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MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON 
FACHIN 

W 286010/2016 - GTLJ/PGR 
Inquérito n. 42S9/DF 

o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA vem, pe-

rante Vossa Excelência, oferecer denúncia, em separado, em 72 pá

ginas, digitadas somente em anverso, lastreada no Inquérito n. 

42S9/DF. 

A peça acusatória anexa consiste em pretensão punitiva dedu

zida em juízo em face de JOSÉ NOBRE GUIMARÃES e ALE

XANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO . 

Os fatos concernentes à situação são relativamente complexos, 

inclusive envolvendo pessoa sem foro por prerrogativa de função. 

Todavia, os atos praticados por JOSÉ NOBRE GUIMARÃES e 

ALEXANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO estão umbi-

licalmente interligados, de forma que o desmembramento do feito, 

para processamento apartado das condutas praticadas, acarretaria 

prejuízo a completa compreensão do feito e a adequada colheita 

instrutória. Incidem, dessa forma, as regras atrativas de competên-
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cia prescritas no art. 76, I a IH, do Código de Processo Penal, como 

fixado no leading case no bojo do Inquérito n. 3.515. 

A propósito, destaca-se excerto do voto do Ministro Luís Bar

roso no julgamento do Agravo Regimental no Inquérito n. 3.515 

(13.2.2014) quando acentuou que: 

"[ ... ] Penso ser esse, de fato, o encaminhamento mais compa
tível com a ordem constitucional. Nessa linha, proponho que 
se estabeleça o critério de que o desmembramento seja a re
gra geral, admitindo-se exceção nos casos em que os fatos 
relevantes estejam de tal forma relacionados que o julga
mento em separado possa ocasionar prejuízo relevante à 
prestação jurisdicional. Como regra, essa situação tende a 
ser mais comum nos casos em que haja uma quantidade ex
pressiva de envolvidos, mas esse não há de ser o parâmetro 
determinante. Incorporando observação feita pelo Ministro 
Teori Zavascki e referendada por outros membros do colegia
do, acrescento que o desmembramento, como regra, deve ser 
determinado na primeira oportunidade possível, tão logo se 
possa constatar a inexistência de potencial prejuízo relevante. 
(grifamos). 

Ainda, tem-se que os atos praticados pelos demais sujeitos e 

os fatos não narrados, posto que diretamente relacionados ao 

mesmo substrato empírico (corrupção e lavagem de dinheiro) po

dem ser cindidos, de forma que o desmembramento do feito, para 

processamento apartado das diversas condutas praticadas, não acar

retará prejuízo à compreensão do feito e à adequada colheita instru

tória. Não incidem, neste caso, as regras atrativas de competência 

prescritas no art. 76, I a IH, do Código de Processo Pena 
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Importante anotar ainda que a Suprema Corte já decidiu que a 

regra deverá ser a cisão processual, necessitando-se fundamentar 

aqueles casos em que a unidade deverá ser mantida, quebrando-se a 

regra. 

No caso, portanto, faz-se necessário manter no Supremo Tri

bunal Federal, no que tange aos fatos imputados na denúncia, ape

nas o Deputado Federal JOSÉ NOBRE GUIMARÃES e 

ALEXANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO. No que diz 

respeito aos demais envolvidos e fatos em questão, suas condutas 

devem ser analisadas pela Procuradoria da República no Ceará, 

onde já tem curso apuração dos fatos aqui denunciados!. 

No caso, há as condutas de praticadas por ROBERTO 

SMITH, ex-presidente do BNB, e dos executivos da ENGEVIX, 

JOSÉ ANTUNES SOBRINHO e GERSON DE MELLO AL-

MADA, além dos atos ilícitos remanescentes praticados por ALE

XANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO, que podem ser 

desmembrados sem prejuizo à instrução. 

1 O anexo ofício nO 5800/2016-MPFINCC/CE-GAB/AMM-318 
instrumentaliza pedido de compartilhamento integral dos elementos de 
prova relativos ao "envolvimento do deputado José Guimarães em uma 
possível intermediação, com pagamento de vantagem indevida, para 
beneficiar a empresa Engevix na obtenção de empréstimo junto ao Banco 
do Nordeste do Brasil", exatamente o cado ora denunciado ao STE O 
compartilhamento, outrossim, destina-se especificamente para instrução 
do Procedimento Preparatório 1.15.000.000709/2016-01, em trãmite 
naquela unidade do MPE 
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Assim, o Procurador-Geral da República requer: 

1) o desmembramento do feito, autorizando-se a remessa de 

cópia dos autos à Procuradoria da República no Estado do Ceará, 

para análise e adoção das medidas legais cabíveis em face das con

dutas praticadas por ROBERTO SMITH, JOSÉ ANTUNES SO

BRlNHO e GERSON DE MELLO ALMADA, além dos atos 

ilícitos remanescentes praticados por ALEXANDRE CORRÊA DE 

OLIVEIRA ROMANO, entre outros possíveis envolvidos, no bojo 

do Procedimento Preparatório 1.15.000.000709/2016-01, em curso 

na Procuradoria da República no Ceará. 

2) a juntada aos autos do Inquérito n. 4259/DF: 

a) do Ofício 5800/2016-MPF/NCC/CE-GAB/AMM-318, 

que solicita compartilhamento das provas destes autos para instruir 

procedimento apuratório no âmbito da improbidade administrativa 

(DOe. 1); 

b) do memorando n° 409/2016-SPEA/PGR, acompanhado 

dos Boletins Informativos da Câmara dos Deputados, ano XXXI, 

n° 52, de 17/03/2008 e ano XXXII, n° 52, de 18/03/2009 (DOe. 

2); 

c) de cópia dos dois cheques emitidos por ALEXANDRE 

ROMANO para pagamentos de dívidas pessoas de JOSÉ NOBRE 

GUIMARÃES e respectivos canhotos (DOe. 3); 

d) do memorando nO 467/2016-SPEA/PGR, acompanhado 

da informação nO 143/2016-SPEA/PGR e respectiva mídia con-
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tendo os relatórios e dados decorrentes da quebra de sigilo telefô

nico efetivada no bojo da Ação Cautelar n° 4212 (DOe. 4). 

3) o apensamento da Ação Cautelar nO 4212, referente à que

bra de sigilo de dados telefônicos inerente à investigação. 

4) o levantamento do sigilo do depoimento de colaboração 

premiada e demais elementos que instruem a denúncia apresen

tada em separado, estabelecendo-se, desde logo, a publicidade do 

processo penal instaurado com base na peça acusatória em questão . 

Brasília (DF), 05 de de 

Procurador-Geral da República 

R3/DF 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 

OFÍCIO N° 5800/2016- MPFINCC/CE - GAB/AMM - 318 

Exmo. Senhor 
Promotor de Justiça 
Sérgio Bruno Cabral Fernandes 
Coordenador Adjunto do Grupo de Trabalho GTLJ-PGR 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C 
Brasília/DF - CEP 70050-900 

Ref.: Procedimento Preparatório nO 1.15.000.000709/2016-01 

Exmo.Sr. Promotor de Justiça, 

Fortaleza, 11 de julho de 2016. 

Cumprimentando-o, acuso o recebimento do Oficio n° 54/GTLJ/PGR, ao passo em 

que renovo a solicitação de envio ou compartilhamento integral (em caso de sigilo) de colaboração 

premiada que versa sobre o envolvimento do deputado José Guimarnes em uma possível 

intermediação, com pagamento de vantagem indevida, para beneficiar a empresa Engevix na 

obtenção de um empréstimo junto ao Banco do Nordeste do Brasil, bem como das provas 

apresentadas pelo colaborador e quaisquer outros documentos correlatos. 

Nesse sentido, ressalto que foram colhidos novos elementos no sentido de que o 

colaborador em questão, na verdade, trata-se do ex-vereador petista Alexandre Romano, conforme 

anexo. 

Por fim, destaco a urgência no recebimento de tais informações, imprescindíveis ao 

deslinde da investigação, tendo em vista que a concessão de crédito objeto da investigação foi 

efetuada em 2011, o que pode comprometer o eventual ajuizamento de Ação de Improbidade 

Administrativa, ante a iminente ocorrência de prescrição. 

Atenciosamente, 

ALEXAN~ M~IRELES 
Procuradora da República 

Rua João Brlgido, 1260, Joaquim Távora - Fortaleza/CE - CEP.: 60.135-080 Fones: (085) 3266-7374 / FAX 3266-7377 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

SECRETARIA DE PESQUISA E ANÁLISE 

MEMORANDO n° 409/2016 SPEA/PGR 

l'RUC1JRADOItIA-CF.R.\I.IlA IH;vÜnUCA 
G.\81"'~:Tf. [){J rROCURADOR-Gr.RALIM. Rr.rÚtll.lC.~ 

PGR-00277141/2016 

Brasília, 27 de setembro de 2016. 
A Sua Excelência, o Senhor 
SERGIO BRUNO CABRAL FERNANDES 
Coordenador do Grupo de Trabalho Lava-Jato 

Assunto: Encaminha Relatório de Pesquisa 

Senhor Coordenador, 

~It:noso 

Cumprimentando-o, encaminho o Relatório de Pesquisa nO 1255/2016 -
SPEA/PGR em resposta ao pedido de pesquisa nO 458/2016, referente à Operação Lava 
Jato no STF. 

'", Procura or da República. , ' 

, ' 
!' 

# . 

Secret' io da SPEA/PGR ,·;7 ' 
. ,. 

·.-4/ 

SAS, Quadra 03. Bloco J. Anexo 111 da PGR - CEP 70070·925 - Brasília - DF 
e-mail: pur-gaosnca@mpf.mp.hr 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 
ASSESSORIA DE PESQUISA 

Relatório de Pesquisa N' 125512016 23 de Setembro de 2016 

. .. _- ---_ .. - -----_. 
Ementa: No interesse da instrução do Processo/Procedimento. 

N' Operação Lava Jato no STF - Pesquisa sobre ALEXANDRE 

CORREA DE OLIVEIRA ROMANO, CPF 192.088.158-11 

Excelentíssimo Senhor Procurador da República 

Dr. DANIEL DE RESENDE SALGADO 

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de 

Pesquisa N' 458/2016, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de 

Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 22/09/2016, apresentamos o levantamento das pesquisas 
coligidas a respeito de ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO, CPF 192.088.158-11. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLlCA 
ASSESSORIA DE PESQUISA 

Relatório de Pesquisa N" 1255/2016 23 de Setembro de 2016 

QUALIFICAÇÃO 

De acordo com os dados obtidos no sistema do Ministério da Fazenda, o pesquisado ALEXANDRE 

CORREADE OLIVEIRA ROMANO está registrado no CPF sob o número 192.088.158-11 (situação 

REGULAR), nasceu em 12/12/1975, é filho de YARA PRUDENTE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO 

e possui tRulo de eleitor nO 01.967.031.601-67. 

Dados do Sistema de Informações Eleitorais (SIEL/ TRE-DF) 

Nome ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO 
THulo 196703160167 

Data nasc. 12/12/1975 

Zona 158 

Endereço RUA MARECHAL CANDIDO RONDON 66 GIRASSOL 

Município AMERICANA 
UF SP 

Data domicnio 18/02/1992 

Nome do pai JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA ROMANO 

Nome da mãe YARA PRUDENTE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO 

Naturalidade CAMPINAS, SP 

Dados do Sístema do Ministério da Justiça (MÓDULO CONDUTOR /INFOSEG - MJ) 

L 'Conduto~ 

f Nome: 

[D;t~--N8sc~~nt~:_-.J.--I_12_"_"_'9_75 _____ LI c_a_t._go_rt_a~·. i~A_.6 _____ --,-1 U_F' --11_s_p ___ _ 
: AlEXArlORE CORREA DE OLIVEIRA RDr-MHO 

flll foto 

L_. 
~me Mãe_' ___ -_-.'-f Y_A_RA_PR_U_DE_NTE_C_OR_R_EA_D_E_O_Lrv_E_IRA~R_O_"A_N_O ____ ,_------ ----j-__ .' 
~L:s._e:~o='~.==~==::!="=AS=C:UL='N=O============~I=PI.=ru=~=H:d.=d=e'====~lc=A="=~=A=S=.S=P============= 
iD-?~~.e~2iPO~_ f--! CA_RTE.:.-.IRA_D_E..:.'D..:.ENõ1_'_D_AD..:.E ___ t mero: 1 236775 '10 

r 6I'"g~.o Emi.uor: -I 55P I UF: • ~ I SP 

ICPF: 119208815811 1 RErlACH: , ! SP69S0~G383 
. -, 
-I 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLlCA 
ASSESSORIA DE PESQUISA 

Relatório de Pesquisa N" 125512016 23 de Setembro de 2016 

ENDEREÇO 

o endereço que consta no sistema do Ministério da Fazenda para o pesquisado é: 
R ALVORADA, 153,APTO 262, VilA OLlMPIA 

SAO PAULO - SP 

CEP 04550000 

Telefone: (11) 30452681 

viNCUlaS EMPREGATICIOS 

De acordo com o sistema do Ministério do Trabalho e Previdência Social, o(a) pesquisado(a) 
possui os seguintes vinculas empregatícios: 

'" " .' . . -. . 
~: _tlfI~,.o do F1'''do 
Nit:' 25õ394171~ 
Dm eM Nascimento: '111211975 

Rel3ÇÓe' Pnmdeneltria$ 

.... M' CNJ'.!lCtl/Ct'rttm , ,.w;l!U V7~ to.n 1)l(lOOl.)O , 1~)94;17" S3~.&t34«nt!.oo , '756)9.1 \.IH! 56!I8J118OlOl.\1 

• 1256Y.U 1174 ~S1lJ111f,(OOj.Q\ , j~}I!Llm .. 4l.1ll~U)9 , t:;'!')mln.! 01~0" •• "XIl'('s , 1.156 »t 111" E!1 J'iJ m.O:;O'-51 

• 1256~'ln .. , !l'"..o<õ:!!"l.In-6 OOs.."Vl:m.wol.s~ 

'O 1.256:!$1ln ... I05lot 3(!(iI].XIl.(r1 

" 1N-:l'9oITn ... 1(l(!.U "leGQXil.()l 

r L-eIttnd3 de IndlcactofH . ,- "'"""'" 

INSS 
CNIS • cadastro Naclon,81 dê InrormaÇÕeS SoCiais 

Relaç6es Previdenciários - Ponal CNrs 

CPF: 192 063 156-11 N~: AlEXNmRE CORREA DE OUVEIAA ROMANO 
Nome da Mãe: Y/lRA PRUDENTE COOAF.A O ROMANO 

00~d(>V\n';-. fll'(lrJl.dollOlI~1Io IloniIrlllr:~ .... "" 
»a.O\IES~Stro-.. - Gt.tallw,. j):.i"IIS'tS 

'I.'GOOM(RQO[)F~ASLro. ""'- Olrl'll!!'17 ~M'.IlI\!BIlI 

CAMIIAA MlAfICIP"l. DE oIMERlCA!-U< 
< .... -

O:.ol":\OO1 

Io.I.ffCIP!OOf~~ - ,...,." 

~OEfl>lO,I.I.I.11.A3A F.~ "..,.. """'IDI AI/N"If rARTlClfIIoCOE!\ E A5.ses&lRlA lrDlt. ,1oIf ~1rd'Ió.QI OL1)I!:l1lmo ''''''''''' 
UH< CQlSIA lClR'.A. ~AL ElR!ll """""" ....... OU.\t'2aff l..o!!21H1 

PEI'ÍOOO-OE .UMo.\!lE re RGl.II'tIOO csPtCl.lJ.. ~::do~aI 11111hOOf 

CAMl\RA. DOS OEP\IT ~ '''''- MtlYlOOI!I l2l(>Y2W!J 

0lNEJ'Y\ RO!,w-r.) SOCEIWlt De ~ 
_ ...... ,...,..,. *'1.7.)1$ 

CllJVOAA ROWol'o'O ~ Df Al"M:GIDOS -- OI~I1D:5 31«:&'211:~ 

....... """""" 

I 
i.IIr.R""" .... 1no:I~," 

'''11'S6 
O,;"tm 

,,""" 
"""" 
"""" 

1'~t.W!l[)P[!;{) 

f>Sl:'.f'OS.ISC.o..\J 

"""" I'tt!!.w~'«l 

lEIO.t-lt~ ~~~Co!:<'1l.nX~ .. ""<:w ",-,;rooil;l~_.(~«."MCdr(ljI<!(~--" 

""'''''' f'W1<IIb~~r"f""ball'Qllr .. 

Além disso, foram localizados no site da Câmara dos Deputados os boletins administrativos de 
nomeaçâo e exoneração do pesquisado conforme abaixo: 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 
ASSESSORIA DE PESQUISA 

Relatório de Pesquisa 11' 1255/2016 23 de Setembro de 2016 

- Nomeação: 

Cimara 00$ Deputado~ 

BOLETIM 
ADMtNISTRA TIVO 

Ano XXXI 

17/03/2008 
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PROCURADORIA GERAL DA REPUBLlCA 
ASSESSORIA DE PESQUISA 

Ministério Público Federal 

Relatório de Pesquisa N" 1255/2016 23 de Setembro de 2016 

Camr .. rll dos OeJX.!tados 

com:"s;::,J,.QDad.a 

cc .... ) rd-=.na ç t>.Ü 
ôe 

de 
Chefe da S-="Ç.~r.1 

5ibl:'ç.-t.ecê.. dü 
d'? Refer-?ncl.a, FC-O.5, 

Cent,~cl d~ i)ç~çtun=ntê'.ç2.Çj 

Info::::maç:t:.:::t. c.o Ql,..;.adrer de 
part..i= :;1<:- 01 ô.~ rr.ê.Z"ç.:, 
1'i/C:3/~C,Ot) 

Pess("Jal ô.a ~:âma::::a dOE: Deput.ad·,:ls, c. 
cl~ :008. ~rn 13/03/:00S. (DCD cie 

• l-L~.RIA A?A.t:r::CIDA DE: KE:z....O 3P~~"P~.O. ponto n c .s. 2 8 ~ I ç,ç-l..:.pant.e d= 
cargo da Cat.ego:::ia FUT~ciona: de ;'.nal.i::l'ta :-:=-9i,s1,:;:"t:. ... c. 

• 

Pt-.clr5.o da 
r-ç-t)i, d.::. 

Seçret.,;>.:::::..a G~ Cc.n::'::::'Jl.-= :Interne" ,:;.~ Qi.lad:::.:> de :'e::::.<;;,:-,,~l '.::a. 
Câmara do,::. ~!eF·..1-:-c.ci.':~s. a [-'61:1:.:'r d': lE~ de març'c' d-= :::'(108. E:tr. 
13/03/2008. (DeU de 1~/03/20C8). 

P.05ALI1~F_ nos S.A:::-O::. FE::lNANDES~ 

c:a::-9'0 d~. Ca~eg:.ria F-unci.::ma1 
a t.r:'bt:..içã.c, Adjt:.rtt.;:. Fa=l~.,lTL~nt.a::: -

pont..:'I fiO ~.E,tl, .:,cupan~-E: de 
de: Técni cc· L~qi ~lat,i VC' 

Sec::et.f'.ria, Cla.ss-= ::::sp==a::;ial, 
Paci.r.§..c, 30, d~ fun,;t' . .:. C(;rt.J.~.5J.(,nc-.d~. de j:. . .!l.~is-:,en-:.e d-= Gabi:1o!'t.~. 

Fc-ü5, da CünS1.Ü~cr:..a :'~gi!O:'-5.:';"~';ê'., ci;:, Q'.,adrc, -:t= :'e~~sc,e.:' ç~a 

Câm,a::: a d,,~ 

13/03/:00f:. 
::epu:,i';.(~;:·,.s, ô pc-.r::,ir 
(DCD de 1~/03/200B). 

de !1 ~rr. 

o ?FeSIDENTE: i)f.. çÂ}-iF_~ ::-:JS DEP~IA:J0S. no '.lS<:' das a<:-ribuiçe,,=,:', -:.!\,;,-= 
:"he- confe:re Co arti.go 1"', .inc.is(, I, alinéé'. ".f." :1,.:1 At,,:. da 1·~-=.~:,::. n~ 20':-" 
d~ 2é de junhc. de 19ç.O, e 'C' a:::tiqo €~ <::ta 11'-=:' n C & .l~:, de 11 de: 
dezembro d~ lS'00, RESOLVE: 

x~. fClrna de. ê.rtigo ç:.c. inc:isc· :1, da. I..-ei "c' 8.112, de 11 de 
d-ezerrbr..:, de !~90, 

• A:UESSA.NDF'_4. E:"OI L/E SOijZ·p. l1..~R':'·INS E>ara €.-x,=rcer. p.a CC'=,:"5'=:~.(; d,.,;. 
F:el.?ç:ôE-~: ::::":':--=rio:r~:::: '= d: Defe.~=- X~CiCll!,ê;:', ci~. c.:.e!:.:d~.!'dtÇ~(1 ô.~ 

C:Com.:.!:~.ôes Perm!5.n-=n-t.e!::, :1,::) !1epa::t..E"..;~,=,nt:,-:1 de Cc,m.i~:sf,e$. 1:1 célrgc' 
0:-::1. cClmissg..ç. de AS$e:::,goÇ,r l'.§cnicç. F_dj·..;.n:-o r CNE-12, dc-I Ql.iÇ:drc 
Ge P:e-::::sr.Jal d.a C&rr.ara dO$ ne:f'\it,<!\d':I.~. Em 11/o3/20~1:::.. (DCD c:'= 
12/03/200<:) . 

C-:' ,';'.:'EX.~.'::;:·RE ,:'ÓR.":{~A ·:rE·· O~::VE:R,;.. RO~a.!jO }:'.f.ra eXi;,!:'.:'er, nç:o. C;:,m:rss6::~ 
10"= .• , ... t::'.=>"=n~··_.:-,,-'-'rr •. _d .... 'J. ~J:..'-.on ... ,~,,_C'c.l,_ .1- ~~_.",,,,,,,c:I. ';=~3'-'- •• _'-· .... ",1 .. <:1., 
f' ·,i n • oC,· -.~-.~~ ,c."-'-' (~~, ,!:,..,.,~.- -·'-n.).·""' ...... ··, 'r .• :,'- "I."lrr,~"".-'~I. '; '\_=.1: 

)~~:~~~,:~;~~,~ :(?;;';~:~:;;'·:~:~f!.~~~':l:,r';~;~~~~,,~~~~i:~::~::I;l~~;:Fl 
JPC:' do:' 12/03!20(2) .;' -' . 

,~ ANi>. 3Ep.'IRIZ !·~?Ql;ES S;'~-iT~A~:;O p-c:.ra E'xerc.e:r" !'K' :;)e:p~.rt.E-.rr.~:r;tc 

t-~éciico, o carg>:. erro co:r,issão c:e _r,,_;;:.si~.t.ente T~cnic('l de Gê'.bin,,=te 
Adil.mto C, Cl~E-!.3. de. Quad=o de P-essca.l de Cgmr..r~. cbs 
L1eF.ut.ado5. Em 11/03/2IJü8. (DCEl do; 1::!03/2üüE,). 

AT;'.:.DE BEZE~?J;. tiOS SANTO!;:; V'0U:i:OR p~.ra ex-=rc:~:::. D.a C:,:.n::.s~.â;.:, c;e 
DêsenvoLVim"!'nt.cl Ec:.:mômico, Indú.3~=iC'. e Cc::.é=c:.c, á-f. 
C:cu:.::denação de C-:.missõeB E'e::maner ... t.es, de. 'Dep,=..rt.c-... "!'\ent.o c:.e 
,::om:'ssôes, ç. cargo em çClm'::'5:9?o de À:;,SiSt-=l1t.,;. Téçnie':1 de 
Com!.ss.§:.cl, CN=:-O~. dCI Ouach:C} de ?essQa:' dã Cârnarc-. ckj':' 
Dep~cado~. E~ 11!03/ZaOG. (DCD de 1:/03/2008). 

Ano XXXI - B. Adlll. n' 051 - 17103/2008 

Fonte: http://www.camara.gov.br/boletimadm/2008/Ba20080317 .pdf 
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MPF 
Ministério Público Federal 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 
ASSESSORIA DE PESQUISA 

Relatório de Pesquisa NO 1255/2016 23 de Selem bro de 2016 

Câmara dos DeputadO'i 

11 - f{iNCIONAruos 

ATOS DO PRESIDL'iIT 

o =R::::S:r:\:::::N'!~ ['-"" cÂ1-!..;:'_'O.A X;.S DE::>õJI.;Gl'O::-,. nc) ~ .• .'S.:' d.f.:::. at,:ril:·u.iç·(:.-;,S ,::;t,= 
lhe cClr.iere I:' .e-.rtigc, le, :..nc.lS',C> - ,:.ll.~=-= "~.!. d,:, At,.:, do!". !-!,=".!l\ n e :1)5. 
de 28 de Junhç, I~e 1'f<9ü, RESOLVE: 

Tornar sem efeito 

o A-::.o de ::1; ri.:: fe,,'=!"-é"i::o de 20C!?, publiCç.clo nc\ Dii.===-,=· de, c.mó.::::,;-:, 
<(c's D.;:-put?ó:,~ de_ dia ::::"') .s1..;]:'s=':~'1.i.=-nte I crue nOffi'eou: 

Y..AR:i:A JOSÉ GO}.2:S pcc:::a e-x,:.:;ce,!:". n!:1 Gé'.binete de, ~'=iIr_el.ro 
Suplenc-: cios Secre"":ários, c C2.=90 en. cClmis~l.,:, de Assisten"":€: 
'I~çnicc> ,::'e f:ab!.n-:-:e Adjl.:.T,t--:. ::" CH~-11. 
da C$.:r.' • .?lU. dos i),=pu~,atd..:,:::;. Em 11/03/20ü!:='. 

