de r 
36 Vide, a respeito, o relaterio final do Inquerito n. 3997/DF (fls. 778/812), 

em especial o item 55. 
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campanha OU representantes de seu partido - tanto para obter os 

dados para a realiza<;ao das doa<;oes guanto para obter os respecti

vos recibos -, nao deixam duvidas de gue as doaeţoes em questao 

nao passavanl, na verdade, do pagamento dissimulado de propina. 

o pagamento das vantagens indevidas sob a forma de doaeţao 

eleitoral objetivou disfaryar o carater ilîcito do dinheiro. O sistema 

eleitoral foi usado ape nas como instrumenta de ocultayăo e dissi

mulayâo da natureza, origem e movimentaeţâo de valores proveni

entes de infraeţâo penal, no caso a corrupeţao passiva . 

Em fun,ao do pagamento dos valores, a CONSTRUTORA 

QUEROZ GALVAO SI A continuou a integrar o cartel de em

preiteiras contratadas pela Diretoria de Abastecimento da PE

TROBRAS. Na epoca, por meio de cons6rcios, em relayao ao 

Complexo Petroquimico do Rio de Janeiro - COMPERJ, a em-

presa ja executava os contratos de terraplenagem, drenagem e anel 

viario (Contrato n. 0800.0040907.08.2, de 28/312008) e de cons

trueţao de unidades de hidrotratamento de destilados medios e de 

querosene e suas subestayoes eletricas (Contrato n. 

0800.0060702.10.2, de 10/912010). Em rela,ao il Relinaria Abreu 

eLima - RNEST, a QUElROZ GALVAO executava os contratos 

de projeto e terraplenagem (instrumento contratual datado de 

31/7/2007) e de tubovias de interligavoes (instrumento contratual 

de 10/312010). Tempos depois, em 17/912013 e 7/1012013, a 

empresa foi beneliciada por contrata,oes para constru,ao de uni- M V 
dades para o processamento de gas natural do pre-sal (Contrato n.~ 
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0858.0085740.13.2) e para constru<;ăo de unidades auxiliares, am

bas relativas ao COMPERJ. 37 

5. Enquadramento legal dos fatos 

5.1) N elson Meurer 

Ao concorrer dolosa e decisivamente para que PAULO RO

BERTO COSTA solicitasse, aceitasse promessa nesse sentido e re

cebesse, pe10 menos 161 (cento e sessenta e uma) vezes, para si e 

para o PARTID O PROGRESSISTA. em razăo do exercicio da 

fun<;ao de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, vantagens 

indevidas no vaIor total de R$ 357.945.680,52 (trezentos e cin-

quenta e sete milhoes, novecentos e quarenta e cinco miI, seiscen

tos e oitenta reais e cinquenta e dois cemavos), NELSON 

MEURER cometeu, 161 (cento e sessenta e uma) vezes, o crime 

de corrup<;ao passiva qualificado, em concurso de pessoas e em 

concurso material, previsto DO art. 317, § 10
, cumulado corn o art. 

327, § 2°, combinado corn os arts. 29 e 69, todos do C6digo Pe

nal. 

Ao concorrer dolosa e decisivamente para que parcela con si

derâvel dessa propina fosse paga corn recurso a contratos de pres

ta<;ao de servi<;o ficticios ce1ebrados com empresas de fachada de 

ALBERTO YOUSSEF. o que ocorreu com pelo menos 180 

(cento e oitenta) pagamentos, no valor total de R$ 62.146.567,80 

37 Rc1atarios de Comissocs Intcrnas de Apuras:ao da PETROBRAS tratam 
dos contratos cm questâo (DIP DABAST n. 70/2014 e DIP DABAST n. 
71/2014). 
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(sessenta e dois milhoes, cento e quarenta e seis mil, quinhentos e 

sessenta e sete reais e oitenta centavos), coma estrategia concebida 

por todos os envolvidos para a ocultayao e dissimulac;ao da natu

Teza, origem e movimentac;ăo de valores provenientes de infrac;ao 

penal, no caso a corrupvăo passiva, NELSON MEURER come

teu, 180 (centa e oitenta) vczcs, o crime de lavagem de dinheiro 

qualificado, em concurso de pessoas e eOl concurso material, pre

vîsta no art. 1°, § 4°, da Lei 11.9.613/1998, combinado corn os 

arts. 29 e 69, ambos do C6digo Penal. 

Ao dolosamente solicitaT, aceitar promessa nesse sentido e re-

ceber o valor total de pelo menos R$ 29.700.000,00 (vinte e nove 

milhoes e setecentos miI reais), correspondente a 99 (noventa e 

nave) repasses de R$ 300.000,00 (trezentos miI reais) mensais, 

consistentes em propina peri6dica e ordinaria decorrente do es

quema criminoso estabe1eCJdo na Diretoria de Abastecimento da 

PETROBRAS - de que săo ilustrativas 8 (oito) entregas identifi

cadas, realizadas por RAFAEL ÂNGULO LOPES, no valor total 

de R$1.200.000,00 (um milhăo e duzentos mii reais), e 4 (quatro) 

entregas identificadas, realizadas corn recurso ao POSTO DA 

TORRE, no valor total de R$ ] 59.000,00 (cento e cinquenta e 

nove mii reais) -, NELSON MEURER cometeu, 99 (noventa e 

nove) vezes, o crime de corrupyao passiva qualificado, em con

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

1°, cumulado corn o art. 327, § 2°, combinado com os arts. 29 e J); 
69, todos do C6digo Penal. ~ 
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Ao dolosamente (i) receber tais propinas em especie, medi

ante entregas pessoais - dinheiro transportado por entregadores de 

ALBERTOYOUSSEF, em especial RAFAEL ANGULO LOPEZ 

-, o que ocorreu em pela menos 8 (oito) datas identificadas; (ii) 

receber tais propinas em especie, corn recurso ao POSTO DA 

TORRE, o gue ocorreu em pela menos 4 (quatro) datas identifi

cadas; (iii) depositar tais propinas, de forma pulverizada, em 130 

(cento e trinta) dias distintos, no total de R$ 1.461.226,00 (um 

milhao, quatrocentos e sessenta e um nul, duzentos e vinte e seis 

reais), em suas contas ban cari as pessoais, corn fracionamento de 

opera<;:6es e mesc1a de recursos de ori gem lîcita e ilicita; e (iv) re

gistrar, nas declara<;:oes de ajuste de imposto de renda de 5 (cinca) 

anos, a manutenvao de consideravel quantia de dinheiro em espe

cie, na verdade correspondente as vantagens indevidas percebidas; 

teudo todas essas condutas sido praticadas para ocultar e dissimular 

a natureza, ori gem, 10ca1izavao, disposivao, movimentayao e pro

priedade dos valores ilicitamente recebidos, de forma reiterada e 

no âmbito de organizayao criminosa, o Deputado Federal NEL

SON MEURER cometeu, 147 (cento e guarenta e sete) vezes, o 

crime de lavagem de dinheiro qualificado em concurso material e 

em concurso de pessoas, previsto no art. 10
, § 40

, da Lei n. 

9.61311998, combinado corn os arts. 29 e 69 do C6digo Penal. 

Ao dolosamente solicitar, aceitar promessa nesse sentido e re-

ceber o valor total de pela menos R$ 4.000.000,00 (guatro nu-
lhoes e quinhentos miI reais) em especie - de que sac ilustrativas 7 

(sete) entregas reahzadas por CARLOS ALEXANDRE Y 
95 de 104 

o 

11
07

35
90

74
7 

In
q 

39
97



• 

• 

Illljlll'riw 11. .ît){)7/J)1~ 

SOUZA ROCHA -, bem como R$ 500.000,00 (guinhentos miI 

reais) em 2 (duas) transferencias disfan;adas de doac;:ao eleitoral 

"oficial", sendo todas essas quantias consistentes em propina extra

ordinâria decorrente do esquema criminoso estabelecido na Dire-

toria de Abastecimento da PETROBRAS, NELSON MEURER 

cometeu,9 (nove) vezes, o crime de corrupc;:ao passiva qualificado, 

em COIlcurso de pessoas e em concurso material, previsto no art. 

317, § 10
, cumulado com o art. 327, § 20

, combinado com os arts. 

29 e 69, todos do C6digo Penal. 

Ao dolosamente (i) receber tais propmas em especie, medi

an te entregas pessoais - dinheiro transportado por entregador de 

ALBERTO YOUSSEF -, o gue ocorreu em pelo menos 7 (sete) 

datas; e (ii) receber tais propinas sob a falsa roupagem de doayao 

eleitoral "oficial", o que ocorreu em pelo menos 2 (duas) datas; 

tendo todas essas condutas sido praticadas para ocultar e dissimular 

a natureza, origem, movimenta<;:ao e propriedade dos valores ilici

tamente recebidos, de forma reiterada e no âmbito de organizac;:ao 

criminosa, o Depurado Federal NELSON MEURER cometeu, 9 

(nove) vezes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado enl con-

cursa material e em concurso de pessoas, previsto no art. 1°, § 4°, 

da Lei n. 9.613/1998, combinado corn os arts. 29 e 69 do C6digo 

PenaL 

5.2) Nelson Meurer Junior 

Ao concorrer dolosa e decisivamente para gue seu pai, o DE-

PUTADO FEDERAL NELSON MEURER, solicitasse, aceitr 
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promessa nesse sentido e recebesse vantagens indevidas (i) no va

lor total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil), consubs

taociado em propinas ordinari as, participando do recebimento de 

pelo menos 5 (cinco) entregas de dinheiro em especie realizadas 

por RAFAEL ANGULO LOPEZ; e (ii) no valor total de 

R$4.000.000,OO (quatro milhoes de reais), consubstanciado em 

propinas extraordinarias, participando do recebimento de pelo 

menos 2 (duas) entregas de dinheiro em especie realizadas por 

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA; sendo ambas 

as especies de propinas (ordinarias e extraordinarias) decorrentes 

do esquema criminoso estabelecido na Diretoria de Abasteci

mento da PETROBRAS, NELSON MEURER JUNIOR co-

meteu,7 (sete) vezes, o crime de corrupr;ao passiva qualificado, em 

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

§ 1°, cumulado com o art. 327, § 2°, combinado corn os arts. 29 e 

69, todos do C6digo Penal. 

Ao concorrer dolosa e decisivamente para que essas propinas 

fossem pagas em especie, mediante entregas pessoais - dinheiro 

transportado por entregadores de ALBERTO YOUSSEF, em espe

cial RAFAEL ANGULO LOPEZ, relativamente a propinas peri6-

dicas, o que ocorreu em pela menos 5 (cinco) datas, e CARLOS 

ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, relativamente a propinas 

extraordinarias, o que ocorreu em pelo menos 2 (duas) datas; 

tendo todas essas condutas si do praticadas para ocultar e dissinmlar 

a natureza, origem, movimenta,ao e propriedade dos valores iliCi-l\/ 

tamente recebidos, de forma reiterada e no ambito de OrganiZa,ao~! 
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criminosa, NELSON MEURERJUNIOR cometeu, 8 (oito) ve

zes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado eITI concurSQ ma

terial e em concurso de pessoas, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei ll. 

