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MINlSTEruO PUBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da Republica 

N° 57621/2016- GTLJ/PGR 
Inquerito n. 4141/DF 
Relator: Ministro Roberto Barroso 

Supremo Tribunal Federal 

21/03/2016 18:46 0013626 

1 1 11111 1 IIIIIIIIIIIIIIII!I 

PROCESSO PENAL. INQuERITO INSTAURADO PARA 
APURAR FATOS RELACIONADOS A AUTORIDADE 
COM PRERROGATIVA DE FORO. CRIMES DE COR
RUP<;::ÂO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO, PREVIS
TOS NOS ARTS. 317 DO C6DIGO PENAL E 10 DA LEI N. 
9.613/1998. INDISPENSABILIDADE DE DETERMINA<;::ÂO 
A POLiCIA FEDERAL NO SENTIDO DA REALIZA<;::ÂO 
DE DILIGENCIAS DE CAMPO IMPRENSCINDIvEIS AO 
COMPLETO ESCLARECIMENTO DO CASO. NECESSI
DADE DE AFASTAMENTO DE SIGILOS FISCAL E BAN
cARIo DE PESSOAS FisICAS E EMPRESAS PARA RAS
TREAMENTO DA ORIGEM E DO DESTINO DOS VALO
RES ENVOLVIDOS. MANIFESTA<;::ÂO FORMULADA 
NESSE SENTIDO. 
1. lnquerito instaurado para apurar fatos envolvendo parlamentar, que 
teria recebido quantias no âmbito de esquema de corrupl'ao e lava
gem de dinheiro relacionado ii construl'ao de arena esportiva para a 
Copa do Mundo de 2014 no Brasil. 
2. Indispensabilidade de auxilio da Polieia Federal para obtenl'ao de 
dados nao encaminhados por destinatario de oficio, bem como para 
levantamento de informal'oes em campo. 
3. Necessidade de acesso a dados fiscais e bancarios de pessoas fisicas e 
empresas possivelmente implicadas na situal'ao, a fim de rastrear a ori
gem e, principalmente, o destino dos recursos. 
4. Manifestal'ao formulada no sentido da expedil'ao de determina\,oes ii 
Polîcia Federal e da decreta,ao do afastamento de sigilos fiscal e banca
fIO. 

o Procurador-Geral da Republica, corn o objetivo de asse

gurar a continuidade e efetividade das investiga~6es, vem manifes

tar-se no decorrer do Jnquerito .n. 4141/DF, consNlemen-

tos fâticos e juridicos a seguir expostos. ~ 
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No cursa do complexo investigat6rio denominado "Opera

r,:ao Lava Jato", colheram-se elementos que apontam no sentido da 

solicitar,:ao e do recebimento, de forma oculta e disfarr,:ada, de van

tagens pecuniarias indevidas por parte do Senador JOSE AGRIPI

NO MAIA, corn base na parceria publico-privada relativa a cons

trur,:ao, pelo grupo empresarial OAS, da Arena das Dunas, em Na

tal, Rio Grande do Norte, para a Copa do Mundo de 2014, reali

zada no Brasil. 

Diante da situar,:ao, a Procuradoria-Geral da Republica mani

festou-se no sentido da instaurar,:ao de inquerito - sem conexao 

corn as apurar,:oes da "Operac,:ao Lava Jato" - para completo escla

recimento dos fatos. O caso foi distribuido, no âmbito do Supre

mo Tribunal Federal, a relatoria do Ministro ROBERTO BAR

ROSO, que determinou a defiagrar,:ao formal de investigac,:ao, in

clusive ordenando a realizac;:ao das diligencias iniciais. 

Os elementos encaminhados pelo Tribunal de Contas da 

Uniao - TCU (fis. 119/124), pelo Bando Nacional de Desenvolvi

mento Economico e Social - BNDES (fis. 139/141 e 163/170) e 

pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte -

TCE/RN (fis. 213/186) evidenciam que as obras referentes a Are

na das Dunas em Natal, entre 2011 e 2014, passou por diversos 

entraves perante os 6rgaos de controle externo e o proprio agente 

publico financiador, o que corrobora a suspeita de que o Senador 

JOSE AGRIPINO MAIA efetivamente atuou no sentido de agir 

nos bastidores para superar tais dificuldades, conforme diaIogo por 

ele mantido corn JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO 

(LEO PINHEIRO), entao presidente do grupo empresarial OAS, 

diretamente interessado no assunto (fis. 04). 

2 de 18 

Im
pr

es
so

 p
or

: 1
10

.7
35

.9
07

-4
7 

In
q 

41
41

Em
: 2

2/
04

/2
01

6 
- 1

4:
52

:5
9



• 

• 

PGR Ingucrito 1].4141 /DF 

Por outro lado, colheram-se novos elementos sobre as viagens 

de transportadores de dinheiro do doleiro ALBERTO YOUSSEF 

para Natal, Rio Grande do Norte, corn objetivo de levar valores 

em especie do "caixa dois" da OAS destinados ao pagamento de 

propina. A companhia aerea AVIANCA confirmou gue RAFAEL 

ANGULO LOPEZ tem registro de voo de ida de Guarulhos para 

Natal em 18 de dezembro de 2011 (fis. 200), conforme compro

vante de embargue de fis. 59. O Hotel Best Western Premier Ma

jestic esclareceu gue RAFAEL ANGULO LOPEZ e ADARICO 

NEGROMONTE PILHO estiveram hospedados em tal estabele

cimento entre 12 e 13 de janeiro de 2012, embora a reserva tenha 

sido feita ate o dia seguinte, 14 de janeiro de 2012 (fis. 154/161). 