(:.:, Qu.ad!::1 de Pe.;;~··:'>al 

(DC:t do: 12fC·2/:üü9}. 

o At.:, ci~ 03 d7 !'..ar.;':, de '::01)9, publica0:' nc, Di!.:::...:, d~ Cá.::-,~ra dos 
::tepu~.aào~ do cii,;;. 04 .5u);;n:'~':l',.l,:r."t.e, q' .• ,= nç.:;:-.<:,\:'i.l: 

T~çn:.co cio; Ge.b:'ne:.e Adjun:o j). ClvE-l:" \~c· Q1,;.bdr.:, de F·e!l.~'·:I,e::' 

c.a C:ân~.:r~=:. de.,!] Deput.l;dc.~:. E>:l !1/Cl3/:üúr-, (DC:\ de l~/ü.:;/'::(J(I~} .. 

o A~o de 2€· d'!: t:~v~=ei:r,:, de 20('9, publicac'C, r:.o Zliá=:l':' da ('~.r.,a=;-, 
D-eput . .?,ô',:.s do:, dia ;:7 ,!1,;.bseq\~~nte, ql.~e n-úIne':",;,: 

• ~;~Ej..:::'l' :ÃO 1'11i,.f;...:.'\EZ DE =-.'i.ij:.J,. F.ara .e-y.ercer, De' G'!!'b i n,,:-::· e ;ie, 
Terc:ei=('I-:3ec::,=ta::i.:., G c.é'.:rgo e~ comissã·:. ~.e ;'.!'.5";'!Jt::·:,r Iécn:..ç.:,. 
CH'!-Oi, d.-:.. 
11/03/:!OÜ'fO , 

Qu~.ci=ç, de ='e:::s':J·:l.1 tia 
(DCD ,:i.e !2/0:/2üO~), 

o r'R::SIDElJTE DA CÂM;'..?h, ~S DE?:;TA:).'}$, no 1.:;,,50 ci~.s .at.ri}:n,i.i.ç':'e,;: que 
::'he c:c'nfer,;- CI ê>rtigo 1<:-, inci.5o:r, aJ.inea "a", d·;, ;'.t,;· de-. l~~sa n" :2(:5, 
d~ 28 de: Junho de: 1990. ::X:::OL"v"E: 

( .. _-- . - ~ 

\ExoneJ:'ar. f 

De aG<:'rd.;, com o artig';' 35, inc_iso T, d6 i:-:i n'"' 2.112. cie: l:!. :d~ 

ceze!r'b=o d,=, 1990, 
]..DF~I;'.NA KZo.CP.ADQ. :f,çrntl:' ro'=' 119 .4'i~, do ce.:=::g;:' ""m ççai!"~~;ão de 
AS.si.!::'teD-:::.~ Téçn~c:,;;:t de Gabine-::'e. CNE-(J9, d·:> Q',:.~(i=ç, d,:, F'e.!,scl~.l 

='art1.do Ve!.':d~. :::rr. ! 1/Ú3/2ÜÚç.. (DCD de 12/03/ :;ÜOÇ<) . 

Ano K.\..""'ill- B. Adru. n· 0052 - 1810312009 
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MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLlCA 
ASSESSORIA DE PESQUISA 

Ministério Público Federal 

Relatório de Pesquisa N" 1255/2016 23 de Setembro de 2016 

C'.fuu..u-n do~ Deputados 

• P.:.:~X 1-\.":Z DE ::AF:IA. DO}·Ij':i:~~GO::., p.:,n~.c' n e l1G.7.5i, .j,.:, ça.r,~ç ;7:", 

Ç.ç,rr.i::::s~ . ..:, de- A.ss,i::;~~nt.e Iecn:,cQ de Gabin~t,;. f!.djU!"'it,c~ D, CHE-.15, 
de, O".J.ódrc: de ?e$s:-,ê.:' dto C-§.marc. d·:,~· D~putêr.dç,.!:, ~!.l<! exerce n.c. 
':.t'.bJ..net.e c.'C' :!..-:'der :ic: Demççra::.a.s. Er:, 11/03/:('CÇ-, (DeL' d== 
1.:2 lú3/.2j)(I~) • 

(.-. (,,"·I:"Y-·l~-nR-i"', !i·:o-6-R-';:-·-\ {-;"E· "L·I·V~''''':>- '"DO'~"~-C-'" ~ - .. r:'"e.j !lf'fc,· -"-T""'\ t·~ 
~. ;~.:... ...... ~:l _ __ '!"~ .,. :.: .... ~: __ IJ.. ',.f-' ....... :A. ,r •• "~,; 1,.~'J'c,n,::.I:JJn ,~~.t_ •• "Í::;· __ .t_J0":~ 

• 

• 

• 

• 

~carq::i em ç:.m:'.:;'S.ê-.'::· ::te A=,~ee:,;;::,!:' Tecni;:'o, C"!,7E-,j'l ':k, ::ua.:l:;·:- .:1e; 

~~:::~~'~l ~,;~~~~~~~~;êl,:E:~!~'~ô:':;ç~: ~à.:i'~;~.:l'}~'~: i:·~e 1:~~ . (~~~~~ ~:~~:!: ~ .. : f:;:~ 
{cc.c.:rdenaç.§:.::.:_ ;de \ ~C'C.:':'_i;: oS C:'E's: .. 1 rel:"rr.<!tne:-.r':.e.9,; .fA~:·f r:ier'ô::t amerlt~~ tde~ 
LC:vrr.iss,~e~~ E;:-:': !!lo.3/::~'ú~ .. (~X:::' :je_ .!.:(.9,3/;.(.\~tl.; 
';.:·Z:!~ETE EST2LITO 3I:.vA1 pó:m;:.,: n'~ .:l1€"" ':;(+3, ,:k~ ç.argcl erro 
ç,:.rr.ü::sãc. d~ A.s~·i;;'-:ent.~ T~cn:'c.::' ,:ie Ga}:.:!.r:et.-e: Adjt.r.'t.cI C. Cl'iE-':3, 
dCI Q-.1a.dl-C' de :'e::-;.:; .::,~"'.:. da C§.m:=.r~. d·:.;:: Depu t,c: d • .:,;::, <:1:".1e exe- 1:.::=- nc, 
l?abinet.e dc~ T.:?rc:ei::CI-Se-cret.~Jri,·,. Err, 11/03/2ü(1~~. (De:1 de 
:'2/03/20(JS') . 

ANA C::~:S"i'!:r.::A. } .. :'::oEI:t;' SANT.Z,.NA, p-:,n-:.c~ 11~ 1~~.2~~( ,1.,:- c~.:::q.:. er.. 
C.:,rr.i~56.C' àe Asses.;:(.:: Técnic·:;, CN::-Oi, d.:, QUd./iro:+ cie ?e:::$('''',:'' de. 
Cárr,õ:::a dos :)eputacic:s. ".:.pe exerc:::"~. nó (." . .:,rr.i.:\:!''!:,) d~ Leçri..sl~.ç~.!:. 

.F"ór-::!.c:ipa-:,iva, d,:\. ·:::c":I!:::le:r.6ç:~ .. :. de :::.::.rt.iss.ôes ?"=:rmf.n~nt.e::,, ci,c 
tJep.a:::ti."lm~ntc, de C':'IT.iss::,e~., a r:'f.rt.ir de 1(: .:te n~a:::ç.(\ d~ ;::O(,:=', 
2m 11/1j3/2G09. (DCD ô.e: 1::/J3/::00<;-). 

ANAi:~ DOS ?E:i:::, p:~nto n Co 118.349", dCl C'a:rgc. -em cc.rr"issâc. de 
F_ssessor Técnico A,ijun: .. ) C, CNE-12, ô>:' Quad:-cl d~ =';::~!1C'ó': d,:.. 
Cárr:6::a dos De:putacic'~:, cru€- exerce r:f. Com::"~.::\?o de F l.1' .. .;:nç:ç,';. e 
Ir:..bt.-::aç.ãc" da C,:"ü:-d€-r..aç~.,:. de Ce,m:"ssi:.es Perrr:-::-.r:en-.:.es, d~:· 

Depe:::t,<!tmento 
ê::f03/20[,~1 . 

de 11/(,1312.009. 

j:..NDERSON FRA .. 'tCO DAS 1(,::::;"::5, pc'nt.o n ~ 11 ~. 301, 6,,:. ç-!\r'3"':< en 
comi$sãe, dE f..s~E:.$s;:.r TÉ:-cnico, CNE-07, do Quad:=::o do:- Pessoal d-:t 
c.&.rr.a:::,:;. do.5 Deput.ed·:.::;, q'\;e exerce no G~.binete de. 'Ie:::cei::-ç, 
Si.tplent.e dc's Seç:::et.~.I:"<:>~. E..":\ 11/Cl3/200"fJ. (r\CD de 12/1j:3/2(,O~) . 

?N!?EL:::!'!"A J"uVENJ..:: DE ;''':''i/~IDA, ~KmtÇl n CO 111::. Çl51, dQ c:~.::g:) ;-n 
ç,:>:,ru.s,;-·a':, d~ Ass-;-::,.;:~!r ré~::niç,;, CN~-OJ, .:k, C;,,:,,~(;=,:, ci.; ?e.=!iç,-::-.::'" ci~. 

.... êm./!':.!:a dc.s :;:\eput~.cic-:::, l::;t~e ey.e:::c:~ 

P.?_!:~.iÔ.D Pr,:,g::~ s,s ,i.;:tê. Err, 1! / 03/: 009 . 
ne. G~b.in~"t,e a.c. Lider 

(DeD d~ 1:/ü3/'::CIt)S!). 

F.l·n~A C:::US'!"INA :'·INS GO~5, p,:m'C,:, n'CI l1E. f,23, ck. cargl) ~!,:", 

ce,rr.iso,sã·:, de ;:'.S:::=:S30::: Técnico:), CliE-(Ji, de. Qu,E'.ci::c. d,;. P~.;-,.;:oeo.l da 

:::nerqia, da 
D~pa::t.am;nt,:, 

12/03/2009") , 

Coordena.çã<:, d~ ·C c!!'.i.';1 S Ô-=::: 

AUGttSTINO ?ED?O -YEIT, pC1nt.o r.-= 111. 7~4. eb c.:>.:rq-o ~m cClrr:i5::-~~C' 

doe- Assistente Técnico c.e- Cç.mü.ls~.Çlt CN~-G9, C:-:I Quadro de 
F'essQal da Cârr;ara do::' D-epv;t.adc'';i, que .o:xerci.? ne: CC~IT,i.s::;~.o de 
:'egislaç~ãÇJ ?.:t::tic:ipative, dê". Cc,·:.:::ô:=:naç',~.,:. de- Ç':,::,i~.:;:õ>::;: 

f"ermane-nt.es, dç. :)ep,:..rtarr.ento d,;- Cc,rr,i~=;ôes, e. p.;-.rt.ir áe 11) de 
n';a:=:t~O de 200Ç,. ~m 1!/03/200ç.. (:)CI~ àe 12/(:3/:0(19-). 

• SE.?NJI.?.DO LUIZ· COR?ÉJ!. i)E 5E:SSF~, pont.o no; 1.19.502, di,) cargo e;:, 
C~'IT,i.se,'?':' dE A~:!i.:~.o::·':.r 14crliç~:, Aàj<.<nt .. :' C, C*"::::-l::, ó.o Q1.~éldrç. d~ 

AnoXÀ.,~- B. Amn. na 0052 -l8103'1009 

Fonte: http://WMN.camara.gov.br/boletimadm/2009/ba20090318.pdf 

- Seguem em anexo os boletins acima. 
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Cillnara dos Depuiados 

Tecnica 1eg:"sla't,iva, C1E-.sse Espec:ial, 
c.:.mi;:;s:':mada cie Ch,=fe :::1.:-. ~::eçãr.:: d= 

?adrê.ü 
R~f'e.rênc:.a, 

-:ia f:.lnção 
FC-ü5, da 

Infor:'lê'.çã·~, eic Qt:.adr:1 d.-e Pe-ss-;:,a: ,::,3, Cã.rr,ara d.:,=:: Deput.-.=.:::k,s, ,:.. 
pE.l't.iz: de ú:' c.e rr~ar,;:c: de ::0(,8. E...'"l". ! 3/ü312·)üf::. (DCD c~e 

14/(J3/2ü02) 

• Y!F..F~IA .~_=·A.R:::'CIDA DE l·~E:"O BRl-SDi't.o, pcmt.,. I"J. c, 5.2E:4, :IC\~pL=:.,(t.e cie 
ç~·.:trGO da Cãt€-;<:,=ia FunC':"..:,na: ·:le _~nç..lis--=a. :'egislat.:..;.'o 

• 

.. ,."t.ribc.içàc, Con--:.adc'r, ,:'lE;.sSE: .E.sl="eci.al, ?adràe 45, de iünç60 
ç·:'m:",ss1.,::)!":a.de. de Asse~:s.:,r de C·.:mt,r::.le In-:'er:;!c" rC-l)7 f cc. 

Câmara dos 
13/ lj3/20ü&. 

cargo dE. 

':tep:-"'1-:.aaos, ã p.:tr~~r 

(i)CD ô'e 2~/Ü3/:üOf:). 

Ca-::.-eg~r:"c. 

F~RNANDES, 

F:i.nciana,l 

,le de :::(;08. Err. 

cie 

atr:"b'l;..l.ção ;'.djt:nt.:. ~ê'.rl';'.1':',ent~::- - Secretari:t, Cl!1s::',e ':::s!=~ciê.lr 

~'6.C~:::::ã.C! 3(:, da fun'y:â.o c·:,rr.i$sic'n~d~. de: ;:'.55i!:--:'e:nt".e de i?abinete, 
FC-05, da Consl.,;.:' -;:.or la :'re-gis 1.:-. ""C.,i va, dt"1 Qu&.:-Jr,:::1 de :'essoa': da 
Câmara dos :)ep\l~ac:os, a l:,a::-;;-.ir de 11 de =tE-~rç·:' de :üOé'. E-rr, 
13'/1.)3/::00&,. (:ICD de :';/03/: ')ü;=;). 

o PF:E:S: !:\EN':E D],\. CÂX.z..F~:L,. ''::0:3 DEF'i7I;'.:,:)S, r~" us.el das a t.ribuiçôes cj1."<E:: 
lhe ccmf~re o artigc1 10, .:.nci;::CI :, aline:C'I "E:.", dü At':1 ô.a l>-~e.sa nO ::05, 
de ::E< de junt:, ::le !ç.~O, ;::. c' a::-tiq':l tO ,:tE,. L-el nO ;?-11.:::', de 11 de 
:1e z ernbrü de 1 ç. i?O, ?.E-SOL \"E : 

.' ..... 
'~~~~~;,-, 

~.!t inci.~,::. da :';ei 11 d~ 
de:zetr>J::ro de lS~0, 

• ;":'ESSF.l;IlRA E:":)I [I::; SC:;ZA :~_RI:NS fã.rê'. ex-:e-rc-,::::::, na Ccr:üss!c cio::
Relaç:5es E-}:-:.er:"cres ;::. d~ Defe.:.:a X·!tc:'onal., da C;':)Grdenc.ç:ã<:, de 
CClm:'ssôes Permanent.e::::, dei Depart,ane-nt,c! de Comissôes, o carsr':' 
em ç.;:m·,:'.ssãeo de Asse:ss{)r Téc:ni.c':l ;,_ô.j'!.i.n~() C, CNE-12, de Quc.dr>:t 
de Fesseal c~a C&ri.~,::a dos De:put6.ct.:I':::. Em 11/03/200f. (DeD c:e: 
1::/ü3/::::008) . 

€, f.r..~EY • .AiJ:';iE'-';:C;~R!A DE "C:'I\"'=:IRA RO}.1ANO pa::e. -e::Xê!--ê:e::-, -'1;;;.- :ê:~;S·%."(1 

! ·'-~'--'"",,-q:-nv --··:rr~rt -I· 'E--·.r '';:'!T~ -,- ~- 'd'< ~ .. -•• 1,--(_': -c.-'c ..... "" .... ~,~ - c--~, .. _\. I.l~,. ,_1':'_:;::' 0_,,_ ,',_.1 ·C', , ' , __ )n,-,~.\..;.t.:::._t, ,_n :.l.OS ..... ..:.., ... .:\. ~: ~_ ) .. ,, __ <_._'~l. f ,C, C"; 

'.'. :. ...... _, - :!··-··--~~t-· -.. ~<QO~,&.c·' .,-'&. .... ~ - ..:.. ",. ) -t .... :"! iÚ"'- t· .... --.--, ~-~I 

!
(:._I'_'-:-_l.-_~ç'.ça'.ti f·o,'='L .,Lore __ ..... ç._~' ,r _:m~n~n~.e;;>l. _,_r.4.'.'.~_ .1~.e. ~.I~~ e' ••.• ,=:: .. :~(, ... ::I:;-~. 
~~,m~,~~:.I~~:~,f ':i~ ~::~;:~à~r.:~aC:~~:'::~ ,;~~~t ~~~~~:~~~,s~'e~~.l:/~llç,:3Llº~:;<l 
(:'C: :ie ~ 2/i) ~;:.':JU ; 

• AX.f.. 3EATP.IZ l·~_RQUES S,,1j..:jTIAGO pe:.::a Exe:=c-=r ~ n':1 :lepa::tãment..Cl 
l<1Jédico, ':1 c:a:::-gc err_ C.:>ITllS.5ão c:~ .:q=,s!.st.==r.t~ :---é:cn~c,; de Gab.ine:":.e 
F.djt<ntc C. CNE-!3, d,,:· Ql:E.d::·:i de P-e,!lsod.l da cã.·'nare:. de •. :! 
Dep~t.a::lÇl$. Err.l1/03/.2ü(}é:, (DCD de 1::/o3/20ü2). 

• AT.P.::'E B::Z2R?.,j.. DOS S;:'.SIOS JtN:OR para exerce:::::, 11':' Cc:nis.:'~'o de 
!)ese:y .... ol v i.rr:.::n-:.c Ec:::onôm:'cc>, II"_dústria ,e Ccn.é- :::-c,:'ç.,. d,c_ 
C,:,o::denaç.,?o 
('(Imis ;::ô-es, 
Cc,m:..s5ão, Cl'JE-(i,?, l:b Quac~:::::c, ::;e ~'essoa:' -:ia 
Depl:.tados. Em 11/03/2008. (DeD de 1::/-)3/2008) 

Ano XXXI - B. Adm. n' 052 - 17/03/1008 

e:e 
d':-Is 

http://www.camara.gov.br/bo let; mad m/2008/s a 20080317. pdf 
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C:âma.rn dos Deputado;; 

11 - FUNCIONÁRIOS 

ATOS DO PRISIDENIT 

:'h,,= c.:m:::er-=: :; a~t.igo l oC
' inciso _, 

de :8 de junh\:, á,e lÇ;~~i), RESOl.-v"E: 

Tornar sem efeito 

aline.:. !! - " " , 
use. de.s at.r:J:ü.:"ç,ôee (~;,e 

a;) .f-'_~.:, ~ia 1.~e:;:,;" nli: :05, 

o A::.,:. de :E de feve=ei=c, de ::<JO~, pw:úice.c.o nt':l :Z~~ári..j da. Cârce.ra 
dc=:, I}::-F·ut.ad·.:.s do dia ::7 s~b~,e,:~ent.e, que n(:mec:u: 

'. !-.. lAklA JDSÉ GOl·!!:::; pa:::a :=xe=c~:::, nCl Gabinet,e do P:rin'~eirc: 
Suple.nte à.~fS :3ecret.·§.r:'c1s, o ca::gc €-::1 

Té:cn::..ct::; Ge C';ab:'net:e Adj1.'TJ~(: E., CNE:-.l:!., 
c~a Câmara d,:..!! Deput.C-.d.f~S. L.-:'I 11/ü3/2(H}9. 

cio Quadre. de Pe.::1SOê-.: 
pC" de, 1: /03/:00,.) . 

o At .. :. de (13 de TIarço de :'Oüff, r:'-ü'::"liGc.d.o n::. j)iÉ.=~':' ci~ Câr:i,~,ra Ó:!.~l 
:;·epl.4-:.act.:,s á:. (~ia (!~ subE:eqüente, q..1e nO::leou: 

P'::RE5 pa:::ê'. no de: 
?ri!:';eir...:,-Secre-ta:l."ic" c ca:::-go Era ccm:'.ssE,:r,:, de- fL!~=:::..stE-nt,e 

T~cnico 0::.:= C';ãbine'te Adjl<n-:c: D, Cl-;E-15, cio Qt:.aàr':, de Pessc1ã,1 
da Câm':7.ra d~:,.s Deputadç)s. L"t1. !1/02./200~. (:!(~D de 12/(d/:::Oü~). 

o io.t.,:. ele 2f de fe--.;€::::eiro de 20ü~, publicado no Jiá::i';:J àa Cârr.a:::-ê 
dos DeplitaC~(iS de: dia 27 sl;.bse,~ente" ql;.e nomec:\.ô: 

• SEBAST:ÃC MILANEZ DE :\H.Z;~ para exercer, no Gab:'net.e cio 
'IeIceir(,-Secretiri{), o ca:::go en c-:lm:"ssã·:1 de Asses.::;(/:::- Téc~nic':l, 

CNE:-') j , 

o PP.ES:DENT-E DA C~_~.Rh ::05 DEP1;TJ=.:{JS, nO' 
lh~ confere c artigc 1°, ~ncisc I, alinee "a", 
de 28 d~ junhc, c:e 1 Ço,? l:I I RESOLVE: 

:Exonerarj" : 
~ .- -, 

us<:. das atribu.:'çf,es (me 
cb .~to da l~e=,a nO .::65, 

De a c/:':::: do com c. art-igo 35, inciso r, da L-Ei n° ::.11:;:, de 11 I::te 
de z embI"Ct d~ 19 Ç<i) , 

• J..DRlJil-iF. l·~Cr=";'.DO, pcmt.·:! D-=' l1ç..~7ç., d-,:! c:arg-o em c~('::1i~,::~~.c' ~:~e

Ass::"st.=ntE 'Ieccic:ÇI àe Gabinete, CN:E:-O,?, ::kl Q ..... aç~:::.:1 de ;·ee:.!"··:·~l 

ci.a C6ma,ra aos D-=pü::.adCis, que exerçe- r~c; Gab:"n-et,e do ~id-Er c.~c 

?art~do Verde. E~ !1/03/200~. (DCD de 1:/03/:GO~) 

Ano ).l'JI- B. Adm, n' ()()5~ -18'0312009 

~/ 



• 

• 

___ C_rururr ___ ad_o_'_D_e_~_,m_,d_o_, _______________________________________________________ "_"_;I_) __ --"~~~ 
• F.:'EX LG:Z !)E f'ARL~ IIOHI:iGO::;, po!"!-t:-c; n":' 118. ;57, d,:" C'argc e:r, 

c:..:)rr,i~:sãi:, de Ass.is":'e:nte Tecnic.cl cie Gab:'net.e itdJ1..~nt.cl ~, CNE-15, 
cio C ..... lad:::c· de: Pessoa:' de. Câmara dCJ~. Dep·~.tackjs, (E,-1E- e:xerçe n·:. 
l?abir~ete do L:'der ,~c~ De-.r:l.ücr .... "l":.as. Em 11/03/:00f., (DeD d-e 
12/cnJ:::üü~) . 

€: !A=-E):;:i;:.?f:~ f::'O:~.R~ .. (DE', .;6LI\tE-:;~ .:;:·6:~!;;-~6~~.fP~I~~c~FLfI!:. 4":,,! I ~_~ 
(':-d:::-;!~ e.:'1 c:'!':'.:"ssã.:· :le rlSse!,.=l.:.r Tec:;.:..c'.·~, I."!"':"-·) I, C.:f 1.,,11.::..a,:trCl c.·e? 

• 

~Fes.s~ét::' :ia Ce.r.".a_~~ dc~ Deput~~~c>s, qU'E" e~_~.Ec~ ~!1a I:o:.-m:"ssd.:, ~ de~ 
L-:;_·~.~" .... ~,,~:n:::,l.~,-._. , .. ,-t.; .. '.'T.ivrr:J..CI..I, I ._n .... us ___ c..: e, ~~_·_'m_r ... ·.1..~'f Clt;;., n--",'-n.,.,.,"l-·', -", .... ,...,~ ;:-~- ~ .: -,' '-:- ~.!-: -,...- ~ f ~ '!-'. C. ,.....:.) ti" 

j:'.:;c r':l"=!'.~ê .. ç.~.,,:,r-.l:!.·e.'::. ':.'.,0. :~ll.SS .. c.:,es;- .:?Ermane.-:l.: es,: .. f:k~.-. ~F'êr:.~ent~1 de~ 
L!:·:'~,~;~§· _ ~_~~ .!.rl,º.?{':;j,ot~ 1~ç::' .:i~ !_21 l)lfi'12ç.lj- _. 

p:Jnt.o :r. o !lE.~03, 

cl:"rr~issê.c. de ~_ssist.en--:;'e 'I~cnic.o de ("':.=t.b:'nete Adjt-:.nt':f C, CNE-13, 
ck. Çi~i.adro de :E'ess~)al dQ Céma.ra dos D'E"F,ü.tado~:1 C!;"le exerCê nü 
Gabinete de T'erc:e:"ro-Secretáricl. Em 1::/02-12ü09. (DeD de 
12/;)3/200Ç-) . 

AN_Z:.. C:R:STINA _~.z.,l-1EI:\A S;:.NTANJo., pCJntc: n C 1!;.24~, ck, cé'.rgo e::l. 
ct:'r:".i::::sJ:.':' de J..SS':Ssü:: Té-::::i.iC'-:~, (:NE-07, ::ic ç'U:?C~::i:, d.:: PeE.:t·od.:' :::la 
Câr;.~::a dos :~E:t=-utadcs, q ... le ex~=c:.C;. na Cc,mi.:.:s~.o de :J'e';r:'slaç:€.cJ 
_E'ar~.iC':'pativa, da CcCtrdenação de CtjTi'ÜE.:s::les P~rrnanent.e5, do 
Depr.-.::'=-dmentci de Comias::,es, a pe.rt.ir 
Em 11/1j3/2(;(l~. e De:: ce !2/03!200~). 

de 10 c:e de Z-üoÇt. 

• At·LZ'.j:Í DCS RE::S, pont.o::.- n° ~18. 34~, de c,ar90 err: t::cm.i.':lsã!:! de 
~_s,.::e-::::s:,r Técn:'ç::j ;:_Iijun-:.:! C, C,l\,E-l:;;, c'':' :::lt~e.àr,:. à,=" P,;-;;-,s':'a:" da. 

• 

• 

• 

C â!t.r.-.:: a de;::. 