9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69 do Câdigo Penal. 

5.3) Cristiano Augusto Meurer 

Ao coocorrer dolosa e decisivamente para gue seu pai, o DE

PUTADO FEDERAL NELSON MEURER, solicitasse, aceitasse 

promessa nesse sentido e recebesse vantagens indevidas no valoT 

total de R$ 600.000,00 (seiscentos mii reais), consubstanciado em 

propinas ordinârias decorrentes do esquema criminoso estabele

cido na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, partici

pando do recebimento de pela menos 4 (quatro) entregas de 

dinheiro em especie realizadas por RAFAEL ANGULO LOPEZ, 

CRISTIANO AUGUSTO MEURER cometeu, 4 (quatro) vezes, 

o crime de corrupr;ao passiva qualificado, em concurso de pessoas 

e em concurso material, previsto DO art. 317, § 10
, cumulada com 

o art. 327, § 2°, combinado com os arts. 29 e 69, todos do C6digo 

Penal. 

Ao concorrer do\osa e decisivamente para gue essas propinas 

fossem pagas em especie, median te entregas pessoais - dinheiro 

transportado por entregador de ALBERTO YOUSSEF -, o que 

ocorreu em pelo menos 4 (guatro) datas, tendo sido tais condutas 

praticadas para ocultar e dissimular a natureza, ori gem, movimen

tac;ao e propriedade dos valores ilicitamente recebidos, de forma 

reiterada e 110 âmbito de m&,",~'" mm,,,m,, CR''''AN

r 
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AUGUSTO MEURER cometeu, 4 (guatro) 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 do C6digo Penal. 

6, Pedidos 

Assim, demonsrrada a existencia de elementos suficientes de 

materialidade e autoria delitivas, o PROCURADOR-GERAL 

DA REPlmUCA ofereee a presente denuneia contra NELSON 

MEURER, NELSON MEUIUR JUNIOR e CRISTIANO 

AUGUSTO MEURER, bem como reguer: 

1) a notificac;:ao dos denunciados para oferecerem resposta 

escrita no prazo de 15 (quinze dias); 

2) o recebimento da denuncia, corn a comunicac;:ao do fato a 
Policia Federal para devido registro em seus sistemas; 

3) a citac;:ao dos acusados para acompanhamento da instruc;:ao, 

nos termos dos arts. 1° a 12 da Lei n. 8.038/1990 e do dis-

posto no C6digo de Processo Penal; 

4) durante a instruc;:ao do feito, a adoc;:ăo das seguintes dili

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

medidas gue venham a ser consideradas necessârias; 

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

a) NELSON MEURER as penas previstas no 317, § 1°, cu

mulado corn o art. 327, § 2°, combinado corn os arts. 29 e 69, 
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todos do C6digo Penal (duzentos e sessenta e nave vezes) e 

110 art. 1°,§ 4°, da Lei 11. 9.613/1998,combinado corn os arts. 

29 e 69 do C6digo Penal (trezentos e trinta e seis vezes); 

b) NELSON MEURER JUNIOR as penas previstas no 

317, § 1°, cumulado com o art. 327, § 2°, combinado corn os 

arts. 29 e 69, todos do C6digo Penal (sete vezes) e no art. 10
, 

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

do C6digo Penal (sete vezes); 

e) CRISTIANO AUGUSTO MEURER as penas previstas 

ilO 317, § 10
, cumulado com o art. 327, § 2°, combinado com 

os arts. 29 e 69, todos do C6digo Penal (quatro vezes) e no 

art. 1 0, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com os ar~'. 29 

e 69 do C6digo Penal (quatro vezes); 

6) a decretayao da perda em favar da Uniăo, com base no 

artigo 7°, inciso J, da Lei 11.9.613/1998, dos bens e valores 

objeto de lavagem de dinheiro no caso,judicialnlente apreen

didos ou sequestrados, no valoT originario total de 

R$357.945.680,52 (trezentos e cinquenta e sete milhoes, no-

vecentos e quarenta e cinco miI, seiscentos e oitenta reais e 

cinquenta e dois centavos), a ser acrescido de juros e correr;ăo 

monetâna; 

7) a condena~ao dos acusados a reparar;ăo dos danos materi-

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

387, inciso IV, do C6digo de Processo Penal, fixando-se um 

valor minimo equivalente ao montante cobrado a titulo de 
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propina no caso, no total de R$ 357.945.680,52 (trezentos e 

cinquenta e sete milhoes, novecentas e quarenta e cinca miI, 

seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), jâ que 

os prejuîzos decorrentes da corrupc;ăo saa difusos (lesoes a 
ardem economica, a administra~ăo da justir;:a e el administra

yaa publica, inclusive â respeitabilidade do parlamenta pe

rante a sociedade brasileira), sendo dificilmente quantificados; 

8) a decretac;ao da perda da funeraa publica para o condenado 

detentor de carga ou emprego publica ou mandato e1etiva, 

principalmente por ter agido corn violayăo de seus deveres 

para com o Poder Publica e a sociedade, nos termos do art. 

92 do C6digo Penal. 

Registre-se, por fim, que o nao-oferecimento da denuncia 

em face de outras pessoas ou em rela<;ăo a outros fatos năo im

porta em arquivamento imp1icito. Reserva-se o 6rgăo ministerial a 

possibilidade de aditamento da pe<;a acusat6ria em momento 

oportun o, caso surjam elementos suficientes para tanto . 

Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

Procurador-Geral da Republica 
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ROL DE TESTEMUNHAS: 

1. Testemunha sobre todos os fatos 

a) ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, ex-doleiro, inscrito no 
CPF/MF sob o n. 532.050.659-72, residente na Rua Afonso Braz, 
ll. 714, apartamento l11A, Vila Conceiyao, Saa Paula, Saa Paulo, 
com domicilio profissional na sede da empresa GFD Investimentos 
Ltda.,localizada na llua Dr. Renata Paes de Barros, Il. 778, 2° an
dar, Itaim Bibi, Sao Paula, Saa Paulo, atualmente preso na carcera
gem da Superintendencia Regional do Departamento de PaHeia 
Federal no Parana, na Rua Professora Sandilia Monzon, n. 210, 
Santa Cândida, Curitiba, Parana; 

2. TestelTIunhas sobre o esquema de corrup~ăo e lavagem 
de dinheiro relacionado a Diretoria de Abastecimento da 
PETROBRAS 

a) PAULO ROBERTO COSTA, brasileim, ex-Diretor de Abaste
cimento da PETROBRAS, inscrito no CPF/MF sob o n. 
302.612.879-15, residente na Rua Ivando de Azambuja, Condo
minia Rio Mar IX, Casa 30, Barra da Tijuca, Rio de Ja
neiro, Rio de Janeiro, atuall1lente recolhido em prisăo domiciliar; 

b) RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, empresârio, ins
crito no CPF/MF sob o n. 063.870.395-68, residente na Alameda 
Ministro Rocha Azevedo, n. 872, apartamento 141, Jardins, Săo 
Paulo, Săo Paulo, com domieilio profissional na sede da empresa 
UTC Engenharia SIA, localizada na Avenida Alfredo Egidio de 
Souza Aranha, n. 384, Châcara Santo Antonio, Săo Paulo, Săo 
Paulo; 

3. Testemunhas sobre a utilizaţăo de empresas de fachada 
para recebimento oculto de propina 

a) WALDOMIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, contador, inscrito 
no CPF/MF sob o n. 253.798.098-04 (tendo ainda o registro can
celado de n° 192.320.718-00), corn endere,o na Estrada Munici-
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pal Benedito Antonio Ragani, n. 2300, Chicara Recanto Tres Co
rac;oes, 1 tatiba, Saa Paula; 

b) 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, ltaim Bibi, Saa Paula, Saa Paulo; 

4. Testemunhas sobre o pagamento de proploa por meio 
de entrega de valores em especie 

a) EDIEL VIANA DA SILVA, brasileiro, ex-gerente do Posto da 
Torre, inscrito no CPF/MF n. 979.975.287-68, residente e domi
ciliado na CCSW2, Lote 03, apartamento J08, Sudoeste, Brasilia, 
Distrito Federal; 

b) ANDRE CATAo DE MIRANDA, brasileiro, ex-funcionario 
do Posto da Torre, inscrito no CPF/MF sob o n. 248.513.374-34, 
residente na Quadra 202, Late 10, Bloca E, apartamento 502, 
Âguas Claras, Brasilia, Distrito Federal, cam domicilio profissional 
na Rua Pedresa Alvarenga, n. 584, 80 andar, Itaim Bibi, Saa PauIa, 
Saa Paulo; 

e) CLAuDIO TOMASIM, brasileiro, funcionirio do Hotel Curi
tiba Palace, inscrito no CPF/MF sob o n. 185.944.509-82, resi
dente e domiciliado na Rua J030 Benato Valle, n. 265, Santa 
Felicidade, Curitiba, Paranâ; 

d) ]OAQUIM TADEU SILVElRA, brasileiro, funcionirio do Ho
tel Curitiba Palace, inscrito no CPF/MF sob o n. 318.466.379-53, 
corn domicî1io profissional na Rua Desembargador Ermelino de 
Leao, 11. 45, Centro, Curitiba, Parana; 

e) RAFAEL ANGULO LOPEZ, brasileiro, ex-transportador de 
dinheiro de ALBERTO YOUSSEF, inscrito no CPF/MF sob o n. 
369.033.708-97, residente e domiciliado na Rua A1fredo Pujol, n. 
753, Santana, Săo Paulo, Săo Paulo; 

f) CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA .ROCHA, brasileiro, 
ex-transportador de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF, inscrito 
no CPF/MF sob o n. 325.470.564-53, residente e domiciliado na 
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Rua Estrada de Aldeia, sin., Condominio Clube Alvorada, Cama
ragibe, Pernambuco; 

h) ANTONIO CAR.LOS BRASIL FIORAVANTE PIERRUC
CINI, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n. 
028.718.749-72, residente na Avenida R.epublica Argentina, n. 
151, apartamento 302, Agua Verde, Curitiba, Parana, corn domid
lio profissional na Travessa Augusta Marach, Jl. 69, Nava Mundo, 

Curitiba, paran~ 

*** 
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MINISTERIO P(muco FEDERAL 

Procuradoria-Geral da RepllbJica 

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

N" 22273212015/GTLJ-PGR 
Inquerito n. 3997/DF 
Relator: Ministro Teori Zavascki 

Segue, anexa, denuncia cm 104 laudas em L1.Ce do Deputado 

Federal NELSON MEUR.ER, ilO exercicio de mandato, e de 

NELSON MEUR.ER. JUNIOR. e CR.ISTIANO AUGUSTO 

MEUlliR, gue nao sao titulares de prcrrogativa de foro, acompa

nhada de rol de testemunhas. 

Seguem ain da, anexos, documentos que instruem a dcnlHlcia 

oferecida . 

Por fim, seguem requerimentos atinentcs â avao penal ora 

proposta. 

