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"Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo mar 
Eritreu a conquistar a índia; e como fosse trazido à sua pre-
sença um pirata, que por ali andava roubando os pescadores, 
repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau oficio: 
porém ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: 
Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou la-
drão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? 
Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é gran-
deza: o roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com 
muito, os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia bem distinguir 
as qualidades e interpretar as significações, a uns e outros de-
finiu com o mesmo nome: Eodem loco ponem latronem, 
et piratam quo regem animum latronis et piratae ha-
bentem. Se o rei de Macedônia, ou de qualquer outro, fizer 
o que faz o ladrão e o pirata; o ladrão, o pirata e o rei, todos 
têm o mesmo lugar, e merecem o mesmo nome." (Padre 
AntônioVieira, no Sermão do Bom Ladrão.) 

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no 

exercício da função institucional prevista no art. 129, inciso I, da 

Constituição de 1988, no art. 6°, inciso V, da Lei Complementar n. 

75/1993 e no art. 24 do Código de Processo Penal, tendo em vista 
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os fatos apurados no Inquérito n. 4074/DF, vem oferecer DEN-

ÚNCIA em face de: 

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, brasileiro, casado, Se-
nador pelo Partido Progressista, nascido em 21/11/1968, na-
tural de Teresina/PI, filho de Ciro Nogueira Lima e Eliane e 
Silva Nogueira Lima, portador da Identidade Civil n. 
765729-SSP/PI, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas 
Físicas do Ministério da Fazenda — CPF/MF sob o n. 
341.903.923-91, residente no SHIS, QI 16, Conjunto 01, 
casa, Lago Sul, Brasília, Distrito Federal, com domicílio fun-
cional na Praça dos Três Poderes, Senado Federal, Ala Teotti-
nio Vilela, Gabinete 02, Brasília, Distrito Federal; 

FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO, 
brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em 25/07/1966, 
natural de Teresina/PI, filho de Fernando Mesquita de Car-
valho e Alice Castelo Branco Carvalho, inscrito no CPF/MF 
sob o n. 217.914.653-15, residente e domiciliado na Rua 
Angélica, n. 555, Condomínio Baltazar Melo, apartamento 
702, Jóquei, Município de Teresina, Estado do Piauí; 

FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO, bra-
sileiro, casado, advogado, nascido em 03/08/1974, natural de 
Ilhéus/BA, filho de Fernando de Oliveira Hughes e Vera Lú-
cia Mendes Hughes, portador da Identidade Civil n. 
0705683591-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n. 
866.353.605-49, residente Avenida Jose Luiz da Fonseca, n. 
429, Jardim Savoia, Município de Ilhéus, Estado da Bahia, 
com domicílio profissional no SHS, Quadra 06, Conjunto A, 
Bloco C, Centro Empresarial Brasil 21, Sala 314, Brasília, 
Distrito Federal; 

SIDNEY SÁ DAS NEVES, brasileiro, casado, advogado, 
nascido em 04/02/1974, natural de Itabuna/BA, filho de 
Osberto Manoel das Neves e Maria Nivalda Sá das Neves, 
portador da Identidade Civil n. 0374416710-SSP/BA, ins-
crito no CPF/MF sob o n. 538.406.665-20, residente na 
Quadra 404, Praça Pardal, Lote 03, Qattro Mirante Residen-
ce, Torre B, apartamento 401, Águas Claras Sul, Brasília, Dis-
trito Federal, com domicílio profissional no SHS, Quadra 06 
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Conjunto A, Bloco A, Centro Empresarial Brasil 21, Sala 
505, Brasília, Distrito Federal; e 

RICARDO RIBEIRO PESSOA (colaborador), brasilei-
ro, casado, empresário, nascido em 15/11/1951, filho de He-
loísa de Lima Ribeiro Pessoa, inscrito no CPF/MF sob o n. 
063.870.395-68, residente na Alameda Ministro Rocha Aze-
vedo, n. 872, apartamento 141, Jardins, São Paulo, São Paulo, 
com domicílio profissional na sede da empresa UTC Enge-
nharia S/A, localizada na Avenida Alfredo Egídio de Souza 
Aranha, n. 384, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo. 

1. Síntese das imputações 

Em outubro de 2013, em São Paulo/SP, CIRO NO-

GUEIRA LIMA FILHO, na condição de Senador pelo Partido 

Progressista, de modo livre, consciente e voluntário, prevalecendo-

se da condição de integrante da cúpula da agremiação partidária 

que havia implementado o esquema de corrupção e lavagem de 

dinheiro no âmbito da Diretoria de Abastecimento da sociedade 

de economia mista federal Petróleo Brasileiro S/A — PETRO-

BRAS, solicitou vantagem indevida, no valor de R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais), a RICARDO RIBEIRO PESSOA, presi-

dente da UTC ENGENHARIA S/A, uma das empreiteiras en-

volvidas nas ilicitudes em questão, prometendo obter, mediante 

sua atuação parlamentar e política, favorecimentos à empresa em 

contratos e obras de responsabilidade do Ministério das Cidades e 

do Estado do Piauí. 

Entre fevereiro e março de 2014, uma parte da propina, no 

montante de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil re-

ais), foi paga por RICARDO RIBEIRO PESSOA e recebida por 
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CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, de modo livre, consciente e 

voluntário, por meio do repasse de valores em espécie, disponibili-

zados por ALBERTO YOUSSEF, que gerenciava a contabilidade 

paralela ("caixa dois") da UTC ENGENHARIA S/A, tendo sido 

o dinheiro transportado de São Paulo/SP, local da sede do escritó-

rio do doleiro, por um dos seus funcionários, RAFAEL AN-

GULO LOPEZ, para Brasília/DF, onde foi entregue na residência 

do Senador, diretamente a um de seus auxiliares, FERNANDO 

MESQUITA DE CARVALHO FILHO, que também agiu com 

vontade livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade 

de desígnios com o parlamentar. A utilização de dinheiro "vivo" e 

a atuação de interpostas pessoas tinham por objetivo não deixar 

rastros, consistindo em estratégias de ocultação e dissimulação da 

natureza, origem, movimentação e propriedade de valores prove-

nientes de infração penal, no caso a corrupção passiva. 

Entre agosto e dezembro de 2014, outra parte da propina, no 

importe de R$ 475.020,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e 

vinte reais), foi paga por RICARDO RIBEIRO PESSOA e rece-

bida por CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, de modo livre, 

consciente e voluntário, por meio da celebração de contrato fictí-

cio de prestação de serviços advocatícios entre a UTC ENGE-

NHARIA S/A e o escritório HUGHES & HUGHES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por FERNANDO 

DE OLIVEIRA HUGHES FILHO, em Brasília/DF, tendo havido 

transferências bancárias do montante em questão da empreiteira 

para o escritório de advocacia, seguidas de saques de valores em 
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espécie pelo advogado SIDNEY SÁ DAS NEVES, igualmente em 

Brasília/DF, no total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), com o posterior repasse dessas quantias ao Senador. FER-

NANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO e SIDNEY SÁ 

DAS NEVES também agiram com vontade livre e consciente, em 

comunhão de esforços e unidade de desígnios com o parlamentar. 

A utilização de contrato fictício, seguida de transferências bancá-

rias, saque e entrega de dinheiro "vivo" ao beneficiário final, tinha 

por objetivo não deixar rastros, consistindo em estratégia de ocul-

tação e dissimulação da natureza, origem, movimentação e propri-

edade de valores provenientes de infração penal, no caso a 

corrupção passiva. 

Ao longo do ano de 2014, em Brasília/DF, CIRO NO-

GUEIRA LIMA FILHO, de modo livre, consciente e voluntário, 

recebeu o montante de pelo menos R$ 1.640.000,00 (um mi-

lhão, seiscentos e quarenta mil reais), em valores em espécie, e pos-

teriormente depositou ou recebeu depósitos de parte dessa 

quantia, de forma pulverizada, em suas contas bancárias pessoais, 

no valor total de R$ 54.889,00 (cinquenta e quatro mil, oitocen-

tós e oitenta e nove reais), por meio de depósitos em dinheiro, 

térido havido o fracionamento de operações, de modo que o valor 

de cada uma, nas mesmas datas ou em datas próximas, fosse infe-

rior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou R$ 100.000,00 (cem mil 

reais). Essa estratégia objetivava evitar a identificação dos deposi-

tantes e a comunicação das operações ao Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras — COAF, conforme previsto nos arts. 90 , 
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5 1°, incisos I e III, 12, inciso II, e 13, inciso I, da Carta Circular n. 

3.461/2009, o que acabou de fato ocorrendo, levando à ocultação 

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

ção, da movimentação e da propriedade de valores provenientes 

diretamente do crime de corrupção passiva já descrito. 

Em todo esse contexto, RICARDO RIBEIRO PESSOA, 

presidente da UTC ENGENHARIA S/A, uma das empresas en-

volvidas no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro imple-

mentado pelo Partido Progressista na Diretoria de Abastecimento 

da PETROBRAS, em outubro de 2013, em São Paulo/SP, de 

modo livre, consciente e voluntário, ofereceu e prometeu vanta-

gem indevida, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de re-

ais), ao Senador CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, um dos 

integrantes da cúpula da agremiação partidária em questão, com a 

finalidade de determinar esse último a obter, mediante sua atuação 

parlamentar e política, favorecimentos à empreiteira em contratos 

e obras de responsabilidade do Ministério das Cidades e do Estado 

do Piauí. Como ressaltado, uma parte da propina, no montante de 

R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), foi repas-

sada em valores em espécie, com a interposição de terceiros, no 

início de 2014, ao passo que outra parcela, no importe de R$ 

475.020,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e vinte reais), foi 

paga mediante a celebração de contrato fictício de prestação de 

serviços de advocacia, no final do ano, consistindo tudo isso em 

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

localização, da disposição, da movimentação e da propriedade de 
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valores provenientes diretamente dos crimes de corrupção ativa e 

passiva já descritos. 