Depa::-:.arnentc 
12/02./:0(9) . 

Dep\.rta:lo::·" ':r .... ~ .exerce 
da Coe:,::-denação de-

de 
E'errr.à.nentes, 

11/03/2I)O~ . (DC-D 

F.NDERSON F-R.P-~iCO DF.S NZ';,-:::S, 
I4cnie-':J , 

pC1nto n~ 11~.3(Jl, 

CHE-~. i, :ic, Cuad=c, 
à::, cargo 

à"i' P=5.sr,:,a.=" 

do 
de 

,e;a 

da 
Cárr.r.-.::-a d-JS Deputãcki::., qt.::e ey.erce- no 
S1.lF,l-ente d'J.o:< Secret.ário.:::~ E...'T!l. !1/03/:;OOfl. 

GabiEe-:.e de, T-e-::ce:'::,:. 
(DCD de 12/03/2009). 

F_NGEL:Th. ,Ji;Vt:NA:; DE à~l.rr:lD1:., ponto n e- 1!8. Ç,Sl, cb ca::g.:t em 
cOTr.issã,':l de jo.ssessor Técnic':I, CNE-07, deI Quaci::-o dE Pessoa: da 
Câma:-a dos De'pü.t . ..::-.doE-, qu.e ,;::,xerce no Gabinete d,;:· LideI' de! 
FE-r:..:"c~o Pr::~g::essi.5ta. E::m 11/03/2ÚCi? (DCD de 1:2/(J3/2ljO~-:). 

F.l\j:iP. CriRI 51 J::U:i~ LINS GO::'E.5. porrt.s n ~ 11 E-. 622'.. eb t:!e-tl"gD em 
corr.issão de Assessor I-4c:nico, CNE-G7. ckl Qu·ad::CJ a>:, P=;S50Ç:.~ da 
C'?"rr;6:: a cios :tep;'j;~ad05, ql<.e 
2nert~ia, da CO'J!:"denaçê.o 
D,,:pe-,:::: ::.dme n to 
12/03/2(09) . 

de 
11/03/2009. (DeI! 

elo 
de 

• J.J"J(;=G5IIr,iO P=:~;:'O VErT, pc!nt.o nO 1 1.1. 7~'::, d:l cC";.rgc' e::t corr.i!".s,~.CI 

de A~:sist,.::nte Té-cnic.ü de Cç.nissêt~::r ClE:-09, d:~ Qu ... =tcrc de 
Pessoa2. da Cên:ãra dos j)=Fl~ta.;:bs, cf ..... e Ex:=c:'a nCõ. C~rr,:'ss,g:.o dê 
~-=gis la\r::!o ?art ic~pa ti ·v·a. .:ia Coo=,ienat;ào de C:cl:;tússôes 
F'ermanente:=:, do :tepartarr;,=n~-c. de C;:ll1:.:"s::.ôee., a parti,r de 10 de 
rr.drço de 2009. Em !1/03/200~". (::C:~ de 12/ü3/2üO~)" 

• EEPJ'JARI)C :'üJ:Z- C:OR:E=tEA DE 8ESSp., pont .. :1 n e l1Y.:-,02, 6"':1 çar~~o e~t 

corr.issão de Ãssess':I:: Tecnico _!..6.jur:tc. C, CKE-l::, d:· IJuad:::':' de 

Ano 3L"\...>JJ - B. Adm. n' 0052 - 18iOJf!009 

http://www.camara.gov.br/boletimadm/2009/ba20090318.pdf 
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IMPRESSÃO FOTOCÓPIA Data Consulta: 

Hora Consulta: 

Agenclft: 6549 Conta: 106080 Cheque: 000194 ValOr: 67.761,00 Data Comp: 121091201' 

~--------~~~~~--~----~ 

l!!3.c:~.f:i~i~9~;!!! u~:::tlUa.3.~J"S'" :::1l:lCe;,a6USUa~ 

-""'" ClIIIII' ..... '1I(I. ..... ".,., 

d á U "Liulla .". C!40ri1 .. ., ..... .......,...II:I.IUtutH.,...._ ................. __ :__h .. ... _, ..•.... 

~:w>w r:J-<) 1/rI~<II{.e. 

>()6:~:,2.0-0 

c..I C - q~ &"1::j.:} 

(lVO-.! ;;''> 2.0. 8~q looj6-s':) 

Funcionai Sollelt.: 007206923 

OrgliO Sollcilantc: 6549 N' Solieitacao: 150849570434 

,. , , 

Pg l/I J [ 

~I 
20(0812015 

13:25 

~"gell"muro 

AA-000194 
Cata 

...... 

(,.\. .J." 1 

Tot.~. 

S-IIldólOUll 

hlln://weboo.itaulViewRt:motaCHRecltauDB2.aso?vMes=SETEMBRO&vDia= 12&v... 20/08/2015 
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IMPRESSÃO FOTOCÓPIA Data Con8ulta: 

Hora Commna: 

Ag6ncln: 6549 Conta: 706080 Chequo: 000193 Valor: 30.000.00 Data Comp:08I091201 1 

BANCOnAUSA. 
n:RSOInu.mEVl~\PI" mil 
RrullClIAllOS 
SAOPAUlO\9 

08-09-11 

Funçional SOlicil.! 007206923 
Orgão Sollcltanle: 6549 

I I ........ ,""· 7 AA-000193 
, \1IZI I; 1{?xl.02:ktH. II 

! 
I 
I 
! 

i 

t 
o-,Ia.l '" 

<i1 .... D6"!O.l~ " 
C ...... e.."Itulo 
d.,d.wmJ 

N' Solicltncao: 150849570434 

~rlpeniilll!'ro 

Pg 1 /1 

20/0812015 

13:24 

AA-OOOl93 
Do,. 

Sttdo ~nf.rior 

"'"".,~ z;tI 0ô I1I 
~ldorot,1 

'l()f()Q nn, , 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

SECRETARIA DE PESQUISA E ANÁLISE 

MEMORANDO n° 467/2016 SPEAlPGR 

G,\BI:-,r.TF; no I'RflClJRMIOR·GI;Rr\L DA REI'UBLlCr\ 

PGR-00315232/2016 

SIGILOSO 

Brasília, 7 de novembro de 2016. 
A Sua Excelência, o Senhor 
SERGIO BRUNO CABRAL FERNANDES 
Coordenador do Grupo de Trabalho Lava-Jato 

Assunto: Encaminha Informação 

Senhor Coordenador, 

Cumprimentando-o, encaminho a Informação n° 143/2016-SPEA/PGR, de 7 
de novembro de 2016, referente à cooperação técnica no Sittel #002222. 

A "Od=mL.Il. ~~~IDI~:AI:oe:MJlO 
.. 2 

Procurador da República 
Secretário a SPEAIPGR. 

~ . .,,! 

SAS, Quadra 03, Bloco J, Anexo 1[1 da PGR. - CEP 70070-925 - Bra<;ília - [)F 
e-mail: pgr-gahspea@mpf.mp.br 
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MPF 
Ministério Público Federal 

Procuradoria-Geral da República 
Gabinete do Procurador-Geral da República 
Secretaria de Pesquisa e Análise - SPEA/PGR 

SIGILOSO 
Informação N'143/2016 • SPEA/PGR 07 de novembro de 2016. 

, Informação nO 143/2016 - SPEAlPGR 

Ementa: Cooperação Técnica SITTEL#002222 -

Encaminha atendimentos das operadoras no Sistema de 

Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos . 

Senhor Procurador da República, 
Dr. RAFAEL RIBEIRO RAYOL 

Cumprimentando-o, cordialmente, encaminhamos as infonnações solicitadas pela 

Escrivã de Polícia Federal, Lourdes Melo, que está auxiliando nos trabalhos de análise do caso 

Sittel#002222. 



MPF 
Ministério Público Federal 

Procuradoria-Geral da República 
Gabinete do Procurador"Geral da República 
Secretaria de Pesquisa e Análise - SPEA/PGR 

SIGILOSO 
Informação N'143/2016 • SPEA/PGR 07 de novembro de 2016. 

No dia 0311 112016, a Escrivã de Polícia Federal, Lourdes Melo, solicitou através 

de telefonema e email a atualização dos atendimentos recebidos pelo MPF no caso Sittel#2222. 

É com o objetivo de encaminhar as informações que foi elaborada esta infonnação. 

Até o presente momento, este caso possui dois pedidos. O primeiro pedido 

recebeu a numeração 378 e foi transmitido a todas as Operadoras em 15/08/2016, com prazo 

para atendimento de 30 dias. A seguir, apresentamos o posicionamento geral sobre os 

• atendimentos que foram prestados pelas Operadoras: 

• 

I) ALGAR TELECOM - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 

2) CLARO - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 

3) GVT - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 

4) NEXTEL - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 

5) OI - ainda deve 1 atendimento - 53 dias de atraso; 

6) SERCOMTEL - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 

7) TELEFONICA VIVO - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 

8) TIM - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 

9) TRANSIT TELECOM - cumpriu todas as requisições - sem pendências. 

Quadro resumo do 10 Pedido: 
Operadora Quantidade de Dias de 

requisições em mora no 
atraso sistema 

ALGAR TELECOM O Não 
CLARO O Não 
GVT O Não 
NEXTEL O Não 
OI 1 53 
SERCOMTEL O Não 
TELEFONICA VIVO O Não 
TIM O Não 
TRANSIT TELECOM O Não 

A Operadora OI está devendo atendimento à requisição de número 7333, referente 

ao tenninal 55 85 98872-5330 que teve vínculo com o investigado cujo CPF é 270.320.438-87 

no período de 03112/2011 a 31112/2011, portanto dentro do período da quebra. 
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MPF 
Ministério Público Federal 

Procuradoria-Geral da República 
Gabinete do Procurador-Geral da República 
Secretaria de Pesquisa e Análise - SPEA/PGR 

SIGILOSO 
Informação N'143/2016 - SPENPGR 07 de novembro de 2016. 

A Operadora OI também realizou uma retificação à requisição 7198, na qual 

foram entregues três novos números terminais vinculados ao investigado cujo CPF é o 

093.245.277-87, que não estavam presentes no atendimento encaminhado anteriormente. Dois 

destes números terminais tiveram vínculos com o investigado há mais de cinco anos e por isso a 

Operadora já recusou os atendimentos já que não existem extratos de chamadas cujo período é 

superior aos cinco anos de guarda obrigatória dos dados. No entanto, houve um novo terminal 55 

• 88 98844-6294 (requisição 10870) que teve vínculo com o investigado há menos de cinco anos. 

• 

A Operadora já enviou o atendimento a esta nova requisição e as informações estão sendo 

encaminhadas no CD-R que acompanha este relatório. 

O segundo pedido possui duas ordens. A primeira, que receheu a numeração de 

416 no sistema, foi enviada às Operadoras em 16/09/2016 e tem prazo para atendimento de até 

30 dias, portanto, ainda não gerou pendências. A segunda, que recebeu a numeração de 418, 

solicita os mesmos dados que a primeira, mas contem prazo de atendimento menor, de apenas OI 

dia útil. A seguir detalhamos o posicionamento sobre os atendimentos de cada Operadora: 

1) ALGAR TELECOM - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 
2) CLARO - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 
3) GVT - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 
4) NEXTEL - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 
5) OI - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 
6) SERCOMTEL - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 
7) TELEFONICA VIVO - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 
8) TIM - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 
9) TRANSrT TELECOM - cumpriu todas as requisições - sem pendências; 

Quadro resumo do 2° Pedido· 
Operadora Quantidade de Dias de 

requisições em mora no 
atraso sistema 

ALGAR TELECOM O Não 
CLARO O Não 
GVT O Não 
NEXTEL O Não 
OI O Não 
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Procuradoria-Geral da República MPF 
Ministério Público Federal 

Gabinete do Procurador"Geral da República . 
Secretaria de Pesquisa e Análise - SPEA/PGR 

SIGILOSO 
Informação N"143/2016 - SPENPGR 07 de novembro de 2016. 

SERCOMTEL O Não 
TELEFONICA VIVO O Não 
TIM O Não 
TRANSIT TELECOM O Não 

A Operadora OI já foi alertada e cobrada sobre o atraso no atendimento da 

requisição 7333, através da mensageria do sistema e por meio de um email de cobranças que é 

enviado semanalmente a todas as Operadoras informando as pendências de cada uma . 

Como as cobranças realizadas através do sistema (mensageria) e por email 

semanal de cobranças não tem surtido efeito, sugerimos a adoção de medidas auxiliares visando 

cobrar diretamente às Operadoras qne se encontram em mora. Para isso, informamos os dados de 

correspondência e responsável técnico pelo atendimento às quebras de sigilo telefônico: 

Operadora OI - Gerência de Ações Restritas 

Responsável - Lavier Laurino 

Telefone - (21) 3131-8944/0800 031 7053 

Endereço - Avenida Presidente Vargas 914, 8° andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, 

CEP 20071-001 

Anexo a este relatório estamos encaminhando uma mídia CD-R contendo as 

informações dos atendimentos prestados até o momento e um planilharnento destas informações 

que é gerado pelo sistema na aba Arquivos. 

A mídia contem as pastas: "Arquivos Originais" e "Planilharnento", além do 

layout dos atendimentos que está sendo disponibilizado para conferência. 

A pasta "Arquivos Originais" contem todos os atendimentos enviados pelas 

Operadoras até o presente momento. Estes atendimentos estão separados por número do caso + 

Operadora + número do pedido (que nada mais é do que o número do Requerimento) + número 

da requisição + data + hora do envio. 

Alguns atendimentos foram enviados mais de uma vez. Isso pode ocorrer quando 

os arquivos enviados inicialmente não passam na validação e portanto são devolvidos às 

Operadoras para novo atendimento. Estes atendimentos estão sinalizados na pasta "atendimentos 
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MPF Procuradoria-Geral da República 
. Gabinete do Procurador-Geral da República 

Secretaria de Pesquisa e Análise - SPEA/PGR 

SIGILOSO 
Ministério Público :Federal 

Informação N'143/2016 - SPENPGR 07 de novembro de 2016. 

não aceitos". Porém o sistema só utiliza os últimos atendimentos enviados para compor o 

Planilhamento, a fim de evitar possíveis duplicidades. 

Para facilitar o entendimento da Polícia Federal, esclarecemos que no 

planilhamento dos atendimentos o sistema gera automaticamente sete planilhas, a saber: 

ASSINANTES, ASSINANTE-TERMINAL, CHAMADAS, CONEXAO, ERB, IMEl e 

INSTALAÇÃO. 

A planilha ASSINANTES relaciona o cadastro dos envolvidos (investigados e 

interlocutores). 

A planilha ASSINANTE-TERMINAL relaciona através do CPF/CNPJ os 

envolvidos com os terminais sob titularidade dos mesmos. 

A planilha CHAMADA detalha o histórico de chamadas dos terminais 

envolvidos. 

A planilha CONEXÃO relaciona os terminais e os dados de conexão com 

internet. 

A planilha ERB relaciona as CGI's (código identificar único) de cada ERB com 

seu endereço de instalação. 

A planilha IMEl relaciona os terminais envolvidos com o número IMEI (código 

• identificador único) de cada aparelho. 

A planilha INSTALAÇÃO relaciona terminais com endereços (pode ser de 

cobrança ou de instalação). 

É o que trazemos ao conhecimento de Vossa Excelência. 

Respeitosamente, 

TECNICO DE APOIO ESPECIALIZADO 

SECRETARlA DE PESQUISA E ANÁLISE 
SPEAlPGR 
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Secretaria Judiciária 

Coordenadoria de Processamento Inicial 
Seção de Atendimento Presencial 

CERTIDÃO 

Petição n. 69.695/2016 

Certifico e dou fé que no dia 6/12/2016 fiz o recebiJIler:ífu 

referida, acompanhada de uma mídia. Eu, _.:..,"';",~,-%,.!éJq=...J;I.'-'-!"":"...,L __ 

Magda Ellen (Técnico Judiciário), seção/c;l{ Atendimento P sencial, 

subscrevi. 

TERMO DE JUNTADA 

tf~~~ ~stes autos o protocolado de 
_;..J0_. b;t;; .'j2016 ue se9' 
Bras í 1 ia , \ ee. ~_~;&>"""~",,,,~_, / de 2"016. 

onOl.e Alexópuí'õ'S"'" ~ 
An ista Judiciário - Mat. 1943( 
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cft5 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON 
FACHIN, INTEGRANTE DA PRIMEIRA TURMA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 

W 285652 /2016 - GTLJ/PGR 
Inquérito n. 4259/DF 

"O cofre do banco contém apenas dinheiro. Frustrar
se-á quem pensar que nele encontrará riqueza." 

(Carlos Drummond de Andrade) 

o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no exercí-

cio da função institucional prevista no art. 129, I, da Constituição 

de 1988, no art. 6°, V, da Lei Complementar n. 75/1993 e no art. 

24 do Código de Processo Penal, ante os fatos apurados no Inqué

rito n. 4259/DF, vem oferecer DENÚNCIA em face de: 

JOSÉ NOBRE GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, ad
vogado e político, atualmente detentor do mandato de 
Deputado Federal, nascido em 13/02/1959, natural de 
Quixeramobim/CE, filho de Sebastião Genuíno Guima
rães e Maria Laiz Nobre Guimarães, portador da Cédula 
de Identidade Registro Geral n. 97002365912-SSP ICE, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda - CPF/MF sob o n. 093.245.773-87, residente 
na Rua Gilberto Studart, n. 1717, apartamento 1801, Pa
picu, MUIlicípio de Fortaleza, Estado do Ceará ou na Rua 
Batista de Oliveira, n. 668, apartamento 1302, Cocó, Mu
nicípio de Fortaleza, Estado do Ceará, com domicilio 
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funcional na Praça dos Três Poderes, Câmara dos Depu- ç. // 
tados, Anexo IV, Gabinete 306, Brasília, Distrito Federal; O Ó 6 
e 

ALEXANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA ROMA
NO, brasileito, casado, advogado, nascido em 
12/12/1975, natural de Campinas/SP, filho de João Bap
tista de Oliveira Romano e Yara Prudente Corrêa de Oli
veita Romano, portador da Cédula de Identidade Regis
tro Geral n. 2.367.751-08-SSP /SP, inscrito no CPF /MF 
sob o n. 192.088.158-11, residente e domiciliado na Rua 
Alvorada, n. 153, apartamento 262, Vila Olúnpia, Muni
cípio de São Paulo, Estado de São Paulo . 

1. Síntese das imputações 

Em meados do ano de 2011, em Brasília/DF, o Deputado Fe

deral JOSÉ NOBRE GUIMARÃES! aceitou promessa de vanta

gem indevida e, em unidade de desígnios e comunhão de esforços 

com ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMAN02, 

recebeu, em razão da função que ocupava, R$ 97.761,00 (noventa e 

sete mil setecentos e sessenta e um reais), provenientes de valores 

de financiamento concedido pelo Banco do Nordeste do Brasil -

BNB a empreendimento na área energética proposto pela empresa 

ENGEVlX. 

JOSÉ GUIMARÃES intermediou do contato de ALEXAN

DRE ROMANO e dos sócios da empresa ENGEVlX com o pre

sidente do BNB à época, ROBERTO SMITH. JOSÉ GUIMA

RÃEs ainda exortou a celebração do contrato de financiamento de 

cerca de R$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de reais) 

em favor da citada empresa, relacionado à construção de uSinas; e' -

licas no Estado da Bahia. 

1 Doravantc tratado como JOSÉ GUIMARÃES. 
2 Doravante tratado como ALEXANDRE ROMANO, celebrou Acordo de 

Colaboração Premiada com o Ministério Público Federal, homologado 
pelo STF nos autos da Petição n. 5.879. 

2 
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Por sua atuação no auxilio da liberação dos valores, ALE

XANDRE ROMANO recebeu, por volta de agosto de 2011, o 

montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de "co

missão", de forma disfarçada, mediante contratos fictícios de pres

tação de serviços de advocacia a empresas vinculadas ao grupo 

ENGEVIX. Deste montante, repassou para o Deputado JOSÉ 

GUIMARÃES aproximadamente 10% pela ajuda no contato com 

ROBERTO SMITH que possibilitou a liberação do financiamento, 

totalizando R$ 97.761,00 (noventa e sete mil setecentos e sessenta 

e um reais), pagos por meio de dois cheques, compensados em 

8/9/2011 e 12/9/2011 em favor, respectivamente, de BOTTINI E 

TAMASAUSKAS ADVOGADOS e SAMABE COMPANHIA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL, pessoas jurídicas com 

as quais ALEXANDRE ROMANO nunca teve nenhum relacio

namento, para quitação de dívidas do parlamentar. 

O repasse de propina com base em contratos fictícios e medi

ante o custeio de despesas pessoais, por meio da realização de pa

gamentos a pessoas jurídicas credoras do agente público beneficia

do, consistiu em estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, 

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

propriedade de valores provenientes diretamente do crime de cor

rupção passiva. 

2. Contextualização dos fatos a partir da chamada "Ope
ração Lava Jato" 

As investigações da denominada "Operação Lava Jato" des

cortinaram a atuação de organização criminosa complexa, formata

da em típica organização nodal, como modernamente sói ocorrer 

na macrocriminalidade relacionada aos chamados crimes de colari-

nho branco, pela qual os diversos envolvidos especializaram-se em 
3 
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núcleos de atuação, relativamente autônomos, posto que interde

pendentes, dando, cada um, suporte à atuação dos demais. 

A denominada "Operação Lava Jato" iniciou-se com o objeti

vo de alcançar a atuação de diversos doleiros, revelando a ação de 

grupos distintos, mas interligados. Tais doleiros relacionavam-se 

entre si para o desenvolvimento das atividades criminosas. Forma

vam, todavia, grupos autônomos e independentes, com alianças 

pontuais. Isso deu origem a quatro operações, que acabaram, em 

seu conjunto, conhecidas como "Operação Lava Jato" . 

No decorrer das investigações sobre lavagem de dinheiro, fo

ram detectados elementos que apontavam no sentido da ocultação 

de recursos provenientes de crimes de corrupção praticados no 

âmbito da PETROBRAS. O aprofundamento das apurações con

duziu à constatação de que, no mínimo entre os anos de 2004 e 

2012, as diretorias da sociedade de economía mista estavam dividi

das entre partidos políticos, que eram responsáveis pela indicação e 

manutenção dos respectivos diretores. 

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

tratos 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, entre outras, pelas 

empreiteiras ODEBRECHT, UTC, OAS, CAMARGO CORRÊA, 

QUEIROZ GALV ÃO, MENDES JÚNIOR, ANDRADE GUTI

ERREZ, GALVÃO ENGENHARIA e ENGEVIX. 

No decorrer das investigações e ações penais, foram celebra

dos diversos acordos de colaboração premiada entre réus e o Mi

nistério Público Federal que revelaram outros esquemas criminosos 

para além daqueles que vinham sendo descortinados no âmbito da • ~J'Z,/ 

PETROBRAS. Y 
Nesse contexto, a Procuradoria-Geral da República ftrmou 

4 
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acordo de colaboração premiada com ALEXANDRE ROMA

NO, advogado ligado ao Partido dos Trabalhadores, que se revelou 

como um dos principais articuladores do esquema de recebimento 

e repasse de propina para a agremiação partidária em questão, com 

destaque para o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ope

rado no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges

tão. 

O inquérito que dá suporte à presente denúncia originou-se, 

assim, do Termo de Colaboração n°. 12 prestado por ALEXAN

DRE ROMANO, em razão do qual confessou condutas delituosas 

suas e descreveu a prática de crimes de corrupção e lavagem de di

nheiro cometidos também pelo Deputado Federal JOSÉ GUIMA

RÃEs relacionados ao Banco do Nordeste do Brasil - BNB, mais 

especificamente envolvendo a DENSEVIX ENERGIAS RENO

VÁ VEIS SI A, sociedade de propósito específico controlada pela 

empresa ENGEVIX para atuação na área energética, cujos fatos 

ocorreram de modo muito semelhante à atuação criminosa centra

da na PETROBRAS e no Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão . 

As condutas criminosas especificamente imputadas nesta den

úncia serão a seguir detalhadamente descritas. 

3. Dos fatos e seus elementos de prova (justa causa) 

ALEXANDRE ROMANO, por volta do ano de 2007, parti-

cipou, a convite do ltamaraty, de uma missão empresarial para a 

África, na companhia de várias executivos, oportunidade na qual 

conheceu o diretor internacional da ENGEVIX, de prenome AJes

sandro, que, posteriormente, apresentou-lhe GERSON ALMADA 

5 
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executivo da referida empresa, o que permitiu o estabelecimento de 

relação profissional e comercial entre ALEXANDRE ROMANO 

e a empreiteira. 

A partir do ano de 2010, aproximadamente, GERSON AL

MADA apresentou a ALEXANDRE ROMANO seu sócio na 

ENGEVIX e responsável pela área de energia na empresa, JOSÉ 

ANTUNES SOBRINHO. Nessa oportunidade, JOSÉ ANTUNES 

SOBRINHO e GERSON ALMADA contaram a ALEXANDRE 

ROMANO que tinham vencido uma licitação para a construção 

de três usinas eólicas no Estado da Bahia e lhe perguntaram se po

deria ajudar na captação de recursos para a respectiva construção. 