1. Extensăo dos fatos tratados na denuncia 

A denuncia oferecida trata de multiplas fomus de envolvi

mento do Deputado Federal Nelson Meurer na investigavăo cog-
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Ilominado Operac;:ăo Lava Jata, notada111el~te no que diz respeito a 
prâtica dos crimes de corrupc;:ăo passiva e lavagem de dinheiro. Em 

relac;:ao ao crime de organizac;:ao criminosa, cumpre registrar gue a 

conduta do parlamentar segue sendo investigada no Inquerito 

3.989, cm tramitac;ăo perante o Suprema Tribunal Federal. 

2. Conexâo intersubjetiva e processamento simultâ

neo, em relay30 ao parlanlentar e seus filhos 

A denuncia veicula, e11l face dos tn~s acusados, 1l1ultiplas 1111-

putac;:oes cm COllCUrSQ de pessoas. Descrito e provado o COllcurso, 

aplica-se o art. 76, 1, segunda figura, do C6digo de Processo Penal, 

que estabelece, na espccie, modalidade de concxăo classificada cm 

doutrina como intersubjetiva: 

Art.76. A competencia sera determinada pela conexao: 

1 - se, ocorrendo du as ou mais illfra~ocs, hOLlvcrcm sido pra
ticadas, ao mesmo tempo, por varias pessoas reunidas, ou por 
vârias pessoas em cancursa, embora diversa o tempo c o lu
gar, ou por vărias pessoas, umas contra as outras; 

A conexao verificada revela profunda imbrica~ăo en

tra as condutas do congressista e a de seus filhos. Isso por

que boa parte das imputar;oes de rccebimento de vantagem 

indevida deduzidas em face do primeiro inclui a descrivio de que 

os ultimos o auxiliaram de maneira cssencial, recebendo gualltias 

em especie, por ele encarregados dessa tarefa. A apurayao dos fatos 

em teIa e indissociavel. 
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Com efeito, a jurisprudencia atual do Suprem o Tribunal Fe

deral cO!lsidera que, ell1 rcgra J deve ocorrer o desmembramento de 

casos em que ha participayăo de detentores de fOfO e năo detento

res, permanecendo na Corte apenas os detentores da prerrogativa 

de fore: 

INQuERITO. IMPUTA<;:ĂO DOS CRIMES DE PECU
LATO (ART. 312 DO C6DIGO PENAL) E FRAUDE Ă 
L1CITA<;:ĂO (AlU. 89 DA LEI 8.666/1993). DESMEM
BRAMENTO EM RELA<;:ĂO AOS DENUNCIADOS 
QUE NĂO POSSUEM PRERROGATIVA DE FORO. 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenario do Supremo Tri
bunal Federal consolidou o entendimento de que o 
desmembramento deve ser a regra, diante da mani
festa excepcionalidade do foro por prerrogativa de 
fun~ao. ressalvadas as hipateses em que a separa~ao 
possa causar prejuizo relevante. Precedente. 2. No caso, 
o agravante nao logrou exîto em camprovar de maneira ob
jetiva prejuîzo concreta e rea! 110 julgamento ordinario. 3. 
Agrava regimenta! a gue se nega provimento." (STF, Plen o, 
Ing 2671 AgR/ AI', ReI. Min. Teori Zavascki, j. 08.05.2014, 
v.l1.,DJE de 27.05.2014) 

Atente-se para os fundamentos do vota do Ministro Luis 

Barroso no julgamento do Agrava l'tegimental no lnquerito 11. 

3515 (Relatoria do Ministro Marca Aurelîo) - gue originou refe

rido entendimento anterior - , quando disse: 

[ ... ] Nessa Iinha, proponho que se estabelcya o critcrlo de 
gue o desmembramento sejJ a regra gcral, admitindo-se 
exce~ao nos casos em que os fatos relevantes estejam 
de tai forma relacionados que o julgamento em se
parado possa ocasionar prejuizo relevante il presta~ao 
jurisdicional. Como regra, essa sitllayăo tende a ser mais 
COlll1lll1 nos casos em gue haja uma quantidade cxpressiva de 
cnvolvidos, mJS esse nao ha de ser o parâmetro determinan-
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te. Incorporando observa~ao feita pelo Ministro Teori Za
vascki e referendada por outros membros do coJegiado, 
acrescento que o desmembramcm:o, como regra, dcve ser 
determinada na primeîra oportunidade possivel, tao loga se 
possa constatar a inexistencia de potencial prejuizo relevante. 

Assim, como ja alinhavado, na linha da absoluta ex

cepcionalidade de gue trata a jurisprudencia do Suprcmo Tribu

na] Federal, apesar de nao ser titular de fore por prcrrogativa de 

fuuc;ăo, os dois filhos do parlamentar praticaram condutas estreita 

e essenciahnente vinculadas ao parlamentar em referencia. 

Deste modo, hâ agui uma essencialidade da produtyao una das 

provas ao longo do processo esua analise ao final, exata

mente para nao prejudicar a apurac;ao e, especialmentc, "ocasionar 

prejuizo relevante â prestayao jurisdicional". 

3. Ausencia de conexăo em rela~ăo as demais pessoas 

citadas ·na denuncia 

Diferentementc do gue se verifica em relaC;ăo aos filhos do 

parlamentar, as demais pessoas citadas na denuncia nâo estăo liga

das a este de modo a caracterizar conexăo e demandar o processa

mento conjunto da persecuc;âo de suas condutas com as do 

parlamentar, perante o Supremo Tribunal Fcderal. 

Assim, impoe-se a remcssa de copia da dcnlmcia ao Juizo en

carregado do conhecimcnto e processamento dos fatos el]) pri

meiro grau, para adoc;âo das providencia rcputadas cabivcis, cm 

re1ayao as pessoas citadas na pec;a acusataria que nac possuem 
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prerrogativa de forc perante o Supren,lO Tribunal Federal (no caso, 

o Deputado Federal Nclson_Meurer) e gue nâo figuram em situa

'Yao de conexao (Nelson Meurer jlmior e Cristiano Augusto Mcu

rer). 

4. Levantamento do sigilo 

Sobre a questâo do sigilo da colabora'Yao premia da - per ti-

nente ao caso na medida em gue a denuncia esta amparada, dentre 

outros elementos, em divcrsos acordos firmados com o MinÎsterjo 

Publico Federal -, deve-se diferenciar o tratamento endo (ou in

terna) e extraprocessuaJ (ou externa) do principio da publicidade. 

A primeira parte do art. 7°, § 3°, da Lei 12.850 trata do sigilo 

endoprocessual, ou seja, para as demais partes do processo, eTll es

pccial para os atingidos pela colaboravao. Por isto dispoe gue o 

acordo de coiabora'Yao prenilada deixa de ser sigiloso assim gue re

cebida a denuncia. O foco, 110 caso, e o direito daguelcs gue [oram 

atingidos pelo conteudo do acordo, buscando maximizar o contra

dit6rio e a ampla defesa. Em taI caso, o termo final maxim o do si

gila e o reccbimcnto da denuncia.A partir desse instante, o acordo 

e seus desdobramentos tornam-se, necessariamentc, publicos para 

os feUS incriminados pela calaborayao (ao menos em relayâo ague

les termos pertinentes, gue foram substrato para o oferecimento da 

denuncia). Mas e importante destacar gue, conforme dito, trata-se 

de um tcrmo final maximo. 
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Impende, a esse respeito, fazer uma interpretarţao hist6rica do 

dispositivo. A Lei 12.850 ao prever tai dispositivo, buscou evitar a 

pdtica, disseminada em alguns locais, de manter o acordo de cola

borarţao e, em especial, o seu produto (cm geral, os termos de de

poimento) sigilosos ad efennll1l. A Lei 12.850 visou justamente 

fazer cessar essa praxe, ao prever que, com o reeebimento da den

uneia, o· sigilo sera suspcnso para as partcs. A norma tem por es

copo, portanto, Iia observt1ncia do prilldpio co/1stitucJol1al da alJ1pla 

deJesa, uma vez que a norma trafa da publicidade dos acordos de dclafiio 

prel/liada aos demais corrrus da afiio pe/lal", conforme decidiu o STJ 

(HC 282.2S3/MS, ReI. Ministro SEBASTlĂO REIS JUNIOR, 

SEXTA TURMA,julgado em 25/0312014, DJe 25/0412014). 

Porem, como ja anunciado, trata-se de um termo final ma

ximo, a partir do gual o sigilo deixa de existir ipso iure, ao menos 

para as partes do processo. De qualquer sorte, como exeec;ao gue e 

ao prindpio da publicidade, o sigilo deve ser mantido atc csse mo

mento apenas se houver nceessidade concreta. Nada impede - ao 

contrario, o principio da publicidade aponta ncsse sentido - que o 

sigilo do acordo e especialmente de seu produto (os termos de de

poimento produzidos) sejam levantados para as partcs antes do rc

cebimento da denulleia. Inclusive, naqueles ritos em que ha 

resposta antes do recebimento da denuneia, o sigilo deve ser levan

tado antes desse momcnto, para quc se viabilize a possibilidade de 

a defesa dos acusados atingidos pela colaborarţăo se defenderem. 

Em sîn tese, portanto, o sigilo endoprocessual somente deve ser 

mantido ate o rccebimcnto da denlltlcia se hOllver algum motivo 
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concreto gue o justifique. A principal razao para eventual manu

tenyăo do sigilo deve ser a existencia de diligencias em andamento, 

baseadas' na colaborayăo c cu jo acesso, se concedido a defesa dos 

atingidos, podera frustra-Ias. Aplicâvel o cnunciado da Stimula Vin

culante n. 14, segundo o gual ((o direito de pleno acesso ao illquerita 

(parlalllel1tar, polidal ou admÎllistratilJo), mcsmo que suJcito a rcgi1l1c de 

s(ei1o (scl11pre cxcepciol1al)) desde que se frate de prOlJas jâ produzidas C 

JormaLl11cl1tc il1corporadas ao proccdil11el1to invcstigatârio) excluîdas, COI1SC

qUCl1femcntc, as irifomwfocs c prwidcl1cias il1vcstigatârias ai/Jda C/11 cursa 

de execuraa c, por isso I11CSl110, "ao docull1clItados 110 prâprio il1qHl:rito ou 

processo Judicial" (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE 

MELLO, Scgunda Turma, DJe de 01-04-2014). Se nâo houvcr 

uma razao concreta gue justifique o afastamento excepcional do 

principio da publicidade, a regra deve ser permitir gue a defesa dos 

demais atingidos tenha acesso ao conteudo das colaborayoes o 

quanto antes. 

No presente caso, inexiste gualguer motivo gue justifigue a 

manutenyao do sigilo endoprocessual. Tanto assim gue, ja por oca

siăo da instaurar;ăo do Inquerito,ja foi levantado o sigilo, detcrmi

nando-se sua tramitayao sem restrir;ao a publicidade. 