Tais datas coincidem corn voos de RAFAEL ANGULO LOPEZ, 

gue foi de Guarulhos para Natal pela companhia aerea TAM em 

12 de janeiro de 2012 (fis. 58) e retornou de Natal para Guarulhos 

pela companhia aerea AVIANCA em 13 de janeiro de 2012 (fis. 

56). Ademais, a companhia aerea AVIANCA informou gue ADA

RICO NEGROMONTE PILHO tem registro de um voo de re

tomo de Natal para Guarulhos exatamente em 13 de janeiro de 

2012 (fis. 178).J:1 a companhia aerea TAM confirmou gue RAFA

EL AN GULO LOPEZ viajou de Brasilia para Natal em 11 de no

vembro de 2013, retornando de Natal para Guarulhos em 12 de 

novembro de 2013 (fis. 323), conforme comprovantes de embar

gue de fis. 57. Por fim, a companhia aerea AVlANCA apontou 

uma viagem de ida e voIta de ADARICO NEGROMONTE PI-

LHO, entre Guarulhos e Natal, entre os dias 05 e 07 de janeiro de 

2014 (fis. 176). {? 
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o Hotel Praia de Ponta Negra nao respondeu aos oficios de 

reguisiyao de informayoes (fis. 324, 327 e 330). Esta-se, aparente

mente, diante de desrespeitosa indiferenya para corn ordem ema

nada do Supremo Tribunal Federal. No entanto, antes da adoyao 

de medida mais drastica, afigura-se conveniente determinar gue a 

Policia Federal dirija-se ao estabelecimento em guescio e, perante 

o destinatario dos oficios, colha informayăes sobre os motivos para 

a recalcitrância, obtendo ate, eventualmente, os dados almejados. 

A prop6sito, a diligencia indicada no item "IVf " da manifes

tayao inicial (" identificafÎio e coleta de dados sobre o local e as pessoas 

vinculadas â OAS a quem ALBERTO YOUSSEF, por meio de RAFA

EL ANGULO LOPEZ e ADARlCO NEGROMONTE FIIRO, 

repassou valores em especie em NataIlRN') tambem depende de in

vestigayao de campo e de inteligencia da Polîcia Federal. Mos

tra-se recomendavel, entao, determinar gue a polîcia judiciaria da 

Uniao reali zar tais medidas. 

No entanto, os elementos ji existentes nos autos conferem 

suporte probat6rio suficiente para gue se inicie investigayao finan

ceira no caso, especialmente a partir das indicayoes de atos de lava

gem de dinheiro relacionados a ]OSE AGRIPINO MAIA, cons

tantes do Relat6rio de Inteligencia Financeira - RIF do Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras - COAF n. 17758: 

"( ... ) 
2.Jose Agripino Maia, Senador da Republica pelo Estado do 
Rio Grande do Norte, cadastrado corn renda mensal de R$ 
41.776,76 e sacio da empresa EIT Empresa Industrial Teeni-
ca SA (faturamento de R$ 263.822.429,12, ref: 0412012), foi 
relacionado coma titular em comunica<;:ăo que reportou 
movimenta<;:ăo financeira no valor total de R$ 
15.908.096,00, realizada no periodo de 0111212011 a 
30/1112014, nas suas contas de n. 150.391-X 
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(agencia/CNPJ 4847), n. 232.281-1 (agencia/CNPJ 5977) e 
n. 232.281-1 (agencia/CNPJ 4884), mantidas em agencias 
do Banco do Brasil, pelo menos uma delas (a de n. 150.391-
X) em Brasilia. A comunica~ăo foi motivada pela ocorrencia 
de fragmenta~ăo de dep6sitos, em especie, de forma a dissi
mular o valor total da movimenta~ăo, e tambem pela ocor
rencia de movimenta~6es atipicas de recursos por agentes 
publicos, conforme definidos no art. 2° da Lei n. 8.429, de 2 
de junho de 1992. Segundo informado,Jose Agripino Maia 
seria casado corn Anita Louise Catalăo Maia, empresaria, s6-
cia na empresa Hydra Investimentos Imobiliarios Ltda. ME 
(corn 1% de participa~ăo),juntamente corn um dos filhos do 
casal, Felipe Catalăo Maia, tambem Deputado Federal. Olga 
Maria Ferreira Porto, servidora publica federal (Analista Le
gislativo no Senado Federal), estaria cadastrada coma procu
radora de Jose Agripino Maia. 

( ... ) 