2. Contextualização dos fatos no âmbito da chamada 

"Operação Lava Jato" 

A intitulada "Operação Lava Jato" desvendou um grande 

esquema de corrupção de agentes públicos e de lavagem de 

dinheiro primordialmente relacionado à sociedade de economia 

mista federal Petróleo Brasileiro S/A — PETROBRAS. A 

operação assim denominada abrange, na realidade, um conjunto 

diversificado de investigações e ações penais vinculadas à 13a Vara 

Federal da Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba. 

No decorrer das investigações sobre lavagem de dinheiro, 

detectaram-se elementos que apontavam no sentido da ocultação 

de recursos provenientes de crimes de corrupção praticados no 

âmbito da PETROBRAS. O aprofundamento das apurações 

conduziu à constatação de que, no mínimo entre os anos de 2004 

e 2012 (mas gerando pagamentos espúrios pelo menos até 2014), 

as diretorias da sociedade de economia mista estavam divididas 

entre partidos políticos, que eram responsáveis pela indicação e 

manutenção dos respectivos diretores. 

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

contratos com a PETROBRAS, notadamente as maiores 

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

maneira mais efetiva a partir de 2004. Esse cartel era formado por 
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diversas empreiteiras, dentre as quais a UTC ENGENHARIA 

S.A. pertencente ao denunciado RICARDO PESSOA. 

Para garantir a manutenção do cartel, era relevante que as 

empreiteiras cooptassem agentes públicos da PETROBRAS, 

especialmente os diretores, que possuíam grande poder de decisão 

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

razão de os diretores, como já delineado, haverem sido nomeados 

com base no apoio de partidos, tendo ocorrido comunhão de 

esforços e interesses entre os poderes econômico e político para 

implantação e funcionamento do esquema. 

Os funcionários de alto escalão da PETROBRAS recebiam 

vantagens indevidas das empresas cartelizadas e, em contrapartida, 

não apenas se omitiam em relação ao cartel — ou seja, não criavam 

obstáculos ao esquema nem atrapalhavam seu funcionamento —, 

mas também atuavam em favor das construtoras, restringindo os 

participantes das convocações e agindo para que a empreiteira 

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

funcionários permitiam negociações diretas injustificadas, 

celebravam aditivos desnecessários e com preços excessivos, 

aceleravam contratações com supressão de etapas relevantes e 

vazavam informações sigilosas, entre outras irregularidades, todas 

em prol das empresas cartelizadas. 

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

diretores da PETROBRAS, mas também aos partidos 

1 A PETROBRAS, na época, possuía as seguintes Diretorias: Financeira; Gás 
e Energia; Exploração e Produção; Abastecimento; Internacional; Serviços. j.,  
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políticos e aos parlamentares responsáveis pela indicação e 

manutenção daqueles nos cargos. Tais quantias eram 

repassadas aos agentes políticos de maneira periódica e 

ordinária, e também de forma episódica e extraordinária, 

sobretudo em épocas de eleições ou de escolhas das 

lideranças. Esses políticos, por sua vez, plenamente conscientes 

das práticas indevidas que ocorriam na PETROBRAS, não apenas 

patrocinavam a manutenção do diretor e dos demais agentes 

públicos no cargo, como também não interferiam no cartel 

existente e em todas as irregularidades subjacentes. Ou seja, o 

apoio e a sustentação política conferidos pela agremiação 

partidária e seus integrantes, em especial aqueles que 

participavam de seu comando, para a indicação e 

manutenção do respectivo Diretor da PETROBRAS, 

tinham a finalidade predeterminada de locupletação 

própria e de terceiros. 

A repartição política das diretorias da PETROBRAS 

revelou-se mais evidente em relação à Diretoria de Abastecimento, 

à Diretoria de Serviços e à Diretoria Internacional, envolvendo 

sobretudo o PARTIDO PROGRESSISTA — PP, o Partido dos 

Trabalhadores — PT e o Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro — PMDB, da seguinte forma: 

A Diretoria de Abastecimento, ocupada por PAULO 
ROBERTO COSTA entre 2004 e 2012, era de indicação do 
PP, com posterior apoio do PMDB; 

A Diretoria de Serviços, ocupada por RENATO DU-
QUE entre 2003 e 2012, era de indicação do PT; 
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c) A Diretoria Internacional, ocupada por NESTOR CER 
VERO entre 2003 e 2008 e por JORGE ZELADA entre 2008 
e 2012, era de indicação inicialmente do PT e depois do 
PMDB. 

Para que fosse possível o trânsito das vantagens indevidas 

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

diretores e políticos — atuavam profissionais encarregados da 

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

"intermediários". Referidos operadores encarregavam-se de, 

mediante estratégias de ocultação e dissimulação da origem dos 

recursos, lavar o dinheiro e, assim, permitir que a propina chegasse 

aos seus destinatários de maneira insuspeita ou com menos 

exposição. 

O operador do PP, em boa parte do período em que 

funcionou o esquema, era ALBERTO YOUSSEE 

Em regra, o repasse dos valores dava-se em duas etapas. 

Primeiro, o dinheiro era repassado das construtoras para o 

operador. Para tanto, havia basicamente três formas: a) entrega de 

valores em espécie; b) depósito e movimentação no exterior; c) 

contratos simulados de consultoria com empresas de fachada. 

Uma vez disponibilizado o dinheiro ao operador, iniciava-se 

a segunda etapa, na qual os valores saíam do intermediário e eram 

enviados aos destinatários finais (funcionários públicos e políticos), 

descontada a comissão do operador. Havia pelo menos quatro 

formas de os operadores repassarem as quantias aos beneficiários 

das vantagens indevidas: 
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A primeira forma — uma das mais comuns entre os polí-

ticos — consistia na entrega de valores em espécie, que 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 em voos fretados. Depen-

dendo do montante envolvido, a entrega era feita por meio 

de veículos de passeio conduzidos pelos operadores e seus as-

sociados que transportavam os valores entre diversos Estados 

da Federação; 

A segunda forma era a realização de transferências ele-

trônicas para empresas ou pessoas indicadas pelos destinatários 

ou, ainda, o pagamento de bens ou despesas dos beneficiários; 

A terceira forma ocorria por meio de transferências e 

depósitos em contas no exterior, em nome de empresas 

offshores de responsabilidade dos agentes públicos, de seus fa-

miliares ou de operadores financeiros (doleiros); 

A quarta forma, adotada sobretudo em épocas de cam-

panhas eleitorais, era a realização de supostas doações "ofici-

ais", devidamente declaradas, pelas construtoras ou empresas 

coligadas, diretamente para os políticos ou para o diretório 

nacional ou estadual do partido respectivo, as quais, em ver-

dade, consistiam em propinas pagas e disfarçadas do seu real 

propósito. 

Como se vê, as investigações da denominada "Operação Lava 

Jato" descortinaram a atuação de organização criminosa complexa, 
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a qual atuava de forma estruturada por meio de seus núcleos polí-

tico (parlamentares e dirigentes partidários), econômico (empresá-

rios), administrativo (agentes públicos) e financeiro (operadores 

financeiros). 

No decorrer das investigações foram firmados diversos acor-

dos de colaboração premiada, merecendo destaque o doleiro Al-

berto Youssef; o ex-Diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo 

Roberto Costa e RICARDO PESSOA, empresário e dono da 

empreiteira UTC. 

3.A corrupção 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 maio de 2004, 

permanecendo no cargo até 02 de maio de 2012. Sua nomeação 

decorreu de indicação política do PARTIDO PROGRESSISTA 

— PP, articulada pelo então Deputado Federal JOSÉ JANENE, 

com o auxílio dos também Deputados Federais na época PEDRO 

DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO e 

PEDRO HENRY NETO, que capitaneavam o comando da agre-

miação partidária, já com a participação dos Deputados Federais 

MÁRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE, JOÃO AL-

BERTO PIZZOLATTI JÚNIOR e NELSON MEURER. 
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Em seu Termo de Colaboração n. 01, PAULO ROBERTO 

COSTA esclareceu como aconteciam as indicações para cargos de 

alto escalão na PETROBRAS: "a competência técnica não era sufici-

ente para progredir, sendo necessário para ascender ao nível de diretoria 

um apadrinhamento político, como ocorre em todas as empresas vinculadas 

ao governo". Adiante, falando em termos gerais, explicou que essa 

forma de ascensão funcional gera para o contemplado um dever 

de contrapartida, pois "o grupo político sempre demandará algo em 

troca", salientando que "toda indicação política no país para os cargos de 

diretoria pressupõe que o indicado propicie facilidades ao grupo político 

que o indicou, realizando o desvio de recursos de obras e contratos firma-

dos pelas empresas e órgãos a que esteja vinculado para beneficio deste 

mesmo grupo político" (Docs. 01, anexos à cota de encaminhamento 

da denúncia)! 

De tal modo, pelo fato de ter sido politicamente indicado ao 

cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS pelo PP, 

PAULO ROBERTO COSTA tinha o dever de viabilizar o re-

passe de vantagens indevidas à agremiação partidária em questão e 

a diversos dos seus integrantes, para, assim, manter-se no cargo. O 

2 Essas afirmativas de PAULO ROBERTO COSTA são corroboradas por 
página de agenda do advogado MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, 
apreendida na sede da empresa GFD INVESTIMENTOS LTDA., em que 
consta anotação sobre abertura de empresas e contas bancárias no exterior 
em favor do ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS: "Reunião 
Paulo Roberto Costa. A — Offihores: 1. Pode haver problemas em abrir offshores 
em nome do Dr. Paulo em razão de ter ocupado cargo de indicação política na 
Petrobras. (...)." (Processo 5049557-14.2013.404.7000/PR, Evento 253, 
AP-INQPOL3, Página 5 — Docs. 01, anexos à cota de encaminhamento 
da denúncia). 
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cumprimento dessa obrigação ocorreu de forma mais intensa a 

partir de 2006, quando se iniciou um ciclo de grandes obras, prin-

cipalmente refinarias, na esfera de atribuições e responsabilidades 

da Diretoria de Abastecimento da sociedade de economia mista. 

No âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBR_AS, 

em todos os contratos celebrados com empresas cartelizadas 

houve o pagamento de vantagens indevidas de pelo menos I% 

(um por cento) do valor total contratado. O repasse de valores ilí-

citos também ocorria nas hipóteses de aditivos contratuais, ou seja, 

o percentual era calculado sobre o valor total dos contratos e adi-

tivos.' 

O montante da propina era dividido, em geral, da seguinte 

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

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

custos operacionais, tais como emissão 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 

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

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

por cento) eram retidos por JOSÉ JANENE e, posteriormente à 

sua morte, por ALBERTO YOUSSEF, inclusive, para distribuição 

entre os integrantes do PP. 

3 RICARDO RIBEIRO PESSOA, presidente da UTC ENGENHARIA 
S/A, em seu Termo de Colaboração n. 09, confirmou o pagamento de 
propina de 1% (um por cento) dos contratos no âmbito da Diretoria de 
Abastecimento da PETROBRAS (fls. 52/64 do Inquérito n. 4074/DF). 
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O esquema de corrupção, portanto, tinha por intuito benefi-

ciar não apenas o Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, 

mas também o PP e seus integrantes, especialmente os seus lideres 

(agentes políticos de envolvimento mais destacado no comando 

da agremiação partidária), responsáveis pela indicação e manuten-

ção de PAULO ROBERTO COSTA no cargo. 

De início, o grande responsável por organizar o esquema cri-

minoso foi JOSÉ JANENE, que ocupou o cargo de Deputado 

Federal pelo PARTIDO PROGRESSISTA até o ano de 2007. 

Ele fazia reuniões com PAULO ROBERTO COSTA e represen-

tantes de empreiteiras interessadas em obter contratos na PE-

TROBRAS, a fim de ajustar tanto o favorecimento das empresas 

no que tange às contratações quanto o correlato pagamento de 

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

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

JANENE continuou a desempenhar essa função, fazendo-o até 

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

falecer.' 

JOSÉ JANENE, no exercício de tais atribuições — para o que 

contava com o contributo dos demais integrantes da cúpula do 

PARTIDO PROGRESSISTA, como PEDRO DA SILVA COR-

RÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO, MÁRIO SILVIO 

MENDES NEGROMONTEJOÃO ALBERTO PIZZOLATTI 

4 JOSÉ MOHAIVLED JANENE, conhecido como JOSÉ JANENE, faleceu 
em 14/09/2010, conforme certidão de óbito (Docs. 01, anexos à cota de 
encaminhamento da denúncia). 
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JUNIOR, e NELSON MEURER — era auxiliado diretamente 

pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF, que se encarregava de opera-

cionalizar o recebimento e o repasse das vantagens indevidas, me-

diante estratégias de ocultação da origem ilícita do dinheiro. 

Em 2011, um grupo de políticos do PARTIDO PRO-

GRESSISTA que se sentia preterido na distribuição de vantagens 

indevidas resolveu assumir o comando da agremiação partidária e 

o consequente controle da repartição de valores relativos ao es-

quema de corrupção da Diretoria de Abastecimento da PETRO-

BRAS. Esse conjunto de parlamentares era formado 

principalmente pelos Senadores CIRO NOGUEIRA LIMA FI-

LHO e BENEDITO DE LIRA e pelos Deputados Federais 

AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO, ARTHUR 

CÉSAR PEREIRA DE LIRA e EDUARDO HENRIQUE DA 

FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA. A reviravolta em questão 

foi marcada pela substituição do Deputado Federal NELSON 

MEURER pelo Deputado Federal AGUINALDO VELLOSO 

BORGES RIBEIRO na liderança do PP na Câmara dos Deputa-

dos, em agosto de 2011, no meio do ano legislativo, o que não era 

5 Pouco tempo depois, ocorreu outra mudança ilustrativa da troca de 
comando no PARTIDO PROGRESSISTA. Em fevereiro de 2012, o 
Deputado Federal AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO 
assumiu o Ministério das Cidades em substituição ao Deputado Federal 
MÁRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE. O Ministério das 
Cidades e a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS eram os cargos 
que compunham a cota política do PP na administração pública federal, 
em contrapartida ao apoio e à integração do partido à base governista no 
Congresso Nacional. Com  a ida do Deputado Federal AGUINALDO 
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Com a ascensão do novo grupo à cúpula do PARTIDO 

PROGRESSISTA, houve uma tentativa de substituição de AL-

BERTO YOUSSEF no controle do "caixa de propinas" oriundas 

da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. PAULO RO-

BERTO COSTA, depois de reunião com os novos comandantes 

da agremiação partidária, chegou a tentar viabilizar a atuação de 

uma outra pessoa, HENRY HOYER DE CARVALHO, no de-

sempenho dessa tarefa. No entanto, na prática, ALBERTO YOUS-

SEF, por já ter bom relacionamento com as empreiteiras, 

permaneceu no exercício da função. Inclusive, os parlamentares 

antigos beneficiários do esquema de vantagens indevidas também 

continuaram a ser favorecidos.' 

VELLOSO BORGES RIBEIRO para o Ministério das Cidades, a 
liderança do PARTIDO PROGRESSISTA na Câmara dos Deputados foi 
assumida pelo Deputado Federal ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE 
LIRA. 

6 Toda a sucessão de eventos envolvendo o PARTIDO PROGRESSISTA e 
sua relação com a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS foi 
narrada por ALBERTO YOUSSEF em seu Termo de Colaboração n. 14. 
De acordo com os esclarecimentos do doleiro, as mudanças ocorridas em 
função das disputas internas do PARTIDO PROGRESSISTA limitaram-
se a alterações procedimentais e a certa desorganização no controle do 
recebimento e repasse de propinas: "QUE em verdade o declarante 
praticamente continuou a fazer o mesmo que fazia anteriormente, com a única 
modificação de que, ao invés de repassar os valores diretamente aos integrantes do 
PARTIDO PROGRESSISTA, passou a fazê-lo por intermédio de HENRY, 
que, por sua vez, entregava os valores a ARTHUR DE LIRA; (...) QUE o 
declarante continuou a receber os 5% dos valores de todos os repasses por ele 
efetivados, mesmo após HENRY assumir a responsabilidade pela entrega aos 
parlamentares do PP; QUE acredita que HENRY retirava o seu percentual logo 
após receber o dinheiro do declarante; QUE nesta época a contabilidade dos 
repasses ficou 'confusa', sendo controlada por PAULO ROBERTO e pelo 
declarante, de modo que os integrantes do PP não os questionaram acerca desta 
nova dinâmica de repasses; QUE, contudo, de forma paralela e oculta, a pedido de 
PAULO ROBERTO COSTA, o grupo anterior do PR composto por PEDRO 
HENRY, PEDRO CORREA, NELSON MEURER,JOÃO PIZZOLATI, 
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O grupo de liderança dissidente do PARTIDO PROGRES-

SISTA, formado por AGUINALDO VELLOSO BORGES RI-

BEIRO, BENEDITO DE LIRA, ARTHUR CÉSAR PEREIRA 

DE LIRA, EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBU-

QUERQUE SILVA e CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, 

apesar de ter passado a comandar a agremiação partidária a partir 

do segundo semestre de 2011, participava do esquema de corrup-

ção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abasteci-

mento da PETROBRAS desde o seu início, dele se beneficiando 

pontualmente, por serem integrantes do PP. Com  a assunção da li-

derança do partido, esses parlamentares incrementaram seus ga-

nhos ilícitos, inclusive por intermédio do operador HENRY 

HOYER DE CARVALHO, mas também se valendo dos serviços 

de ALBERTO YOUSSEE Chegaram a ser constatados pagamen-

tos de vantagens indevidas por empreiteiras cartelizadas e contra-

tadas pela sociedade de economia mista, em favor de tais políticos, 

até o início de 2014, às vésperas do início das fases ostensivas da 

chamada "Operação Lava Jato", bem como até mesmo posterior-

mente a elas, como ocorreu em relação ao Senador CIRO NO-

GUEIRA LIMA FILHO.' 

MÁRIO NEGROMONTE, LUIZ FERNANDO SOBRINHO (sic) e 
JOSÉ OTÁVIO, continuaram (sic) a receber as comissões da PETROBRAS por 
intermédio do declarante; QUE isto ocorreu com o objetivo de amenizar a briga 
interna existente no seio do PP" (Docs. 01, anexos à cota de encaminhamento 
da denúncia). 