Por sua vez, outra coisa diz respeito ao sigilo extraprocessual 

(publicidade externa) - ou seja, a possibilidade de os cidadăos 

acompanhem ou nao o processo. Tambcm agui incide o principio 

da publicidade, que se plasma, nas palavras de Ferrajoli, uma garan

tia das garantias ou garantia de scgundo grau, ou seja, pois repre-
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sentam instrumentos pelos quais se assegura o controle sobre a efe

tividade das demais garantias. 1 Em nosso ordenamcnto constituci

onal, a excc<;ao a publicidade dos atos processuais somente deve 

ser admitida pe1a lei quando a defesa da intimidade ou o intcrcssc 

social o exigirem, conforme dispoe o art. 5, inc. LX, da Constitui

<răo Federal. 

No caso, a Lei 12.850 dispoe, no art. 5° - expressamente refe

rido 110 art. 7°, § 3° - gue o colaborador tem o direito ater scu 

nome, qualifica<;ao, imagem e dcmais informa<;oes pcssoais preser

vados, a~sim como nao ter sua identidade revclada pelos meios de 

cOlllunica<;ao, nem ser fotografado ou filmado, sem sua previa au

torizayao por escrito. Estes seriam os motivos gue poderiam justi

ficar a manuten<răo do sigilo cxtraprocessual, focados na 

preserva<;ao da intimidade e imagem do colaborador. 

Porem, no presente caso, tampouco hâ motivo suficiente gue 

justifigue a manuten<;âo desse sigilo. Primeiro, porque o nome dos 

colaboradorcs e suas imagcns, em sua l11aioria, jâ foram publiciza

dos, de sorte gue podcria ser ate Ul11 contrassenso mantcr taI sigilo 

para preservar uma informa<;ao gue jâ e de conhecimento publico . 

Scgundo, e mais importante, porgue deve ser feita uma pondera

<;ăo dos valorcs eI1l jogo. 

Na' especie, as colabora<;oes premiadas originadoras de depoi

mentos mencionados na dcnuncia tratam de tema de inequîvoco ~ 

ll1teresse social, com o ellvolvimellto de desvlOs de valores pubh-~ 

1 GOMES FILHO, Antomo Magalhacs. A lIIotiv(/fao das dccÎsocs JlClla/S. 2" ed, 
revista e atualizada. Sao Paulo: RT, 2013. 
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cos milionari os, pratica de atos estatais desviados de suas finalida

des, participayao ilicita de agentes publicos e, espccialmente, de 

:lgentes politicos. Proibir que a sociedade tenha acesso ao COllte

udo de tais acordos seria priva-la, em ultima analise, nao apenas da 

garantia constitucional de participayao de gestâo publica, mas do 

proprio contrale dos atos estatais. Em outras palavras, valorcs repu

blicanos estio em jogo c parece decorrer dai o interesse da socic

dade em acompanhar o descnralar do feito, sempre observado, 

evidentementc, o prindpio da inocencia. Foi assim, inclusive, no 

caso do julgamento da A<;ăo Penal 470, em gue o Supremo Tribu

nal Federal, nada obstante a existencia de informayoes cobertas 

pelo sigilo, deu publicidade ao julgamento, com grande interesse 

da sociedade em seu acompanhamcnto. 

o mesmo ocorre no presente fcito. Clara que isto l1aO signi

fiea relegar o colaborador 11 propria sorte. Ha mecanismos proces

suais para il11pedir quc, na medida do possivel, a intimidade e a 

il11agem do colaborador sejal11 prejudicadas, tais como: (i) a restri

yao ao acesso aoS dados pessoais do depoimento do eolaborador 

(riscando os dados C0l110 endereyo, numero de doeul11entos, etc.), 

(ii) a nao gravayao das audiencias judiciais Cl11 gue os colaborado

res pres tem depoil11ento ou que seja desfocada a câmara; (iii) a 

proteyăo policial do colaborador, caso sofra alguma allleaya, (iv) ate 

mcsmo a illclusăo, se for o casa, em program as de protcyao de tes

temunh~s etc. Isso sem prejuîzo de outras l11edidas gue se mostrem 

necessarias ao longo da persecuyăo, gue podcm ser solicitadas pela 

colaborador, pelo Ministerio Publico ou dccretadas de oficio pelo 
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Juizo. Com isso, busca-se, no caso concreto, o eguilibrio entre o 

intercsse social de acesso aos autos C0111 a preservac;:~o da intimi

dade e da imagem do colaboradar. 

Por fim, tem-se gue tambem nao se justifica, em outra ver

tente, eventual sigilo decorrente da medida cautelar de afasta

mento de sigilos fiscal e bancârio gue instrui a denuncia. 

Com efeito, deve prevalecer na especie o interesse publica de 

amplo conhecÎmento dos fatos, uma vez gue se trata de condutas 

praticadas por parlamentar federal, envolvido 110 desvio de verbas 

publicas. Tratando-se de pessoa publica, guanto mais de um parla

mentar federal, o interesse 1 privacidade deve ceder ante o inte

resse maior de conhecimento dos fatos pela sociedade. 

Novamente, cabe trazer a colac;:ao o precedente da Ac;:ao Pe

nal 470; na gual foi dada ampla divulgac;:ao JOS fatos tratados e a 

todos os dados subjacentes, nada obstante a existencÎa de informa

r;oes cobertas pelo sigilo. 

5. Possibilidade de altera~ao do rol de testemunhas 

Diante da contingcncia de existirem tratativas em curso com 

reus e investigados do complexa investigat6rio cognominado 

Operar;ăo Lava Jato, COI11 a possibilidade da celebrayăo de acordos 

de colabarac;ăo premiada gue tangenciem os f..1tos subjaccntes ilS 

imputac;oes deduzidas na denuncia, o Ministerio Publico Federal 

reserva-se, perante esse Eg. Tribunal, o direito de promover altera-
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văo no rol de testemullhas, a fim de contemplar a tomada de de

poimento em juîzo de eventual novo coIaborador. 

Em face do exposto, o Procurador-Geral da Repu

blica requer: 

(1) o processamento da avăo penal ora proposta, instruida dos 

anexos documentos, Ila forma da legislavao de regencia, observada 

a rcssalva precedente sobre a possibilidade de adita111ento do rol de 

teste111unhas; 

(2) o reconheci111ento da conexao entre as imputavoes verti

das em face do congressista e as vertidas em face de seus filhos, 

com o processa111ento simultâneo; 

(3) o reconhecimento da ausencia de conexăo entre as il11pu

tavoes v.ertidas em face do congressistas e as correspondentes as 

demais pessoas citadas na denuncia, com remessa de copia da den

uncia ao ]uizo da 13a Vara Federal de Curitiba, para ador;;:ao das 

providellcias reputadas cabiveis, ell1 primeiro grau de jurisdi(ao; e 

(4) o levantamento do sigilo dos autos, illclusive dos acordos 

de colaboravao premia da gue instruem a dcnuncia oferecida. 

Brasilia (DF), 22 de outubro de 2015. 

1fo~ ~~o !Barros 
Procura~or-Gcral da Republica 
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CERTIDĂO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Sec,:ao a 
estagiăria Marcela Guimaraes Peixoto, RG/RE 
2606.383, e recebeu midia digital contendo as 
seguintes c6pias: do despacho de 29 de junho de 
2015 e as petic,:oes W 32114/2015 e W 32306/2015 
do processo em epigrafe. 

{d4Vf/~(]/0M fo..---
RG/RE f606.383 

Brasilia, 20 de agosto de 2015. 

w,ffi.1'1NS' FERRElRA 
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INQ3997 

CERTIDAO 

Certifica que foram feitas c6pias de seguran~a das midias acostadas 
as folhas 430, 435, 472, 651, 751, 777, (2) 813, 832 e 852. 

Brasilia, 10 de setembra de 2015. 
·t -

ROBERTA BORGES DE BARROS 
Matricula 2419 
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INQ.3997 

CERTIDĂO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se"ao 
a estagiaria Marcela Guimaraes Peixoto, RG/PE 
2.606.383, e recebeu midia digital contendo as 
seguintes c6pias: petiyoes N° 4440812015, 
3900112015,32306/2015,18996/2015,17248/2015 
e 12260/2015 do processo em epigrafe. 

Brasilia, 08 de etembro de 2015-\ q h :;:'min. 
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CERTIDÂO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta se9ao o 
advogado Făbio Pires Fialho, OABIDF 34.141, e recebeu 
midia digital contendo c6pia integral dos 3 volumes ate a 
fi. 863 e midias do referido processo. 

Brasilia, 14 de setembro de 2015- 14h50min. 

~r D ~. iJRRE1RA 
Matricu a 2190 
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CERTIDĂO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se\;iio o 
Sr. Felipe Tonissi Lippelt, OAB/DF 13321-E, e 
recebeu copia fisica da peti\;iio n° 44408/2015 do 
referi do processo. 

OABIIb 13321-E 

Brasflia, 28 de setembro de 2015 - tL hJlt min. 

vi Denis ~ira 
Matrfcula 2190 
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CERTIDĂO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se"ăo o 
Sr. Felipe Tonissi Lippelt, OAB/DF 13312-E, e 
recebeu midia digital contendo copia integral dos 3 
volumes ate fis. 864, incluindo as midias do referido 
processo. 

OAB/DF 13312-E 

Brasflia, 29 de setembro de 2015 -~ h oomin. 

Ma ieula 2190 
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CERTIDÂO 

Certifico que retifiquei autua<;ăo destes autos para incluir os 
denunciados Nelson Meurer Junior e Cristiano Augusto Meurer. 
Certifico, outrossim, que apcnsei a estes autos a documenta<;ăo 
que acompanhou o protocolado n° 54518/2015 a fls. 867, 
formando os apensos 1 e 2. 
Brasilia, 23 de outubro de 2015 . 

reira 

TERMO DE CONCLUSÂO 
Fa<;<> estes autos concluSO~2};;ntîssimO(a) 
Ministro(a)·Relator(a). '\ < r 

Brasîlia,d:::G'e de 201;> 

DENIS ~RREIRA 
M tiC 

Senhor(a) 

~ 

TERMO DE VIST A / J 
Fac;o vîsta destes autos ao Exmo. Sr. Procuraior-Gera' ,a Republica. 

Brasilia,~dc No~~2015. 

FABIANO DE AZEVEDO I OREIRA 

MatriCUI!. 5 
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MINISTERlO PlJBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 

DCJ/SUBGDPIPGR - DlVISĂO DE CONTROLE JUDlCIALlPGR 

TERMO DE DISTRlBUI<;:ĂO E CONCLUSĂO DE AUTO JUDICIAL 

Procedi fi distribuis;ao/concIusao do presente feito, conforme informas;oes abaixo: 

Numero do Auto 

Etiqueta 

Data da Vista: 

Data da Entrada: 

Motivo da Entrada: 

Urgente: 

!nformas;oes da ConcIusao 

Oficio: 

Tipo de Vinculo: 

Motivo: 

Forma de Execuvao: 

Data: 

Responsavel: 

3997 

STF-INQ-3997 

24/1 1/2012 00:00:00 

24111/201517:11:29 

Parecer 

Nao 

GABPGR-GT LA VA JA TO 

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

Titular 

Oficio Titular 

Conclusao Automatica 

24/11/201517:23:02 

Bianca Costa 

Brasilia, 24/1 1/2015 17:23:02. 