A esse respeito, vale atentar para a narração fática trazida por 

ALEXANDRE ROMANO em seu Termo de Colaboração n° 12 

(fls. 202/207 do Inquérito): 

"QUE o depoente participou de uma missão empresarial para 
a África, a convite do Itamarati, na companhia de diversos 
empresários, em 2007; QUE nesta viagem conheceu um dos 
diretores da ENGEVIX, o diretor internacional, de nome 
ALESSANDRO, o qual o apresentou posteriormente ao 
dono da empresa, GERSON ALMADA; QUE se estabeleceu 
uma relação e o depoente se apresentou como prestador de 
serviços; QUE, após sair do Congresso Nacional e depois de 
se especializar na área de energia, entre os anos de 2009 e 
2010, o depoente fez alguns trabalhos para a ENGEVIX, re
ferentes a uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) que 
seria montada entre a DEDINE (empresa de montagem in
dustrial para construção de usinas de cana de açúcar para pro
dução de energia e etanol), e a ENGEVIX, para a construção 
de usinas; QUE a SPE chegou a ser constituída, mas por 
questões de conjuntura econômica, o projeto não foi adiante; 
QUE, porém, em 2010, GERSON ALMADA apresentou ao 
depoente a pessoa de JOSE ANTUNES SOBRINHO, sócio 
de GERSON ALMADA na ENGEVIX; QUE JOSÉ AN
TUNES é o responsável pela área de energia da ENGEVIX; 
QUE no encontro, JOSE ANTUNES SOBRINHO e GER
SON ALMADA contaram ao depoente que tinham acabado 
de ganhar uma licitação para a construção de três usinas eóli
cas na Bahia; QUE JOSE ANTUNES SOBRINHO e GER
SON ALMADA perguntaram se depoente poderia ajudar na 

6 
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captação de recursos para a construção das três usinas; QUE 
o interesse deles era a captação de recursos pelo BANCO DO 
NORDESTE, pois esta instituição financeira tinha linhas de 
crédito especialmente voltadas para projetos de energia eólica; 
[ .. .]" 

f=r/ 

JOSÉ ANTUNES SOBRlNHO e GERSON ALMADA, ao 

pedirem auxilio a ALEXANDRE ROMANO na captação de re

cursos para a construção das usinas na Bahia, deixaram claro que a 

obtenção do financiamento deveria ocorrer perante o Banco do 

Nordeste do Brasil, porquanto tal instituição financeira detinha li

nhas de crédito específicas para projetos de geração de energia eó

lica. 

A escolha de ALEXANDRE ROMANO, que à época atuava 

na advocacia, como intermediador para captação de recursos entre 

a DENSEVJX e o BNB, não ocorreu pela sua experiência e resul

tados na obtenção de dinheiro no mercado financeiro, mas sim 

pela sua proximidade com políticos, pois tinha, há pouco tempo, 

deixado de trabalhar no Congresso Nacional3, onde fez contatos e 

estabeleceu vínculos com diversos parlamentares . 

Esses fatos são apresentados por ALEXANDRE ROMA

NO em seu Termo de Colaboração n° 12 (fls. 202/207 do Inquéri

to): 

'T .. ] QUE o interesse deles era a captação de recursos pelo 
BANCO DO NORDESTE, pois esta instituição financeira ti
nha linhas de crédito especialmente voltadas para projetos de 
energia eólica; QUE JOSÉ ANTUNES e GERSON AI~MA
DA fizeram tal solicitação ao depoente, em razão dos conta
tos políticos que o depoente possuía e porque havia acabado 
de sair do Congresso Nacional, onde o depoente havia traba
lhado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús
tria e Comércio Exterior, conforme já explicado em outro 
termo; QUE o depoente respondeu que poderia ajudar a EN-

3 ALEXANDRE ROMANO trabalhou no Congresso Nacional, perante a 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
Exterior, no período de 11/0312008 a 12/03/2009. 

7 
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GEVIX na aprovação do financiamento; QUE posteriormen
te ficou acertado que o depoente receberia 1% do negócio 
[ .. .)" 

gq-!L. 

A narrativa empírica acima transcrita, relativamente à finalida

de de sua atuação perante o Banco do Nordeste do Brasil, é corro

borada documentahnente pelos aportes de prova apresentados vo

luntariamente pelo colaborador4, pelos quais se verifica que JOSÉ 

ANTUNES SOBRINHO, como presidente da DENSEVIX 

ENERGIAS RENOVÁ VES S.A., a partir do e-mail jose.sobri

nho@densevix.com.br, encaminhou para ALEXANDRE RO

MANO, na data de 6 de abril de 2011, mensagem eletrônica rece

bida de PAULO ROBERTO FRAGA ZUCH5, tendo por assunto 

"aprovação BNB", na qual é apresentada a relevância de que fosse 

assegurado que a diretoria do Banco do Nordeste do Brasil apro

vasse em uma única rodada tanto a operação de longo prazo, quan

to os empréstimos-pontes àquela vinculados, com autorização para 

utilização imediata, sugerindo, no ensejo, que fosse providenciada, 

perante a instituição financeira em tela, a aprovação imediata ad re

ftrmdllm ou realização de comitê virtual. 

JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, na oportunidade em que en

viou referida mensagem, perguntou a ALEXANDRE ROMANO 

se ele conseguiria a aprovação ad rifCrendllm perante o BNB, acres

centando o comentário de que tudo já estaria arrumado e seria de 

conhecimento de todos. Segue, abaixo, reprodução da referida 

mensagem eletrônica: 

4 Juntada aos autos do Inquérito às fls. 504/516; 
5 Então diretor da empresa DENSEVIX ENERGIAS RENOVÁVES S.A. 

S 
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Ataxandre Romano 

Do: 
I!fwlado em: 

JOSEAmUNES SOBRINHO {Io6e.W'1tlnesOdeaanvn:.OOI'11I_brl 
q!iilllta.felra, 6 da I!Jblll de 2011 17:42 

Para: 
.unto: 

A~IRomJnQ 

eNC: ""ravaçao BN8 

De uma olhada neste mall. 
Pode ser aproYacao ad referendum? 
Temos tudo arrumado e do conheelmento de todos. 
Abs 

JOSE ANruNES SOBNNHO 
P.iildenb ~ ceo 
DESENVIX B'lergsB!I; Renóv'iYeis SlA 
/fioS 1112,(l8.CI01-Qel (5~ 111 811"4839 
(56.411 j!10i'·U» 

De: PAULO ROBERTOlfRAGA ZIJCJt 
EnYr.Ia em: quMD-fdre. 6 ck Jb1,I de 201112:30 
Poro: JOSE NIlUNES SOSRlIftiO 
AlSunID: "IJ.....,zo "" • 

Ant~ 

Pre-eisaffiOS dOS assegurar de que a diretcrill do banco apro\'e numa únk:o rodada. apenag a OJlCmçIio de 
longo prUm. çom (J ponte a da vinç;:ulado. mas Wnb:m 8 DUtOrizaç-io paro sua utüimçao j~j.I!iYJ pc-11l5 
.EOI., sob penadt: tC!l'mOJ de agwrdtlr Uma OU'1ii rodoo... puro p<xler \J:H:rOS rc~l.Irw.s. 

A1tcmati'\'8IllcMe. em I~ de aguardar a SU3 Gpl.'O'o'açO.o 8,pcn89 na "roxhna squnda. niIo seria possíveL 
51lgCrir !;li RIa apl'OVilç:B.o ad. refc:rcDdum. ou D n:alimçlo de gomilf. virtual? 

A aprovação e liberação do empréstimo-ponte, conjuntamente 

com o financiamento de longo prazo, foi, inclusive, condição im

posta por JOSÉ ANTUNES SOBRINHO para o pagamento a 

ALEXANDRE ROMANO, consoante se observa, mais uma vez, 

dos elementos apresentados voluntariamente pelo colaborador 

Guntada aos autos do Inquérito às fls. 504/516), extraindo-se que 

JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, como presidente da DENSEV1X 

ENERGIAS RENOVÁ VES S.A., a partir do e-mail jose.sobri

nho@densevix.com.br, formalizou a ALEXANDRE ROMANO, 

na data de 23 de março de 2011, proposta de pagamento de até 

dois milhões de reais, desde que, obrigatoriamente, fosse concedi

do o financiamento em conjunto com o empréstimo-ponte. Abai-

xo, reproduz-se a mensagem eletrônica em questão: 

9 
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De: JOse ANnJNES SOSlUNHQ Data: Wed, 23 MiJe 2011 lO:35:S0 -0300 

<lose IIOtlmpS!IIldescoybc mm br? t±l 
Para: Alexandre Romano <jllel@ndrg!!bn'exandrrfgQlilnommbp l±l 
Auunto! ENC: Proposta 

ClIro AlelClIndre 

Serve esta solldtllr um trabalho jurldlco de nos preste f assesscrla de apolo InstItUclonal li!! 
consultoRa .fUndlca nec:esserlas 11 f1nall:l:ac&o Imed1ata da operacao ele captaCilo de reQlrsos 
Junto 80 Banco do Nordeste na ordem de R$ 266 mllho!!!s, bem como defesa judicial ou 
adrrinfstratfva, em quaisquer acnes de natureza civil ou e"lll1!sarill! em Que li Dt!senVlx 
figure \Dmo Autora ou~, li!! que seja Inerente li captacao dos reOJl'Sos 8 ser pleiteada. 

Desta forma, me disponho a lhe pegar como honorarlos advOCllttdos no a.so de $ucesso, R.$ 
2 rnlfloes de reels.atn"ri!s de emiss!io de faturas pelos eu esait6r1o. pagos em ilte dois dias 
do rect!'blfnento, e propordQnaj a IIberacao do f1nadamento de longo prazo, e o mesmo 
duram ate o ultimo recebimento pela InstltulCêlO. 

~
' ACO~dÍÇib' mentel para a valld sta proposta e crtn:ao do emprestl~ _ • 

ponte(dentl'O do - - - ~ PI'll1:o) para ete o dla -
de- R$ 60 mllnocs, para p n o dor 

]"a~;;; confldendaftl:t<me e apolÕjurldlco paRlno~s finano4!lmenlos junto ao ~smo 
banco, mmo a tOncessnb rodovlarla VIa &lhlll de nosso grupo empresarhll. 

E na semrma que vem, 'il05l:arta do convtda..Jo para Ir a nossa sede para assinarmos o nosso 
contrato com maior detalhamento. 

Conto wm seu I'Ipoltl e retorno o maIs breve posslvel, 

Att • 

Jose Antunes Sobrinho 
Ceo-DESêNVlX 

° próprio JOSÉ ANTUNES SOBRINHO confirmou (fls. 

523/527) as condições exigidas e o móvel da escolha de ALE

XANDRE ROMANO para obtenção da liberação do financia

mento perante o BNB: 

" [ ... ] QUE em dezembro de 2009 a DESENVIX venceu o 
leilão para a construção de três parque eólicos, totalizando 90 
Megawatts na região de Macaúbas, no estado da Bahia; QUE 
o valor total do empreendimento era de cerca de R$ 420 
milhões; QUE neste tipo de empreendimento, cujo retorno se 
dá a longo prazo, necessariamente cerca de 30 a 40% é 
financiado com recursos próprios e o valor restante por meio 
de empréstimo de longo prazo junto às instituições 
financeiras, via de regra estatais; QUE no caso dos parques 
eólicos da Bahia, a DESENVIX buscou financiamento de 
parte do empreendimento, no valor de R$ 260 milhões junto 
ao BANCO DO NORDESTE DO BRASIL tendo em vista 
que era a única instituição financeira a fornecer recursos desse 
porte para parques eólicos na região nordeste com 
equipamentos importados; QUE as tratativas junto ao BNB 
se illlClaram em fevereiro de 2010, quando a empresa 
preencheu o cadastro e apresentou a documentação necessária 
para a concessão do financiamento por meio da empresa de 
consultoria RIO BRAVO que também auxiliou a 
DESENVIX na fase de elaboração e apresentação da oferta 
no referido leilão; QUE até maio de 2010 toda a consultoria 

10 
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relativa à obtenção do empréstimo junto ao BNB foi tratada 
pela RIO BRAVO; QUE a partir dessa data, em razão de 
dificuldades enfrentadas pela empresa em questão em dar 
andamento ao processo, em razão da distància física e 
ausência de relacionamento direto com o agente financeiro, a 
DESENVIX cancelou o contrato com a RIO BRAVO; QUE 
a este propósito o declarante esclarece que no BNB no estado 
da Bahia "para as coisas andarem" é essencial ter proximidade 
e contato direto com os servidores do Banco envolvidos no 

." - b d" processo, ou Seja, se nao ater na porta, na a acontece ; 
QUE por esse motivo a DESENVIX contratou uma empresa 
de consultoria, localizada em Salvador, pertencente a um ex
funcionário do BNB de nome JOSÉ VIEIRA, o qual possuía 
experiência no assunto e proximidade com a instituição 
financeira; QUE o declarante não se recorda do nome da 
empresa em questão neste momento; QUE aproximadamente 
em maio de 2010 o vice-presidente da área de Óleo e Gás do 
grupo ENGEVIX, GERSON ALMADA, procurou o 
declarante c sugeriu que fosse considerada a possibilidade de 
serem utilizados os serviços de ALEXANDRE CORREA 
DE OLIVEIRA ROMANO com vistas a agilizar os trâmites 
na concessão do financiamento junto ao BNB; [ ... ] QUE 
GERSON ALMADA sugeriu ao declarante que a atuação de 
ALEXANDRE ROMANO poderia ser de grande valia na 
obtenção do empréstimo, tendo em vista a sua proximidade 
com o governo, conhecimento técnico e relação próxima com 
instituições públicas; QUE era importante para a 
DESENVIX que o financiamento fosse concedido num curto 
espaço de tempo, tendo em vista que no projeto foi estipulada 
a entrega do empreendimento cerca de oito a dez meses antes 
do prazo final previsto pela ANEEL; QUE por essa razão o 
declarante acatou a sugestão de GERSON ALMADA tendo 
se reunido com ALEXANDRE ROMANO 
aproximadamente no irucio de junho de 2010 para tratar do 
assunto; QUE nessa ocasião ALEXANDRE ROMANO 
afirmou ao declarante que poderia ajudá-lo, pois conhecia o 
então presidente do BNB, ROBERTO SMITH, e poderia 
viabilizar um encontro entre ele e o declarante quando 
poderia lhe ser exposta a importância do projeto e a 
necessidade de que o financiamento fosse concedido a curto 
prazo; QUE ALEXANDRE ROMANO foi então 
contratado, sendo a sua remuneração condicionada ao êxito, 
para atuar junto à instituição fmanceira e seu presidente, com 
vistas a que o financiamento pleiteado fosse concedido num 
prazo razoável [ .. .]" 

JOSÉ GUIMARÃES indicou e dava sustentação política a 
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ROBERTO SMITH6 na presidência do Banco do Nordeste do 

Brasil, razão por que tinha grande influência nas decisões da insti

tuição fInanceira. Desse modo, se ROBERTO SMITH não aten

desse as exigências de concessão ou impusesse difIculdades em 

qualquer pedido de fInanciamento feito pelo mencionado congres

sista, retirava-se-lhe a sustentação política no cargo, o que acarreta

ria sua exoneração da presidência do banco. 

Face a essa ascendência política exercida por JOSÉ GUIMA

RÃEs sobre ROBERTO SMITH, ALEXANDRE ROMANO 

procurou o referido Deputado FederaJ7, no primeiro semestre de 

2010, oportunidade na qual pediu que o parlamentar providencias

se uma reunião com o então presidente do Banco do Nordeste do 

Brasil, tendo por objetivo a liberação de um empréstimo para a 

ENGEVIX construir usinas de energia cólica no Estado da Bahia. 

JOSÉ GUIMARÃES, concordou com a demanda e informou a 

ALEXANDRE ROMANO que falaria com ROBERTO SMITH. 

Cerca de quinze dias após esse contato, ALEXANDRE RO

MANO telefonou para JOSÉ GUIMARÃES questionando sobre 

o agendamento da reunião com o presidente do BNB. Na oportu

nidade, JOSÉ GUIMARÃES, passando-lhe os contatos de RO

BERTO SMITH, afIrmou que já havia conversado com esse últi

mo e que ALEXANDRE ROMANO podia ligar diretamente 

para acertar a reunião, o que foi efetivamente feito, via secretária de 

ROBERTO SMITH, de nome RAIMUNDA DE SOUSA LIMA. 

Na reunião, que ocorreu por volta do dia 20/07/2010 em 

Fortaleza/ CE, na sede da aludida instituição fInanceira, estiveram 

presentes, além de ALEXANDRE ROMANO, pelo menos, 
6 ROBERTO SMITH foi presidente do Banco do Nordeste do Brasil no 

período de fevereiro 2003 a junho 2011, consoante anexa consulta aos 
sistemas a que o MPF tem acesso. 

7 ALEXANDRE ROMANO conheceu JOSÉ GUIMARÃES quando foi 
consultor da Comissão de Desenvolvimento Econômico Indústria e 
Comércio Exterior da Câmara dos Deputados. 
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GERSON ALMADA e JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, pela EN

GEVIX, ROBERTO SMITH e PAULO SÉRGIO REBOUÇAS 

FERRARO, respectivamente presidente e diretor do Banco do 

Nordeste do Brasil à época dos fatos. 

Apresentada, no ensejo, a demanda de financiamento no valor 

de R$ 267.984.038,05 (duzentos e sessenta e sete milhões, nove-

centos e oitenta e quatro mil, trinta e oito reais e cinco centavos), 

ROBERTO SMITH afIrmou aos presentes que o dinheiro poderia 

ser providenciado, o que culminou por ocorrer no exato valor soli

citados. 

Pelos "serviços" de captação de apoio político para intermedi

ação de relacionamento com a presidência do BNB e obtenção da 

liberação do fInanciamento no valor e na forma pretendidos pelos 

executivos da ENGEVIX, restou acertado entre estes e ALE-

XANDRE ROMANO o pagamento, em favor do último, da im

portância correspondente a um por cento do total financiado 

(equivalente a R$ 2.600.000,00 - dois milhões e seiscentos mil re

ais) . 

Concretizado o fInanciamento e efetivado o respectivo repas

se de recursos, ALEXANDRE ROMANO reuniu-se com JOSÉ 

ANTUNES SOBRINHO na cidade de São Paulo/SP, visando ao 

recebimento de sua "comissão". Entretanto, alegando elevados 

custos, JOSÉ ANTUNES SOBRINHO disse que pagaria apenas 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o que foi aceito por ALE

XANDRE ROMANO. 

H Consoante informações e documentos enviados por meio do Oficio n. 
2016/187-048 do Banco do Nordeste do Brasil (fls. 6351638), foi 
concedido financiamento no valor global de R$ 267.984.038,05 (duzentos 
e sessenta e sete milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, trinta e oito 
reais e cinco centavos) em favor das empresas SEABRA ENERGÉTICA 
SI A, MACAÚBAS ENERGÉTICA SI A c NOVO HORIZONTE 
ENERGÉTICA S/A, cujo quadro societário é composto pelas empresas 
ENGEVIX ENGENHARIA S/A e DENSEVIX ENERGIAS 
RENOVÁVEIS S/A. 
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A descrição dos acontecimentos narrados acima foi apresenta

da por ALEXANDRE ROMANO em seu Termo de Colabora-

ção n° 12 (fls. 202/207 do Inquérito), cujo trecho segue transcrito: 

''[. .. ] QUE era de conhecimento do depoente, em razão de 
seu trabalho no mercado financeiro e também por seu trânsi
to no meio político, que JOSÉ GUIMARÃES era o "padri
nho político" de ROBERT SMITH, o presidente do BANCO 
DO NORDESTE, que ficava sediado em Fortaleza/CE; 
QUE JOSÉ GUIMARÃES, à época, era presidente estadual 
do Partido dos Trabalhadores no Ceará; QUE inclusive já ha
via saído na rrúdia o episódio de um assessor de JOSÉ GUI
MARÃES que fora detido em São Paulo com dinheiro na cu
eca, em que a pessoa se destinava a Fortaleza e que tal quantia 
tinha alguma relação com o BANCO NORDESTE ou com 
alguma empresa que tinha feito negócios com tal Banco; 
QUE soube disso pela núdia apenas; QUE, ademais, em ra
zão de uma tentativa de negócios envolvendo a compra de 
debêntures por parte do BANCO DO NORDESTE no ano 
de 2010, o depoente ficou sabendo dessa influência de JOSÉ 
GUIMARÃES junto a ROBERT SMITH, então presidente 
do BANCO DO NORDESTE; QUE perguntado sobre o 
que seria essa influência, o depoente diz JOSÉ GUIwIARÃES 
é quem indicou e dava sustentação política a ROBERT SMI
TH na presidência do BANCO DO NORDESTE; QUE por 
causa disso, o depoente marcou uma reunião com JOSÉ 
GUIMARES no seu gabinete em Brasília, no Congresso Na
cional; QUE consultando seu computador, verifica que o ga
binete de JOSÉ GUIMARÃES, na época, era o de n. 358, no 
3° andar; QUE o depoente conheceu JOSE GUIMARÃES 
quando foi consultor em Brasília da Comissão de Desenvolvi
mento Econômico Indústria e Comércio Exterior da Câmara; 
QUE JOSÉ GUIMARÃES sabia que o depoente era amigo 
de PAULO FERREIRA, que o depoente tinha sido vereador 
e que tinha trabalhado no Congresso; QUE no encontro, o 
depoente disse ao parlamentar que precisava de uma 
"agenda" com o Presidente do BANCO DO NORDESTE, 
ROBERT SMITH, para a liberação de um empréstimo para 
usinas de energia eólica na Bahia para a ENGEVIX; QUE 
JOSÉ GUIMARÃES perguntou ao depoente se confiava na 
ENGEVIX, oportunidade em que o depoente respondeu que 
sim; QUE JOSÉ GUIMARÃES disse que poderia ajudar e 
que falaria pessoalmente com ROBERT SMITH; QUE ficou 
implícito nesta reunião que JOSÉ GUIMARÃES receberia y 
um percentual, a título de "comissão", em razão da interven-
ção dele; QUE questionado por qual motivo afirmou que "fi-
cou implícito", respondeu que é "assim que a.f coisas são feital'; 
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QUE em nenhum momento o depoente ficou em dúvida de 
que deveria repassar valores para JOSÉ GUIMARÃES, a títu
lo de comissão; QUE, ademais, o depoente, ao final, acabou 
pagando os valores para JOSÉ GUIMARÃES, conforme será 
esclarecido abaixo; QUE JOSÉ GUIMARÃES passou ao de
poente os telefones de ROBERT SMlTH e disse que entraria 
em contato com ele e que, posteriormente, o depoente pode
ria ligar diretamente para ROBERTH SMITH; QUE o depo
ente, quinze dias depois, ligou para JOSÉ GUIMARÃES para 
"cobrar" sobre a reunião, oportunidade em que JOSÉ GUI
MARÃES informou que já tinha falado com ROBERT SMI
TH e disse para o depoente ligar para ROBERT SMITH dire
tamente; QUE os telefones de ROBERT SMITH eram (085) 
86050011 ou (085) 86050010; QUE consultando sua agenda 
em seu computador verifica outros dados de ROBERT SMI
TH, tais como o nome da secretária, chamada RAIMUNDA 
DE SOUZA LIMA, conhecida como RAIMUNDINHA, 
com quem inclusive teve contato posterior, cujo e-mail é rayli
ma@bnb.gov.br; telefones fixos - (085) 32993041 e (085) 
32993000 do ROMERTH SMITH - e o telefone do escritório 
de Brasilia de ROBERT SMlTH, que era (061) 21027600; 
QUE ROBERT SMITH também tinha um escritório em Bra
silia, mas ao qual o depoente nunca foi; QUE os telefones de 
JOSÉ GUIMARÃES são (085) 99246826 e (061) 32153358; 
QUE o depoente entrou em contato com JOSÉ GUIMA
RÃES uma ou duas vezes, valendo-se de seu telefone pessoal, 
n. (011) 78780333 ou (011) 30457215; QUE tais contatos fo
ram em 2010 e 2011; QUE na sequência, o depoente ligou e 
agendou uma reunião com ROBERT SMITH, com a secretá
ria dele apelidada de RAIMUNDINHA; QUE esta reunião 
ocorreu em Fortaleza, no BANCO DO NORDESTE, prova
velmente em novembro de 2010; QUE o depoente fretou um 
avião e, na companhia de GERSON ALMADA, sairam de 
São Paulo, pegaram JOSÉ ANTUNES em Salvador e de lá 
foram para Fortaleza para participar da reunião; QUE volta
ram no dia seguinte; QUE os documentos deste afretamento 
foram apreendidos pela Polícia Federal e poderão apontar a 
data certa da reunião; QUE se trata de uma nota fiscal paga 
pela OLIVEIRA ROMANO; QUE na reunião estava RO
BERT SMITH, além de outros diretores do Banco, dentre 
eles um de nome PAULO FERRARO; QUE ROBERT SMI
TH disse que iria verificar a viabilidade do empréstimo, a de
pender da liberação de valores do Tesouro, mas que em prin
cípio ele poderia ser concedido; QUE a reunião foi bastante 
produtiva, tendo ocorrido entre 19 e 22 horas da noite; QUE 
o depoente, GERSON e JOSÉ ANTUNES se hospedaram 
no Hotel COSTA DO MAR; QUE o valor que o depoente 
precisava era de R$ 260 milhões, que ao final foi exatamente 
o valor que foi aprovado pelo BANCO DO NORDESTE; 
QUE inicialmente ficou acertado verbalmente com a ENGE-
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VIX que o depoente receberia 1 % do valor do empréstimo 
(R$ 260 milhões); QUE foi deste 1 % que iria retirar os valo
res para repassar a JOSE GUIMARÃES; QUE o financia
mento ao final foi aprovado, alguns meses depois, em março 
ou abril 2011; QUE, por causa disto, o depoente fez uma reu
nião com JOSE ANTUNES SOBRINHO, na casa dele, na 
Rua Oscar Freire com Bela Cintra, em São Paulo, para pedir a 
sua comissão na operação; QUE JOSE ANTUNES SOBRI
NHO disse que teve muitos custos e que iria pagar só R$ 1 
milhão de reais, no lugar dos R$ 2,6 milhões inicialmente 
acordados; QUE o depoente aceitou o valor [, .. ]" 

Perscrutando o Relatório Detalhado de Análise de 

Chamadas, elaborado a partir dos dados de registro de chamadas 

telefônicas obtidos na Ação Cautelar n° 4.212/DF, em curso no 

STF (Apenso V e documentação que acompanha a presente -

memorando n° 467/2016-SPEA/PGR - DOe. 4), constata-se 

intenso fluxo de comunicações entre terminais registrados9 em 

nome de JOSÉ GUIMARÃES, de ALEXANDRE ROMANO e 

de ROBERTO SMITH, exatamente no interstício temporal que 

antecede e sucede a aprovação definitiva do financiamento lO 

milionário para as empresas controladas pela ENGEVIX: 

Ligações de ALEXANDRE ROMANO para ROBER
TO SMITH e para o BNB: 

Relatório Detalhado de Chamadas - TiPo#5 
183 06/04/2011 000021 Nacional Voz TerminalOriginador 

11:16:43 551178780333 (alvo T7) 

Terminal Recebedor 
558532993041 alvo T29 

9 A titularidade e vínculo de cada terminal com os investigados 
respectivamente nominados pode ser observada tanto do Cadastro de 
Terminais Investigados - Relatório Tipo 2 produzido pelo sistema 
STTELlSPEA/PGR (mídia anexa), quanto da tabela própria da exordial 
da referida Ação Cautelar. 