2.1.1. Os creditos relacionados na comunicao;:ăo somaram 
R$ 7.958.360,00, dos quais R$ 3.302.568,15 foram proveni
entes de TEDs de outros bancos, R$ 1.658.780,16 de trans
ferencias, R$ 828.387,47 de proventos, R$ 1.238.242,15 de 
ordens bancarias da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) , 
R$ 681.749,34 de dep6sitos em especie e R$ 124.946,14 de 
beneficios. Foram identificados varios dep6sitos em especie, 
efetuados num mesmo dia, na mesma agencia em valores 
que dispensaram a identificao;:ăo do depositante, tal coma os 
ocorridos em 27/1012014, quando foram efetuados, no cai
xa, seis dep6sitos em especie no valor de R$ 9.900,00 cada, 
totalizando R$ 59.400,00, alem de outros 44 dep6sitos em 
envelope no caixa eletronico, cada um corn R$ 2.500,00, to
talizando R$ 110.000,00. A ocorrencia de tais operac;:6es em 
especie, no mesmo dia, corn valor global de R$ 169.400,00, 
sugeriria tentativa de buda dos mecanismos de controle e 
tentativa de ocultac;:ao da identidade do depositante. Ainda 
em relac;:ao aos creditos, os principais depositantesl emitentes 
identificados foram: 
R$ 1.530.725,66 - Dynamo Cougar Fundo Mutuo de In
vestimentos em Ac;:6es; 
R$ 828.387,47 - Senado Federal (em ordens bancarias da 
Secretaria do Tesouro N acional); 
R$ 533.882,70 - Gap Yield Fundo de Investimento Renda 
Fixa; 
R$ 520.000,00 - Tropical Comunicac;:ao Ltda. (atividade de 
teievisăo aberta) 
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R$ 479.499,16 - Gap Institucional Fundo de Investimento 
Multimercado; 
R$ 160.000,00 - Mossoro Incorporas:oes Imobiliarias Ltda. 
- Banco Santander, agencia 4667, ci c 130002092; 
R$ 127.946,14 - Instituto Nacional do Seguro Social; 
R$ 95.000,00 - Luiz Monteiro SantanaJunior (servidor pu
blico federal, motarista no Senado) - depasito em espeeie, 
na agencia 1246 do Banco do Brasil na Ribeira, em 
NatallRN; 
R$ 18.165,00 - Luiz Monteiro Santana Junior (citado aci
ma) - divididos em dois depasitos de R$ 9.000,00 e R$ 
9.165,00, efetuados em especie na mesma sessao de caixa, na 
agencia 1246 (Ribeira) do Banca do Brasil em NatallRN; 
R$ 78.460,63 - AF Partieipa<;:oes e Empreendimentos Ltda 
- Banco Santander, agencia 4667, ele 130021989; 
R$ 25.000,00 - Raimundo Alves Maia Junior (servidor pu
blico estadual, assessor teenico em informatica na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do norte, prima de Jose Agripino 
Maia); 
R$ 36.000,00 - Gabriela Emereneiano Maia (servidora pu
blica estadual, chefe de divisao no Tribunal de Justi<;:a do Rio 
Grande do Narte) - divididos em 4 de R$ 9.000,00. 

2.1.2. Os debitos somaram R$ 7.949.763,00, dos quais R$ 
3.195.687,50 foram decorrentes de eompensas:6es de che
ques, R$ 1.784.568,56 de liquida<;:6es de cheques (os reeur
sos oriundos de varias dessas liquida<;:6es teriam sido levados 
em especie), R$ 1.689.307,00 de transferencias e R$ 
310.535,97 de pagamentos de titulos.Verificou-se a ocarren
cia de seques em especie em dias consecutivos, tais corn o os 
identifieados nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2014, quando 
faram liquidados, respectivamente, cheques nos valores de 
R$ 60.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 60.000,00 em 
Natal/RN. Em rela<;:ao aos debitos, os principais destinatari
os identifica dos foram: 
R$ 2.500.000,00 - Felipe CataIao Maia (Deputado Federal, 
filho de Jose Agripino Maia) - cheque compensado no ban
co Safra, agencia 0161, c/c 12396; 
R$ 1.100.000,00 - Tropical Comunica<;:ao .Ltda - cheques 
compensados e cheques 1iquidados para envio de TED para 
Banco Itau, ageneia 7123, ele 712399250008; 
R$ 130.000,00 - Alexandre Catalao Maia (filho de Jose 
Agripino Maia) - tres eheques 1iquidados corn posterior en
vio de TED para Baneo Santander, agencia 4667, ele 
10023104; 
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R$ 100.000,00 - S N Comercial Ltda - dois cheques liqui
dados com posterior depasita no Banco do Brasil, agencia 
0022, c/c 11374-3; 
R$ 100.000,00 - Jose Agripino Maia - (Banco Industrial e 
Comercial S.A., agencia 0044, c/c 71002326); 
R$ 76.844,95 - Raimundo Alves Maia Junior; 
R$ 60.000,00 - Felipe Catalao Maia (Deputado Federal, fi
Iho de Jose Agripino Maia) - TED para Banco Safra, agencia 
0161, c/c 12396; 
R$ 50.000,00 - Art&C Marketing Politico Ltda - dois che
ques no Banco do brasil, agencia 0022, c/c 31989); 
R$ 30.000,00 - Comercio de Combustiveis para Avia<;:ao 
Ltda; 
R$ 17.571,76 - Olga Maria Ferreira Porto (procuradora de 
Jose Agripino Maia). 