\ 
Responsa ela concIusao do auto judicial 
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TERMO DE RECEBIMENTO 

Certifica que, nesta data, recebi os autos do Excelentissimo 
Senhor Procurador-Geral da Republica. 

Brasilia, ţ"J20;[2 .~ 
Magda EII~eira - Matricul. n' 1831 

Se~âo de Atendimento Presencial 

STF/SPOC 
~.J.i-'20J1)s 12h§ 
q OS auk>s \ti~apensOJ 
e __ ~ fIIII!) COOl O (al 

-====--_que segue 
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TERMO DE ./UNTADA 
JUllto a estes autos o rrotocolado de n° G Q. 65:) /20 1.5 
que scgue. ----- -

Hrasflia, _ 3 ~ ~ de 201S. 

ROBERTA BORGES DE 13ARROS 
Matricula 2419 
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Av. Nave de ..Julho, 4939 - 13° Ardar - TorT'e B..Jropa 
..JardirTl Pau5te - 580 Paulo/SP - 01407-200 
TeI./Fax: 11 3064-1314 
vVvvvv.2l'Tlpbc,oom.br 

Peresi. Braun & Caslilho 

AdvogadclOl AaSOCiedOg~:? 

.-r 
EXCELENTfsSIMO SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI DESTE COLENDO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

I"guerito Polidal "2 3997 - STF 

RE "2 OOZ7/Z01S-1-DPF 

SUnrAlTln Tribunal Federal 

01/12/2015 16:17 0062653 

1 11111111111 111111111111111111 

OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO e ILDEFONSO COLARES 

FILHO, ja qualificados nas autos em epfgrafe, vem il presen~a de Vossa Excelencia, por sua 

advogada que esta subscreve, requerer a juntada do substabelecimento anexa. 

Termos em que, 

Requer deferimento . 

De Saa Paulo para Brasflia, em 26 de novembro de 2015. 

.~ 

TA CESTARI FERREIRA 

OAB/SP 248.617 
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Av. Novede.....lUho, 4939- 13"Anc:icr-TorreEurope 
..Jerdim Paulista - Săo PauIo/SP - 01407-200 
TeL/Fax: 11 3084-1314 
www.zrnpbc.com.br 

SUBSTABELECIMENTO 

Substabele~o, com reserva de iguais para mim, aos advogados FREDERICO DONATI BARBOSA E 

BRIAN ALVES PRADO, brasileiros, o primeiro casado e o segundo solteiro, inscritos na 

Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, respectivamente, sob os 

numeros 17.825 e 46.474, bem assim os academicos do cursa de Direito FEUPE TONISSI 

lIPPELT, CL6vIS HENRIQUE MARTINS PIMENTEL e LARISSA RODRIGUES DE SOUSA CAIXETA, brasileiros, 

solteiros, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, 

respectivamente, sob os numeros 13.312/E, 15.057/E e 15.072/E, todos com escritario 

profissional no SHS quadra 6, conjunto A, bloco C, salas 1505/1506, Complexo Empresarial 

Brasil 21, Asa Sul, Brasflia/DF, telefone (61) 3202-0993, fax (61) 3039-5663 os poderes a 

mim conferidos por OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO e ILDEFONSO COLARES FILHO, 

para representă-los nos autos do Inguerito n2 3997 (RE n2 27) - em trâmite perante a 

Colendo Suprema Tribunal Federal • 

Sâo Paulo, 26 de novembro de 2015, 

" 

~ 
TA CESTARI FERREIRA 

OAB/SP 248,617 
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TERMO DE JtJNTADA 
Junta a estes aulos o prolocolado de n° .. .6..3_Q,3::).- _l2015 

que segue. rl.O/l'Ao-A O" ~ 
BrasOia, _':) de ==V-'~ de 2015. 

1---
ROBERTA BORGES DE EARROS 

MatrÎ<cula 2419 
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Suprema Tribunal Federal 

03/12/2015 16:36 0063237 

111111111111111111111111111111111111111111 1 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da Republica 

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

N° 261180/2015/GTL]-PGR 
Inquerito n. 3997/DF 
Relator: Ministro Teori Zavascki 

Em complemento a documentayao ja carreada por ocasiao 

do oferecimento da denuncia, o PROCURADOR-GERAL DA 

REPUBLICA requer a juntada aos autos dos elementos que se

guem em anexo: (i) pen drive contendo arquivos correspondentes 

as gravayoes audio-visuais dos depoimentos de colaborayao de 

Cados AJexandre de Souza Rocha (Termo de Colaborayao n° 6), 

Rafael Ângulo Lopes (Termo de Colaborayao n° 19) e Ricardo 

Pessoa (Termos de Colaborayao nOs 9 e 15); (ii) copia do Termo de 

Declarayoes Complementar n° 13 do colaborador Paulo Roberto 

Costa; e (iii) via original do termo de declara<;:oes prestadas por 

Cados Alexandre de Souza Rocha em 18.09.2015. 

Vale registrar que as acordos de AJberto Youssef e Paulo Ro

berto Costa ja foram tornados public os, de modo que as defesas 

podedo acessar diretamente, nos autos subjacentes, os arqmvos 
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~PG~R~ ____________________________________ ~In~g~3~9~97 ~ 

correspondentes as grava<;:oes audio-visuais dos respeetivos depoi

mentos de coJabora<;:âo. 

Vale ainda registrar, por fim, que aJgumas das declara<;:oes 

prestadas pelos colaboradores, posteriormente a homologa<;:âo dos 

respectivos aeordos, tanto na Poli eia Federal como no Ministerio 

Publico Federal, nâo foram gravadas em sistema audio-visual, in

clusive em razao da inviabilidade, ao tempo, de assim se proceder. 

TaI ocorreu, por exemplo, com as declara<;:oes prestadas por Carlos 

Alexandre de Souza Roeha em 18.09.2015 (fls. 04/05 do Apenso 

01), por Rafael Ângulo Lopes em 15.09.2015 (fls. 08/11 do 

Apenso 01) e por Alberto Youssef em 04.07.2015 (fls. 76/77 do 

Apenso 01). Evidentemente, essa situa<;:âo nao acarreta qualquer 

vicio as diligencias, sendo certa que sempre ha a sua devida for

maliza<;:ao atraves de termo proprio, que e lido e assinado por to

dos os presentes, sobretudo pelo declarante e por seu advogado. De 

resto, e certo que os eolaboradores deverăo ser ouvidos em Juizo, 

durante a instru<;:ao da a<;:ao penal, ocasiao em que poderăo ser 

questionados, pelas partes e pela Magistrado condutor do atos, so

bre todos os aspectos reputados relevantes para o esc1arecimento 

dos fatos versados nos autos . 

Brasilia (DF), 2 de dezembro """''<.cV 

Rodrigo Janot onteiro de Barros 
Proeurador-Geral da Republica 
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MINISTERlO PUBLiCO FEDERAL 
Procuradoria-Gcral da Rcpttblica 

TERMO DE DECLARA<::OES 
CARLOSALEXANDREDESOUZAROCHA 

Aos dezaito dias do mes de setembro de 2015, na Prouradoria da 
Republica no Rio Grande do Norte, presente o Procurador da 
Republica Rodrigo Telles de Souza, integrante do Grupo de 
Trabalho instituido pela Procurador-Geral da Republica por meio 
da Portaria PGRJMPU n° 3, de 19/0112015, observando-se todas 
as cautelas de sigilo e prescric;:oes da Lei 12.850/2013, na 
presenc;:a da Defensora Publica Federal Lorena Costa Dantas 
Melo, realizau-se a oitiva de CARLOS ALEXANDRE DE 
SOUZA ROCHA, ja qualificado na investigac;:ao, o qual 
renunciou, na presenc;:a de sua defensora, ao direito ao silencio, 
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 
§14 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013. Indagado sobre entregas de 
dinheiro ao Deputado Federal Nelson Meurer, em 
complemento ao Termo de Colaborac;:ao n. 06, afirmou: QUE o 
depoente efetuou entregas de dinheiro no Hotel Curitiba Palace, 
em Cufitiba, no ano 2010, as quais eram destinadas a NELSON 
MEURER; QUE o depoente nao entregou os valores em especie 
diretamente a NELSON MEURER; QUE as quantias foram 
entregues a um filho de NELSON MEURER; QUE, mostrada a 
foto de NELSON MEURER JUNIOR, em anexo, o depoente 
reconhece que entregou o dinheiro a tai pessoa; QUE NELSON 
MEURER JUNIOR, na foto, esta apenas mais velho do que na 
epoca das entregas de valores em especie; QUE, mostrada a foto 
de CRISTIANO AUGUSTO MEURER, em anexo, o depoente 
afirma que nunca entregou dinheiro a tai pessoa; QUE essas 
entregas de dinheiro foram feitas de carro, tendo o depoente 
saido de Balneario Camboriu e ido para Curitiba em veiculo 
pr6prio; QUE o depoente foi entregar dinheiro em Brasilia, no 
apartamento da SQS 311, entre os anos de 2010 e 2012; QUE em 
2010, por ser um ano de eleic;:ao, o depoente foi entregar dinheiro 
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em Brasilia umas quatro ou cinco vezes, ocasi5es em que 
estavam varios deputados do PARTIDO PROGRESSISTA 
reunidos; QUE essas entregas ocorreram em curto espac;o de 
tempo; QUE em 2011 e 2012 foi poucas vezes entregar dinheiro 
em taI apartamento; QUE o ness a epoca o depoente ia a Brasilia 
entregar dinheiro em outros locais, a pessoas diversas; QUE 
nessa epoca o depoente ia a Brasilia tambem vender relogios; 
QUE o depoente normalmente ia a Brasilia de aviao, pela 
companhia aerea TAM. Nada mais havendo, encerrou-se o 
presente termo, assinado por todos os presentes. 

MEM RO DO MINISTERIO PUBLICO: 

Rodrigo Telles de Souza 

DEFENSORA PUBLICA FEDERAL: 

Lorena Costa Dantas Melo 

2 de 2 

11
07

35
90

74
7 

In
q 

39
97



'. . 

• 

• 

~J(j-P 
(J \~ 

IS"" M~o Schiefler Fantes / 

MlNISTERIO PUBLICO FEDE.I.~.LJ 
PROCURADORIA-GERAL DA REpUBLI A 

! 