10 Ocorrido na data de 06/06/2011, consoante documentação remetida pelo 
Banco do Nordeste do Brasil, acostado à mídia de fls, 635/638. 
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184 06/04/2011 000155 Nacional Voz Terminal Originador 
11:19:01 551178780333 (alvo T7) 

Terminal Recebedor 
558532993041 (alvo T29) 

476 23/05/2011 000117 Nacional Voz Terminal Originador 
11:35:43 551178780333 (alvo T7) 

Terminal Recebedor 
558532993041 (alvo T29) 

478 23/05/2011 000105 Nacional Voz Terminar Originador 
11:46:35 551178780333 (alvo T7) 

Terminal Recebedor 
558586050010 (alvo T31) 

487 23/05/2011 000217 Nacional Voz TerminalOriginador 
17:17:13 551178780333 (alvo T7) 

Terminal Recebedor 
558586050010 (alvo T31) 

518 26/05/2011 000037 Nacional Voz Terminal Originador 
10:11:25 551178780333 (alvo T7) 

Terminal Recebedor 
558532993041 (alvo T29) 

536 01/06/2011 000349 Nacional Voz Terminal Originador 
14:18:25 551178780333 (alvo T7) 

Terminal Recebedor 
558532993041 (alvo T29) 

475 23/05/2011 000105 Nacional Voz Terminal Originador 
11:34:23 551178780333 (alvo T7) 

Terminal Recebedor 
558586050011 (alvo T32) 

Ugações de JOSÉ GUIMARÃES para ROBERTO 
SMITH e para o BNB: 

R 1 t" D talh d d Ch e a ono e a o e ama d as- T #S lpO 

509 31/10/2011 000013 Nacional Voz Terminal Originador 
09:31:21 556132153358 (alvo T16) 

Terminal Recebedor 
558599224000 (alvo T57) 

510 31/10/2011 000013 Nacional Voz Terminal Originador 
09:31:22 556132153358 (alvo T16) 

Terminal Recebedor 
558599224000 (alvo T57) 

511 31/10/2011 000017 Nacional Voz TerminalOriginador 
09:33:11 556132153358 (alvo T16) 

Terminal Recebedor 
558599224000 (alvo T57) 
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512 31/10/2011 000017 Nacional Voz Terminal Originador 
09:33:12 556132153358 (alvo T16) 

Terminal Recebedor 
558599224000 (alvo T57) 

513 31/10/2011 000012 Nacional Voz Terminal Originador 
09:33:47 556132153358 (alvo T16) 

Terminal Recebedor 
558599224000 (alvo 1'57) 

514 31/10/2011 000012 Nacional Voz Terminal Originador 
09:33:48 556132153358 (alvo T16) 

Terminal Recebedor 
558599224000 (alvo T57) 

Ligações de JOSÉ GUIMARÃES para ALEXANDRE 
ROMANO: 

Rl"D lhddCh e atono eta a o e d ama as- T #5 lpO 

945 15/07/201 000247 Nacional Voz TerminalOriginador 
1 09:32:20 556181571312 (alvo T19) 

Terminal Recebedor 
551178780333 (alvo 1'7) 

Ligações de ALEXANDRE ROMANO para JOSÉ 
GUIMARÃES: 

Rl"DalhddCh e atono et a o e d ama as- T #5 mo 
308 27/04/2011 000107 Nacional . Voz Terminal Originador 

11:15:55 551178780333 (alvo T7) 

Terminal Recebedor 
556132153358 (alvo T16) 

429 17/05/2011 000137 Nacional Voz TerminalOriginador 
09:43:40 551178780333 (alvo 1'7) 

Terminal Recebedor 
558599246826 (alvo 1'58) 

346 05/05/2011 000057 Nacional Voz Terminal Originador 
10:56:08 551178780333 (alvo T7) 

Terminal Recebedor 
558599246826 (alvo T58) 

ROBERTO SMITH, Presidente do Banco do Nordeste do jj) 
Brasil à época, prestou depoimento (fls, 298/301) e admitiu se~ 
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apadrinhado político (consistente na indicação para nomeação e t8) 
concessão de apoio político para manutenção no cargo de presi-

dente do BNB) do Deputado Federal JOSÉ GUIMARÃES. 

Ratificou ainda a ocorrência da reunião com representantes da 

ENGEVIX na sede da instiruição financeira e ressaltou que de fato 

houve a liberação de R$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta 

milhões de reais) no caso: 

''[. .. ] QUE em fevereiro de 2003 o Declarante assumiu a 
presidência do Banco do Nordeste do Brasil, tendo sido 
indicado pelo então Deputados Federais JOSE 
PIMENTEL e JOSE GUIMARAES; QUE esclarecendo 
melhor os fatos, o Declarante sempre militou no Partido dos 
Trabalhadores desde a sua fundação, tendo exercido 
participação ativa em diretórios ao longo dos anos, 
participando de decisões em nível de colegiados e se 
destacando pela sua atuação como conselheiro econômico; 
QUE logo após a posse do ex-Presidente LULA, em 
2003, o Declarante recebeu telefonemas de ambos os 
deputados, que o consultaram a respeito de sua 
indicação para presidência daquela instituição; QUE o 
Declarante não aceitou o convite de plano, tendo em vista, 
que exercer aquele cargo até então não estava entre suas 
pretensões; QUE após refletir aceitou o convite, sendo 
encaDÚnhado para entrevista com o então Ministro da 
Fazenda ANTONIO PALOCCI, tendo sido 
acompanhado pelos deputados JOSÉ PIMENTEL e 
JOSÉ GUIMARÃES; QUE nessa ocasião o então Minístro 
afirmou ao Declarante que considerava o seu currículo 
adequado ao exercício do cargo, que respaldaria a 
indicação dos Deputados e que o Declarante contaria com 
apoio de uma Diretoria profissional que viria a ser indicada 
posteriormente; QUE o Declarante então tomou posse em 
fevereiro de 2003, tendo permanecido na presidência do 
BNB até 10 de junho de 2011; ( ... ) QUE o Declarante 
conhece o Deputado Federal JOSÉ GUIMARÃES desde 
que chegou a Fortaleza em 1977 com o qual nutre uma 
relação de amizade, desde então; QUE o Declarante 
esteve pela última vez com o Deputado Federal JOSE 
GUlMARAES, há 20 dias, nesta cidade de Fortaleza/CE em 
evento público na Praça do Ferreira, por ocasião do discurso 
LULA contra o impeachment da Presidente DILMA 
ROUSSEF; QUE o Declarante não chegou a conversar com 
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o Deputado JOSE GUIMARAES, sobre o teor da presente V)Y:;y 
investigação; QUE no tocante aos fatos investigados nestes (l U '
autos o Declarante tem a esclarecer que de fato se reuniu 
com membros da diretoria da ENGEVIX, 
provavelmente em novembro de 2010, para tratar de 
financiamento buscado pela empresa junto ao Banco do 
Nordeste para construção de três usinas eólicas na 
Bahia; OUE mostrado ao Declarante fotografias de 
JOSE ANTUNES SOBRINHO e GERSON ALMADA, 
afirma que acredita serem as pessoas com quem se 
reuniu em 2010; QUE de fato quem fazia os agendamentos 
de todas as reuniões do Declarante era a sua secretária 
RAIMUNDA DE SOUZA LIMA, conhecida como 
RAIMUNDINHA; QUE o telefone 085-86050010 de fato 
era do Declarante à época dos fatos e continua sendo; QUE 
o telefone 085-8605.0011, era de sua Secretária 
RAIMUNDINHA, à época dos fatos e continua sendo; QUE 
provavelmente os telefones 085-3299.3041 e 085-3299.3000 
seriam telefones fixos do Banco do Nordeste, na sua sede em 
Fortaleza/CE; QUE o Declarante não se recorda se o 
telefone 061-2102.7600 seria do seu escritório em Brasília; 
QUE o e-mai! raylima@bnb.gov.br de fato pertence a 
RAIMUNDA SOUZA LIMA e o Declarante acredita que era 
por ela utilizado para frns de agendamento de reuniões e 
outros assuntos de interesse da Presidência do Banco; QUE 
mostrado ao Declarante fotografia de ALEXANDRE 
CORREA DE OLIVEIRA ROMANO, esclarece que não o 
reconhece visualmente, o que não significa que este não 
estivesse presente na mencionada reunião; QUE o Declarante 
não se recorda de quantas pessoas estiveram presentes a 
reunião e nem de que pessoas além dos diretores da 
ENGEVIX, ali se encontravam; QUE muito provavelmente 
também tenham acompanhado a reunião o Diretor PAULO 
FERRARO ou algum Superintendente da área de negócios 
do banco, pois o Declarante não costumava realizar 
audiências com empresários e políticos, sem a presença de 
algum membro da diretoria ou da superintendência do 
banco; QUE é pouco provável que a mencionada reunião 
tenha ocorrido após 20:00 horas, pois o Declarante encerrava 
seu expediente por volta das 19:00h; QUE o Declarante não 
se recorda de ter recebido contato do Deputado JOSE 
GUlMARAES solicitando que fossem recebidos os Diretores 
da ENGEVIX ou que fosse concedido empréstimo para 
aquela empresa e acredita seja pouco provável que isso tenha 
acontecido, uma vez que as suas audiências costumavam ser 
agendadas diretamente com sua Secretária i? 
RAIMUNDINHA; ( ... ) QUE houve a contratação do 
financiamento em favor da ENGEVIX, no valor solicitado 
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de aproximadamente R$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta 
milhões de reais), não sabendo informar por qual prazo, o 
qual foi contratado em julho de 2011, ocasião em que o 
Declarante já não mais presidia a instituição fInanceira; ( ... ) 
QUE o Declarante unicamente se reuniu com os diretores da 
ENGEVIX na sede do Banco do Nordeste do Brasil na 
ocasião mencionada, não tendo mantido qualquer tipo de 
contato social com estes, pois não era do seu feitio; [ .. .]" 
(grifos não constantes do original) 

Foi tomado também o depoimento de RAIMUNDA DE 

SOUSA LIMA, então Secretária da Presidência do Banco do 

Nordeste do Brasil, que confirmou a relação entre o Deputado 

Federal JOSÉ GUIMARÃES e o então presidente da instituição 

financeira, ROBERTO SMITH (fls. 302/303): 

''[. .. ) QUE a declarante atendeu algumas ligações do 
Deputado JOSÉ GUIMARÃES para ROBERTO SMITH, 
porém foram poucas, não se recordando quantas e nem sabe 
dizer qual motivação; QUE a declarante acredita que se o 
Deputado JOSÉ GUIMARÁES ligou outras vezes foi 
diretamente para o Presidente ROBERTO SMITH; ( ... ) QUE 
durante o período de e;estão de ROBERTO _ SMITH, o 
Deputado Federal JOSE NOBRE GUlMARAES, esteve 
algumas vezes em seu gabinete, em especial quando havia 
solenidades de aniversário do Banco e outros eventos [ ... )" 

A relação de proximidade entre JOSÉ GUIMARÃES e 

ROBERTO SMITH é atestada inclusive na página oficial da 

campanha do parlamentar à Câmara dos Deputados em 2010, na 

qual consta registro de que ROBERTO SMITH, na condição de 

presidente do BNB, subiu ao palco e discursou em favor de JOSÉ 

GUIMARÃES, consoante imagem11 

reproduzida 12: 

da notícia 

11 Imagem retirada do seguinte sítio eletrônico: 
http://guimaracs.org.br/Noticia/2604/Mais-de-1-200 amigos
inaugl1ram-o-Comit-ecirc-de-Campanha-de-Gl1imar-atilde-es 

12 Destaques de informação não contidos no original. 
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Da.1iI 
Mais da 1.200 amigos inauguram (} Comilê da C..ampant,,, da 
Guirnarlles 
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dlJ Cobn~. ~ Agr*ill (h;ra), 

Segundo narrado no já referido Termo de Colaboração nO 12 

(fls. 202/207 do Inquérito), após a intervenção de JOSÉ GUIMA

RÃEs, autorizando o contato direto com o presidente do BNB, o 

colaborador ALEXANDRE ROMANO fretou um avião e partiu 

de São Paulo/SP, na companhia de GERSON ALMADA, com 

destino a Fortaleza/CE, para participarem da reunião agendada 

com ROBERTO SMITH. No trajeto, efetuaram uma parada onde 

também embarcou JOSÉ ANTUNES SOBRINHO. Tal fato é 

corroborado pela respectiva nota fiscal da contratação da aeronave, 

em nome da ENGEVIX (fls. 558), a seguir reproduzida, bem como 

pelas informações de pouso e decolagem e registro de aeronaves 

tgb' 

apresentadas pela Infraero 

Aeronáutica13 (fls. 651/657): 

(fl. 582) e pelo Comando da E 
13 A aeronave Citation Mustang, prefixo PPEVG, operado, na época, p~/ 

empresa MM10 SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA.-ME. (mas 
atualmente pertencente à empresa Agropecuária Vale do Paraíso Ltda.), 
pousou no aeroporto de Fortaleza às 18h. e 33min. do dia 20/07/2010, 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

NOTA ASCAL ELETROMCA OE SER\llCOS - NF-o 

C"f"ICfiPJ ~_~ In".,,;II<'>"'-"""f>'II 

I~"'S;'><!'- MM1Dt!EW'IICOS~0$"TO"1ofII 

e~q'''' ..IOAQt..lM SI.JG&N!D _ ...... O'''TO. ~" • .JNtI)IM PJOU.IlITA _ c~".~_ 
"""""IPO· ..... _ UI' SI' 

TOMADOR DE SERVtÇO$ 

ÇÇf'i\:t.P~ OO.103.~41 _ç.o~ft,t ..... r>o"_ 
E--..çn "'-~357t.~"'*-'tI.CI!P! __ 

'" .. 

Ao chegarem a Fortaleza/CE, ALEXANDRE ROMANO, 

GERSON ALMADA e JOSÉ ANTUNES SOBRINHO 

hospedaram-se no HOTEL COSTA DO MAR, com entrada no 

dia 20/07/2010 e saída no dia 21/07/2010. Todas as três reservas 

de hospedagem foram feitas no dia 14/07/2010, às 15h. e 43rnin., 

por meio da empresa JHL Agência de Viagens e Turismo Ltda., 

consoante comprovantes de fls. 415/420, reproduidos a seguir14; 

decolando no dia 21/0712010, às 07h. e 25min. A operadora da aeronave, 
por sua vez, informou (fls. 677) que o equipamento foi efetivamente 
empregado para deslocamento dos executivos da ENGEVIX de São 
Paulo/SP para Fortaleza/CE em cumprimento ao contratado na referida 
Nota .Fiscal na 018. 

14 Destaques de informação não contidos no original. 
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COSTA DOMAR 1-- -

~ ConfirmaçlO da reserva : 1895966 

IFI: ~ 
Inub: ___ _ 

Cosfddo /JIIdr Pessoas com classe, bom sosto e sofistte4lçAo 

H v T E. L 

**** 
exigem o melhor. ~-":~_.,:--

Temos o maior prazer em confirmar sua reseRa 1 D P :" . ' .. '. 
FI:_l&;;u:;_ 

___ ---_ Rub ___ ) 

Empresa: .tH1. AGf!NCIA DE Y1AGENS e tuRISMO LTDA 

Contato: Tltlotone: 11 ;)2841535 
Endemço: Av. PólUlll:ta, 2001 .til- andar CJlos, 421,..22· CetqlHllnt Cesar 

Estado: SP Pais: BRASil 

TlpodtlHó~ 

H.NORMAL 

COnrannado Por' JOSAI BARROS 

(n13 R1!SefV8: 

rtI Resl!rv,o: 15:43 

COSTA DO MAR f} Confinnação da reserva : 1895958 

COSfd do /JIIdr 
H (; T R L 

Pessoas com elass~. bom gosto e SOfl6UeaçAO,' L~ j-l F l ld . 
exigem o m&lhor. 

Temos o maio, praze' em confi,,"a, aua reserva, ~:~) 
'* * * * 

Doia do Pnlfldll 

2110712010 

Emprosa~ JHL AGêNCIA DE VIAGENS E TURISMO l TOA 

Conlalo: 

Endereço: 
...-: 

Teefone: 11 32841535 

A". Paulista, 20D1 .- andar citM. 4211422 • CMquelra Char 

SP PIIi:s: BRASIL 

Tipo de Hóspelln 

H.NORMAl 

Conlirmrnto PDr: JOSAI BARROS 

'çOo: 
1410112010 

Resnf'vD. 15:"" 

COSTA DO MAR 

~ Confirmação da reserva : 1895931 

Coafddo /JIIdr Pessoas com clásso. bom gosto e SOflSIlc:.aÇl'l--:::-:-::..,.,.,...., 
"xlgom o melhor. D P F I M J 

H " T e L 

* * * * 
Temos o maior prazer em confirmar sua reserv I I_I /,-: 

A:~ 

dI! Chegad. OlItll d& P~rtida 

107120;0 2110712010 

Empresa: JHL AG~NCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

Contato: Telefone; 11 328' 1535 

EncJeteçe: Av. Paulista. 2001 .- andar CJtos, 421/422· Cerquelra em,. 
E.stadO: SP Pat3: BRASIL 

Tipo !Ie ~pede 

H,NORMAL 

Rub_~~ 

JOSAI BARROS 

Em novo depoimento tomado na data de 26/07/2016 (fls. 

459/460), abaixo transcrito, diante da obtenção dos registros de 

hospedagem acima discriminados, ALEXANDRE ROMANO 

retificou a data da realização da reunião, trazendo, no ensejo, maior 
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detalhamento empírico da descrição apresentada em seu Termo de 

Colaboração, em especial quanto aos participantes da reunião, ao 

fretamento da aerovave utilizada no descolacanto até Fortaleza/CE 

e à estadia nessa cidade. Veja-se: 

''[. .. ] QUE o declarante confirma integralmente o que foi 
afirmado no Termo de Colaboração na 12, juntado às folbas 
202 a 207 desses autos, desejando retificá-lo no tocante a data 
da reunião ocorrida na sede do BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL, em Fortaleza/CE, na qual estiveram presentes 
o declarante, GERSON ALMADA e JOSÉ ANTUNES 
SOBRINHO, executivos da ENGEVIX, ROBERTO 
SMITH, então presidente da instituição financeira, PAULO 
SÉRGIO REBOUÇAS FERRARO, diretor do BNB, JOSÉ 
WALTER BENTO DE FREITAS, superintendente da área 
de ne$ócios empresariais e governo do BNB e JORGE 
ANTONIO BAGDEVE DE OLIVEIRA superintendente 
de negócios corporate da mesma instituição; QUE 
verificando os documentos de fls. 432/437 desses autos, que 
se trata de registro de hospedagem do declarante, GERSON 
ALMADA e JOSÉ ANTUNES SOBRINHO no COSTA 
DO MAR HOTEL em Fortaleza/CE, com chegada no dia 
20/07/2010 e partida no dia 21/07/2010, o declaranteveio a 
se recordar que, ao contrário do que afirmara no Termo de 
Colaboração na 12, a reunião na sede do BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL não ocorreu "provavelmente em 
novembro de 2010"; QUE a reunião em questão de fato 
ocorreu no dia 20/07/2010, data em que o declarante, JOSÉ 
ANTUNES SOBRINHO e GERSON ALMADA 
desembarcaram em Fortaleza/CE, tendo pernoitado no 
estabelecimento hoteleiro mencionado e do qual sairam na 
madrugada de 21/07/2010 por volta de cinco horas da 
manhã, com destino a São Paulo/SP; QUE com relação a 
nota fiscal de fretamento do jato CITATION utilizado para o 
deslocamento de declarante e dos executivos da ENGEVIX 
a Fortaleza, e declarante não mais possui acesso, em razão de 
ter sido apreendida em buscas realizadas pela Policia Federal 
na sede da OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS; QUE porém o declarante pode informar 
que a ernrpesa aérea que provavelmente fez o fretamento em 
questão seja a GLOBAL AVIATION, localizada da Rua 
Jurandir, 856, Jardim Cecy, São Paulo/SP, CEP 04072-000; 
QUE a nota fiscal relativa a esse fretamento foi emitida em 
nome da ENGEVlX ou DENSEVIX a pedido do 
declarante; QUE é provável que na empresa de fretamento 
em questão constem dados relativos a esse vôo; QUE 
alternativamente pode ser obtida a informação, junto a 
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INFRAERO dos prefixos das aeronaves que pousaram em J:9 O 
Fortaleza/ CE, no horário entre 18 e 19 horas do dia 
27/07/2010, ou que decolaram daquele local por volta de 5-
6:30h do dia 21/07/2010, e com esse dado se obter 
informações sobre a empresa que efetivamente realizou o 
fretamento mencionado [ ... ]" 

A reunião na sede do BNB em que foi pré-aprovado o 

fInanciamento na valor pretendido pelos executivos do grupo 

ENGEVIX, ocorrida na noite do dia 20/07/2010, contou com a 

presença de ALEXANDRE ROMANO, GERSON ALMADA, 

JOSÉ ANTUNES SOBRINHO e, pelo Banco do Nordeste do 

Brasil, pelo menos ROBERTO SMITH e PAULO SÉRGIO RE

BOUÇAS FERRARO, respectivamente presidente e diretor à épo-

ca. 

Convergem com a narrativa fática os documentos espontanea

mente apresentados pelo colaborador (fls. 504/516), como comple

mentação documental do anexo 12 de seu Acordo de Colaboração, 

consistentes nos cartões de apresentação pessoal dos dirigentes do 

BNB que tinha em sua posse, recebidos na citada reunião, cuja re

produção se segue: 

-~-- .. --_. ---------..,...,--

• BallClJdo. 
. Norrlesle 

---: •• -._. -_._- ___ o ••••• __ 

Banc,ulo 
Norrleste 

.- _. ------'-
.~.".'-" Banco do .: ,r- -:A,- '. i., ... Yt!.~ Nordeste ., 'C; .... :. ( .' .J:}/U· 

Roberto Smtth 
P"J1ckIncCl 
f'ObottiDSnrith(!lbnb p .... br 

"' .... ~dro RamIIU'to 5700 -1"usMe 
60743-91)1 • J"árqolltD· CE 
las) 5299 30.61 
www.bnb-2Ol..br 

• Bancot/o 
NGnJest6 
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o executivo da ENGEVIX, GERSON DE MELLO 

ALMADA, foi ouvido (fls. 323/326) e confirmou fatos narrados 

pelo colaborador, confirmando a ocorrência da reunião na sede do 

Banco do Nordeste do Brasil para tratar do financiamento à 

ENGEVIX, a qual contou com a participação de ALEXANDRE 

ROMANO: 

'T .. ] QUE o declarante tomou conhecimento de que 
JOSÉ ANTUNES SOBRINHO VlaJana oara 
Fortaleza/CE, para tratar pessoalmente com o então 
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, ROBERTO 
SMITH, durante uma reumao de Conselho da 
ENGEVIX, quando o assunto foi trazido à baila por 
aquele; QUE o declarante manifestou interesse em 
acompanhá-lo nessa viagem, a fim de tratar de assuntos 
ligados a infraestrutura, dentre os quais a construção de 
estradas; QUE o declarante tem certeza de que a viagem não 
ocorreu em novembro de 2010, tendo em vista que nesse 
período encontrava-se no exterior; QUE muito 
provavelmente a viagem tenha ocorrido em julho de 
2010; [ ... ] QUE por ocasião da reunião ocorrida na Sede 
do BNB em Fortaleza participaram o declarante, JOSÉ 
ANTUNES SOBRINHO, ALEXANDRE CORREA 
ROMANO, ROBERTO SMITH e um Diretor da 
Instituicão Bancária, cujo nome o declarante não se 
recorda; QUE a reunião se iniciou por volta de 19 hrs, tendo 
se prolongado até aproximadamente 22 hrs; QUE nesse 
encontro o declarante percebeu a proximidade entre 
ALEXANDRE CORREA ROMANO e ROBERTO 
SMITH, sendo que ALEXANDRE coube fazer a 
apresentação dos Diretores da ENGEVIX e a 
introdução do assunto que seria tratado; QUE 
ALEXANDRE CORREA ROMANO apresentou a 
ENGEVIX a ROBERTO SMITH como uma empresa 
séria, tendo ressaltado a suas qualidades no mercado e 
solicitado então que ROBERTO desse uma especial 
atenção à exposição que seria feita pelos executivos da 
empresa, naquele momento; ( ... ) QUE seja antes ou depois 
da reunião, o declarante não tomou conhecimento se teria 
ocorrido acerto com ALEXANDRE CORREA ROMANO 
para que este intermediasse o contato com ROBERTO 
SMITH para obtenção do já mencionado financiamento; 
QUE o declarante pode dizer que em outras situações 
houve, de fato, pagamento de comissionamento pela t. 
ENGEVIX, à ordem de 1% sobre o valor do negócio, em 
casos em que tenham ocorrido serviços de apresentação 
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e intermediação, como na presente hipótese, não 
sabendo afirmar, porém, se ALEXANDRE ROMANO 
foi remunerado pela intermediação junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil para concessão do já mencionado 
empréstimo; C ... ) QUE perguntado ao declarante se era 
praxe da empresa pagar comissionamento por meio de notas 
fiscais fraudulentas, ou seja, por serviços não efetivamente 
prestados, respondeu que deseja permanecer em silêncio, pois 
a questão está sendo discutida judicialmente em primeira 
instância, na 13a Vara Criminal Federal de Curitiba/PR [ .. .)". 
(grifos não constantes do original) 

cr9c?'-c,9 -

De igual sorte, JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, outro 

executivo da ENGEVIX, foi ouvido (fls. 523/527) e confirmou 

também os fatos narrados pelo colaborador, ratificando a 

ocorrência da reunião na sede do Banco do Nordeste do Brasil 

para tratar do financiamento à ENGEVIX: 

"[ ... ]QUE aproximadamente entre junho e julho de 2010, o 
declarante não se recordando da data exata, ALEXANDRE 
ROMANO lhe informou que lograra êxito em agendar o 
encontro com o então presidente do BNB, ROBERTO 
SMITH, na sede da instituição financeira em Fortaleza/CE; 
QUE mostrados ao declarante os registros de hospedagem 
em seu nome, de GERSON DE MELLO ALMADA e de 
ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO no 
HOTEL COSTA DO MAR em Fortaleza/CE do dia 20 ao 
dia 21/07/2010, conforme fls. 416/424 destes autos, 
confirma que de fato a referida reunião com o então 
presidente do BNB ocorreu no dia 20/07/10; QUE o 
declarante, GERSON ALMADA e ALEXANDRE 
ROMANO se deslocaram para Fortaleza/CE naquela data, 
em um jato particular, não se recordando se a aeronave era de 
sua propriedade ou se fora fretado para esse fim; QUE pelo 
que o declarante se recorda, partiu de São Paulo/SP em 
companhia de GERSON e ALEXANDRE; QUE o 
declarante não se recorda de ter embarcado na aeronave em 
questão em Salvador, tal como afirmado por ALEXANDRE 
ROMANO em seu Termo de Colaboração, mas irá checar 
essa informação e fornecer os dados exatos à Autoridade 
Policial em momento posterior; QUE o declarante se recorda 
de que pousaram em Fortaleza no final da tarde do dia 
20/07/10, tendo se dirigido à sede do BNB no mesmo 
instante, sendo recebidos pelo então presidente da instituição 
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bancária no início da noite, quando o expediente já havia se 
encerrado; QUE pelo que o declarante se recorda não foi 
feito qualquer registro de entrada na portaria da instiuição 
bancária, tendo se dirigido, juntamente com seus 
acompanhantes, ao gabinete de ROBERTO SMITH, onde 
ocorreu a reunião; QUE no local se encontravam o 
declarante, GERSON ALMADA, o então presidente do BNB 
e outras duas pessoas, sendo que acredita que uma delas seja 
PAULO FERRARO, diretor de negócios da instituição 
bancária, que o declarante conheceu nessa oportunidade; 
QUE PAULO FERRARO era o responsável direto pelas 
tratativas relativas ao financiamento pleiteado pela 
DESENVIX no estado da Bahia; QUE o declarante não se 
recorda se ALEXANDRE ROMANO aparentava já manter 
um relacionamento anterior com ROBERTO SMITH; QUE 
por ocasião da reunião ALEXANDRE ROMANO fez uma 
introdução, apresentando o grupo ENGEVIX, o declarante e 
GERSON ALMADA a ROBERTO SMITH, e solicitando 
que ele desse uma atenção especial ao que lhe seria exposto; 
QUE GERSON ALMADA fez uma breve apresentação do 
grupo ENGEVIX e ao declarante incumbiu apresentar a 
DESENVIX e o projeto de construção dos parques eólicos, 
bem como quais eram as necessidades da empresa junto à 
instituição financeira; QUE nessa ocasião o declarante 
informou acerca da necessidade da aprovação e conseqüente 
liberação de recursos do financiamento, tendo em vista a 
iminência do início das obras; QUE ROBERTO SMITH na 
ocasião se mostrou bastante acessível, e informou que fossem 
seguidos os trâmites do banco, e no que fosse possível iria 
auxiliar na obtenção do fmanciamento pela DESENVIX; 
QUE o declarante saiu da reunião bastante tranquilo no 
tocante à obtenção do financiamento junto à instituição 
financeira; QUE o declarante, GERSON ALMADA e 
ALEXANDRE ROMANO, após a reunião, pernoitaram no 
HOTEL COSTA DO MAR em Fortaleza/CE e embarcaram 
no mesmo jato particular com destino a São Paulo na manhã 
do dia 21/07/10; QUE cerca de três meses e meio após a 
reunião, ocorreu a aprovação do financiamento pelo BNB, 
mais precisamente no dia 04/11/2010 [ .. .]" 