2.1.3. Segundo informado em rela<;:ao a algumas das contra
partes citadas acima: 
- A empresa Tropical Comunica<;:ao Ltda possui como socios 
Espolio de Tarcisio de Vasconcelos Maia, Ana Silvia Tavares 
Maia (irma de Jose Agripino Maia), Jose Agripino Maia e 
Oto Agripino Maia (servidor publico federal, 
Diplomata/Embaixador na Grecia e irmao de Jose Agripino 
Maia); 
- A empresa Mossoro Incorpora<;:oes Imobiliarias Ltda ME 
possui como socios os irmaos Jose Agripino Maia e Oto 
Agripino Maia; 
- A empresa AF Participa<;:oes e Empreendimentos Ltda pos
sui como socios Felipe Catalao Maia e Miguel Maia Galvao, 
respectivamente filho e sobrinho de Jose Agripino Maia; 
- Os depositantes Raimundo Alves Maia junior e Gabriella 
Emerenciano maia saa servidores public os estaduais do Rio 
Grande do Norte. Raimundo Alves Maia Junior e pai de 
Gabriella Emerenciano maia e primo de Jose Agripino 
Maia; 
- A empresa Comercio de Combustiveis para Avia<;:ao Ltda. 
(destinataria de recursos) possui como socio Felipe Catalao 
Maia, Deputado federal e filho de jose Agripino Maia; 
- A empresa S. N. Comercial Ltda - ME, destinataria de R4 
100.000,00, possui atividade de padaria e tem como socios 
os cânjuges Roberto Costa de Sousa (10%), cadastrado 
como copeiro na Assembleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte, e Joana D'Arc Alves de Sousa, cadastrada como em
presaria. A empresa S N Comercial Ltda possui cadastrado 
como procurador, Ivanaldo Maia de Oliveira, servidor publi-
co federal, secretario parlamentar no Sena do e irmao do de-~ 
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positante Raimundo Alves Maia Junior, pai (sic - o correto 
seria primo) de Jose Agripino Maia. 

2.2. Jose Agripino Maia foi relacionado em outra comunica
o;:ao, titulada por seu primo, Raimundo Alves Maia Junior, 
por ter recebido deie R$ 18.000,00. Segundo informado, 
Raimundo Alves Maia Junior seria servi dor publico estadual 
e trabalharia coma assessor tecnico em informatica na As
sembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, corn renda 
bruta mensal de R$ 9.704,08 em 0912014. A comunicao;:ao 
reportou movimenta<;:ao financeira no valor total de R$ 
1.194.499,00, realizada no periodo de 0112014 a 0812014, 
na conta de n° 22998, mantida na agencia/CNPJ 1234 do 
Banco do brasil em Cearâ-Mirim/RN e foi fundada nos se
guintes indicios de suspei<;:ao: 

III-i) incompatibilidade da atividade economica ou faturamento informados 
corn o padrăo apresentado por clicntcs corn O mesmo perfil; Banca central do 
Brasil- Carta-Circular n° 3.542, art. 1°; 

IV-a) movimentavâo de recurSQS incompauvc1 corn o patrimonio, a arividade 
economica ou a ocupac;ao profissional e a capacidadc financeira do cliente; 
Banca Central do Brasil - Carta-Circular n° 3.542, arc. 1°; 

VIII-a) movimentac;ocs atipicas de recursos por agcntcs p6blicos, conforme 
delinidos no ar'. 2° da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992; Banco Central do 
Brasil - Carta-Circular n° 3542, act. 1<>. 

2.2.1. Os creditos somaram R$ 612.479,69, dos quais R$ 
313.447,89 foram provenientes de transferencias entre contas 
do Banco do Brasil, R$ 146.238,00 de depasitos online, R$ 
49.600,60 de proventos recebidos da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte e R$ 103.193,20 de demais credi
tos (TED recebidas, depasitos em cheques, dentre outros 
menos relevantes). Por amostragem, foram destacados os se
guintes valores de credito: 
R$ 93.297,00 - Ivanaldo Maia de Oliveira - irmao de Rai
mundo Alves Maia Junior e secretario parlamentar do Sena
do Federal; 
R$ 83.000,00 - Ester Emerenciano Maia - esposa de Rai
mundo Alves Maia Junior e analista legislativo da Assembleia 
Legislativa do Estado do rio Grande do Norte; 
R$ 64.338,00 - Victor Neves Wanderley - assessor parla
mentar do Senado Federal. 

2.2.2. Os depasitos online de maior valor tiveram coma de
positantes: 
R$ 42.500,00 - Boia Velculos Ltda - agencia de comercio 
de veiculos da cidade de Currais Novos/RN; 
R$ 28.285,00 - Maria Luiz Gomes da Rocha - agente dos 
correios do Rio Grande do Norte. .1 ~/. 
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2.2.3. Os debitos somaram R$ 582.019,80, dos quais R$ 
283.105,40 foram decorrentes de saques realizados em espe
cie, R$ 164.728,67 de cheques emitidos, R$ 87.108,80 de 
transferencias online e R$ 47.076,93 de debitos diversos 
menos relevantes. A grande maioria dos cheques liquidados 
no caixa foi utiliza da para efetuar pagamentos de cobranyas. 
Por amos tragem, foram des taca dos os seguintes valores de 
debitos e seus destinatirios: 
R$ 283.105,40 - sacados em especie, corn valores que varia
ram de R$ 1.000,00 a R$ 15.000,00, sem identifica<;:ăo dos 
sacadores; 
R$ 44.580,00 - Ester Emerenciano Maia - esposa de Rai
mundo Alves Maia Junior e analista legislativo da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte; 
R$ 18.000,00 - Jose Agripino Maia; 
R$ 7.150,00 Ana Catarina Silva Borges Derio - gerente de 
administrayăo de recurs os hidricos da Prefdeitura Municipal 
de Macaiba-RN e s6cia da empresa L Bonfim Constru~6es 
e Servi<;:os Ltda, construtora de edificios; 
R$ 5.525,00 - Gabriella Emerenciano Maia - filha de Rai
mundo Alves Maia Junior e Chefe de Divisăo do Tribunal de 
Justi~a do Rio Grande do Norte; 
R$ 5.000,00 F A Maia Sobrinho ME - atua em consultoria 
em obras de urbaniza~ăo, saneamento e paisagismo, corn fa
turamento de R$ 288.000,00, cujo proprietârio e Francisco 
Ajalmar Maia Sobrinho (filho de Raimundo Alves Maia Ju
nior), assessor parlamentar da Assembleia Legislativa do Esta
do do Rio Grande do Norte. 