7 O envolvimento do Senador CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO com o 
esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à 
PETROBRAS é indicado por diversos registros de acesso ao prédio da 
sociedade de economia mista federal, a maioria para visitar especificamente 
PAULO ROBERTO COSTA, nas datas de 09/04/2007, 31/08/2007, 
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4. Propina repassada a CIRO NOGUEIRA LIMA FI-

LHO, mediante estratégias de lavagem de dinheiro, com 

auxilio de FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO 

FILHO, FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO e 

SIDNEY SÁ DAS NEVES 

Em meados de 2015, RICARDO RIBEIRO PESSOA, Pre-

sidente da UTC ENGENHARIA S/A, uma das empreiteiras en-

volvidas no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro 

relacionado à PETROBRAS, celebrou acordo de colaboração 

premiada com o Ministério Público. Em seu Termo de Colabora-

ção n. 08, ele afirmou que, "no segundo semestre de 2013, o Senador 

CIRO NOGUEIRA procurou o declarante dizendo que precisava de 

uma contribuição financeira em razão de um problema de saúde com al-

gum familiar que se encontrava internado em São Paulo; QUE o decla-

rante não se recorda exatamente qual era esse problema de saúde e quem 

era esse familiar, embora o Senador CIRO NOGUEIRA tenha expli-

cado o assunto; QUE o Senador CIRO NOGUEIRA pediu ao decla-

rante R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); QUE o declarante 

concordou com a entrega do valor, mas ressaltou que isso seria um adian- 

04/07/2008, 23/07/2008, 23/09/2008, 22/12/2008, 24/02/2011, 
23/05/2011 e 28/05/2011 (Informação Policial n. 26/2015, fls. 
2095/2107 do Inquérito n. 3989/DF - Docs. 01, anexos à cota de 
encaminhamento da denúncia). Além disso, agenda arrecadada em poder 
do ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS contém registro do 
telefone do parlamentar, tendo sido apreendida cópia de mensagem 
eletrônica que indica contatos entre ambos mesmo depois de PAULO 
ROBERTO COSTA deixar o cargo (fls. 350 e 363 do Inquérito n. 
4074/DF). 
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tamento de contribuição para campanha; QUE o Senador CIRO NO-

GUEIRA disse que o declarante não iria se arrepender e que haveria 

contrapartida; QUE acredita que essa contrapartida poderia ser em obras 

no Ministério das Cidades ou no Estado do Piauí; QUE o Senador Ciro 

Nogueira chegou a falar o seguinte: 'Você tem que fazer obras no Piauí, 

porque a gente ainda vai crescer muito no Piauí"; QUE o declarante ti-

nha interesse em fazer obras no âmbito do Ministério das Cidades, con-

trolado pelo Partido Progressista" (fls. 34/38 do Inquérito n. 

4074/DF). 

As afirmativas do colaborador são corroboradas por registros 

de entrada do Senador CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO na 

sede da UTC ENGENHARIA S/A, em São Paulo/SP, em 

18/10/2013, bem como em 12/09/2014 (fls. 39/40 do Inquérito 

n. 4074/DF).Tais elementos de prova conferem verossimilhança às 

declarações prestadas, confirmando a solicitação e a oferta de van-

tagens indevidas com base em promessa de favorecimentos em 

obras públicas de responsabilidade do Ministério das Cidades e do 

Estado do Piauí. 

Os valores ilícitos solicitados acabaram sendo efetivamente 

pagos. Isso ocorreu de duas formas: por meio do repasse de valores 

em espécie e mediante a celebração de contrato fictício de advo-

cacia. 

a) Pagamento de propina a CIRO NOGUEIRA LIMA 

FILHO por meio do repasse de valores em espécie, com o 
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auxilio de FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO 

FILHO 

RICARDO RIBEIRO PESSOA, em seu Termo de Colabo-

ração n. 08, tratando do repasse dos R$ 2.000.000,00 (dois mi-

lhões de reais) ilícitos ao Senador CIRO NOGUEIRA LIMA 

FILHO, afirmou: "QUE o valor foi parcialmente pago em três vezes, 

em dinheiro, no montante total de R$ 1.400.000,00 (um milhão e qua-

trocentos mil reais), entregue por ALBERTO YOUSSEF em Brasília, 

em endereço fornecido pelo Senador CIRO NOGUEIRA; QUE esse 

endereço foi anotado pelo declarante em um papel cuja cópia apresenta 

neste momento; QUE o endereço indicado é QI 16, Conj. 01, Casa 15, 

Lago Sul, Brasília; QUE o Senador CIRO NOGUEIRA pediu que o 

declarante procurasse nesse endereço uma pessoa de nome FER-

NANDO; QUE CIRO NOGUEIRA não sabia e nem ficou sabendo 

que ALBERTO YOUSSEF iria operacionalizar a entrega; QUE AL-

BERTO YOUSSEF também não soube que os valores se destinavam ao 

Senador CIRO NOGUEIRA; QUE declarante omitiu essa informação 

em relação a ambos afim de evitar problemas, visto que o grupo do Sena-

dor CIRO NOGUEIRA, dentro do PR tinha restrições a ALBERTO 

YOUSSEF" (fls. 34/38 do Inquérito n. 4074/DF). 

As declarações do colaborador são corroboradas pela anota-

ção do endereço da entrega do dinheiro, constante do documento 

de fls. 41 do Inquérito n. 4074/DE Ademais, ALBERTO YOUS-

SEF fazia a contabilidade paralela ("caixa dois") da empreiteira 

UTC ENGEHARIA S/A, gerando dinheiro em espécie para o 
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pagamento de propina. Na contabilidade informal do do-

leiro, apresentada por seu funcionário RAFAEL ANGULO 

LOPEZ, existem anotações da entrega de pelo menos 

parte desse valor repassado em espécie. O arquivo intitu-

lado "Fev 2014" (fevereiro de 2014) registra a entrega de 

"500.000,00" (R$ 500.000,00 — quinhentos mil reais), em 

"27/fev" (27 de fevereiro de 2014), a "Fernando", em "Bsb" 

(BrasiliaDF), por solicitação de "Rp" (RICARDO RI-

BEIRO PESSOA, conhecido como Ricardo Pessoa). O arquivo 

intitulado "Mar 2014" (março de 2014) registra a entrega 

de "400.000,00" (R$ 400.000,00 — quatrocentos mil reais), 

em "12/mar" (12 de março de 2014), por solicitação de 

"Dr Ric" (RICARDO RIBEIRO PESSOA, tratado como 

Dr. Ricardo) à pessoa de "Fernando", em "Bsb" 

(Brasilia/DF).8  

ALBERTO YOUSSEF prestou declarações sobre o 

fato, confirmando a realização de três entregas de valores, 

no total de cerca de R$ 1.500.000,00 (um milhão e qui-

nhentos mil reais), a uma pessoa de prenome FER-

NANDO, em Brasilia/DF, por solicitação de RICARDO 

RIBEIRO PESSOA (fls. 117/119 do Inquérito n. 4074/DF). 

Por sua vez, RAFAEL ANGULO LOPEZ, ao prestar depoi-

mento, também confirmou o transporte dos valores em 

8 As planilhas de contabilidade informal de ALBERTO YOUSSEF foram 
apresentadas por RAFAEL ANGULO LOPEZ em um pendrive, cujo 
conteúdo restou gravado em mídia. Os documentos em referencia estão na 
pasta "movimento", protegidos com a senha de acesso "1997" (Docs. 02, 
anexos à cota de encaminhamento da denúncia). 
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espécie, reconhecendo a casa onde foram entregues, bem 

como a fotografia da pessoa a quem restaram repassados, 

de prenome FERNANDO (fls. 135/147). Foram localizados, 

ainda, registros de voos de ida e volta de RAFAEL AN-

GULO LOPEZ, entre São Paulo/SP (sede do escritório 

de ALBERTO YOUSSEF) e Brasfiia/DF (local das entre-

gas), nos dias 16/02/2014 (ida) e 17/02/2014 (volta), 

19/02/2014 (ida) e 19/02/2014 (volta), 26/02/2014 (ida) e 

27/02/2014 (volta), bem como 13/03/2014 (ida) e 13/03/2014 

(volta), consoante Informação Policial n. 62/2015 (fls. 120/122 do 

Inquérito n. 4074/DF).9  A proximidade entre as viagens de ida e 

volta, muitas delas feitas no mesmo dia, inclusive em correspon-

dência com datas registradas na contabilidade informal de AL-

BERTO YOUSSEF, evidencia que a finalidade dos deslocamentos 

era apenas o transporte de dinheiro. 

O endereço da entrega dos valores (QI 16, Conj. 01, 

Casa 15, Lago Sul, Brasilia/DF) é exatamente o endereço 

da residência do Senador CIRO NOGUEIRA LIMA FI-

LHO na Capital Federal.' A pessoa de prenome FER- 

9 A mesma Informação Policial n. 62/2015 aponta registro de voos de volta 
de Brasília/DF para São Paulo/SP de ADARICO NEGROMONTE 
FILHO, outro funcionário de ALBERTO YOUSSEF, em datas 
coincidentes com duas das viagens de volta de RAFAEL ANGULO 
LOPEZ, em 17/02/2014 e em 27/02/2014, bem como voos de ida e 
volta, entre os mesmos locais, exatamente coincidentes para ambos, na 
mesma data de 19/02/2014 (fls. 120/122 do Inquérito n. 4074/DF). Isso 
indica que ADARICO NEGROMONTE FILHO foi de São Paulo/SP 
para Brasília/DF auxiliar RAFAEL ANGULO LOPEZ no transporte e na 
entrega do dinheiro referente ao caso. 

10 A descrição da casa de CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, feita por 
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NANDO, a quem os valores em espécie consistentes em 

propina foram entregues, é FERNANDO MESQUITA DE 

CARVALHO FILHO, ex-assessor parlamentar de CIRO 

NOGUEIRA LIMA FILHO. Em diligência de campo, aliás, a 

Policia Federal constatou que, na casa de CIRO NOGUEIRA 

LIMA FILHO, local da entrega dos valores em espécie, es-

tava estacionado um veiculo de placa JGJ6411, registrado 

exatamente em nome de FERNANDO MESQUITA DE 

CARVALHO FILHO. Tal automóvel, ademais, consta da presta-

ção de contas eleitorais de CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 

de 2014, como tendo sido cedido por FERNANDO MES-

QUITA DE CARVALHO FILHO para fins de aposição de adesi-

vos de campanha. Tais dados estão na Informação Policial juntada 

às fls. 34/46 da Ação Cautelar n. 3913/DE 

Além disso, um outro ex-assessor parlamentar de CIRO NO-

GUEIRA LIMA FILHO, de nome JOSÉ EXPEDITO RODRI-

GUES ALMEIDA, prestou depoimento no caso e apontou 

exatamente seu colega FERNANDO MESQUITA DE CARVA-

LHO FILHO como o "homem do dinheiro" do parlamentar. Ele 

afirmou: "QUE, da equipe que compunha o Gabinete de CIRO NO-

GUEIRA na Câmara dos deputados o declarante recorda-se de JÚLIO 

ARCOVERDE, CÉLIA, `FERNANDÃO' e MARCELO; QUE, 

apesar de não pertencer ao gabinete, CIRO NOGUEIRA é bastante 

RAFAEL ANGULO LOPEZ, especialmente quanto à existência de uma 
mesa de bilhar no pavimento térreo, foi confirmada pelos policiais federais 
que cumpriram mandado de busca e apreensão no local (fls. 328/331 do 
Inquérito n. 4074/DF). 