~) 

Corroborando os fatos, PAULO MARCELO GONÇALVES 

MARGARIDO, Diretor Administrativo e Financeiro da 

DESENVIXI5, prestou depoimento (fls. 425/428) e confirmou 

diversos fatos trazidos pelo colaborador. PAULO MARCELO 

asseverou a ocorrência da reunião entre os executivos 

lS Sociedade de Propósito Específico, vinculada à ENGEVIX. 
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Procuradoria-Geral da República 

e 

SOBRINHO, com o então presidente do Banco do Nordeste do 

Brasil, ROBERTO SMITH e destacou que ALEXANDRE 

ROMANO interveio em várias etapas do processo de concessão 

do financiamento. 

PAULO MARGARIDO confirmou também o pagamento de 

comissionamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a 

ALEXANDRE ROMANO, instrumentalizado por meio de 

contratos fictícios, confeccionados com datas retroativas, firmados 

entre subsidiárias da DESENVIX e a OLIVEIRA ROMANO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS. Veja-se o depoimento: 

''[. .. ] QUE o declarante não conhece pessoalmente 
ALEXANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO, 
porém, se recorda deste nome em razão dos contratos 
fumados em 2011, entre as subsidiárias da DESENVIX, 
MACAÚBAS ENERGÉTICA S.A., NOVO HORIZONTE 
ENERGÉTICA S.A., SEABRA ENERGÉTICA S.A. e a 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS OLIVEIRA ROMANO, 
cujo responsável é ALEXANDRE ROMANO; QUE o valor 
total de R$ 260 milhões de reais, financiado pelo BANCO 
DO NORDESTE DO BRASIL, diversamente do que consta 
nos depoimentos destes autos, na verdade foi contratado e 
liberado para as empresas MACAÚBAS ENERGÉ11CA 
S.A., NOVO HORIZONTE ENERGÉTICA S.A., 
SEABRA ENERGÉTICA S.A, subsidiárias da DESENVIX; 
QUE à MACAÚBAS ENERGÉTICA S.A. foi direcionada a 
maior parte do valor, sendo que o saldo remanescente foi 
dividido proporcionalmente entre as outras duas empresas, 
sendo que o declarante não se recorda dos valores exatos 
neste momento; QUE a DESENVIX no final de 2009 
venceu o leilão de energia de reserva-eólica, para a 
construção de três usinas em parque eólico, localizada em 
Seabra/BA; QUE o valor total do empreendimento para a 
construção do parque eólico na BAHIA girava em torno de 
R$ 380 a 400 milhões de reais, aproximadamente; QUE para 
viabilizar o projeto foi necessana a obtenção de 
financiamento no valor de R$ 260 milhões de reais; QUE a 
única instituição financeira apta a disponibilizar as melhores 
condições financeiras para viabilizar o empreendimento era o 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL; QUE a ~ 
DESENVIX iniciou o procedimento com vistas à obtenção . 
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do financiamento junto ao BANCO DO NORDESTE DO U ::J 
BRASIL por volta de fevereiro de 2010, apresentando 
documentação na Agência PITUBA, em Salvador/BA, desta 
Instituição Financeira; QUE o andamento do processo 
sofreu certa demora, em virtude da burocracia decor.rente do 
procedimento interno padrão do BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL, mas sem qualquer entrave envolvendo a 
DESENVIX, sendo que o financiamento foi aprovado em 
novembro de 2010; QUE o declarante não tomou ciência da 
intervenção de ALEXANDRE ROMANO junto ao então 
presidente do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, 
com vistas a agendar o encontro entre este e os Vice-
presidentes do GRUPO ENGEVIX, GERSON DE 
MELLO ALMADA e JOSÉ ANTUNES SOBRINHO; 
QUE porém, o declarante sabe dizer que de fato ocorreu 
uma reunião entre GERSON ALMADA. JOSÉ 
ANTUNES SOBRINHO e o então presidente do 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. por volta de 
junho ou julho de 2010. na sede da Instituicão 
Financeira. em Fortaleza/CE; QUE o declarante não 
possui detalhes do assunto tratado na reunião em 
questão. mas pelo que tomou ciência à época dos fatos. 
teria como objetivo a intenção de JQSÉ ANTUNES 
SOBRINHO um dos Vice-presidentes do GRUPO 
ENGEVIX em buscar a agilização no processo de 
aprovação e liberação do financiamento de R$ 260 
milhões de reais. pleiteado pela DESENVIX; QUE o 
declarante não sabe dizer qual era o objetivo do 
comparecimento de GERSON ALMADA ao referido 
encontro; QUE JOSÉ ANTUNES SOBRINHO é Vice-
Presidente de energia e GERSON ALMADA é Vice-
Presidente de infra estrutura do GRUPO ENGEVIX do qual 
a DESENVIX era componente; QUE posteriormente o 
declarante tomou conhecimento de que ALEXANDRE 
ROMANO teria ido à referida reunião acompanhando 
GERSON ALMADA e JOSE ANTUNES SOBRINHO; 
QUE também posteriormente. o declarante tomou 
conhecimento de que ALEXANDRE ROMANO teria 
sido contratado pela DESENVIX exatamente para 
buscar a agilização na liberação do financiamento junto 
ao BANCO DO NORDESTE DO BRASIL; QUE o 
declarante somente percebeu efetividade na atuação de 
ALEXANDRE ROMANO junto ao BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL quando houve a concessão 
de um "empréstimo-ponte" pela Instituição Financeira 
às emoresas envolvidas. já mencionadas; QUE 
"empréstimo-ponte" trata-se da antecipação de uma 
determinada quantia à empresa pretendente. para 
quitação no momento em que é liberado o valor total 
e/ou parcial do financiamento de lon&,o prazo; QUE o 
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"empréstimo-ponte" foi disponibilizado pelo BANCO t:9 
DO NORDESTE às empresas subsidiárias do GRUPO 
DESENVIX em abril de 2011, mas não chegou a ser 
utilizado, porque as condições do financiamento eram 
inviáveis, sendo as taxas de juros bem maiores se comparadas 
às disponibilizadas por outras instituições financeiras; QUE 
em novembro de 2010, após a aprovação das cartas-consulta 
apresentadas pela DESENVIX iniciou-se a tramitação das 
condições contratuais do financiamento de longo prazo, 
dentre as quais, cláusulas de seguros, valor efetivo a ser 
financiado, questões atinentes à conta de garantia, fianças 
bancárias e seguros-garantia; QUE a assinatura final do 
contrato somente ocorreu em julho de 2011; QUE o valor 
total do financiamento foi disponibilizado em três parcelas, 
sendo que a primeira liberação ocorreu em agosto de 2011; 
QUE pelo que é de conhecimento do declarante não houve 
qualquer facilitação pela instituição bancária no processo de 
concessão do financiamento, tanto é que entre a data em que 
houve a aprovação e a data da assinatura do contrato, 
transcorreram-se nove meses; QUE em nenhum momento 
foi dito ao declarante que estaria garantida a concessão do 
financiamento, sendo que todas as etapas do processo de 
obtenção do financiamento foram rigidamente seguidas pela 
DESENVIX; QUE quando houve a disponibilização da 
primeira parcela do financiamento pelo BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL. no valor de R$ 194 milhões 
de reais. em agosto de 2011. o declarante foi procurado 
por ALEXANDRE ROMANO solicitando que fossem 
operacionalizados os contratos com a OLIVEIRA 
ROMANO a fim de que este recebesse a sua comissão 
pelos serviços prestados; OUE à época. ao declarante 
ficou muito claro que o valor a ser recebido por 
ALEXANDRE ROMANO decorria da sua atuação 
junto ao BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. 
especificamente percebido na questão da agilizado na 
concessão dos "empréstimos-ponte"; QUE o declarante 
não sabe dizer se ALEXANDRE ROMANO também estaria 
recebendo por uma suposta atuação com vistas a viabilizar o 
encontro entre GERSON ALMADA, JOSÉ ANTUNES 
SOBRINHO e o então presidente do BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL; QUE o valor total a ser 
repassado a ALEXANDRE ROMANO foi estipulado 
pelo presidente do GRUPO DESENVIX, JOSÉ 
ANTUNES SOBRINHO. sendo que o próprio 
comunicou ao declarante que a quantia de R$ 1 milhão 
de reais deveria ser repassada àquele. por meio de 
contratos a serem firmados com a MACAÚBAS 
ENERGÉTICA S.A.. NOVO HORIZONTE 
ENERGÉTICA S.A. e SEABRA ENERGÉTICA s.A.r1 
empresas responsáveis pela construção das usinas 
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eólicas: OUE então foram firmados contratos entre a O j T 
OLIVEIRA ROMANO e as mencionadas empresas, 
abrangendo apoio/gestão juridica junto aos 
procedimentos de financiamento junto ao BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL e/ou BNDES; QUE ª 
efetiva confecção e assinatura dos contratos firmados 
entre as empresas MACAÚBAS ENERGÉTICA S.A., 
NOVO HORIZONTE ENERGÉTICA S.A., SEABRA 
ENERGÉTICA S.A deu-se entre agosto e setembro de 
2011, após a liberação da primeira parcela do 
financiamento pelo BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL, em que pese constar em todas datas 
retroativas, de março/2011; QUE foram emitidas pela 
OLIVEIRA ROMANO possivelmente seis notas fiscais, 
sendo duas por cada uma das empresas envolvidas, tendo em 
vista que o valor total da comissão de ALEXANDRE 
ROMANO foi pago em duas vezes, não sabendo dizer o 
valor exato de cada nota fiscal; QUE no entender do 
declarante não se trata de notas fiscais fictícias, tendo em 
vista que ALEXANDRE ROMANO de fato atuou junto ao 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL buscando a 
agilização dos trâmites para a aprovação e liberação do 
financiamento; QUE no tocante ao teor do Termo de 
Colaboração n° 12 de ALEXANDRE ROMANO, na parte 
em que há menção ao declarante, tem a esclarecer que de fato 
fez contato com ROMANO com a finalidade de celebração 
dos contratos com as subsidiárias da DESENVIX; QUE 
porém, há um equívoco de ALEXANDRE ROMANO, 
tendo em vista que o declarante participou unicamente da 
confecção dos já mencionados três contratos, que não foram 
firmados entre a ENGEVIX e a OLIVEIRA ROMANO, 
mas sim entre esta e as subsidiárias da DESENVIX, 
MACAÚBAS ENERGÉTICA SA, NOVO HORIZONTE 
ENERGÉTICA SA e SEABRA ENERGÉTICA S.A; QUE 
se houve algum contrato com a ENGEVIX, de que 
decorram as notas fiscais de fls. 210/211 destes autos, o 
declarante não possui conhecimento, pois não teve qualquer 
participação; QUE de fato o declarante enviou um e-mail 
para ALEXANDRE ROMANO em 11/08/2011, por 
meio do qual enviou as minutas dos três contratos 
firmados entre a OLIVEIRA ROMANO e MACAÚBAS 
ENERGÉTICA S.A.. NOVO HORIZONTE 
ENERGÉTICA S.A. e SEABRA ENERGÉTICA S.A; 
OUE efetivamente foi liberado para ALEXANDRE 
ROMANO por meio de mencionados contratos o valor 
total bruto de R$ 1 milhão de reais, repassado em duas 
parcelas. por meio de depósitos bancários em favor da 
OLIVEIRA ROMANO, um em agosto de 2011 e outro 
em fevereiro de 2012, muito provavelmente na conta J 
cujos dados bancários constam às fls. 212/213, qual 
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seja: Agência 0285, conta 70607-3, do Banco ITAU; QUE t3 r 
a demonstrar essa assertiva, pode-se observar que as notas de 
fls. 212 e 213 destes autos datam de 15/02/2012, época do 
pagamento da segunda parcela a ALEXANDRE ROMANO; 
( ... ) QUE ao declarante foi passado por JOSÉ 
ANTUNES SOBRINHO que o valor a ser pago a 
ALEXANDRE ROMANO seria de R$ 1 milhão de reais, 
não tendo tomado conhecimento de uma suposta negociação 
inicial no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e sciscentos 
mil reais); QUE o declarante se compromete a apresentar 
cópias das minutas dos contratos firmados com a 
OLIVEIRA ROMANO, que foram enviados por email a 
ALEXANDRE ROMANO, bem como o próprio email e os 
valores liberados pelo BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL a cada uma das empresas subsidiárias da 
DESENVIX, em dez dias; QUE o declarante esclarece que 
DESENVIX foi vendida em abril de 2015." (grifas não 
constantes do original) 

o depoimento de PAULO MARCELO GONÇALVES 

MARGARIDO, acima transcrito, é convergente com o Termo de 

Colaboração de ALEXANDRE ROMANO, ao confirmar a 

in tervenção deste para facilitação e aceleração da liberação dos 

recursos perante o BNB e ao ressaltar que houve contratos 

firmados entre a Oliveira Romano Sociedade de Advogados e as 

empresas MACAÚBAS ENERGÉTICA S.A., NOVO 

HORIZONTE ENERGÉTICA S.A. e SEABRA ENERGÉTICA 

PAULO MARGARIDO confirmou também que, após a 

liberação dos recursos, especiahnente da primeira parcela do 

financiamento, em meados de 2011, foram elaborados contratos 

pré-datados para justificar o pagamento pelos "serviços" 

prestados por ALEXANDRE ROMANO. 

Note-se que os documentos espontaneamente apresentados 

pelo colaborador (fls. 504/516), como complementação documen-

16 Essas três empresas, segundo o mesmo depoimento de PAULO 
MARGARIDO, são subsidiárias da DESENVIX e foram as responsáveis 
pela construção das usinas eólicas com recursos provenient:;ps do 
financiamento concedido pelo BNB em questão. 
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tal do anexo 12 de seu Acordo de Colaboração, consistentes exata-

mente nos e-mails trocados com PAULO MARGARIDO para con

fecção dos contratos simulados de prestação de serviços, porquan

to pré-datados!7, cuja reprodução se segue, confluem para a de

monstração da veracidade das declarações do colaborador, confir

mando as ilicitudes descritas: 

De: PAULO MARCElO GONCALVES MARGARIDO 
Envlad;> em: quinta-feira, 11 de agosto de 2011 21:5'1 
Para: 'Alexandre Romano' 
..... nto: RES:_ 

Olá Alexandre, 
32 

Envio em anewOJ minuta dOSc.ontr8tos. Peço a gentileza de verificar e se houve' necessidade de complcmentaçaes. 
portavar Informar. A5~m que vc me passar a aprovaç.5o, envio para seu escritório já assinados. 

Grande abraço. 

PAULO MARCt!LO G. MARGARIDO 
Diretor 
DESENVIX S/A 
(5548) 3031-2583 
(55 48) 8800-a296 
cauto marg:lo@dgsenyt_ çom,br 

IM: PAULO MARCELO GONCALVES MARGARIDO rmajltpjºªy,º,mau:e!g@de:;enyix..com brl 
Enviada em: sexta-feira. 12 de agosto de 2011 15:48 
Para: Atexamlre Romano 
Assunto:ENC:dados 

Oli! Alexandre. 

Não tenho os diretores aqui hoje para colher a5 a$sln~tuflU. conseguirei 'Somente na ~gundn-f~lra_ Paro nllo 
atrasarmos o processo, peço 3 gentileza de me enviar as notas para que eu consiga programaras paglos, ok? 

o contraIO le envio assinado em scguidal1!tl 

Abs • 

PAULO MARCELO G. MARGARIDO 
DIM!tor 
DESENVIX S/A 
(5548) 3031-2583 
(55 48) B800-8296 
DaLila mnn:.r:loedmmvJ! rnm br 

17 As mensagens trocadas por correio eletrônico, visando a assinatura de 
contratos de prestação de serviços, datam de agosto de 2011, mais de um 
ano após a ocorrência da reunião no BNB, em Fortaleza/CE, para 
tratativas do financiamento, cUJos recursos (primeira parcela) já haviam, 
inclusive, sido liberados. 
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Alexandre Romano 

De: 
ERYiadoem: 
Para; 
Assunto: 

PAULO MARCELO GONCALVES MARGARIDO lpaulo.marceto@desenvix..oom.brl 3D U 
terça-feira. 16 de agosto de 201118:03 
Alexandre Romano 
RES:dados 

Anexos: imag<001.Jpg 

Olá alexand«J, ainda não recebi. Vc tem o comprovante de remessa? 

Abraços. 

PAULO MARCELO G. MARGARIDO 
Diretor 
DESENVJX SI A 
(5548) 3031-2583 
(5548) 8800·8296 
paulo mjug:!PQdesenylx.cgm br 

De: Alexandre Romano rmaitto:a!excndre@p!iveiraromano.acJv.brl 
Enviada em: terça-feira, 16 de agosto de 2011 16:49 
P .... , PAULO MARCELO GONCAlVES MARGARIDO 
Assunto: RES: dados 

Já lhe en~i 3S notas, tem prevl~ão parti o p<lgamcnto? Obrigado . 

Alexandre Romano 
r.:'\ J OLIVEIRA 
\.Y: ROMANO 
~.~~ <C"~L ~I ':'")';';.H 
lI""ru..-t--4);;l,r-. ~P .. "" 
tlll»oonlJ!oIJG!.5l:'KfT1,naUi 

Confirmam também a falsidade ideológica na confecção dos 

referidos contratos de prestação de serviço entre o escritório de ad

vocaC1a de ALEXANDRE ROMANO e as empresas 

MACAÚBAS ENERGÉTICA S.A., NOVO HORIZONTE 

ENERGÉTICA S.A. e SEABRA ENERGÉTICA S.A, ligadas ao 

grupo ENGEVIX, as notas fiscais de prestação de serviço apresen

tadas pelo colaborador (fls. 210/213 e 429/432) e por PAULO 

MARGARIDO (fls. 425/428), bem como respectivas propostas 

(fls. 547/549) nas quais constam "prestação de serviços jurídicos 

junto a instituição financeira" e datam de fevereiro 2012. Vale lem

brar que reunião com a presidência do Banco do Nordeste do Bra

sil, ocorrida em Fortaleza, e a liberação da primeira parte do finan

ciamento tenham ocorrido em julho de 2010 e no primeiro semes

tre de 2011, respectivamente. A respeito, reproduzem-se, abaixo, as 

referidas notas fiscais: 
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Dessarte, ALEXANDRE ROMANO, ao final, ajustou 

com JOSÉ ANTUNES SOBRINHO o pagamento de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) como "comissão" pela 

obtenção de ingerência política e tratativas efetivadas sobre a 

presidência do Banco do Nordeste do Brasil para concessão 

do financiamento pretendido. Para tanto, foram celebrados 

contratos ficticios, prédatados, a justificar contábil e 

fiscalmente o pagamento a ALEXANDRE ROMANO, por 

meio de seu escritório de advocacia. Objetivava-se, assim, 

ocultar e dissimular a natureza, a origem, a localização, a dis

posição, a movimentação e a propriedade de valores relaciona

dos ao crime de corrupção passiva. 

ALEXANDRE ROMANO, por sua vez, repassou 

aproximadamente dez por cento do valor recebido em benefí

cio do Deputado Federal JOSÉ GUIMARÃES, consoante 

narra em seu Termo de Colaboração n° 12 (fls. 202/207), 

complementado pelo depoimento tomado na data de 

26/07/2016 (fls. 459/460), cujos trechos que tratam 

especificamente do assunto seguem transcritos 

sequencialmente abaixo: 

'l··] JOSÉ GUIMARÃES disse que poderia ajudar e que fala
ria pessoalmente com ROBERT SMITH; QUE ficou impli
cito nesta reunião que JOSÉ GUIMARÃES receberia 
um percentual, a titulo de "comissão", em razão da in
tervenção dele; QUE questionado por qual motivo afir
mou que "ficou implicito", respondeu que é "assim que 
as coisas são feitas"; QUE em nenhum momento o de
poente ficou em dúvida de que deveria repassar valores 
para JOSÉ GUIMARÃES. a título de comissão; QUE. 
ademais. o depoente. ao f!.nal. acabou pagando os valo
res para JOSE GUIMARAES, conforme será esclarecido 
abaixo; [ ... ] QUE em 2011, no mês de agosto, o depoente li
gou para JOSÉ GUIMARÃES e pediu uma reunião no gabi
nete dele em Brasília, no Congresso Nacional; QUE foi uma 
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reuruão rápida; QUE comumcou a aprovação do financia
mento, explicou tudo,! que tinha acontecido, e repassou 
para JOSE GUIMARAES 10% do valor que o depoente 
recebeu líquido; OUE repassou R$ 97.761,00 para o De
putado Federal JOSÉ GUIMARÃES em razão da inter
cessão dele na obtenção deste empréstimo para empresa 
DESENVIX no Banco do NORDESTE; QUE tais valo
res foram entregues por meio de dois cheques nos valo
res de R$ 30.000,00 e R$ 67.761,00, do próprio depoente, 
e que foram compensados em 08/09/2011 e 12/09/2011, 
conforme documentação que ora apresenta; QUE nos 
canhotos dos cheques que o depoente ora apresenta 
consta a inscrição "JG", que significa JOSÉ GUIMA
RÃES; QUE esse valor de R$ 97.761,00 corresponde a 
10% do ganho do depoente; QUE JOSÉ GUIMARÃES 
aceitou os valores e agradeceu, não tendo se mostrado em 
momento algum surpreso com o pagamento; QUE tais che
ques foram depositados para SAMABE COMPANHIA 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL e outro para 
BOTTINI E TAMASAUSKAS ADVOGADOS; QUE 
quem preencheu o campo de nominal no cheque não foi O 

depoente; QUE o depoente não colocou O cheque nominal; 
QUE o depoente nunca teve relacionamento com a em
presa SAMABE e nem teve relacionamento comercial 
com o escritório com BOTTINI ADVOGADOS; QUE o 
depoente chegou a ligar para JOSÉ GUIMARÃES porque 
demorou um tempo para que os cheques fossem depositados, 
oporturudade em que JOSÉ GUIMARÃES pediu ao depoen
te para segurar um pouco; QUE JOSÉ GUIMARÃES rece
beu o valor porque "fez a agenda", ou seja, fez o contato 
político com o presidente do Banco do Nordeste, abriu a 
relação com ROBERTO SMITH, facilitou a realização 
da reumão, fez os contatos, inclusive a reuruão foi muito 
produtiva, e, por fim, o financiamento foi aprovado nos exa
tos termos que o depoente precisava; [ .. .)" (grifos não 
constantes do original) 

''[. .. ] QUE o declarante deseja esclarecer ainda que a primeira 
reuruao com o deputado federal JOSÉ NOBRE 
GUIMARÃES, narrada no Termo de Colaboração nO 12, 
ocorreu no primeiro semestre de 2010, provavelmente entre 
abril e maio de 2010; QUE a segunda reumão na qual o 
declarante fez a entrega dos cheques de R$ 30.000,00 e 
R$ 67.761,00 ao deputado federal JOSÉ NOBRE 
GUIMARÃES ocorreu em agosto de 2011, pouco tempo 
após o declarante receber o seu cormssionamento, pago 
pela ENGEVIX, pela intermediação da obtenção do 
empréstimo junto ao BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL; QUE ambas as reuruões ocorreram no gabinete do 
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deputado federal JOSÉ NOBRE GUIMARÃES na Câmara 
dos Deputados, sala 358, anexo IV, 30 andar; QUE entre a 
data da reunião com o parlamentar em agosto de 2011 e a 
data da compensação dos cheques a ele entregues, 08 e 
12/09/2011 o declarante chegou a ligar do seu celular ou 
telefone fixo de seu escritório para o celular do deputado de 
na 085-99246826, para saber porque os cheques ainda não 
tinham sido depositados; QUE nesta ocasião o parlamentar 
solicitou que aguardasse, pois em breve ocorreria o depósito 
dos cheques; QUE é provável que o contato inicial do 
declarante com o deputado federal JOSÉ NOBRE 
GUIMARÃES, ocorrido no primeiro semestre de 2010, tenha 
sido intermediado por PAULO FERREIRA, então tesoureiro 
do Partido dos Trabalhadores; QUE porém não houve 
nenhuma participação de PAULO FERREIRA no tocante ao 
pagamento em cheques nos valores de R$ 30.000,00 e 
R$67.761,00 ao deputado federal JOSÉ NOBRE 
GUIMARÃES; QUE os valores em questão foram 
entregues em dois cheques, pelo declarante, em mãos 
do deputado federal JOSÉ NOBRE GUIMARÃES por 
solicitação deste e no gabinete do mesmo". (grifos não 
constantes do original) 

Consoante depoimentos acuna transcritos, ALEXANDRE 

ROMANO reuniu-se duas vezes com JOSÉ GUIMARÃES, am

bas na Câmara dos Deputados. A primeita dessas reuniões ocorreu 

no primeito semestre de 2010; a segunda, em agosto de 2011. A 

Câmara dos Deputados, em resposta a requisição de informações 

da Procuradoria-Geral da República, encaminhou18 os registros de 

acesso de ALEXANDRE ROMANO em seus recintos, pelos 

quais se confirma que o colaborador efetivamente ingressou na 

casa parlamentar no dia 23/02/2010 e no dia 09/08/201119. 