2.3.Jose Agripino Maia foi relacionado em outra comunica
~ăo, titulada por seu filho, Felipe Catalao Maia (Deputado 
Federal), por ter enviado para ele R$ 599.539,71 via TEDs. 
A comunica<;:ao reportou movimenta~ăo financeira a credito 
no valor total de R$ 3.694.539,00, realizada no periodo de 
26/1212011 a 04/0512012, na conta de n° 0012396, manti
da na agencia/NCPJ 0161 do Banco Safra em NatallRN, e 
foi motivada pela movimenta~ao habitual de recursos finan
ceiros de ou para pessoas politicamente expostas ou pessoas 
de relacionamento pr6ximo, nao justificada por eventos eco
nomicos; 

2.3.1. Segundo informado, em 26/1212011, Felipe Catalăo 
Maia depositou em sua conta um cheque do Banco do Bra
sil, no valor de R$ 2.500.000,00, informando que se tratava 
de recurso originado pela vencimento de um investimento 
em outro banco. Em 28/12, recebeu TED do Banco Brad:~ 
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co, emitida por Joseresa Tavares Maia, no valor de R$ 
595.000,00 e justificou que se tratava de doa~ăo de sua avo. 
Entre 02/0412012 e 04/0512012, a conta recebeu ainda seis 
TEDs, no valor total de R$ 599.539,71, enviadas por Jose 
Agripino Maia. Os recursos recebidos por Felipe Catalăo 
Maia e enviados pelo seu pai, Jose Agripino Maia, seriam 
provenientes de doa~ăo que este faria todo ano, pois aquele 
seria o unico filho a morar no pais e sempre recebia recursos 
coma forma de distribuir;:ăo de heranr;:a em vida. Os recursos 
seriam provenientes de CDBs aplicados em outros banc os, 
apos o vencimento destes. Em particular, os que foram doa
dos e citados anteriormente teriam si do provenientes de 
CDBs aplicados junto ao Banco Industrial e Comercial. 

3. Felipe Catalăo Maia foi relacionado coma socio em co
municar;:ăo titulada pela Comav - Comercio de Combusti
veis para Aviar;:ăo Ltda, que informou que a empresa realizou 
um saque de R$ 590 miI em especie, no dia 22/0912010, na 
sua conta de n° 0001289, mantida na agencia/CNP] 0161 
do Banco Safra em natallRN. Para prover fundos para o sa
que, a empresa teria realizado resgate parcial de uma aplica
<;ao financeira. Manoel Sinval Moreira Dias Neto tambem 
foi relacionado na comunicar;:ao como socio da Comav -
Comercio de Combustiveis para Aviar;:ăo Ltda eMaria Luiza 
de Farias Chiappetta Bastos corn o Procuradora/Represen
tan te Legal. 

4. Gabriella Emerenciano Maia, citada anteriormente, foi re
lacionada em comunica<;:6es automaticas de opera<;:6es em 
especie, detalhadas nos anexos. 

5. A empresa Tropical Comunica<;:ao Ltda., da qual ]ose Agri
pin o Maia e socio, foi relacionada em comunicar;:ăo titulada 
pela Base Propaganda Ltda .. por ter recebido desta empresa 
R$ 461.643,20. A Comunica~ăo (detalhada no anexo) re
portou movimenta<;ao financeira no valor total de R4 
132.492.231,00 (creditos de R$ 66.361.827,00 e debitos de 
R$ 66.130.404,00), realizada no periodo de 01/0112005 a 
3111012013, na conta de n° 16107, mantida na 
agencia/CNP] 4096 do Banco do Brasil em natallRN. En
tre os remetentes dos recursos, constaram a Prefeitura de na
tal (enviou R$ 8.218.089,37), a Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do norte (enviou R$ 3.339.352,65) e o Gover
no do estado do Rio Grande do norte (enviou R$ 
46.657.681,72). Entre os destinatarios dos recursos consta
ram funcionârios public os e outras empresas pertencentes a 
politicos e ex-politicos." (fis. 62170) • ~ 

10de18 VW 

/' 

Im
pr

es
so

 p
or

: 1
10

.7
35

.9
07

-4
7 

In
q 

41
41

Em
: 2

2/
04

/2
01

6 
- 1

4:
52

:5
9



• 

• 

PG!<. lllqurrito Il. 4141/DF 

Percebe-se que algumas das operac,:oes suspeitas de lavagem 

de dinheiro envolvendo o Senador JOSE AGRIPINO MAIA 

ocorreram exatamente na epoca de campanhas eleitorais, em 2010 

e 2014. Isso, igualmente, indica que os pedidos de doac,:oes eleito

rais feitos pelo parlamentar a OAS, prontamente atendidos (fis. 04), 

podem constituir na verdade solicitac,:oes e repasses de propina e 

repasses, de forma dissimulada. 