24 de 47 



PGR 	 Inquérito n. 4074/DF_Dentincia_Ciro Nogueira 

próximo de DAIVISON TOLENTINO', que atualmente é servidor 

do Ministério da Saúde; QUE pode assegurar que as pessoas de confi-

ança de CIRO NOGUEIRA eram as acima nominadas; QUE, ao lhe 

ser apresentada fotografia de fl. 145, o declarante reconhece pronta-

mente como sendo o mencionado TERNANDÃO', cujo nome 

completo não recorda; QUE, segundo o declarante, TERNAN-

DÃO' era o 'homem do dinheiro'; QUE assim se referiu a ele por-

que, no mais das vezes, o transporte de valores em espécie era 

confiado a PERNANDÃO', principalmente envolvendo os traje-

tos São Paulo-Teresina e Brasília-Teresina" (fls. 460/464 do In-

quérito n. 4074/DF). 

Todos esses elementos corroboram as declarações prestadas 

pelo colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA e comprovam 

o pagamento de parte da propina destinada ao Senador CIRO 

NOGUEIRA LIMA FILHO por meio do repasse de valores em 

espécie, entregues diretamente ao seu auxiliar FERNANDO 

MESQUITA DE CARVALHO FILHO." 

O pagamento e recebimento de vantagens indevidas por 

meio do repasse de dinheiro "vivo", mediante a atuação de inter-

postas pessoas, tinha por objetivo exatamente não deixar rastros, 

11 Além disso, a apreensão de quase dois milhões de reais no escritório de 
ALBERTO YOUSSEF, no inicio da "Operação Lava Jato", em março de 
2014, mesma época dos repasses de dinheiro tratados no caso, é ilustrativa 
de como o doleiro funcionava como um centro de distribuição de 
propinas mediante estratégias de lavagem de dinheiro, em especial 
mediante o manejo de valores em espécie (Processo n. 5049557-
14.2013.404.7000/PR, Evento 179, AP-INQPOL1, p. 1 a 20 e 40- Docs. 
01, anexos à cota de encaminhamento da denúncia). 
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consistindo em estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, 

origem, movimentação e propriedade de valores provenientes de 

infração penal, no caso a corrupção passiva. 

b) Pagamento de propina a CIRO NOGUEIRA 

LIMA FILHO por meio de contrato fictício de advocacia, 

com o auxílio de FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES 

FILHO e SIDNEY SÁ DAS NEVES 

Em março de 2014,ALBERTOYOUSSEF foi preso em uma 

das fases iniciais da "Operação Lava Jato". Por isso, RICARDO 

RIBEIRO PESSOA teve que recorrer a outra forma de repasse 

de propina, diversa do simples repasse de valores em espécie, para 

CIRO NOGUEIRA LIMA. Em seu Termo de Colaboração n. 

08, o empreiteiro esclarece:" QUE o declarante não conseguiu comple-

tar o pagamento dos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) inicial-

mente prometidos por duas razões: a) a prisão de 

ALBERTO YOUSSEF no início de 2014; b) a ausência de dinheiro 

no caixa dois das empresas do declarante; QUE o declarante não conse-

gue se recordar exatamente das datas das entregas de valores, mas sabe di-

zer que entre a primeira e a terceira entregas realizadas na residência do 

Lago Sul, em Brasília, houve cerca de quatro meses; QUE, diante da 

situação, o Senador CIRO NOGUEIRA sugeriu que o declarante, 

por meio de uma de suas empresas, celebrasse um contrato de con-

sultoria fictício com o escritório de advocacia HUGHES & HUG-

HES de Brasília, localizado no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Conj. 

A, Bloco C, Sala 314, Centro Empresarial Brasil 21; QUE o declarante 
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relutou em fazer isso, mas acabou concordando; QUE foi feito um con-

trato simulado entre a UTC Engenharia e o escritório de advocacia 

em questão; QUE nenhum serviço foi prestado; QUE o contrato subs-

crito pelo advogado FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FI-

LHO previa uma remuneração de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta 

mil reais), dividida em seis parcelas mensais de R$ 130.000,00 (cento e 

trinta mil reais), a serem pagas entre agosto de 2014 e janeiro de 2015; 

QUE foram pagos R$ 475.020,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e 

vinte reais), em duas parcelas, uma no valor de R$ 231.010,00 (duzen-

tos e trinta e um mil e dez reais), em 28/08/2014, e outra no valor de 

R$ 244.010,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e dez reais), em 

27/10/2014; QUE o valor restante, de R$ 256.100,00 (duzentos e 

cinquenta e seis mil e cem reais), seria pago em 27/11/2014, o que não 

ocorreu em razão da deflagração da 'Operação Lava Jato', bem como de 

uma auditoria externa na UTC" (fls. 34/38 do Inquérito n. 

4074/DF). 

Cópia do contrato consta das fls. 42/47 do Inquérito n. 

4074/DE A descrição extremamente genérica do seu objeto in-

dica que se trata de fato de contrato fictício, formalizado apenas 

para justificar e conferir aparência de legalidade ao repasse de va-

lores ilícitos. A solicitação da auditoria externa realizada na UTC 

ENGENHARIA S/A, convenientemente não atendida pelo es-

critório de advocacia supostamente contratado, encontra-se às fls. 

48/50 do Inquérito n. 4074/DE WALMIR PINHEIRO SAN-

TANA, diretor financeiro da UTC ENGENHARIA S/A, confir-

mou o caráter fraudulento da contratação em referência, 
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corroborando as declarações novamente prestadas acerca do as-

sunto por RICARDO RIBEIRO PESSOA (fls. 408/410 do In-

quérito n. 4074/DF e Termo de Colaboração n. 07, objeto da 

Petição n. 5799/2015, em apenso). 

O contrato de prestação de serviços advocatícios simulado foi 

celebrado entre a UTC ENGENHARIA S/A e o escritório 

HUGHES & HUGHES ADVOGADOS ASSOCIADOS, repre-

sentado por seu proprietário, FERNANDO DE OLIVEIRA 

HUGHES FILHO. Inclusive, este último, além de ter assinado o 

instrumento contratual, participou de todas as tratativas que cul-

minaram em sua redação final, conforme mensagens eletrônicas 

constantes das fls. 161/309 do Inquérito n. 4074/DE 

Além de FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO, 

o advogado SIDNEY SÁ DAS NEVES teve participação rele-

vante no caso, tendo sido encontradas em seu poder, durante dili-

gência de busca e apreensão, cópias do contrato fictício em 

referência (itens 11 a 15 do Auto Circunstanciado de Busca e Ar-

recadação de fls. 295/300 da Ação Cautelar n. 3913/DF). As men-

sagens eletrônicas trocadas em torno do assunto foram 

ocultamente copiadas e enviadas para seu correio eletrônico 

(sidneyQnh.adv.br). Ademais, apesar de não integrar formalmente 

os quadros do HUGHES & HUGHES ADVOGADOS ASSOCI-

ADOS, SIDNEY SÁ DAS NEVES recebeu uma procuração para 

movimentar a conta do escritório (fls. 342/343 do Inquérito n. 

4074/DF). 
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Dessa forma, a rigor, SIDNEY SÁ DAS NEVES se responsa-

bilizou por receber os valores da UTC ENGENHARIA S/A e 

repassá-los ao Senador CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO. Os 

dados bancários do caso, cujo sigilo restou judicialmente afastado 

na Ação Cautelar n. 3985/DF, registram as seguintes transferências 

da empreiteira para o escritório HUGHES & HUGHES ADVO-

GADOS ASSOCIADOS (Caso SI1V1BA 001-MPF-001709-78, 

Relatório Tipo 4, mídia anexa à cota de encaminhamento da den-

úncia — Docs. 02): 

Transferências bancárias da UTC para o escritório Hughes & Hughes 

Favorecido Origem Valor Valor Data Tipo de Conta de 
operacão destino 

Hughes & 
Hughes 

Advogados 
Associados 

UTC 
Engenharia S/A 

R$ 231.010,00 28/08/2014 TED Conta n. 58920, 
Agência n. 879, 

Banco Bradesco. 

Hughes & 
Hughes 

Advogados 
Associados 

UTC 
Engenharia S/A 

R$ 244.010,00 27/10/2014 TED Conta n. 58920, 
Agência n. 879, 

Banco Bradesco. 

Total: R$ 475.020,00 

Dias depois do recebimento de cada uma dessas transferências 

de valores, SIDNEY SÁ DAS NEVES realizou saques de valores 

em espécie da conta bancária do escritório HUGHES & HUG-

HES ADVOGADOS ASSOCIADOS. Os dados bancários da situ-

ação, cujo sigilo restou judicialmente afastado na Ação Cautelar n. 