TERMO DE D'ECLARA<;ols N° 13 
PAULO ROBERTO COSTA 

Juiz InslMor 
Gab. inistro TeM Zavasekl 

Aos onzedias do mes de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
Republica no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
Republica Făbio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justi<;a Sergio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituîdo pela Procurador
Geral da Republica atraves da Portaria PGRJMPU n° 3, de 
19/01/2015, foi realizada, conrorme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisao do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescri<;oes da Lei 
12.850/2013, na presen<;a dos advogados Joao Mestieri, OAB/RJ 

· n° 13.645; Joao de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte AlegrelPA, casado, filho de Paulo Bachmijlln 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 01/0111954, 
engenheiro, carteira de identldade n° i708889876 - CREAlRJ, o 

· qual declarou: QUE renuncia, na presen<;a de seu defensor, ao 
direito. ao silencio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 40 da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarante eseu defensor autorizam expressamente e ;t 
estao cientes do registro audiovisual do . presente ato de 
colabora<;ao em midia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), alem do regisrro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 40 da 
Lei n° 12.850/2013, os quais serao,' ao final do ato, devidamente 

· ·lacrados e· custodiados· pelos' representantes do Ministerio· Publico 
ora presentes, os quais ficarao responsăveis pela guarda, cust6dia 
e preserva<;ao do sigilo das informa<;oes, e ulteriormente serao 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado sobre os 
fatos narrados no Termos de Colabora<;ao n. 13 e' 68 do proprio 
depoente enos Termos de Colabor?<;ao n. 03, 17, 26, 37 e 49 
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de Alberto Youssef, afirmou o seguinte: QUE pouco antes de 
Jose Janene ficar doente, quem assumiu o p el de lider do PP 
em rela~ao ao esquema de corrup~ao na petr6bras foi o Deputado 
Federal Mărio Negromonte; QUE cabia adlider do PP realizar a . 
reparti~ao dos valares arrecadados ilicitamente; QUE Alberto 
Youssef ja trabalhava, desde a epoca de Jose Janene, realizando 
contatos corn as empresas, recolhendo dinheiro ilicito e 
repassando os valores ilicitos a politicos; QUE Alberto Youssef 

· continuou desempenhando a mesma fun~ao quando Mărio 
Negromonte assumiu a lideran~a do PP; QUE participavam das 
reuni5es corn Mario Negromonte para tratar de repasse e 
distribui~ao de valores ilidtos os deputados federais Nelson 
Meurer e· Joao Pizzolatti; QUE Jose Janene conseguia manter 
certa coesao no PP; QUE, quando Mărio Negromonte assumiu a 

· lideran~a do PP, ele nao conseguiu manter essa coesao, tendo 
surgido um outro grupa dentro' do partido, formado pelos 
senadores Ciro Nogueira e Benedito de Lira, bem coma pelos 
deputados federais Arthur de Lira, Aguinaldo Ribeiro e Eduardb 
da Fonte; QUE esse ultimo grup o era liderado pelo senado Ciro 
Nogueira; QUE, por voIta do final de 2011 e do inicio de 2012, o 
grupa do senador Ciro Nogueira assumiu a lideran~a do PP em 
rela~ao ao esquema ilicito na Petrobras; QUE esse grupa nao 
confiava em Alberto Youssef, porque achavam que ele nao fazia 
os repasses de dinheiro de forma equânime, priorizando o grup o 
de Mărio Negromonte; QUE o grupa de Ciro Nogueira 
conversou corn o depoente e disse que iria apresentar uma outra 
pessoa para desempenhar a fun~ao de Alberto Youssef; QUE o 
depoente nao se apas a issd;' QUE b depaente informou ii 
situa~ao a Alberto Youssef; QUE Alberto'Youssef encarou a su~ 
substitui~ao corn naturalidade; 'QUE o grupo de Ciro Nogueira 

· apontou a pessaa de Henry Hoyer de Carvalho para substituir 
Alberto Youssef; QUE o depaente ja conhecia Henry Hayer, o 
qual e empresărio no Rio de Janeiro e havia sido assessor do 
senador Ney Suassuna; QUE o depoente era amigo de Henry 
Hoyer, masa indica~aodo namedele.naopartiu do depoente; 
QUE o depoente nao sabia que Henry Hoyer fazia o tipa de 
servi~o prestado por Alerto Youssef, sabendQ apenas que ele era 
empresărio do setor de telemarketing; Q o depoente trabalhou 
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corn Henry Hoyer apenas nos primeiros meses e 2012, ate a sua 
saida da Petrobras em abril desse ano; QUE, depoente năo sabe 
se, ap6s sua saida da Petrobras, Henry Hoyer continuou 
trabalhando para o PP; QUE o endere<;o da casa de Henry Hoyer 
e o que consta da agenda do depoente, apreendida pela Policia 
Federal, em pâgina que contem o nome "Henry" e a indica<;ăo 
"Rua Helio Mauricio, n. 125, Condoniînio Jardim Ibiza (ATRAS 
DO SHOPPING BARRA GARDEN)"; QUE· a substitui<;ăo de 
Alberto Youssef por Henry Hoyer gerou problema, porque as 
empresas que atuavam no esquema, que trabalhavam hâ anos 
corn Alberto Youssef, năo tinham confian<;a em Henry Hoyer; 
QUE por isso repasses de valores e percentuais chegaram a ser 
suspensos; QUE o depoente chegou a particip ar de uma reuniăo 
na casa de Henry Hoyer, na qual estavam presentes Ciro 
Nogueifa, Arthur de Lira e Eduardo da Fonte; QUE na epoca 
Mârio Negromonte era Ministro das Cidades; QUE Mârio 
Negromonte . deixou o Miriisterio e, em seu lugar, assumiu 
Aguinaldo Ribeiro, o que deI,Ilonstra a ascensăo do grupa de Ciro 
Nogueira dentro do PP; QUE,mostrada a agenda do depoente 

. apreendida pela Policia Federal, na parte em que consta uma lista 
de siglas acompanhadas de nUmeros, ele ressaltou que copiou a 
referida lista de uma tabela que se encontrava no escrit6rio de 
Alberto Youssef; QUE normalmente Alberto Youssef năo 

apresentava ao depoente essas tabelas de repasse de valores; 
QUE o depoente copiou a tabela para ter uma no<;ăo do quehavia 
sido repassado a agentes politicos, que viviam perturbando o 
depoente; QUE, esclarecendo as siglas, afirma que: "5,5 Piz" 
significa cinco milh6es e meio de reais pagos a Joăo Pizolatti; 
"5,0 Ma", significa cinco milh5es e meio de reais pagos a Mârio 
Negromonte; "5,3 Pe" significa, cinco milh6es e trezentos miI ra 
pagos a Pedro Correa; "4,0 Nel{' significa quatro milh5es de reais 
pagos a Nelson Meurer; "1,0 Bl" siginifica um milhăo de reais 
pagos a Benedito de Lira; ','7,5 Pnac" significa sete milh5es e 
meio de reais pagos ao diret6tio nacional do PP; "0,56 Adv Pizz" 
significa ,quinhentos e sesselltarnil reais pagos a advogados.de 

. Jo.1o Pizzolatti; "1,0 PB" significa um milhăo pago a Paulo 
Bernardo para a campanha de Gleisi Hoffmann ao Senado; "0,3 
Tvian" significa trezentos miI reais pa a Tiăo Viana; "0,5 
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WR" significa quinhentos miI reais pagos a senador Valdir 
Raupp, esclarecendo que usou letra W porq acreditava que o 
nome do parlamentar em questao seria se crevia Waldir e nao 
Valdir; "2010 (pp 28,5)" refere-se, apro' adamente, o total dos 
valores repassados ao PP eJ1l 2010; QUE esses valores foram 
pagos no ano de 2010, tendo sido retirados do caixa de propina 
do PP; QUE o escrit6rio no qual o depoente encontrou a tabela 

· em questao era a sede da GFD Investimentos; QUE conheceu a 
pessoa de nome Ediel na carceragem da Policia Federal, sabendo 
se tratar de uma pessoa que tem empresas no Rio e tinha contato 
corn o doleiro Chater, do Posto da Torre em Brasilia; QUE nao 
conhece a pessoa de Ivan Vernon; QUE nunca tratou corn 
assessores parlamentares do PP sobre o repasse de valores ou 
percentuais; QUE sempre tratava do assunto corn lase lanene, 
Mario Negromonte, Ciro Nogueira, Arthur de Lira e Eduardo da 
Fonte; QUE, quando lase lanene era vivo, ele as vezes era 
acompanhado pelo assessor parlamentar loao Caudio Genu, que 
nao tinha qualquer poder de decisao; QUE depois do escândalo 
do Mensalao, no qual loao Claudio Genu foi envolvido, ele 
desapareceu; QUE, quando havia atrasa nos pagamentos feitos 
pelas empresasdo cartel, um dos lideres do PP cobrava do 
depoente; QUE, quando' isso' ocorria, lase . lanene e, 
posteriormente a doen~a deIe, Albeito Youssef ial11 cobrar junto 
as empreiteiras envolvidas; QUEquem mais atrasava 

· pagamentos de repasses era a AI'tdrade Gutierrez; QUE ja esteve 
nos apartamentos funcionais dos' deputados federais Mario 
Negromonte e loao Pizzolatti para tratar de assuntos relacionados 

· ao esquema ilicito ora narrado; QUE nunca esteve no 
apartamento funcional de Pedro Correa ou na residencia deIe ein 
Pemambuco; QUE nunca esteve na residencia de Nelson Meurer; 
QUE conheceu Luiz Argâlo, entao deputado federal, no escrit6rio 
de Alberto Youssef onde funcionava GFD Investimentos; QUE 

. encontrou muitas vezes Luiz Arg610 no escrit6rio de Alberto 
Youssef, mas nunca se reuniu corn ele; QUE nunca esteve na 
residencia de Luiz Argâlo;. QUEnllllcaesteve na residencia do 
ex-deputado federal Andre Vargas; QUE chegou a ver Andre 
Vargas algumas vezes conversando corn Alberto Youssef; QUE 
Jose Mentor esteve na Petrobras umas d s vezes para tratar corn 
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o depoente de um assunto do gual nao se recor a; QUE conhece 
Bemardo Schiller Freiburghaus, o qual fcii apresentado ao 
depoente por Rogerio Araujo; da Odebrdht;' QUE Bernardo 
Freiburghaus foi guem abriu conta bancru1a para o depoente na 
Suir;a; QUE essa conta era utilizada para receber repasses de 
valores da Odebrecht; QUE conheceu Zwi Scornick na decada de 
1990, guando ele representava uma empresa inglesa chamada 

· Solar, gue fornecia turbinas a gas; QUE nao conhece Julio 
Fermann; QUE conheceu Glauco Colepicolo Legati, que era 
gerente da area de engenharia e servir;os (diretoria de Renato 
Dugue), sendo responsavel pela construr;aoda Refinaria Abreu e 
Lima; QUE nao tem conhecimento do envolvimento de Glauco 
Colepicolo Legati corn as empresas do esguema de corrupr;ao na 

cki 

· Petrobras; QUE conhece Eduardo Gouveia, o qual era advogado 
do genrodo depoente; QUE Eduardo Gouveia prestou seririr;os 
ao depoente depois de sua saida da Petrobras, no âmbito da 
empresa Costa Global; QUE Eduardo Gouveia esteve corn o 
depoente e Femando Baiano em Liechteinstein para abrir uma 
conta bancaria; QUE Femando Baiano tinha conta no mesmo 
banco em gue o depoente iria abrir a conta bancaria; QUE 
Femando Baiano iria repassar valores ao depoente, referentes a 
repasses ilicitos da empresa Andrade Gutierrez, bem coma 
valores relativos a propina para gue o depoente nao atrapalhasse 
a compra da Refinaria de Pasadena (EUA) pela Petrobras; QUE 
CIăudio Lima era representante da Skanska, tratando corn' o 
depoente sobre quest5es relativas il. empresa; QUE Oaudio Lirna 
era muito ligado a Waldernar Costa NetO; but: iliiocollhete' il 
ernpresa Cârnara Vasconcelos; QUE 'conhece Mario Barbosa 
Beltrao, empresărio de Pemarnbuco gue tinha contratos de d 