De acordo corn o RIF n. 17758 do COAF, os atos suspeitos 

de lavagem de dinheiro relacionados ao Senador JOSE AGRIPI

NO MAIA envolvem basicamente tres grupos de pessoas, alem do 

pr6prio parlamentar: a) familiares, destacando-se os filho FELIPE 

CATALÂO MAIA (Deputado Federal) e ALEXANDRE CATA

LÂO MAIA, o primo RAIMUNDO ALVES MAIA JUNIOR 

(servi dor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Norte), a esposa, a filha, o filho e o irmao deste ultimo, ESTER 

EMERENCIANO MAIA (servidora da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Norte), GABRIELLA EMERENCIA

NO MAIA, (servidora do Tribunal de Justic,:a do Estado do Rio 

Grande do Norte), FRANCISCO AJALMAR MAIA SOBRI

NHO (servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Gran

de do Norte) e IVANALDO MAIA DE OLIVEIRA (servi dos do 

Senado Federal), respectivamente; b) empresas familiares, desta

cando-se a TROPICAL COMUNICA<;:ÂO LTDA. (da qual o 

parlamentar e s6cio), a MOSSORO INCORPORA<;:OES IMO

BILIAAIAS LTDA. (da qual o parlamentar e s6cio), a COMAV -

COMERCIO DE COMBUSTÎVEIS LTDA. (da qual o filho do 

parlamentar, FELIPE CATALÂO MAIA, e s6cio,juntamente corn 

um sobrinho), a SN COMERCIAL LTDA. (provavelmente cons-
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tituida em nome de interpostas pessoas - "laranjas" -, tendo como 

procurador IVANALDO MAIA DE OLIVEIRA) eFA MAIA 

SOBRINHO ME (empresa individual constituida em nome de 

FRANCISCO AJALMAR MAIA); c) atuais ou ex-assessores 

parlamentares, destacando-se LUIZ MONTEIRO SANTANA 

JUNIOR (motorista do parlamentar no Senado Federal), OLGA 

MARIA FERREIRA PORTO (chefe de gabinete do parlamen-

tar no Senado Federal, conforme pagina eletronica impressa em 

anexo) e VICTOR NEVES WANDERLEY (o qual era assessor 

parlamentar do gabinete de JOSE AGRIPINO MAIA no Senado 

Federal, nao constando mais atualmente da lista de detentores de 

cargos comissionados, certamente pela reuniao de indicios de que 

se tratava de "funcionario fantasma", os quais basearam a instaura-

<;:ao do Inquerito n. 4184/DF - Rel. Min. ROSA WEBER). 

N esse contexto, para desvendar as particularidades das estrate

gias de lavagem de dinheiro possivelmente adotadas pelo Senador 

JOSE AGRIPINO MAIA, cumpre afastar os sigilos fiscal e banca

Tio do parlamentar e dessas pessoas fisicas e juridicas. O periodo 

do afastamento de segredo deve abranger os an os de 2010 (um 

ano antes dos fatos, o que e relevante para fins de fixa<;:ao de parâ

metros e verifica<;:ao de compatibilidade da evolu<;:ao patrimonial 

dos envolvidos) a 2015 (um ano depois dos fatos, em face do cara

ter permanente do delito de lavagem de dinheiro) . 

Conforme delineado na manifesta<;:ao de instaura<;:ao de 

inquerito e no presente pronunciamento, ha na especie indicios 

suficientes da pratica de crimes, sobretudo corrup<;:ao passiva (art. 

317 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 10 da Lei 9.613/1998), o 

que ja restou reconhecido para a deflagra<;:ao de investiga<;:ao for-
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mal na situat;:ao. Ha, pois, fundadas razoes para a quebra de segredo 

de dados. 

Por outm lado, os elementos constantes dos autos indicam 

que os fatos se relacionam a complexo esquema de recebimento e 

repasse de valores ilicitos para varias pessoas, mediante a utilizat;:ao 

de diversas empresas, com a finalidade de ocultar a origem e o des

tino final dos recursos envolvidos. Nesse contexto, mostra-se es

sencial a descoberta da verdade o acesso aos dados fiscais e band-

rios dos implicados na situat;:ao. 

Investigat;:oes envolvendo crimes de corrupt;:ao e lavagem de 

dinheim, como e a hip6tese dos autos, passam necessariamente 

pela anwse de dados fiscais e bandrios, diame dos limites da pmva 

oral nessas situat;:oes. O unico meio eficaz de pmva visualizado, 

neste momento, para o rastreamento da origem e, sobretudo, do 

destino dos recursos envolvidos consiste no afastamento dos sigilos 

mencionados. 

Sabe-se que os direitos fundamentais, principalmente os de 

carater individual, como a garantia do segredo de dados, sao relati

vos. Nessa perspectiva, o direito a privacidade, que fundamenta os 

sigilos fiscal e bandrio, pode ser mitigado em favor da investiga.;:ao 

e da persecut;:ao penal. O interesse particular em preservar o segre

do de certas informat;:oes deve ceder diante do interesse publico na 

elucidat;:ao da pratica de crimes. Sobre a relatividade dos direitos 

fundamentais, o Supremo Tribunal Federal afirma: 

"OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NAo 
TEM CARATER ABSOLUTO. Nao ha, no sistema consti
tucional brasileiro, rureitos ou garantias que se revistam de 
carater absoluto, mesmo porque razoes de relevante interesse 
public o ou exigencias derivadas do principio de convivencia 
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das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a 
ado<;:âo, por parte dos orgâos estatais, de medidas restritivas 
das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeita
dos os termos estabelecidos pela propria Constitui<;:ao. O es
tatuto constitucional das liberdades publicas, ao delinear o 
regime juridico a que estas estao sujeitas - e considerado o 
substrato etico que as informa - permite que sobre e1as inci
dam limita<;:oes de ordem juridica, destinadas, de um lado, a 
proteger a integridade do interesse social e, de outro, a asse
gurar a coexistencia harmoniosa das liberdades, pois nenhum 
direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da or
dem publica ou corn desrespeito aos direitos e garantias de 
terceiros." (Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. MS n° 
23.452/RJ. ReI. Min. Celso de Mello. Julgado em 
16.09.1999.Vota<;:ao unânime. DJU de 12.05.2000, p. 20). 