3985/DF, registram as seguintes retiradas em dinheiro da conta do 

escritório HUGHES & HUGHES ADVOGADOS ASSOCIA-

DOS (Caso SIMBA 001-MPF-001709-78, Relatório Tipo 4, mi-

dia anexa à cota de encaminhamento da denúncia — Docs. 02): 
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Saques de valores em espécie da conta do escritório Hughes & Hughes 

Tipo de Responsável Valor Data Conta bancária Observação 
operação pela operação 

Retirada ou 
saque 

Hughes & 
Hughes 

Advogados 
Associados 

R$ 9000000 03/09/2014 Conta n. 58920, 
Agência n. 879, 
Banco Bradesco. 

Cinco dias 
depois da 
primeira 

transferência da 
UTC 

Enegnharia S/A 

Retirada ou 
saque 

Hughes & 
Hughes 

Advogados 
Associados 

R$ 90000,00 12/11/2014 Conta n. 58920, 
Agência n. 879, 

Banco Bradesco. 

Quinze dias 
depois da 
segunda 

transferência da 
UTC 

Enegnharia S/A 

Retirada ou 
saque 

Hughes & 
Hughes 

Advogados 
Associados 

R$ 60.000,00 04/12/2014 Conta 0,58920, 
Agência 0.879, 

Banco Bradesco. 

Total:  R$ 240.000.00  

Essas quantias se destinaram justamente ao Senador CIRO 

NOGUEIRA LIMA FILHO. Os dados telefônicos obtidos 

na Ação Cautelar n. 4110/DF evidenciam isso, ao revela-

rem contatos telefônicos com interlocutores comuns, in-

clusive terminais fixos do Senado Federal, tanto de 

SIDNEY SÁ DAS NEVES como do parlamentar (Relató-

rios de Análise de Policia Judiciária n. 22/2016 e n. 

29/2016, constantes respectivamente das fls. 115/133 e 

193/217 da Ação Cautelar n. 4110/DF). As circunstâncias in-

dicam que se trata de contatos feitos em torno do recebimento e 

do repasse dos valores ilícitos referentes ao caso. 

SIDNEY SÁ DAS NEVES recebeu uma comissão pela pres-

tação desse serviço de intermediação de propina. Os dados bancá-

rios da situação, cujo sigilo restou judicialmente afastado na Ação 

Cautelar n. 3985/DF, apontam as seguintes transferências da conta 
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do escritório HUGHES & HUGHES ADVOGADOS ASSOCI-

ADOS em seu favor (Caso SIMBA 001-MPF-001709-78, Rela-

tório Tipo 4, mídia anexa à cota de encaminhamento da denúncia 

— Docs. 02): 

Transferências do escritório Hughes & Hughes para Sidney Sá das Neves 

Favorecido 02fign Valor Data l'~ Conta de 
.2~_ão destino 

Sidney Si das 
Neves 

Hughes & 
Hughes 

Advogados 
Associados 

R$ 9.500,00 09/09/2014 TED Conta n. 305383, 
Agência n. 3413, 
Banco do Brasil. 

Sidney Sá das 
Neves 

Hughes & 
Hughes 

Advogados 
Associados 

R$ 9.500,00 09/09/2014 TED Conta n. 305383, 
Agência n. 3413, 
Banco do Brasil. 

Sidney Si das 
Neves 

Hughes & 
Flughes 

Advogados 
Associados 

R$ 5.000,00 30/09/2014 TED Conta n. 
1000000864, 

Agência n. 3949, 
Caixa 

Econômica 
Federal. 

Sidney Si das 
Neves 

Hughes & 
Hughes 

Advogados 
Associados 

R$ 25.000,00 30/10/2014 TED Conta n. 
1000000864, 

Agência n. 3949, 
Caixa 

Econômica 
Federal. 

Total: R$ 49.000.00  

O escritório HUGHES & HUGHES ADVOGADOS AS-

SOCIADOS é sediado em Ilhéus/BA. A conta n. 58920, agência 

n. 879, do Banco Bradesco, foi aberta em Brasília/DF, so-

mente para movimentar valores do contrato firmado com 

a UTC ENGENHARIA S/A, praticamente registrando 

apenas operações relacionadas a essa situação.' O fato 

12 Documentos sobre a abertura e movimentação da conta bancária em 
questão foram arrecadados em diligência de busca e apreensão (fls. 50/52 e 
290 da Ação Cautelar n. 3913/DF e Relatório de Análise de Material 
Apreendido n. 003/2015, constante das fls. 37/62 dos mesmos autos em 
referência). 
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constitui mais um indicativo de que o negócio foi forjado com o 

único intuito de promover o repasse oculto e disfarçado de pro-

pina em favor do Senador CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 

na Capital Federal. 

Os envolvidos na simulação procuraram fazer crer que teria 

havido efetiva prestação de serviços no caso. Para tanto, apresenta-

ram um relatório sobre processos de interesse da UTC ENGE-

NHARIA S/A em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no 

Superior Tribunal de Justiça (fls. 293/307 do Inquérito n. 

4074/DF). Contudo, tal documento, confeccionado em dezembro 

de 2014, consiste em simples compilação de dados proces-

suais disponíveis em sistemas de acesso público, tendo sido 

elaborado pelo então estagiário e atualmente advogado do escri-

tório HUGHES & HUGHES ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

de nome APOLLO BERNARDES DA SILVA, não guardando a 

mínima compatibilidade com a execução de um contrato de con-

sultoria jurídica no valor considerável de R$ 780.000,00 (setecen-

tos e oitenta mil reais). Inclusive, os dados bancários do caso, cujo 

sigilo restou judicialmente afastado na Ação Cautelar n. 3985/DF, 

registram que, por essa tarefa, o na época estagiário recebeu ape-

nas R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), transferidos da conta n. 

58920, agência n. 879, do Banco Bradesco, titularizada pelo escri-

tório HUGHES & HUGHES ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

em favor da conta n. 41515, agência n. 3598, do Banco do Brasil, 

titularizada por APOLLO BERNARDES DA SILVA (Caso 

SIMBA 001-MPF-001709-78, Relatório Tipo 4, mídia anexa à 
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cota de encaminhamento da denúncia — Docs. 02).A desproporci-

onalidade entre os valores deixa claro que, na realidade, efetiva-

mente, não houve execução contratual nenhuma. Alem disso, os 

próprios pagamentos feitos pela UTC no caso, em agosto 

e outubro de 2014, antecedem a suposta prestação contra-

tual, constituindo mais uma evidência do caráter fictício 

do negócio. 

O pagamento e recebimento de vantagens indevidas, com 

base em contrato de advocacia fictício, por meio da interposição 

de pessoas jurídicas e físicas, com transferências bancárias de valo-

res e posteriores saques de dinheiro "vivo" para repasse ao destina-

tário final, tinha por objetivo exatamente não deixar rastros, 

consistindo em estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, 

origem, movimentação e propriedade de valores provenientes de 

infração penal, no caso a corrupção passiva. 

c) Depósitos fracionados de valores em espécie em 

contas bancárias de CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO no 

ano de 2014, como forma de ocultação de valores oriun-

dos de propina 

Ao longo do ano de 2014, época do recebimento das vanta-

gens indevidas tratadas na situação, o Senador CIRO NO-

GUEIRA LIMA FILHO efetuou ou recebeu alguns depósitos de 

valores em espécie, sem identificação de origem, em suas contas 

bancárias pessoais. Os dados bancários do caso, cujo sigilo restou 

judicialmente afastado na Ação Cautelar n. 3985/DF, indicam as 
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seguintes operações desse tipo (Caso SIMBA 001-MPF-001709-

78, Relatório Tipo 4, mídia anexa à cota de encaminhamento da 

denúncia — Docs. 02): 

Depósitos de valores em espécie em contas de Ciro Nogueira em 2014 

Favorecido -~ Valor Data Conta bancária Observação 
operação 

Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito em 
dinheiro 

R$ 1070,00 19/03/2014 Conta n. 
1000227043, 
Agência n. 5, 

Caixa 
Económica 

Federal, 

Mesmo mês do 
registro dos 
repasses de 
valores em 
espécie na 

contabilidade 
informal de 

AlbertoYoussef 

Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito em 
dinheiro 

R$ 2.270,00 26/03/2014 Conta n. 
1000227043, 
Agência n. 5, 

Caixa 
Econômica 

Federal, 

Mesmo mês do 
registro dos 
repasses de 
valores em 
espécie na 

contabilidade 
informal de 

AlbertoYoussef 

Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito online R$ 2.050,00 28/03/2014 Conta n. 268756, 
Agência n.4884, 
Banco do Brasil. 

Mesmo mês do 
registro dos 
repasses de 
valores em 
espécie na 

contabilidade 
informal de 

AlbertoYoussef 

Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito online RS 3.000,00 11/04/2014 Conta n. 268756, 
Agência n.4884, 
Banco do Brasil. 

Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito online R$ 2.000,00 14/04/2014 Conta n.268756, 
Agência n. 4884. 
Banco do Brasil. 

Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito online R$ 1.500,00 14/04/2014 Conta n. 268756, 
Agência n. 4884, 
Banco do Brasil. 

Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito online R$ 1.000,00 08/05/2014 Conta n,268756, 
Agência n. 4884. 
Banco do Brasil. 

Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito online R$ 1.000,00 08/05/2014 Conta n.268756, 
Agência n. 4884, 
Banco do Brasil. 

Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito online R$ 1.000,00 08/05/2014 Conta n. 268756, 
Agência n. 4884, 
Banco do Brasil. 

a 
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Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito online R$ 1.000,00 08/05/2014 Conta n.268756, 
Agência n. 4884, 
Banco do Brasil. 

Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito em 
dinheiro 

R$ 3.639,00 07/08/2014 Conta n.268756, 
Agencia n.4884, 
Banco do Brasil. 

Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito em 
dinheiro 

R$ 8.500,00 18/09/2014 Conta n. 268756, 
Agência n. 4884, 
Banco do Brasil. 