ALEXANDRE ROMANO informou que recebeu, por volta 

de agosto de 2011, o montante bruto de R$ 1.000.000,00 (um mi-

18 Oficio n° 18312016-PROPA, fls. 496/503 e 625/631. 
19 Acesso de ALEXANDRE ROMANO ao Anexo IV da Câmara dos 

Deputados, exatamente onde se encontra o gabinete do Deputado JOSÉ 
GUIMARÃES. Ademais, a análise de ERBs (Estações Rádio Base) dos 
terminais de telefonia móvel celular cadastrados em nome de ~ 
ALEXANDRE ROMANO aponta para a sua efetiva presença nas 
proximidades Câmara dos Deputados no dia 09/08/2011 (Relatório de 
Análise de Polícia Judiciária n. 3312016 - Apenso IV). 
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!hão de reais) a titulo de comissão, repassando para o Deputado 3D 5 
JOSÉ GUIMARÃES aproximadamente 10%, no total de R$ 

97.761,00 (noventa e sete mil setecentos e sessenta e um reais), pa-

gos por melO de dois cheques, compensados em 8/9/2011 e 

12/9/2011 em favor de BOITINI E TAMASAUSKAS ADVO-

GADOS e SAMABE COMPANHIA INDÚSTRIA E COMÉR-

CIO DE PAPEL, respectivamente, com os quais ALEXANDRE 

ROMANO nunca teve nenhum relacionamento. 

As duas cártulas crediticias em testilha foram apresentadas 

pelo colaborador (DOe. 3) e abaixo são reproduzidas2o. Nelas é 

possível conferir que efetivamente consta anotação 'JG" manuscri

ta nos respectivos canhotos, como referência a pagamento a JOSÉ 

GUIMARÃES: 

111 IMPRESSÃO FOTOCÓPIA DIlIa Consultll: 

Hora Conouno: 

A~nellll:(!S49 Coma: 106080 CheQue:000193 Valor; 30.000.00 DllbI COrnp:08r0!If2011 

í ; I ~i93 I; I{oo. -

IMPRESSÃO FOTOCÓPIA D3t8 Conwlt1l: 

HQ1aConllunS' 

AgtncfA: 6~1I Com,706080 Cheque: 000194 Velor: 67.761.00 011111 Como: 12t0912011 

.. ,,,,'M· .t_,~, ~Ci, .. ,_ .. ?t"s __ •• ~uIHfYcN~ __ ;"'~a. ____ "" .. . _= .. ~ .. ~. -'" 

20 Destaques de informação não contidos no original. 
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~Ii~ ... ,..um •• o 
AA-000193 

se ... ~ numero 

AA-000194 

Ontu 

Só!lldo ~rrt....-iCII 

zz(os 

Tot"~ 

Para aprofundamento demonstrativo da relação direta do pa

gamento dos dois títulos de crédito em beneficio do congressista 

JOSÉ GUIMARÃES (pagamento de dívidas do parlamentar in

vestigado para com terceiros, como forma de afastar o dinheiro de 

sua origem ilícita), foram ouvidos os esclarecimentos dos beneficiá

rios dos cheques. 

qvG 

Os advogados da BOTIINI E TAMASAUSKAS ADVOGA

DOS, que descontaram um dos cheques repassados a JOSÉ GUI

MARÃES, peticionaram nos autos (fls. 101/198) confirmando que 

receberam cheque de R$ 30.000,00 do mencionado parlamentar, 

cuja defesa no Inquérito n. 2994, em curso no Supremo Tribunal 

Federal, patrocinavam. Para a comprovação das alegações, junta

ram, entre outros documentos: a) contrato com JOSÉ GUIMA

RÃES; b) recibo de honorários no valor de R$ 30.000,00; c) pro cu" 

ração assinada pelo Deputado; d) extrato da conta-corrente do es

critório que mostra o depósito do cheque de R$ 30.000,00 no exato 

dia (8/9/2011) indicado pelo colaborador ALEXANDRE RO

MANO. Veja-se parte da documentação apresentada (recibo e par

te do extrato bancário), corroboradora dos fatos levantados pelo 

"cri",rio do ,dvoo',,", om <oh (6,.110,169 do JnqU/ri,O)'R 
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REel.BO I>E HONORÁRIOS 

R~ccbcmos de JOSÉ NOBRE GCl:\I.-\R·\ES, im;t.:rito IH) CPF/:V1F sob o n .... 
093.245.773-87 enderc"o C:tm:'!:-a do!' DL'pl.l~idl.)') - Anexo 4 Gabinete 358 -
ilrnsí1i;1 - DF • referente L~ prL':;t,H;fh~ d~ :}:..":n'\:,.s j1r()fj~:-:ionais de 3dvocacia. os 
honorários de R$ 30_000.00 (Tril1l:1 n~d ....... 'uisL pag.':ln1Cnto do que damos a mais 
plena. geral {' irrevog;i\,'~1 ql!it:.l';iiu . 

.. ~ -' ___ o 

~ . .:: ... -",--,"".~---_.",,-,-. -~--." 
BotHnj .. \!~ Tam:J~;'lli~,k'I!'o / .... d'\·õgnooS' 

C='iP'.J n"lO.'.I2f,.~J:::ionOI-ol 

H~··I>J !! !-'.t',!'ot"i,; rE [)E p,~.prl~ I;o)o-I.,<:Ç 

H::''SGATh i)i:. p,-.ri;.iS ':',~.:':~"'.' 

UEPOS. cc AUTf:"A-r (."'::~\l.t 
.;g('.; i !-1nri'!:1!!'::f.·.s2 .:: .• 'h)C'5S9z 
(-::HEQ:;E ~! .. 

C'I!VER$C;:, 
RECEB1MJ:PHC,S 
CIIEQ\..:[:. C(!j"i~f;:'!"':S . ..l,D0 ... .:: 

':ii-!l::QOc (O;"1f'f·::-:~ .. 'Dt.1 ..!:' 
{'~;~F.QI:~ ;::!): ... lrEh's."\DC. .1 :,,1 

!: Ç\~ i' RE;-;(.i.\:·F iJF. P.,,~~:*l'. i~.j_t,::~' 

::u.:wn.rJo 
64.000.00 
"';4.000.00 

PIERPAOLO CRUZ BOTfINI, responsável pelo escritório 

de advocacia BOTfINI E TAMASAUSKAS ADVOGADOS, foi 

ouvido no decorrer das apurações e confirmou os fatos (fls. 

294/291) acima narrados: 

"( ... ) QUE o declarante não conhece o advogado 
ALEXANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO e 
nem jamais teve QualQuer relacão profissional com a 
sociedade ADVOGADOS OLIVEIRA ROMANO; QUE 
o pagamento no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
por meio de cheQue, depositado no dia 08/09/2011, na 
conta do escritório BOTTINI & TAMASAUSKAS, 
conforme documentos já juntados nestes autos (fls. 110 
e 168/169), refere-se ao pagamento dos honorários 
advocatícios decorrentes da contratacão do escritório /J 
pelo Deputado Federal JOSÉ GUIMARÃES, conforme já 
narrado; QUE quando do recebimento do pagamento em 
questão o declarante não tomou conhecimento de sua 
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origem, mesmo porque o extrato bancário do escritório (fls. 
169), não consta esse tipo de informação; QUE o declarante 
sabe informar que o depósito ocorrido em 08/09/2011, 
foi referente ao contrato com o Deputado Federal JOSÉ 
GUIMARÃES, tendo em vista que naquela ocasião, foi 
informado ao escritório que este fora efetivado; QUE em 
decorrência da confirmação do crédito de referido valor, 
foi emitido recibo de honorários advocaticios, juntados 
às fls. 110 e 171 (mesmo recibo) destes autos e lançado 
nos registros contábeis que se encontram acostados às fls. 
173; QUE o declarante não viu qualquer motivo para 
suspeitar da origem do pagamento em questão, tendo em 
vista que se deu por meio de depósito, em instituição bancária 
oficial, em valor proporcional aos rendimentos de seu cliente; 
QUE jamais houve qualquer repasse desse valor ou de parte 
dele ao Deputado Federal JOSÉ GUIMARÃES, oU a 
qualquer pessoa por ele indicada, sendo que o pagamento 
em questão efetivamente se tratou de remuneração por 
serviços advocatícios prestados ao mencionado 
parlamentar; QUE essa foi a única ocasião em que o 
escritório recebeu pagamento relacionado ao Deputado 
Federal JOSÉ GUIMARÃES. mesmo porque essa foi a 
única relação nee;ocial entabulada entre o escritório e o 
parlamentar; ( ... )" (grifas não constantes do original) 

Por sua vez, o responsável pela empresa SAMAB ClA IND. E 

COM. DE PAPEL, PAULO VEIKKO KR1STlAN SOISAL021, 

igualmente ouvido, asseverou que o depósito do cheque de 

titularidade de ALEXANDRE ROMANO, no valor de R$ 

67.761,00 (sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais) na 

conta da aludida empresa, deu-se em pagamento de divida da 

empresa EDITORA CELIGRÁFICA FOTOLITO LTDA, 

referente à venda de papel próprio para impressões de folhetos e 

"santinhos". 

PAULO VEIKKO esclareceu que sua empresa nunca teve 

relações negociais com ALEXANDRE ROMANO. Segue treCh~. ~ 

do depoimento em mote (fls. 304/307): ;JIf 

21 Empresa que, segundo ALEXANDRE ROMANO, foi destinatária de 
dinheiro proveniente do comissionamento recebido da ENGEVIX, para 
saldar dívidas do Deputado JOSÉ GUIMARÃES, a pedido deste. 
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''[. .. ] QUE O declarante não conhece e não sabe quem é o 
deputado federal JOSÉ NOBRE GUIMARÃES, não 
possuindo qualquer relação com ele, assessores ou pessoas 
próximas; QUE o declarante não conhece, nem jamais teve 
qualquer tipo de relação comercial ou de qualquer natureza 
com ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO; 
QUE com relação ao cheque no valor de R$ 
67.761,00(sessenta e sete mil e setecentos e sessenta e um 
reais) depositado na conta 94897-7, da agência 3320-0, do 
Banco do Brasil, em nome da SAMAB CIA E IND. DE 
PAPEL no dia 12/09/2011, tem a esclarecer o que se segue: 
QUE houve o fornecimento de 214,400kg de papel couche 
pela SAMAB a empresa EDITORA CELIGRÁFICA 
FOTOLITO LIDA, CNP].07.646.938/0001-22, sediada na 
Rua Manuelito Moreira, 58, Centro, Fortaleza/CE, no dia 
28/04/2011, conforme cópia de nota fiscal de nO 000003418, 
apresentada para juntada no presente ato; QUE o valor total 
pela mencionado fornecimento foi de R$ 454.528,00 
(quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e vinte e 
oito reais), conforme consta na já referida nota fiscal; QUE o 
referido valor foi parcelado em cinco vezes de R$ 90.905,60 
(noventa mil e novecentos e cinco reais e sessenta centavos), 
com vencimentos em 27/07/2011, 11/08/2011, 
26/08/2011, 10/09/2011 e 25/09/2011, relativos as 
duplicatas de nOs 00003418-A, 00003418-B, 00003418-C, 
00003418-D e 00003418-E, o que também consta da 
mencionada nota fiscal; QUE o declarante apresenta, ainda, 
para juntada extratos da conta corrente da SAMAB ClA 
IND. E COMERCIO DE PAPEL, abrangendo períodos de 
01/09 a 20/09/2011, no qual consta o depósito em cheque 
da quantia de R$ 67.761,60 (sessenta e sete mil e setecentos e 
sessenta e um reais e sessenta centavos), investigado nestes 
autos; QUE o declarante chama a atenção para o fato de que 
no mesmo extrato consta uma transferência no valor de R$ 
23.144,60 (vinte e três mil e cento e quarenta e quatro reais e 
sessenta centavos), com data de 15/09/2011, a qual somada 
ao valor do referido cheque totaliza o valor de R$ 90.905,60 
(noventa mil e novecentos e cinco reais e sessenta centavos), 
correspondente a duplicata de nO 00003418-C, vencida em 
26/08/2011; QUE o declarante também apresenta para 
juntada, troca de e-mails entre a funcionária da SAMAB de 
nome LEDIANE FERREIRA DE ARAÚJO, responsável 
pelo setor de supervisão de crédito e cobrança da empresa e 
o responsável pelo setor financeiro da EDITORA 
CELIGRÁFICA FOTOLITO LIDA, de nome CAETANO 
RODRIGUES, nos quais ocorre a cobrança dos valores 
relativos a nota fiscal nO 000003418, vinculada ao já 
mencionado fornecimento de papel; [ ... ] QUE o negócio 
relativo ao fornecimento de papel a cujo pagamento 
correspondeu o depósito de R$ 67.761,00 foi fechado junto a 
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filial de Fortaleza/CE; ( ... ) QUE não é do conhecimento do 
declarante que o fornecimento relativo a nota fiscal nO 
000003418, tenha se dado no interesse de ALEXANDRE 
CORREA DE OLIVEIRA ROMANO ou do Deputado 
Federal JOSÉ NOBRE GUIMARÃES, que não são e nem 
eram clientes da SAMAB; QUE efetivamente houve o 
fornecimento de papel relativo a nota fiscal nO 000003418 e o 
valor do contrato foi integralmente quitado pela empresa 
EDITORA CELIGRÁFICA FOTOLITO LIDA; [ ... ] QUE 
perguntado ao declarante se o papel fornecido por meio da 
exaustivamente mencionada nota fiscal pode ser utilizado 
para confecção de panfletos, folders e/ou "santinhos" de 
campanha, respondeu que tecnicamente é viável; [ ... ] QUE o 
declarante ou a SAMAB jamais teve qualquer tipo de relação 
comercial ou de qualquer natureza com a Sociedade de 
Advogados OLIVEIRA ROMANO [ .. .J". 

Destaque-se que PAULO VEIKKO apresentou as notas fis

cais referentes ao citado negócio e e-mail travado com GRÁFICA 

CELIGRÁFICA, além do extrato bancário respectivo (fls. 317/323 

e 352/355 do Inquérito). Pela documentação apresentada por 

PAULO VEIKKO, constata-se que a SAMAB encaminhou à GRÁ

FICA CELIGRÁFICA, na data de 20/09/2011, demonstrativo atu

alizado no qual já constava a quitação parcial da duplicata, mediante 

pagamento em 12/11/2011 do exato valor de R$ 67.761,00 (ses

senta e sete mil setecentos e um reais)22. É o que denotam o regis

tro contábil interno da empresa (fl. 311) e e-mail às fl. 309, abaixo 

reproduzidos23: 

........... ,"10 ................. ~~IUO\. 

ii,; ié;;";"; j ;;'ii;;~·~·;; ti;; i; 11 
MtI. . l~m'114 Til(;: DIIl 
1<lf,O ! l"'lL:n 
(011 rz~ , =1I!ji~ 

22 Mesmo valor e data de compensação do segundo cheque sacado por 
ALEXANDRE ROMANO 

23 Destaques de informação não contidos no original. 
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Intormal:IVO ~MMD 

Envladoem: 
Para: 
Cc 
Assunto: 

Á 

lediane Ferreira de Araujo 
ter~a-felra. 20 de setembro de 2011 10:38 
cont&5!1p<lgar@cellgrafica.com.'financeiro@celigrafica,com 
Elton Silva de Sousa; Rodolpho Arantes Queiroz 
Celigrafrca .. Pagto 03/10/'1 

Editora Celigrafica Fotolito Ltda 

A/C: Sr. Caetanol Caroline 

B,.duco 
ld.nti&.lCl 
Ag,0475-8 
C/C: 1935-6 

lG-sct-11 

Sem mais, 
Atendosamente. 

L.edlane de ArallJo 
Crédito o Cobrança 
SAMAB Cla.rnd.Com.Papel 
TEI.:(11) 3670-0844 
FAX:(11) 3670-0901 
CEL: (11) 7152·7609 
Emall: ledlane arauloll%amab com br 

J.1X.l't·11 23 

.ncod~Bruil v 

Ag: 332().() I' 

C/C! 94.897-7 / 

90.90860 

~'" 
AG:066O 

C/C 22025-2 

OPI~/&,J 
A--.3~ 
Rw: -

--~::.::.::::. 

1.742,41 

T011\L 

g 4/ 

Vale destacar que o cheque em referência efetivamente foi de

positado na conta-corrente 94897-7, agência 3320-0, Banco do Bra

sil, de titularidade da empresa SAMAB, no dia 12/09/2011. 

Extraem-se, outrossim, as razões para a utilização da cártula 

emitida por ALEXANDRE ROMANO, entregue dias antes ao 

Deputado Federal JOSÉ GUIMARÃES, dos e-matls apresentados 

por PAULO VEIKKO. Perscrutando essa documentação, constata-

se que a empresa CELIGRÁFICA tinhas dívidas não quitadas e já 

vencidas referentes a várias duplicatas emitidas pela SAMAB em 

razão da venda de insumo (papel). Face a cobranças efusivas do 

título de crédito, já protestado, apresentou a empresa 

CEUGRÁFlCA, p~ p~illI qui",,'o", OH","'"" ° ch'qu, "o~ 
24 A dívida integral da duplicata, no montante de R$ 90.905,60, foi quitada 

com o depósito do cheque emitido por ALEXANDRE ROMANO e 
entregue ao Deputado JOSÉ GUIMARÃES, no valor de R$ 67.761,00 e 
depositado na data de 12/0912011, complementado por uma transferência 
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valor de R$ 67.761,00 (sessenta e sete mil setecentos e um reais) 91 ~ 
emitido pelo colaborador ALEXANDRE ROMANO. O extrato 

bancário (fls. 317/318) e os e-mails entregues pela SAMAB (fls. 

313/316), abaixo transcritos, confirmam os fatos: 

1211l912G1 1 Clepõ1;i lá Onlifl. 13.GEn.!ll2.wu.:.uo 

• " , . • .- 'c' 1'''~. 

1Z1C!12O'1 

121Ga12.011 
121ti9J2O 11 

- 1VOOI2911 
131OD120n 
1~1t 

t310912011 
131D912Ql1 

131C$1201t 
13tCéJ2Q1I 

'~" 
13JQe1201' 
1:w912D1I , """"", 
1~lt 

131119;12'011 

'3109120'1 
13II1II12011 
UlOQfZO" 
13I0Il12011 
14JQ912011 

141CGt20'1 
1.m912011 

141ll91:i!011 

141D9.12011 
141D9l2Q11 
14m91201~ 

1410912011 
14109.'tOU 
14Jf/9I2OIl 
t 4J!1912(111 

14109/2011 
15oIC!lJ20II 
1501DQI2011 
15f09I20H 
1~11 

16t00i201t 
1510912011 
151l)9QOI1 

151\"9120' 1 ;[1. 

Bom dia Edson 

.. fronal.,."cÕ/I. (In lIru:! 
-+ Tthf\llfertntIiD. on JlnC! 

-+ TfM5feréncs on il'I~ 
.... Tuim P~~de~9. 

OopOltttt Il'oqUIUld.ld illtI 
.... Tl"AlUfendO da ~ÇiIo 

Dep;:õ'.litG Onfine 
+ rrilfM!lllrónQ:J (lU ~tla 

OOUiklqUl!lD <!SI d_pilW 

DHbloquelc ae dSpÓl$ 

Ctleqlllll 

Daw4UC Cnequelltpo"tafio 
Dlito'o1uQ Cnequa Otl~C$1 taW 
DlI\'g'I~ Cheqll'l'l O-tpotllliCIO 

(lqloduç CIH!quft tJ",pos lll!tô 

L1~uç: Chequ& DepostilQO 
... TAr el. ea..nllClil M.pool 

cnaque CompcmsOlda 
DMbrloquClIo do dopó~1O 

~0Q\IfI1O de 1kpo~ 
06pQlllO bloqllCilild, hi Ubl 

OtpLWIIO OIUllUI 

~ÕIIto OrWt8 
.. 'f,an&lennc.. (If'I hne 
... TIW1!iftninClla on ane
+ Ttans[tttrlcaôII em IN' 

Tarifa entl!l$iic da DocaEV 
+iEO 

OevofLIÇ Cbeque Det»iI tiIdo 
+ nril ADie CneQus cornptJ: 

p.;shlCl"lVOtD 00 cles;wm&D 

DlJiblcqllDfl) M dOIJ(lJCt1 

Oa~ito bf0t\-2t11Mo ti~ 

oepólOllO 0tMe 
Qa-pó$ltG bklQ,2t1l!l5 ulti. 

Oep Choqu. Be Lt!u.111110 
Otopósilo OniIno 
~OIlro Qflllne 

~!l.:oOnltru! 

+ Ttifl$' .... ne.a I:ln ~ 

&20.372.002.106.161 
:i:l2.(MS.OOO.022.9!i~ 

.553.555,000212,333 
_ fl92.551.oo1.611_,_5..n 

3."2,010,010.13"0 
34,601,553.100'»; 

551.<d 01,000.006.01' 
051.tn,400,il92 
8SU11.MlO.1I92 

850.228 
3 

a!O.14D 

'50.766 
351..232 

B42.551.300.2&4.a07 
850.227 

851,"ln.400A92 
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Desculpas não ter te respondido antes, mas gostaria de solicitar O pagamento do titulo 
3418/02 para o dia 0l/D9/2011( como já havia feito com a 1º parcela), acrescentando o 

mesmo numero de dias. l 
Sabemos que temos uma boa parceria, diante disso ,sabemos também que podemos contar 
com a compreensão de vocês, pagarem sem falta na data solicitada. 
Atenciosamente, 

Caetano Rodrigues 
Departamento Financeiro 
Fone: 3464-3300 
financeiro@celigrafica.com 

eletrônica no valor de R$ 23.144,60, feita no dia 15/0912011. 
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..:Jom dia Caetano 

Considere que temos dois títulos de R$ 90 mil com vencimento em agosto, por este motivo, n!o temos 
condiÇÕC5 de aguardarmos o recebimento para o próximo mês. Encarecidamente solicitamos que a duplicata 
u'3418B .eja Hquidada até o dia 26/08/11. No aguardo .. 

Atenciosamente 

lecUane Fem"" ra d. A"~Jo 
Crédito e CObrança 
$AMAB ela.lnd,Com.Papel 
TEL:(11 )3670.oB44 
FAX:(11) 3671l-0901 
:EL: (11) 7152-760S 

Emalt lediane,arau1o@samab com br 

.... "Caetano Rodrigues" --19/08120 J J 16:49:S6--Oi Ledianc A minha diretoria pediu um pouco mais de 
compreensão para essa prolTOgaçio, levando em c 

rrom: "Caetano Rodrigues" <fllW\OCiro@ccllgm6ca.com> 

To: <ledimtc.anwjo@samab.com,br'> 

Date: 19/0812011 Ui:49 

Olledlane ~' I I 111" • 

A )\2 
A minha diretoria pediu um pouco mais de compreensão para essa prorrogação Flev~~~~ 
consideração a nossa parcerja~ pois você sabe que nem sempre nós fazemos esse tipo de 
procedImento . 
Veja por gentileza, o que você pode fazer. 

Caetano Rodrigues 
Departamento Financeiro 
Fone: 3464-3300 
financeiro@celigrafiça.com 

From: lediane.ara.ujo@samab.com.br 
Sento Friday, August 19,20119:55 AM 
To: financeiro@celigrafica.com 
Cc: Edson.Andrade@?samab.com.br ; elton.sousa®samab.com.br 
SubJect: Re: Fw: Celigrnfica 3418/02 

Bom dia Caetano. 

Conseguimos segurar a duplicatn s6 até o dia 24/08/11. Aguardamos o seu de acordo. 