A possibilidade de afastamento dos sigilos fiscal e bancario 

para a investiga<;:ao de infra<;:oes penais encontra-se expressamente 

prevista no artigo 198, § 1°, inciso r, do C6digo Tribucirio Nacio

nal e no artigo 1°, § 4°, da Lei Complementar n. 10512001. De 

resto, diante de situa<;:oes similares, o Supremo Tribunal Federal 

proclama: 

"O entendimento desta Suprema Corte consolidou-se no 
sentido de nao possuir caniter absoluto a garantia dos sigilos 
bancârio e fiscal, sendo facultado ao juiz decidir acerca da 
conveniencia da sua quebra em caso de interesse publico re
levante e suspeita razoavel de infra<;:ao penal. Precedentes." 
(Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. AI-AgR n° 
541.265/SC. ReI. Min. Carlos Velloso. Julgado em 
04.10.2005.Vota<;:ao unânime. DJU de 04.11.2005, p. 30) 

Por fim, diante da complexidade e do vulto das opera<;:oes fi

nanceiras verificadas no caso, bem coma em face da possibilidade 

de a situa<;:ao apresentar interesse do ponto de vista tribucirio, re

vela-se conveniente que se autorize o compartilhamento dos da

dos bancarios corn a Receita Federal do Brasil, para que auxilie na 
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investiga<;:ao e, eventualmente, utilize essas informa<;:oes para a<;:oes 

fiscais. 

Assim, o Procurador-Geral da Republica manifesta-se no 

sentido de que: 

(i) seja determinado que a Polida Federal, no prazo de 20 

(vinte) dias, rnantenha contato direto e pessoal corn o gerente do 

Hotel Praia de Ponta Negra, a fim de verificar os motivos para a 

ausencia de resposta aos oficios encaminhados no caso pelo Supre

mo Tribunal Federal, obtendo, se possivel, as informa<;:oes requisita

das' , 

(ii) seja determinado que a Polida Federal, no prazo de 20 

(vin te) dias, median te trabalho de campo, cumpra a diligencia indi

cada no item "IVI" da manifesta<;:ao inicial ("identificaflio e co/eta de 

dados sobre o local e as pessoas vincu/adas a OAS a quem ALBERTO 

YOUSSEF, por meio de RAFAEL ANGULO LOPEZ e ADARl

CO NEGROMONTE FlLHO, repassou va/ores em especie em 

Natal/J<l\r'); 

(iii) seja decretado o afastamento do sigilo fiscal de JOSE 

AGRIPINO MAIA (CPF n. 004.413.924-15), FELIPE CATA

LĂO MAIA (CPF n. 916.443.724-87), ALEXANDRE CATA

LĂO MAIA (578.694.801-34), RAIMUNDO ALVES MAIAJU

NIOR (CPF n. 156.870.234-53), ESTER EMERENCIANO 

MAIA (CPF n. 317.068.784-00), GABRIELLA EMERENCIA

NO MAIA (CPF n. 066.462.314-00), FRANCISCO AJALMAR 

MAIA SOBRINHO (CPF n. 013.775.174-54), IVANALDO 

MAIA DE OLIVElRA (CPF n. 143.058.794-68), TROPICAL 

COMUNICA<;::ĂO LTDA. (CNPJ n. 10.702.082/0001-70), 

15 de 18 ~ 

Im
pr

es
so

 p
or

: 1
10

.7
35

.9
07

-4
7 

In
q 

41
41

Em
: 2

2/
04

/2
01

6 
- 1

4:
52

:5
9



• 

• 

PGR lllgucrito 1l.4141/DF 

MOSSORO INCORPORA<;OES IMOBILIÂRIAS LTDA. 

(CNPJ n. 10.470.571/0001-43), COMAV - COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA. (CNPJ n. 01.340.509/0001-46), SN 

COMERCIAL LTDA. (CNPJ n. 05.430.448/0001-69), F A 

MAIA SOBRINHO ME (CNPJ n. 17.391.992/0001-28), LUIZ 

MONTEIRO SANT ANA JUNIOR (CPF n. 315.976.964-04), 

OLGA MARIA FERREIRA PORTO (CPF n. 185.199.201-44) 

e VICTOR NEVES WANDERLEY, (CPF n. 070.585.974-64), 

determinando-se que a Receita Federal do Brasil, por meio 

da Coordena~lio-Geral de Pesquisa e Investiga~lio - CO

PEI, fornec;:a diretamente ao Procurador-Geral da Republica as 

declarac;:oes de ajuste anual para fins de Imposto de Renda e os 

dossies integrados corn todas as bases de dados para pessoa fisica e 

jurîdica (Extrato DW, Cadastro CPF, Ac;:ăo Fiscal, CADIN, CC5 

entradas, CC5 Saîdas, CNPJ, Coleta, Conta Corrente PF, Compras 

DIPJ Terceiros, DAI, DCPMF, Derc, Dimob, Dirf, DIRPF, DOI, 

ITR, Rendimentos DIPJ, Rendimentos Recebidos PF, Siafi, Sinai, 

Sipade,Vendas DIPJ Terceiros, DECRED, notas fiscais, etc) das pes

soas listadas, em relac;:ăo aos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 e 2015; 