Dias depois da 
primeira 

transferência da 
UTC para o 

escritório 
Hughes & 

Hughes e do 
primeiro saque 
de valores em 

espécie por 
Sidney Sá das 

Neves 

Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito online RS 3.000,00 31/10/2014 Conta n. 268756, 
Agência n. 4884, 
Banco do Brasil 

Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito online R$ 4.210,00 07/11/2014 Conta n.268756, 
Agência n.4884, 
Banco do Brasil. 

Ciro Nogueira 
Lima Filho 

Depósito em 
dinheiro 

R$ 19.650,00 21/11/2014 Conta n. 268756, 
Agência n. 4884, 
Banco do Brasil. 

Dias depois da 
segunda 

transferência da 
UTC para o 

escritório 
Hughes & 

Hughes e do 
segundo saque de 

valores em 
espécie por 

Sidney Sá das 
Neves, tendo 

sido o depósito 
em dinheiro 
usado para 

pagamento de 
fatura de cartão 

de crédito, forma 
comum de 
lavagem de 

dinheiro 

Total:  R$ 54.889.00  

Todas essas operações se referem a valores recebidos a titulo 

de propina, uma vez que, além de não corresponderem a uma 

fonte de renda licitamente declarada, em várias oportunidades, fo-

ram feitos depósitos fracionados, de valor individual inferior a R$ 

10.000,00 (dez mil reais) ou R$ 100.000,00 (cem mil reais), nas 
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mesmas datas ou em datas próximas, para evitar a obrigatoriedade 

de comunicação dos atos ao Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras — COAF e, consequentemente, a necessidade de iden-

tificação dos respectivos depositantes. 

A propósito, vale ressaltar que a Carta Circular n. 3.461/2009 

do Banco Central, em seu art. 13, inciso I, estabelece que as insti-

tuições financeiras são obrigadas a informar ao COAF "as operações 

realizadas ou serviços prestados cujo valor seja igual ou superior a 

R$10.000,00 (dez mil reais) e que, considerando as partes envolvidas, os 

valore.s, as formas de realização, os instrumentos utilizados ou a falta de 

fundamento econômico ou legal, possam configurar a existência de indícios 

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

seu art. 90, § 1°, incisos I e III, exige que as instituições financeiras 

adotem sistema de identificação dos responsáveis por "depósito em 

espécie, saque em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou 

pedido de provisionamento para saque, de valor igual ou superior a 

R$100.000,00 (cem mil reais)" e por "emissão de cheque administra-

tivo, TED ou de qualquer outro instrumento de transferência de fundos 

contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$100.000,00 

(cem mil reais)", devendo tais operações ser comunicadas ao COAF, 

nos termos do art. 12, inciso II, do diploma normativo em questão. 

A estratégia de ocultação adotada por CIRO NOGUEIRA 

LIMA FILHO no caso objetiva exatamente evitar a incidência de 

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

nhecida como estruturação, fracionamento, "structuring","smuOng" 
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ou "pitufeo". Essas circunstâncias evidenciam que parte da propina 

recebida pelo parlamentar veio a ser depositada, ao longo do 

tempo, em suas contas bancárias pessoais. Isso foi feito de modo 

estruturado, inclusive de maneira a mesclar valores de origem lí-

cita (recebimentos de subsídios do Senado e dividendos de suas 

empresas) e de origem ilícita (recebimentos de propinas) nas con-

tas bancárias em questão, com o nítido propósito de ocultar e dis-

simular a natureza, origem, disposição e movimentação de valores 

provenientes de infração penal, no caso a corrupção passiva. 

5. Enquadramento legal das condutas 

Ao solicitar vantagem indevida, em outubro de 2013, em São 

Paulo, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a RI-

CARDO RIBEIRO PESSOA, Presidente da UTC ENGENHA-

RIA S/A, uma das empresas envolvidas no esquema de corrupção 

e lavagem de dinheiro relacionado à PETROBRAS, prevale-

cendo-se da condição de integrante da cúpula do Partido Progres-

sista, que havia implementado o esquema em questão no âmbito 

da Diretoria de Abastecimento da sociedade de economia mista 

federal, prometendo obter, mediante sua atuação parlamentar e 

politica, favorecimentos à empreiteira em contratos e obras de res-

ponsabilidade do Ministério das Cidades e do Estado do Piauí, 

bem como ao efetivamente receber, desse total, entre fevereiro e 

dezembro de 2014, em Brasília/DF, pelo menos R$ 1.875.200,00 

(um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil e duzentos reais), por 

meio de repasses de valores em espécie e de contrato fictício de 
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prestação de serviços advocatícios, CIRO NOGUEIRA LIMA 

FILHO, na condição de Senador, de modo livre, consci-

ente e voluntário, cometeu o crime de corrupção passiva, 

previsto no art. 317 do Código Penal. 

Ao auxiliarem o parlamentar a receber a propina, livre, cons-

ciente e voluntariamente, seja mediante recebimento direto e pes-

soal de valores em espécie, seja mediante celebração de contrato 

fictício de advocacia, seguido do recebimento de transferências 

bancárias, da realização de saques de valores em espécie e de seu 

posterior repasse ao destinatário final, FERNANDO MES-

QUITA DE CARVALHO FILHO, FERNANDO DE OLI-

VEIRA HUGHES FILHO e SIDNEY SÁ DAS NEVES 

também cometeram o crime de corrupção passiva, em 

concurso de pessoas, na forma do art. 29 do Código Pe-

nal. 

Ao receber uma parte da propina, entre fevereiro e março de 

2014, em Brasília/DF, no montante de R$ 1.400.000,00 (um mi-

lhão e quatrocentos mil reais), por meio de 03 (três) repasses de 

valores em espécie, disponibilizados por ALBERTO YOUSSEF, 

que gerenciava a contabilidade paralela ("caixa dois") da UTC 

ENGENHARIA S/A, tendo sido o dinheiro transportado de São 

Paulo/SP, local da sede do escritório do doleiro, por um dos seus 

funcionários, RAFAEL ANGULO LOPEZ, para Brasília/DF, 

onde foi entregue na residência do Senador, diretamente a um de 

seus auxiliares e ex-assessores, FERNANDO MESQUITA DE 

CARVALHO FILHO, consistindo a utilização de dinheiro e de 
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interpostas pessoas uma estratégia reiterada de ocultação e dissi-

mulação da natureza, origem, movimentação e propriedade de va-

lores provenientes de infração penal, no caso a corrupção passiva, 

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, de modo livre, consci-

ente e voluntário, cometeu o crime de lavagem de di-

nheiro qualificada, previsto no art. 1, 5 40, da Lei n. 

9.613/1998. Ao auxiliar o parlamentar a receber valores proveni-

entes de crime, de forma oculta e disfarçada, agindo livre, consci-

ente e voluntariamente, FERNANDO MESQUITA DE 

CARVALHO FILHO cometeu o crime de lavagem de di-

nheiro, em concurso de pessoas, na forma do art. 29 do 

Código Penal. Foram praticadas 03 (três) condutas em diferentes 

circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, atraindo a 

incidência da regra do concurso material de infrações penais, des-

crita no art. 69 do Código Penal. 

Ao receber outra parte da propina, entre agosto e dezembro 

de 2014, em Brasília/DF, no importe de R$ 475.020,00 (quatro-

centos e setenta e cinco mil e vinte reais), por meio da celebração 

de contrato fictício de prestação de serviços advocatícios entre a 

UTC ENGENHARIA S/A e o escritório HUGHES & HUG-

HES ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por FER-

NANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO, tendo havido 02 

(duas) transferências bancárias da empreiteira para o escritório de 

advocacia, seguida de 03 (três) saques de valores em espécie pelo 

advogado SIDNEY SÁ DAS NEVES, no total de R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais), com o posterior repasse dess 
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quantias ao Senador, consistindo a celebração de contrato fictício 

e o saque e repasse de dinheiro, com interposição de escritório de 

advocacia e advogados, estratégia reiterada de ocultação e dissimu-

lação da natureza, origem, movimentação e propriedade de valores 

provenientes de infração penal, no caso a corrupção passiva, 

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, de modo livre, consci-

ente e voluntário, cometeu o crime de lavagem de di-

nheiro qualificada, previsto no art. 1", § 40, da Lei n. 

9.613/1998. Ao auxiliar o parlamentar a receber valores proveni-

entes de crime, de forma oculta e disfarçada, agindo livre, consci-

ente e voluntariamente, FERNANDO DE OLIVEIRA 

HUGHES FILHO e SIDNEY SÁ DAS NEVES comete-

ram o crime de lavagem de dinheiro, em concurso de 

pessoas, na forma do art. 29 do Código Penal. Foram prati-

cadas 05 (cinco) condutas em diferentes circunstâncias de tempo, 

lugar e maneira de execução, atraindo a incidência da regra do 

concurso material de infrações penais, descrita no art. 69 do Có-

digo Penal. 

Ao receber, ao longo do ano de 2014, em Brasília/DF, o 

montante de pelo menos R$ 1.640.000,00 (um milhão, seiscen-

tos e quarenta mil reais), em valores em espécie, e posteriormente 

depositar parte dessa quantia, de forma pulverizada, por meio de 

15 (quinze) operações, em suas contas bancárias pessoais, no valor 

total de R$ 54.889,00 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e oi-

tenta e nove reais), mediante depósitos em dinheiro, tendo havido 

o fracionamento de operações, de modo que o valor de cada uma, 
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nas mesmas datas ou em datas próximas, fosse inferior a R$ 

10.000,00 (dez mil reais) ou R$ 100.000,00 (cem mil reais), como 

estratégia reiterada que objetivava evitar a identificação dos depo-

sitantes e a comunicação das operações ao Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras — COAF, conforme previsto nos arts. 90 , 

5 1°, incisos I e III, 12, inciso II, e 13, inciso I, da Carta Circular n. 