· rnanutenr;ao de guindastes corn a Petrobras na Bacia de Carnpos; t;:Yl. 
QUE Mario Barbosa Beltrao era ligado a Hurnberto Costa, tendo 
feito pedido de um milhao de reais para a campanha de 
Humberto Costa ao senado em 2010, conforme ja relatado ern \ 
termo de colaborar;ao; QUE conhece Jorge Luz e Bruno Luz, gue 
sao pai e .. filho;QUE Jorge Luz e umlobista da·.Petrobras bem . 
antigo; QUE, rnostrada ao depoente a agenda de sua propriedade 
apreendida pela Policia Federal, e ecificarnente na pagina gue 
contem os registros "QG fechand "2,5", "-300 partido", "-300 
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PR", "+600", esclareceu que a anota<;ao se r ere a um debito de 
· repasse em atrasa da empresa Queiroz Gal~ o; QUE o depoente 
entrou em contato corn a pessoa de tlefonso; da Queiroz 
Galvao, para resolver. a pendencia; QU conhecia o deputado 
federal Francisco Dorneles, mas nunca tratou .com ele sobre o . 
esquema de corrup<;ao na Petrobras; QUE o PP colocou 
Francisco Domeles coma presidente de honra em razao da sua 
respeitabilidade no meio politico, mas· ele nao atuava 
efetivamente coma lideran<;a do partido, figurando coma uma 
"Rainha da Inglaterra"; QUE nao conhece o deputado federal 
Gladson de Uma Cameli; QUE o deputado federal loao Leao 
participou uma ou duas vezes de reuni5es referentes ao esquema 

· ilicito no apartamente de Mario Negromonte; QUE nao conhece 
o deputado federal Roberto Pereira de Brito; QUE nao teve 
contato corn o deputado federal Joao Sandes JUnior; QUE nao 
conhece o deputado Waldir Maranhao. Cardoso; . QUE os 
deputados lase Otâvio Germana e Luis Fernando Ramos Faria 
nao participavam das reuni5es do PP, tendo ambos se limitado a 

· encaminhar ao depoente um pleito de contrata<;ao da empresa 
Fidens. pela Petrobras, o qual foi tratado em termo de colabora<;ao 
especifico; QUE nao conhece o deputado federal Dilceu Joao 
Sperafico; QUE nao conhece o ex-deputado federal Roberto 
Teixeira; QUE conhece o deputado federal Julio Luiz Lopes, o 
qual foi secretârio de transportes do Rio de Janeiro, maS ressalta 
que nada sabe sobre possivel envolvimento deIe no esquema de 
corrup<;ao da Petrobras; QUE nao conhece o deputado federal 
Gerânimo Pizzolotto Goergen; QUE nao conhece o deputado 
federal Alfonso Hamm; QUE nao conhece o deplitado federal 
Luiz Carlos Henze; QUE nao conhece o deputado federal Renato 
Molling; QUE nao conhece o deputado federal Vilson Luiz 
Covatti; QUE nao conhece o· deputado federal Carlos Magno 
Ramos; QUE nao conhece o deputado federal Mis'ionario Jose 
Olimpio; QUE nao c6nhece o depiitado federaltâzaro B6telhd 
Martins; QUE conhece a deputada feralAline Correa, por ser 

· filha de. Pedro Correa,.mas.odepoehte i1Uhtatrato.u.com ela .. 
sobre o esquema de corrup<;ao na Petrobras; QUE, depois que o 
depoente . saiu da Petrobras, em abril de 2012, os deputados 
federais Simao Sessim e Eduardo da nte e o senador Ciro 
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Nogueira visitaram o escritario do depoente na emp esa Costa 
Global; QUE na ocasiao Simao Sessim solicito que o depoente 
intermediasse a contratar;:ao de uma empresa;de transportes por 
outras empresas privadas; QUE nerihumakontratar;:ao acabou 
sendo efetivada; QUE o fato foi tratado em e-mail do deputado 
federal Simao Sessim enviado ao depoente em 2013; QUE Simao 

. Sessim tem base eleitoral em Nilapolis e e ligado ii Escola de 
Samba Beija-Flor; QUE, por voIta de 2011, recebeu uma 
homenagem de Deputados do PP, realizada em um restaurante 
em Brasilia, dentre os quais estavam presentes corn certeza 
Mărio Negromonte, Simao Sessim, Benedito de Lira; QUE, 
salvoengano, tambem estavam presentes os' Deputados Aline 
Correa, Pizzolatti, Nelson Meurer, Arthur de Lira, Luiz Femando 
de Ramos, Eduardo da Fonte; QUE nessa ocasiao recebeu de 
presente um rel6gio Rolex; QUE nao sabe precisar quem 
comprou o re16gio; QUE ahomenagem foi feita porque o 
depoente era o ''homem do Partido dentro da Petrobras". Nada 

. mais havendo sobre esse tema especifico, encerrou-se o presente 
termo, que, lido e considerado conforme, foi .assinado pelos 
presentes. 

/):'-'l~ ~ 
Făbio Magrinelli Coimbra 
Procurador da Republica 

~G---': _~-=-:/~ 
S' una Cabra ernan(les 

Promotor de Juţti-;al\ . 

-uAtJ~ 
odrigo TelleS de ouza 
ocurado da Re 'blica 
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Joao Mestieri ). 
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Advogado (OAB/RJ DO 13.6 ) 
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Joao de Baldaque D. Coelho Mestieri 

Advogado (OAB/RJ o. 171466) 

. ROdolf~~~iieri 
Advogado (OAB/RJ 0.174432) 
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Secretaria Judiciaria 

Seyâo de Atendimento Presencial 

CERTIOĂO 

Petiyăo n. 63.237/2015 

Certifico e dou fe que, no dia 3/12/2015, fiz o recebimento da petic;;ăo 

protoc~~ nnuummEero em epigrafe, acompanhada de um pen drive. Eu, 

~ Kătia Cronemberger, tecnico judiciărio, 

subscrevi. Sec;;ăo de Atendimento Presencial. 
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3.997 

CERTIDAO 

Certifico que apensei a estes autos a 
A~ăo Cautelar 3.826. 

Brasilia, 3 de dezembro de 2015. 

1---' 
Roberta Borges de Barros 

Matricula 2.419 

TERMO DE CONCLUSĂO 
Fa~o estes autos condusos ao (a) Exeelentfssimo(a) Senhor(a) 

1. Ministro(a) Relator (a) 
Br~..3-__ de ~~ de 2015 

ROBERT A BORGES DE BARROS 
Matrieula 2419 
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INQ 3997 

CERTIDÃO 

Certifico que foi feita cópia de segurança do pen drive acostado à 
folha 1.008. 

Brasília, 04 de dezembro de 2015. 

r· 
ROBERTA BORGES DE BARROS 

Matrícula 2419 

STF/SPOC 
Em../Q.I.L.2.J20 IS,as IS h.21 
reOOJj os autos~~a_ 
e-=- junladas por liIha) com o la) 
d,qa: M 0 que~. 

/ã?''btCj'NV 
SOlvidCt{iEstagitlrio-Ma'r1cula 
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TERMO DE .JUNnUA 
Junto a estes autos o protocolado de ,,0 6:5 -463 
que segue. JIA I ~O 
Brasília, __ 11_ de ~rfu.""'" de 20]5 . . . ~ 

ROBERTA BORGES DE BARROS 
Matrícula 2419 

~ ,'-' • " I .,)'" ... 
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Av. Nove de ....uho, 493S - 130 Andar - Torre E:I..ropa 

..JardmPa..J~sta-SãoPeulo/SP-01407-200 

TeI./Fax: 11 3064-1314 
............... .zmpbc.com.br 

Zanolde de Moraes Peres i. Braun & Castilho 

AdvOlOledoB Assoolados 

EXCELENTíSSIMO SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI, DO. RELATOR DO INQUÉRITO Nº 

3.997/DF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL supremo Tribunal ~edere! 
04/12/2015 14:53 0063463 

c9 Inquérito Policial nº 3997 - STF 

RE nº 0027/2015-1-DPF 

1 . .11111111111111111111111111111111111111 

OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO, já qualificado nos 

autos em epígrafe, por sua advogada que esta subscreve, vem, informar que a Queiroz Galvão 

Tecnologia em Defesa e Segurança S/A mudou-se para o endereço localizado na Rua da 

Assembléia, nº 10 - 40º andar - Sala 4014 .~ C);P 20011-901, Centro - Rio-· de Janeiro/RJ, 

empresa na qual permanece exercendo o cargo de diretor executivo. 

Termos em que, 

requer deferimento. 

São Paulo, 03 de setembro de 2015 . 

. ~ 
ATA CESTARI FERREIRA 

OAB/SP 248.617 11
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TERMO DE JUNTADA 
J unto a estes autos o protocolado de nO í)",,) 56 4 120 J ~ 
que segue. 1\ 
BraSnja,_~e ~ de 2015. 

ROBERTA BORGES DE BARROS 
Matrícula 2,n 9 
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SALIBA OLIVEIRA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS 
DAR/DF 1662 

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Excelentíssimo Senhor 

MINISTRO TEORI ZAVASCKI 

Relator do Inquérito nO 3997 

Supremo Tribunal Federal 
04/12/2015 16:31 0063564 

1111111 111111111111111111111111111111111 

NELSON MEURER, já devidamente qualificado nos autos em 

• epígrafe, vem, respeitosamente, por seus advogados, à presença de 

Vossa Excelência, requerer a juntada do incluso instrumento de 

substabelecimento. 

IBA OLIVEIRA 

OA DF24.694 

PEDE DEFERIMENTO. 

Brasília, 04 de dezembro de 2015. 

NATÂLIA RODRIGUES LEANDRO 

OAB/DF 47.167 

SHIS, Q) 9, Conjunto 14, Casa 9, Lago Sul, CEP 71.625-140, Brasília-DF - Brasil 
Tel, +55 (61) 3322-4421. Fax, +55 (61) 3226-3505 

www.salibaoliveira.com.br 
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SALlBA OLIVEIRA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS 
OAB/DF 1662 

SUBSTABELECIMENTO 

Substabeleço, com reserva de iguais para 

mim, os poderes que me foram conferidos por NELSON MEURER, nos 

autos do Inquérito n° 3997, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, 

sob a relataria do eminente Ministro Teori Zavascki, na pessoa da 

advogada Natália Rodrigues Leandro, inscrita na OAB/DF 47.167, 

com endereço profissional ao rodapé da pâgina. 

Brasília, 04 de dezembro de 2015. 