(iv) seja decretado o afastamento do sigilo bancario de 

todas as contas mantidas em instituic;:oes financeiras por JOSE 

AGRIPINO MAIA (CPF n. 004.413.924-15), FELIPE CATA

LAo MAIA (CPF n. 916.443.724-87), ALEXANDRE CATA

LAo MAIA (578.694.801-34), RAIMUNDO ALVES MAIAJU

NIOR (CPF n. 156.870.234-53), ESTER EMERENCIANO 

MAIA (CPF n. 317.068.784-00), GABRIELLA EMERENCIA

NO MAIA (CPF n. 066.462.314-00), FRANCISCO~AR 
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MAIA SOBRINHO (CPF n. 013.775.174-54), IVANALDO 

MAIA DE OLIVEIRA (CPF n. 143.058.794-68), TROPICAL 

COMUNICA<;:ĂO LTDA. (CNPJ n. 10.702.082/0001-70), 

MOSSORO INCORPORA<;:OES IMOBILIAAIAS LTDA. 

(CNPJ n. 10.470.571/0001-43), COMAV - COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA. (CNPJ n. 01.340.509/0001-46), SN 

COMERCIAL LTDA. (CNPJ n. 05.430.448/0001-69), F A 

MAIA SOBRINHO ME (CNPJ n. 17.391.992/0001-28), LUIZ 

MONTEIRO SANTANA JUNIOR (CPF n. 315.976.964-04), 

OLGA MARIA FERREIRA PORTO (CPF n. 185.199.201-44) 

e VICTOR NEVES WANDERLEY, (CPF n. 070.585.974-64), 

no periodo de 01/0112010 a 3111212015. Para viabilizar a 

medida ora requerida, caso deferida, requer-se a expedil=ao de ofi

cio ao Banco Central do Brasil, para que: 

a) efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 
Nacional (CCS) com o intuito de comunicar exclusivamente as 
instituiţoes financeiras com as quais as empresas e pessoas citadas 
t~m ou tiveram relacionamentos no perîodo de quebra do sigilo 
bancârio, acelerando, assim, a obtenţao dos dados junto a tais 
entidades. 
b) transmita em 10 dias a Procuradoria Geral da Republica, 
observando o modelo de leiaute e a forma de validaţao e transmissao 
previstos no endereţo eletrânico https: / / asspawe!J.PQr. mpff!OII.hr, 
copia da decisao / oficio judicial digitaliza do e todos os 
relacionamentos das empresas e pessoas citadas obtidos na CCS, tais 
como contas correntes, contas de poupanţa e outros tipos de contas, 
bem como as aplicaţoes financeiras, informaţoes referentes a cartoes de 
credita e outros produtos existentes junto as instituiţoes financeiras. 
c) comunique imediatamente as instituiţOes financeiras o teor da 
decisao judicial de forma que os dados hancârios das empresas e 
pessoas citadas, bem coma os dados cadastrais das contas relacionadas, 
sejam enviados diretamente â Secretaria de Pesquisa e Anâlise da 
Procuradoria Geral da Republica - SPEA/PGR, no prazo de 30 
dias, no modela de leiaute estabelecido pela Banca Central do Brasil 
na Carta Circular n° 3454, de 14.6.2010 eforma de validaţao e 
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transmissao descritos no arquiva MI 001 - Leiaute de Sigila 
Bancârio, disponivel no enderefo eletri3nico 
https: / / assraweb. ver.111jifilov. br; 
d) infarme as instituifoes financeiras que a campo "Numao do 
Caso" _s'ej~ preenchido com a seguinte refer~ncia: :OO!-~PF-: 
001958-81 e que os da dos bancârias sejam submetidos aa programa 
"VALIDADOR BANCARIO SIMBA" e transmitidos por meio , 
do programa "TRANSMISSOR BANCARIO SIMBA ", ambos 
dispon{veis no enderero eletri3nico 11 urs:l / asspawcb: VI'r. mpfgav. br, de 
modo a viabilizar a anâlise dos registros bandrios pelo Sistema de 
Movimcntafao Ba1!câria - 51MBA/SPEA-PGR, o qual vem 
sendo utilizado em todas as instdncias do Poder Judiciârio, indusive 
nessa Corte; 
e) informe as instituifoes financeiras que os cadastros das contas 
investigadas (cadastro de abertura de conta, cartao de aut6grafos, 
documentos apresentados pela correntista, etc) deverao ser enviados a 
Procuradoria- Geral da Republica no enderefo 
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, ANEXO 
III, SE CRE TARIA DE PESQUISA E ANALISE - SPEA, 
SAS, Quadra 03, Bloco K, CEP: 70.070-925, BRASÎLIA-DF; 
g) informe as instituifoes financeiras que, em caso de duvidas, o 
enderefo eletri3nico para cantata cam a Procuradoria-Geral da 
Republica e o seguinte: pgr-simba@mpfmp.br. 

(v) seja autorizado o compartilhamento dos dados 

bancarios obtidos no caso corn a Receita Federal do Brasil. 

Brasilia (OF), 21 de rnar\o de 2016 . 

Procurador-Geral da Republica 
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