3.461/2009, o que acabou de fato ocorrendo, levando à ocultação 

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

ção, da movimentação e da propriedade de valores provenientes 

diretamente do crime de corrupção passiva já descrito, CIRO 

NOGUEIRA LIMA FILHO, de modo livre, consciente e 

voluntário, cometeu o crime de lavagem de dinheiro qua-

lificada, previsto no art. 1", §, 40, da Lei n. 9.613/1998. Fo-

ram praticadas 15 (quinze) condutas em diferentes circunstâncias 

de tempo, lugar e maneira de execução, atraindo a incidência da 

regra do concurso material de infrações penais, descrita no art. 69 

do Código Penal. 

Ao oferecer e prometer, em outubro de 2013, em São 

Paulo/SP, vantagem indevida, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais), ao Senador CIRO NOGUEIRA LIMA FI-

LHO, um dos integrantes da cúpula do Partido Progressista, com a 

finalidade de determiná-lo a obter, mediante sua atuação parla-

mentar e política, favorecimentos à UTC ENGENHARIA S/A 

em contratos e obras de responsabilidade do Ministério das Cida-

des e do Estado do Piauí, RICARDO RIBEIRO PESSOA, 

presidente da empresa, uma das empreiteiras envolvidas 
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no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro imple-

mentado na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS 

pela agremiação partidária em questão, agindo de modo 

livre, consciente e voluntário, cometeu o crime de cor-

rupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal. Ao re-

passar uma parte da propina, no montante de R$ 1.400.000,00 

(um milhão e quatrocentos mil reais), mediante 03 (três) entregas 

de valores em espécie, com a interposição de terceiros, entre feve-

reiro e março de 2014, e ao pagar outra parcela, no importe de 

R$ 475.020,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e vinte reais), 

por meio da celebração e execução de contrato fictício de presta-

ção de serviços de advocacia, realizando 02 (duas) transferências 

bancárias, entre agosto e dezembro de 2014, ele adotou estratégias 

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

localização, da disposição, da movimentação e da propriedade de 

valores provenientes diretamente dos crimes de corrupção ativa e 

passiva já descritos, agindo de modo livre, consciente e vo-

luntário, cometendo assim o crime de lavagem de di-

nheiro qualificada, previsto no art. 1°, §, 40, da Lei n. 

9.613/1998. Quanto ao último delito, foram praticadas 05 (cinco) 

condutas em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira 

de execução, atraindo a incidência da regra do concurso material 

de infrações penais, descrita no art. 69 do Código Penal. 

6. Pedidos 
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Assim, demonstrada a existência de elementos suficientes de 

materialidade e autoria delitivas, o PROCURADOR-GERAL 

DA REPÚBLICA oferece a presente denúncia contra CIRO 

NOGUEIRA LIMA FILHO, FERNANDO MESQUITA DE 

CARVALHO FILHO, FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES 

FILHO, SIDNEY SÁ DAS NEVES e RICARDO RIBEIRO 

PESSOA, bem como requer: 

a notificação dos denunciados para oferecerem resposta 

escrita no prazo de 15 (quinze dias); 

o recebimento da denúncia, com a comunicação do fato à 

Policia Federal para devido registro em seus sistemas; 

a citação dos acusados para acompanhamento da instrução, 

nos termos dos arts. 1' a 12 da Lei n. 8.038/1990 e do dis-

posto no Código de Processo Penal; 

durante a instrução do feito, a adoção das seguintes dili-

gências: a) oitiva das testemunhas abaixo arroladas; b) outras 

medidas que venham a ser consideradas necessárias; 

ao final, a condenação dos acusados da seguinte forma: 

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO às penas previstas no 

art. 317 do Código Penal (uma vez), e no art. 1°, § 40, da Lei 

n. 9.613/1998 (vinte e três), combinados com os arts. 29 e 69 

do Código Penal; 

FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO 

às penas previstas no art. 317 do Código Penal (uma vez), e 
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no art. 1°, § 40, da Lei n. 9.613/1998 (três vezes), combinados 

com os arts. 29 e 69 do Código Penal; 

FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO às pe-

nas previstas no art. 317 do Código Penal (uma vez), e no art. 

10, § 40, da Lei n. 9.613/1998 (cinco vezes), combinados com 

os arts. 29 e 69 do Código Penal; 

SIDNEY SÁ DAS NEVES às penas previstas no art. 317 

do Código Penal (uma vez), e no art. 1°, § 4°, da Lei n. 

9.613/1998 (cinco vezes), combinados com os arts. 29 e 69 

do Código Penal; 

RICARDO RIBEIRO PESSOA às penas previstas no art. 

333 do Código Penal (uma vez), e no art. 1°, § 4°, da Lei n. 

9.613/1998 (cinco vezes), combinados com o art. 69 do Có-

digo Penal; 

a decretação da perda em favor da União, com base no ar-

tigo 7°, inciso I, da Lei n° 9.613/1998, dos bens e valores ob-

jeto de lavagem de dinheiro no caso, judicialmente 

apreendidos ou sequestrados, no valor originário total de 

pelo menos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a ser 

acrescido de juros e correção monetária; 

a condenação dos acusados à reparação dos danos materi-

ais e morais causados por suas condutas, nos termos do art. 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixando-se um 

valor mínimo equivalente ao montante cobrado a título de 

propina no caso, no total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 
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de reais), já que os prejuízos decorrentes da corrupção são di-

fusos (lesões à ordem econômica, à administração da justiça e 

à administração pública, inclusive à respeitabilidade do parla-

mento perante a sociedade brasileira), sendo dificilmente 

quantificados; 

8) a decretação da perda da função pública para os condena-

dos detentores de cargo ou emprego público ou mandato 

eletivo, principalmente por terem agido com violação de seus 

deveres para com o Poder Público e a sociedade, nos termos 

do art. 92 do Código Penal. 

O não-oferecimento da denúncia em face de outras pessoas 

ou em relação a outros fatos não importa em arquivamento impli-

cito. Reserva-se o órgão ministerial a possibilidade de aditamento 

da peça acusatória em momento oportuno, caso surjam elementos 

suficientes para tanto. 

1141411t0  

I 	• C. 

Rodrigo Janot oneteiro de Barros 

Procurador-Geral da República 

Brasília (DF), 14 de nove 2016. 

RT/CN/SB 
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ROL DE TESTEMUNHAS: 

Testemunha sobre o esquema de corrupção e lavagem 
de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da 
PETROBRAS 

a) PAULO ROBERTO COSTA (colaborador), brasileiro, ex-
Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, inscrito no 
CPF/MF sob o n. 302.612.879-15, residente na Rua Ivando de 
Azambuja, Condomínio Rio Mar IX, Casa 30, Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, atualmente recolhido em prisão 
domiciliar; 

Testemunhas sobre o pagamento de propina por meio 
de entrega de valores em espécie 

ALBERTO YOUSSEF (colaborador), brasileiro, empresário, ins-
crito no CPF/MF sob o n. 532.050.659-72, residente na Rua 
Afonso Braz, n. 714, apartamento 111A,Vila Conceição, São Paulo, 
São Paulo, com domicílio profissional na sede da empresa GFD 
Investimentos Ltda., localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 
n. 778, 2° andar, Itaim Bibi, São Paulo, São Paulo, atualmente preso 
na carceragem da Superintendência Regional do Departamento 
de Polícia Federal no Paraná, na Rua Professora Sandália Monzon, 
n. 210, Santa Cândida, Curitiba, Paraná; 

RAFAEL ANGULO LOPEZ (colaborador), brasileiro, ex-
transportador de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF, inscrito no 
CPF/MF sob o n. 369.033.708-97, residente e domiciliado na 
Rua Alfredo Pujol, n. 753, Santana, São Paulo, São Paulo; 

ANDERSON VIEIRA LEITE, brasileiro, Delegado de Polícia 
Federal, matrícula 9351, com domicílio funcional na sede do De-
partamento de Polícia Federal, localizada no SAS, Quadra 6, Lotes 
09/10, Brasília, Distrito Federal; 

DANIELA PALERMO DE CARVALHO, brasileira, Agente de 
Polícia Federal, matrícula 16976, com domicílio funcional na sede 
do Departamento de Policia Federal, localizada no SAS, Quadra 6, 
Lotes 09/10, Brasília, Distrito Federal; 
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e) MARCOS ELY PEREIRA MATOS, brasileiro, Agente de Po-
licia Federal, matrícula 15646, com domicílio funcional na sede do 
Departamento de Polícia Federal, localizada no SAS, Quadra 6, 
Lotes 09/10, Brasília, Distrito Federal; 

O JOSÉ EXPEDITO RODRIGUES ALMEIDA, brasileiro, em 
união estável, inscrito no CPF/MF sob o n. 111.685.008-77, resi-
dente e domiciliado em endereço mantido em sigilo, podendo ser 
obtido perante a Policia Federal. 

3. Testemunhas sobre o pagamento de propina por meio 
de contrato fictício de advocacia 

WALMIR PINHEIRO SANTANA (colaborador), brasileiro, 
casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o n. 
261.405.0005-91, residente na Rua Regina Badra, n. 260, Alto da 
Boa Vista, São Paulo, São Paulo, com domicílio profissional na sede 
da empresa UTC Engenharia S/A, localizada na Avenida Alfredo 
Egídio de Souza Aranha, n. 384, Chácara Santo Antônio, São 
Paulo, São Paulo; 

APOLLO BERNARDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, advo-
gado, inscrito no CPF/MF sob o n. 036.710.091-60, residente na 
SHA, Conjunto 04, Chácara 86, Lote 14, Arniqueira, Brasília, Dis-
trito Federal, com domicílio profissional no SHS, Quadra 06, 
Conjunto A, Bloco C, Centro Empresarial Brasil 	Sala 314, Bra- 
sília, Distrito Federal. 
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