SHIS, Q) 9, Conjunto 14, Casa 9, Lago Sul, CEP 71.625·140, Brasília·DF - Brasil 
Te!: +55 (61) 3322-4421. Fax: +55 (61) 3226-3505 

www.salibaolivcira.çom.br 
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TERMO DE CONCLUSÃO 
Faço estes autos conclusos ao (à) Excelentíssimo(a) Senhor(a) 

Ministro(a) Relator (a) 
Br~lLde ~iw de2015 

ROBERTA BORGES DE BARROS 
Matrícula 2419 

STF/SPOC 
eml1 112 nó1~àsiLtf:L~ 
recebi OS autos O l( VQi03 apensos 
e.-:::::: 1ffilada! pc! 1~11a) IlIm o (a) 

...-- q,~ seg.te. 

Xi A r cr!L 'Ô ~ '\.-'.> 
Se,';do, ,Estagiário-Matricuta 
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INQUÉRITO 3.997 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 
AUTOR(AlS)(ES) 
PROC.(A/s)(ES) 

INVEST.(AlS) 
ADV.(A/s) 
INVEST.(A/s) 
INVEST.(A/s) 

: MIN. TEORI ZAVASCKI 
:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
: NELSON MEURER 
:MICHEL SALIBA OLIVEIRA 

: NELSON MEURER JÚNIOR 
: CRISTIANO AUGUSTO MEURER 

DECISÃO: 1. O Procurador-Geral da República ofereceu denúncia em 

desfavor do Deputado Federal Nelson Meurer, de Nelson Meurer Júnior e 

de Cristiano Augusto Meurer (fls. 867-970). 

Por meio da petição 54521/2015 (fls. 972-982), requer: "(1) o 
processamento da ação penal ora proposta, instruída dos anexos documentos, na 

forma da legislação de regência [ .. .]; (2) o reconhecimento da conexão entre as 

imputações vertidas em face do congressista e as vertidas em face de seus filhos, 

com o processamento simultâneo; (3) o reconhecimento da ausência de conexão 

entre as imputações vertidas em face do congressistas e as correspondentes as 

demais pessoas citadas na denúncia, com remessa de cópia da denúncia ao juízo 

da 13 ª Vara Federal de Curitiba, para adoção das providências reputadas cabíveis, 

em primeiro grau de jurisdição; e (4) o levantamento do sigilo dos autos, 

inclusive dos acordos de colaboração premia da que instruem a denúncia 
oferecida" (fl. 982). 

Em 3.12.2015, o Ministério Público requereu, ainda, a juntada de 

documentação complementar (petição 63237/2015, fls. 996-1.008) . 

2. Segundo precedente do Supremo Tribunal Federal, cabe apenas ao 

próprio tribunal ao qual toca o foro por prerrogativa de função a análise 

da cisão das investigações (Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS 

TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011, DJe-173 DIVULG 08-09-

2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00066), assim como -

conforme orientação mais recente - de promover, sempre que possível, o 

desmembramento de inquérito e peças de investigação correspondentes, 

para manter sob sua jurisdição, em regra, apenas o que envolva 

autoridade com prerrogativa de foro, segundo as circunstâncias de cada 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www..stf.jus.br/portal/autenticacao/sobo número 9979112. 
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INQ 3997/ DF 

caso (Inq 3515 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 

julgado em 13/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-

03-2014 PUBLIC 14-03-2014), ressalvadas as situações em que os fatos se 

revelem "de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu 
esclarecimento" (AP 853, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 

19/05/2014, DJe-097 DIVULG 21/05/2014 PUBLIC 22/05/2014). 

3. Desse modo, deve ser acolhida a manifestação ministerial de 

remessa de cópia da denúncia ao juízo de primeira instância indicado, 

uma vez que é possível individualizar as supostas condutas dos em tese 

envolvidos, de modo que não se verifica razão objetiva a obstar o 

desmembramento (Inq 2601 QO, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, 

Tribunal Pleno, DJe de 17-05-2013; AP 396, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, DJe de 28-04-2011), à exceção dos denunciados Nelson Meurer 

Júnior e Cristiano Augusto Meurer, cujo desmembramento pode acarretar 

prejuízo à investigação, conforme destacado pelo Procurador-Geral da 

República: 

"apesar de não serem titular de foro por prerrogativa de 
função, os dois filhos do parlamentar praticaram condutas 
estreita e essencialmente vinculadas ao parlamentar em 
referência. Deste modo, há aqui urna essencialidade da 
produção una das provas ao longo do processo e sua análise ao 
final, exatamente para não prejudicar a apuração e, 
especialmente, 'ocasionar prejuízo relevante à prestação 
jurisdicional'" (fI. 975) . 

Por outro lado, a situação fática descrita nos autos aparentemente 

guarda pertinência com inquéritos e ações penais relacionadas a supostas 

operações de recebimento de valores realizadas com a participação de 

Alberto Youssef, em curso perante a 13' Vara Federal da Subseção 

Judiciária de Curitiba/PR, o que justifica a remessa de cópia da denúncia 
àquele juízo. 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.brJportal/autenticacaof sob o número 9979112. 
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4. Quanto ao requerimento de levantamento de sigilo dos autos e 

dos termos de depoimentos prestados no âmbito de colaboração 

premiada que instruem os autos, cumpre destacar que os autos já 

tramitam sem restrição de publicidade. 

Ademais, em 26.11.2015, foram proferidas decisões nos autos de Pet 

5.589 e de Pet 5.624, nos quais foram homologados, respectivamente, os 

acordos de colaboração premiada de Rafael Angulo Lopez e Ricardo 

Ribeiro Pessoa, para determinar o levantamento do sigilo até então 

assegurado àqueles procedimentos. Além disso, na presente data, foi 

proferida decisão de idêntico provimento nos autos de Pet 5.737 

(colaboração de Carlos Alexandre de Souza Rocha), o que toma 

prejudicado o pleito do Ministério Público . 

5. Ante o exposto, (a) notifiquem-se pessoalmente os acusados para 

apresentação de defesa prévia, a teor do art. 4º da Lei 8.038/1990; e (b) 

remeta-se cópia da denúncia oferecida ao juízo indicado à fi. 982, para 

providências cabíveis em relação às demais pessoas mencionadas na peça 

acusatória. 

Os mandados de notificação deverão ser instruídos com cópia desta 

decisão, da denúncia oferecida e de mídia digital com as principais peças 

dos autos (arts. 4º, § 1 º, da Lei 8.038/1990 e 233 do RlSTF). 

É de se ressaltar que no presente caso qualquer dia e hora é 

admissível para a realização, por mandado, da notificação dos acusados, 

nos termos do art. 797, caput, do Código de Processo Penal, ressalvada 

naturalmente a inviolabilidade garantida no art. 5°, XI, da Constituição da 

República. 

Oficie-se. 

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 9 de dezembro de 2015. 

Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/08/2001, Que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira· ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/sobo número 9979112. 
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INQ3997 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção 
a estagiária Marcella Guimarães Peixoto, RG/PE 
2606383, e recebeu mídia digital contendo cópia 
integral do volume 4 até folha 989 do processo em 
epígrafe . 

Brasília, 20 de agosto de 2015- \ 'l h 'tl.l min 

DENIS MARTINS FERREIRA 
Matrícula 2190 

11
07

35
90

74
7 

In
q 

39
97



• 

• 

G?~ QTnknaI tffeckral 
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G?~ de PJlr0ceJ&06 rY~ '?f~ 

INQ3997 

CERTIDÃO 

Certifico que foram feitas cópias de segurança das mídias acostadas 
no Apenso 01. 

Brasília, 23 de outubro de 2015. 

DENIS ~ ~ :Ws FERREIRA 
Matrícula 2190 

\ 
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INQ3997 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a 
estagiária Marcela Guimarães Peixoto, RG/PE 
2606383 e recebeu mídia digital contendo cópia do 
volume 4 até fls. 989 do referido processo . 

Brasília, 6 de novembro de 2015 - 15hlOmin. 

DENIS MARTINS FERREIRA 
Matrícula 2190 
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CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a 
Sra. Marcela Guimarães Peixoto, RG 2.606.383, e 
recebeu mídia digital contendo cópia integral dos 2 
apensos do referido processo. 

(~~11e~1r 
R 2.606.383 

Brasília, 9 de nov mbro de 2015 -J~h3oJmin. 

ARTINS FERREIRA 
atrícu a 2190 
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INQ.3997 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o 
Dr. Hugo Cesar Marques, RG 656093 SSP/DF, e 
recebeu mídia digital contendo cópia integral dos 4 
volumes até fls. 989, e os 2 apensos do referido 
processo . 

Brasília, 17 de novembro de 2015 -1!L.. h~ mino 

íY DENIS~ FERREIRA 
Matrícula 2190 
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CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o 
estagiário Pedro Ivo Gonçalves Rollemberg, 
OAB/DF 13.356-E e recebeu mídia digital contendo 
cópia integral do volume 4 até fls. 989 do referido 
processo . 

Brasília, 3 de dezembro de 2015 - Jf5 hó:Jmin. 

DENIS MARTINS FERREIRA 
Matrícula 2190 
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CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o 
Dr. Brian Alves Prado, OABIDF 46.474, e recebeu 
mídia digital contendo cópia integral do volume 4 até 
fls. 1010 do referido processo~--..... 

Brasília, 7 de dezembro de 2015 -J5 h40 mino 

L;tHIILJAU LJE PUBLlCAÇAO 
Certifico que o(a) r.despacho/decisão de fls. (0\+- fi>.l<{ 
ff,i publicado(a) n? Diário da Justiça Eletrônico de 
2.1, /2-/20--,-, considerando como data de divulgação o 
dia utll anterior à mencionada data (art. 3° da Resolução 
nO 341/2007). 
Brasília, ~ de ~.re(1A~f..D de 2015. '4l---

RODRIGO FERREIRA - Matrícula n11517 

--_._--.,..- ----
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Certid~o p 
Certifico ··h .. rocesso no I</li2 3.'" 

___ aver el-b - - 1,,-
----__ Fax _ ~ orado: L _ 

-~ __ Carta( )--- Te .... ex - r"-:-- Of~CiO(S) 
I S ele Ordem .:::::=-- .nt~maçào (ões 

--=-._. Mandado (S) d=------ C~ taçào (ÕQ) ) 
e -Voj)'r', ~S 

BrasSl' ::o d ~~t:1lJ-_ 
. , a , G-' d e -;:e.;;.._ 4.-. --r-----_ • 

Marco AU'~~ <OIs' 
7el~)1 - Mat. 1013 
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INQ 3997 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a 
advogada Natalia Rodrigues Leandro, OAB/DF 47167 e 
recebeu mídia digital contendo cópia integral dos 4 
volumes até folha 1010 do referido processo, bem como de 
seus apensos. Ciente de que estes autos possuem 
documentos sigilosos e a violação deste sigilo pode 
acarretar a responsabilização de quem lhe der causa. 

OAB/DF 47167 

Brasília, 7 de dezembro d 5 - 14hlOmin. 

~rt' FERREIRA 
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