Abraços, 

Ledlane de Aml1,Jo 
Crédito e Cobrança 
SAMAB Cla.lnd.Com.Papel 
TEL:(11) 357()'()844 
FAX:(11) 3670.oS01 
CEl: (i1) 7152-7609 
=maU: ledlano arau!o@samab çom br 
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Bom dia. Caetano 

Favor retornar Q mais breve, a instruçãO de sustação de protesto do título nO 3418 B vencta 11/08/11 R$ 
92.269,18, c.."ta COm1lDdada até a data de hoje. 
Aguardamos a previslio de pagamento da duplicata nO 3418 C veneto 26/08l11no valor de R$ 
91. 132,86(v&or atualizado). 

seis 

I 
3AMAB , 
TEl:(11) 367CJ..0844 
FAX:(11) 3670-0901 
CEL: (11)7152-7609 
Emall: lodiana arau!Q@samab.combr 

'-Lediane Ferreira de Araujo--26/081201 I IO:53:13--Bom dia Caetano. Favor conflnnnr o pagamento 
para a data de hoje da n"34188. No aguardo. 

From: Lediane Ferreiro de AreLtiolSamab 

To: financelro@cellgrafiea.com 

0::: Edson AnclradelSamab@Samab.Elton Silva de Sou.u/Samab@Samnb 

J/lte: 261OSf.lOI t 10:53 

FRANCISCO GIOVANI MONTEZUMA , 

responsável pela empresa 

PRADO 

EDITORA CELIGRÁFICA 

FOTOLITO LTDA. desde sua fundação, prestou depoimento (fls. 

607/609) afirmando que o pagamento de duplicata vencida emitida 

pela SAMAB efetivamente ocorreu por meio do cheque de R$ 

67.761,00 emitido por ALEXANDRE ROMANO, que lhe foi 

entregue por emissário do Deputado JOSÉ GUIMARÃES: 

"QUE o declarante é o responsável pela EDITORA 
CELIGRAFICA FOTOLITO LTDA, CNP] 
07.646.938/0001-22, desde sua fundação em 1985; QUE a 
empresa encontra-se atualmente inoperante, embora ainda 
esteja ativa perante os órgão oficiais; QUE a CELIGRÁFICA 
deixou de operar em 2013 devido a problemas de saúde do 
declarante; QUE o objeto social da empresa é a edição de 
livros, revistas, jornais, informativos, panfletos, convites, 

qlJ 

encartes e serviços gráficos em geral; QUE a 
CELlGRÁFICA, em épocas de campanha eleitoral, R' 
costumava prestar serviços de impressão de informativos, 
"santinhos", folders com programa de governo, botons, 
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adesivos para carros, faixas, bem como materiais relacionados 
para candidatos dos mais variados partidos, sendo 
considerada uma das maiores empresas do ramo no estado do 
Ceará; QUE dentre os clientes da CELIGRÁFICA, com 
esta finalidade, estavam o Partido dos Trabalhadores 
(PT) e o DEPUTADO FEDERAL JOSÉ NOBRE 
GUIMARÃES; QUE no tocante ao Partido dos 
Trabalhadores eram emitidas notas fiscais, que eram 
imediatamente quitadas pelo próprio comitê do partido em 
Fortaleza/CE; QUE o Partido dos Trabalhadores não 
costumava ficar em débito com a CELIGRÁFICA; QUE no 
tocante aos serviços dessa natureza prestados ao 
DEPUTADO FEDERAL JOSÉ NOBRE GUIMARAES, 
também eram emitidas notas fiscais, que este se comprometia 
a quitar posteriormente; QUE o DEPUTADO FEDERAL 
JOSÉ NOBRE GUIMARÃES costumava atrasar e 
algumas vezes não honrar com os pagamentos, estando 
até hoje com débito aberto na CELIGRAFICA, não 
sabendo informar o valor exato; QUE o declarante deseja 
consignar que uma das razões para a CELIGRÁFICA deixar 
de prestar serviços para o referido parlamentar foi exatamente 
a existência desse débito em aberto; QUE em geral, a 
prestação de serviços em ano eleitoral era, em parte, quitada 
no ano imediatamente seguinte, por exemplo, débitos de 
campanha de 2010 costumavam ser quitados em 2011, e os de 
2012 em 2013; QUE nas campanhas de 2010 e 2012 o 
declarante prestou serviços de impressão ao 
DEPUTADO FEDERAL JOSÉ NOBRE GUIMARÃES, 
o que gerou dívidas deste com a CELIGRÁFICA, cujo 
valor, como já mencionado, o declarante não sabe declinar 
neste momento, mas se compromete a apresentar toda a 
documentação relacionada à prestação dos referidos serviços 
e respectivos valores devidos no prazo de 10 dias uteis; QUE 
a SAMAB COMPANHIA E INDUSTRIA DE PAPEL, por 
meio da filial Fortalcza/CE, era fornecedora de matéria
prima para a Editora CELIGRÁFICA a ser utilizada nas 
impressões de todo tipo de material confeccionado pela 
empresa, abrangendo também os materiais impressos para 
políticos em geral; QUE além da SAMAB, outras 04 empresas 
costumavam fornecer matena-prima para a Editora 
CELIGRÁFICA; QUE os negócios com a SAMAB eram 
sempre firmados com a filial de Fortaleza na qual eram 
realizados os pedidos, a qual era gerenciada por ELTON 
SILVA DE SOUSA; QUE os pagamentos pela matéria-prima 
fornecida pela SAMAB eram efetivados por meio eletrônico, 
diretamente à matriz desta, localizada em São Paulo/SP; 
QUE estes pagamentos, após o recebimento do material 
fornecido, juntamente com as respectivas notas fiscais, eram 
efetivados no prazo estipulado para vencimentos, por meio de 
transferências eletrônicas para a conta da matriz da SAMAB, 
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cujos dados o declarante não sabe informar neste momento; 
QUE estes pagamentos costumavam se dar de forma 
parcelada, em até 05 vezes; QUE o declarante se recorda do 
negócio firmado entre a SAMAB e a Editora 
CELIGRÁFICA no dia 28/04/2011 no valor total de 
R$454.528,00, por meio do qual foram fornecidos por aquela 
empresa 214.400kg de papel couche, conforme nota fiscal de 
fl. 308 destes autos, para entrega futura, como consta no 
documento em questão; QUE esta matéria-prima não se 
destinava à impressão de material voltado para política, pois 
não se tratava de ano eleitoral; QUE conforme consta em 
referido documento, o pagamento foi estipulado por meio de 
05 duplicatas no valor de R$90.905,60, com vencimentos nos 
dias 27/07/2011, 11/08/2011,26/08/2011, 10/09/2011 e 
25/09/2011; QUE o pagamento de todas estas duplicatas se 
deu com atraso de, em média, 15 a 20 dias, em virtude tanto 
do curto prazo entre os seus vencimentos como em razão da 
inadimplência dos clientes da CELIGRÁFICA; QUE no 
tocante a duplicata de nO 3418-C, vencida no dia 
26/08/2011, de fato, conforme consta no email de fi. 309 
destes autos, o declarante confirma que parte do seu 
valor foi pago por meio do cheque no montante de 
R$67.761 ,00 depositado na conta da SAMAB, mas não 
se recordava da data exata em que houve este depósito, 
até ter acesso ao referido documento, no qual consta a 
data de 12/09/2011; QUE o declarante não conhece, 
nem jamais manteve qualquer relacionamento com 
ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO, 
emitente do referido cheque; QUE no decorrer do ano 
de 2011 o declarante vinha cobrando do DEPUTADO 
FEDERAL JOSÉ NOBRE GUIMARÃES a dívida que 
este possuía junto à CELIGRÁFICA, em razão dos 
serviços a ele prestados na campanha de 2010 e não 
quitados; QUE o declarante chegou a fazer cobranças 
diretamente ao referido parlamentar, e também através do 
assessor deste, de nome JHONNY, não sabendo declinar o 
seu sobrenome; QUE por duas ou três vezes o declarante 
esteve pessoalmente no escritório político de JOSE NOBRE 
GUIMARAES, localizado na Av. do Imperador, em 
Fortaleza/CE; QUE diversas outras ocasiões o declarante 
realizou cobranças por meio de ligações ao assessor 
JHONNY; QUE o declarante não se recorda do valor exato 
do montante da dívida do DEPUTADO JOSE NOBRE 
GUIMARÃES, mas sabe dizer que passava de R$100.000,00, 
comprometendo-se a informar este valor quando do 
fornecimento da documentação relativos aos negócios 
firmados com o parlamentar; QUE o gerente financeiro da 
CELIGRAFICA, de nome CAETANO, narrou ao t 
declarante que dias antes da data do depósito do 
cheque, no valor de R$67.761,00 na conta da SAMAB, 
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uma pessoa ligada ao DEPUTADO FEDERAL JOSÉ 
NOBRE GUIMARÃES lhe telefonou, informando que 
este valor seria depositado para quitar parte de sua 
divida; QUE o declarante em várias das vezes em que cobrou 
do referido parlamentar se queixou de que estava em atraso 
com seus fornecedores, em razão dos débitos que ele e outros 
clientes possuíam em aberto com a CELIGRÁFICA, sendo 
que o DEPUTADO era devedor desde 2010, e por esta razão 
é provável que tenha sido indicada por CAETANO a conta 
da SAMAB, uma de suas fornecedoras, para depósito do 
referido cheque; QUE o declarante não sabe informar quem 
teria sido a pessoa que ligou para CAETANO em nome do 
DEPUTADO e nem ele soube lhe dizer quem seria; QUE o 
declarante não sabe informar se foi o próprio DEPUTADO 
que ligou para o CAETANO; QUE o declarante jamais teve 
contato com PAULO FERREIRA, ex-tesoureiro do P1~ nem 
com qualquer outra pessoa ligada à direção nacional do 
partido, seja para negociar a divida do DEPUTADO 
FEDERAL JOSE NOBRE GUlMARAES ou para qualquer 
outra finalidade; QUE o declarante reitera que no ano de 
2011, ao contrário do referido parlamentar, o Partido dos 
trabalhadores não possuía qualquer divida com a 
CELIGRÁFICA; QUE o declarante deseja consignar ainda 
que parte da divida do DEPUTADO FEDERAL JOSÉ 
NOBRE GUIMARÃES com a CELIGRÁFICA ainda se 
encontra em aberto". (grifos não constantes do original) 

Depreende-se, aSS11ll, do depoimento de FRANCISCO 

MONTEZUMA que as dívidas parcialmente quitadas por meio do 

cheque em tela referiam-se a débitos ainda abertos da campanha de 

JOSÉ GUIMARÃES à Câmara dos Deputados no ano de 2010. 

Dessa forma, têm-se contemporaneidade e encadeamento 

cronológico entre as dívidas de campanha pendentes, o pedido de 

intervenção perante a presidência do BNB concertada para a 

liberação dos recursos em favor do grupo ENGEVIX, a aprovação 

do financiamento e o consequente pagamento da "comissão" a 

ALEXANDRE ROMANO, com a quitação, por este, de dívidas 

pessoais assumidas por JOSÉ GUIMARÃES. 

Convergente, outrossim, com o testemunho de FRANCISCO 

MONTEZUMA, destaca-se o depoimento de JOSÉ CAETANO ITJ 
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RODRIGUES FILHO (fls. 615/617), coordenador financeiro da 

EDITORA CELIGRÁFICA no ano de 2011, no qual apontou que 

o cheque de R$ 67.761,00, emitido por ALEXANDRE 

ROMANO, foi realmente depositado para saldar dívidas de JOSÉ 

GUIMARÃES perante a gráfica. Narrou a testemunha que 

recebeu ligação de uma pessoa, em nome do Deputado Federal, 

pedindo-lhe a indicação de uma conta para depósito do referido 

valor para abatimento do montante das dívidas de JOSÉ 

GUIMARÃES, tendo indícado a conta da empresa SAMAB, 

credora da EDITORA CELIGRÁFICA: 

"QUE o declarante ingressou na EDITORA CELlGRÁFICA 
FOTOLITO LIDA, CNPJ 07.646.938/0001-22, no cargo de 
auxiliar de cobrança, entre os anos de 2007/2008; QUE o 
declarante assumiu o cargo de coordenador financeiro da 
empresa em questão no ano de 2011, no qual permaneceu até 
a empresa deixar de operar suas atividades, por motivos de 
saúde do proprietário, FRANCISCO GIOVANI PRADO 
MONTEZUMA; QUE como coordenador financeiro, o 
declarante cuidava dos setores de contas a pagar e a receber e 
de cobranças, tratando-se dos três setores que compunham o 
Departamento Financeiro da empresa; QUE o declarante se 
recorda do negócio firmado entre a SAMAB e a Editora 
CELIGRÁFICA no dia 28/04/2011 no valor total de 
R$454.528,00, por meio do qual foram fornecidos por aquela 
empresa 214.400kg de papel couche, conforme nota fiscal de 
fI. 308 destes autos; QUE conforme consta em referido 
documento, o pagamento foi estipulado por meio de 05 
duplicatas no valor de R$90.905,60, com vencimentos nos 
dias 27/07/2011, 11/08/2011, 26/08/2011, 10/09/2011 e 
25/09/2011; QUE o pagamento de todas estas duplicatas se 
deu com atraso de, em média, 15 a 20 dias, em virtude tanto 
do curto prazo entre os seus vencimentos; QUE o declarante, 
ao fazer a leitura das fls. 308/316 destes autos, reconhece que 
realmente trocou e-mails com LEIDIANE ARAÚJO, 
EDSON ANDRADE e outro servidor de nome RODOLFO, 
da SAMAB, para tratar da questão atinente à prorrogação do 
prazo de pagamento das duplicatas em questão, pelo motivo 
já declinado; QUE no tocante a duplicata de nO 3418-C, 
vencida no dia 26/08/2011, de fato, conforme consta no 
e-mail de fi. 309 destes autos, o declarante confirma que 
parte do seu valor foi pago por meio do cheque no 
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montante de R$ 67.761,00 depositado na conta da 
SAMAB no dia 12/09/2011, conforme consta naquele 
documento; QUE o declarante se recorda que em 2011 o 
Deputado Federal JOSÉ NOBRE GUIMARÃES 
possuía dívidas com a CELIGRAFICA, relativas a notas 
fiscais de serviços de impressão de panfletos e materiais 
de campanha prestados pela gráfica em 2010; QUE o 
Deputado Federal JOSÉ NOBRE GUIMARÃES tinha o 
costume de atrasar seus pagamentos, porém o declarante 
pessoalmente jamais fez qualquer cobrança ao parlamentar, as 
quais eram feitas pelo proprietário da empresa, FRANCISCO 
GIOVANI; QUE o declarante sabe que o assessor do 
Deputado JOSÉ NOBRE GUIMARÃES se chama JOHN, 
com o qual se encontrou algumas vezes na sede da 
CELIGRAFICA, provavelmente para tratar de assuntos com 
o FRANCISCO GIOVANI; QUE o declarante apenas o 
cumprimentava, e nunca chegou a cobrar qualquer valor dele; 
QUE o declarante acredita que o Deputado Federal JOSÉ 
NOBRE GUIMARÃES tenha ido uma ou duas vezes na 
CELIGRÁFICA, mas nunca chegou a encontrar com o 
mesmo na sede da empresa; QUE o declarante não se recorda 
do valor exato do montante da dívida do DEPUTADO 
JOSE NOBRE GUIMARÃES; QUE o Partido dos 
Trabalhadores não possuía dívidas em aberto com a 
CELIGRÁFICA no ano de 2011, pois os serviços de 
impressão prestados ao partido eram quitados à vista, 
mediante apresentação das respectivas notas fiscais; QUE o 
declarante, após tomar conhecimento da presente 
investigação, tentou resgatar os fatos em sua memória e se 
recordou vagamente que dias antes da data do depósito do 
cheque no valor de R$67.761 ,00 na conta da SAMAB, 
uma pessoa lhe telefonou, pedindo os dados de uma 
conta para depósito deste valor, como forma de quitar 
parte da dívida do DEPUTADO FEDERAL JOSÉ 
NOBRE GUIMARÃES com a CELIGRÁFICA; QUE 
pelo que o declarante se recorda, provavelmente indicou 
a conta da SAMAB para depósito do valor como forma 
de pagar uma das duplicatas que a CELIGRAFICA 
possuía em aberto com aquela empresa; OUE essa foi 
uma forma de se quitar parte do débito que o Deputado 
Federal JOSÉ NOBRE GUIMARÃES possuía com a 
CELIGRÁFICA; QUE o declarante não se recorda de quem 
teria sido a pessoa que lhe ligou, em razão do decurso de 
tempo, não sabendo dizer se foi o próprio Deputado ou 
alguém próximo a ele; QUE o declarante jamais teve contato 
com PAULO FERREIRA, ex-tesoureiro do PT, nem sabe 
quem é essa pessoa; QUE o declarante igualmente não 
sabe quem é e nem jamais teve qualquer contato com 
ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO; 
QUE o declarante somente soube que o cmitentc do cheque 
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era ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO 
ao tomar conhecimento da presente investigação; QUE o 
declarante jamais teve contato com qualquer outra pessoa 
ligada à direção nacional do PT, seja para negociar a dívida do 
DEPUTADO FEDERAL JOSE NOBRE GUIMARÃES ou 
para qualquer outra finalidade; QUE a CELIGRÁFICA 
costumava prestar serviços para políticos de vários partidos, 
não apenas para políticos do PT, recordando-se que dentre 
esses, o Deputado Federal JOSÉ NOBRE GUIMARÃES 
encontrava-se em débito com a CELIGRÁFICA, e inclusive, 
a dívida desse parlamentar ainda não foi integralmente 
quitada, estando em aberto, relativa a serviços prestados tanto 
nas eleições de 2010 quanto de 2012"; (grifos não constantes 
do original) 

Complementando o contexto fático probatório, traz-se à baila 

o Relatório de Cadastros de Interlocutores, elaborado a partir dos 

dados de registro de chamadas telefônicas obtidos no bojo da Ação 

Cautelar n° 4.212/DF, em curso no STF (Apenso V e memorando 

nO 467 /2016-SPEA/PGR - DOe. 4), pelo qual se constata que ter

tninais registrados em nome de JOSÉ GUIMARÃES efetuaram e 

receberam várias ligações para terminais em nome da EDITORA 

CELIGRÁFICA e do escritório de advocacia BOITINI & 

TAMASAUSKAS: 

e atono e a Rl"dCd astros d I e 1 nter ocutores - T #6 lpO 

Terminal (alvo Tl8): 556181563534 Assinante 

José Nobre Guimarães 

Cadastro dos Interlocutores 

# 
Sentido da Terminal Operadora Formato 

Qtd. Total 
Assinante Chamada Chamadas Duração 

EDITORA 55859924699 
662 Recebida 11M Voz 6 00:05:25 CELIGRÁTICA 

9 
FOTOLITO LIDA 

55859924699 
EDITORA 

663 Recebida 11M Voz 6 00:05:25 CELIGRÁ11CA 
9 

FOTOLITO LIDA 

55859924699 
EDITORA 

664 Recebida 11M Voz 6 00:05:25 CELIGRÁ11CA 
9 

FOTOLITO LIDA 

55859924699 
EDITORA 

83 Originada 11M Voz 23 00:26:25 CELIGRÁTICA 
9 

FOTOLITO LIDA, 
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55859924699 
EDITORA 

84 Originada 
9 

TIM Voz 23 00:26:25 CELIGRÁTICA 
FOTOLITO LIDA 

EDITORA 

85 Originada 
55859924699 

TIM Voz 23 00:26:25 
CELIGRÁTICA 

9 FOTOLITO LIDA 

Relatório de Cadastros de Interlocutores - Ti 0#6 
Terminal (alvo 1'19): 556181571312 Assinante 

José Nobre Guimarães 

Cadastro dos Interlocutores 
Sentido da Qtd. Total 

. 

# 
Chamada 

Terminal Operadora Formato 
Chamadas Duração 

Assinante 

HURB PESQUISA 
32 Originada 558599976450 TIM Voz 58 01:13:56 PLANOS E PROj 

LIDA 

BOTTINI 
33 Originada 556181940089 TIM Voz 58 00:48:18 TAMASAUSKAS 

ADVOGADOS 

SUPERIOR 
34 Originada 556181127986 TIM Voz 58 00:22:40 TRIBUALDE 

JUSTIÇA 

BOTfINI 
210 Originada 556181940089 TIM Texto 8 00:08:50 TAMASAUSKAS 

ADVOGADOS 

B01TINI 
454 Recebida 556181940089 TIM Voz 37 00:44:47 TAMASAUSKAS 

ADVOGADOS 

SUPERIOR 
455 Recebida 556181127986 TIM Voz 36 00:26:54 TRIBUALDE 

JUSTIÇA 

BOTrINI 
537 Recebida 556181940089 TIM Texto 14 00:14:00 TAMASAUSKAS 

ADVOGADOS 

Todas as ligações e mensagens de texto travadas dos terminais 

relacionados a JOSÉ GUIMARÃES com a EDITORA CELI

GRÁFICA ocorreram em dezembro de 2011, após a compensação 

do cheque em favor da SAMAB para saldar dívidas da referida edi-

tora. 

Por sua vez, os díálogos travados com o terminal cadastrado 

em nome de BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS 

foram efetivados entre os dias 01/09/2011 e 09/09/2011. Essa 
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última data é exatamente o dia posterior ao depósito do cheque de 
, 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), emitido por ALEXANDRE 

ROMANO e entregue a JOSÉ GUIMARÃES, posteriormente 

repassado em pagamento à dívida de honorários advocatícios 

contraída pelo parlamentar. 

Abaixo, destacam-se os registros de chamadas originadas de 

terminais cadastrados em nome de JOSÉ GUIMARÃES 

constantes do Relatório Detalhado de Chamadas - Relatório Tipo 

2 - produzido pelo SITTEL/SPEA/PGR (mídia anexa), elabora~o 

a partir dos dados de registro de chamadas telefônicas obtidos atra

vés da Ação Cautelar nO 4.212/DF: 

1156 0.9/0.9/20.11 0.0.0.0.44 Nacional . Voz Ternilnal Originador 
0.9:26:56 556181571312 (alvo T19) 

Ternilnal Recebedor 
5561819400.89 

1157 0.9/0.9/20.11 0.0.0.0.44 Nacional Voz Ternilnal Originador 
0.9:26:56 556181571312 (alvo T19) 

Ternilnal Recebedor 
556181940.0.89 

1158. 0.9/0.9/20.11 0.0.0.0.44 Nacional Voz Ternilnal Originador 
0.9:26:57 556181571312 (alvo T19) 

Ternilnal Recebedor 
556181940.0.89 

1159 0.9/0.9/20.11 0.0.0.0.44 Nacional Voz TernilnalOriginador 
0.9:26:57 556181571312 (alvo T19) 

Ternilnal Recebedor 
5556181940.0.89 

1160. 0.9/0.9/20.11 0.0.0.0.44 Nacional Voz Terminal Originador 
0.9:26:57 556181571312 (alvo T19) 

Ternilnal Recebedor 
5561940.0.89 

Ouvido (fls. 433/436), JOSÉ GUIMARÃES confirmou 

todos os fatos centrais trazidos pelo colaborador, apesar de negar o 

recebimento de vantagem indevida. Ele afirmou que, no segundr 
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semestre de 2010, a pedido da direção nacional do Partido dos 

Trabalhadores - PT, recebeu ALEXANDRE ROMANO na 

Câmara dos Deputados, tratando, na oportundade, da obtenção de 

financiamento de usinas eólicas na Bahia pelo Banco do Nordeste 

do Brasil, em benefício da ENGEVIX. Segundo seu depoimento, 

apenas repassou o contato de ROBERTO SMITH e avisou a este 

que ALEXANDRE ROMANO o procuraria. Negou, todavia, que 

pediu para o receber ou mesmo para facilitar o financiamento. 

JOSÉ GUIMARÃES confirmou ainda que possuía uma 

dívida de honorários advocatícios com o escritório BOTINNI & 

TAMASAUSKAS, referente à defesa prestada nos autos de 

Inquérito em curso no Supremo Tribunal Federal, bem como 

reconheceu ter contratado os serV1ços da EDITORA 

CELIGRÁFICA FOTOLITO LTDA. - empresa que o Partido dos 

Trabalhadores costumava contratar -, para impressão de panfletos 

informativos, gerando, por consequências, dívidas. 

Contudo, o parlamentar afirmou que o custo de ambas as 

contratações teria sido assumido e pago pela direção nacional do 

Partido dos Trabalhadores - PT: 

''[ ... ] QUE no ano de 2010, o declarante recebeu um pedido 
da direção nacional do PT a fim de que recebesse 
ALEXANDRE CORRÊA ROMANO para uma reunião; 
QUE mais de uma pessoa vinculada à direção do partido lhe 
fez esse pedido, mas no momento se recorda especificamente 
de ter sido acionado por PAULO FERREIRA, pelo que se 
recorda então tesoureiro da agremiação partidária; QUE o 
declarante acredita que PAULO FERREIRA lhe tenha feira 
esse pedido por meio de ligação telefônica; QUE atendendo 
a essa solicitação o declarante recebeu ALEXANDRE 
CORRÊA ROMANO, em seu gabinete, na sala 358, 3° andar 
do anexo IV, da Câmara dos Deputados; QUE na reunião 
ALEXANDRE CORRÊA ROMANO mencionou ao 
declarante que uma emrpesa tinha interesse em realizar If 
investimentos no Nordeste, e lhe solicitou apoio no sentido 
de possibilitar a abertura de um contato com o então 
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Presidente do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, 
ROBERTO SMITH, tendo em vista que a empresa 
necessitava, no projeto, de recursos do FNE; QUE na 
ocasião, pelo que o declarante se recorda não lhe foi dito por 
ALEXANDRE ROMANO o nome da empresa interessada 
neste contato; QUE o declarante somente tomou 
conhecimento de que a empresa em questão era a 
ENGEVIX e que esta obtivera financimento do BANCO 
DO NORDESTE DO BRASIL, após ter acesso aos 
presentes autos; QUE ALEXANDRE ROMANO chegou a 
solicitar, ainda, ao declarante que este intercedesse junto ao 
então presidente do BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL, a fim de facilitar a concessão do empréstimo à 
empresa que representava naquele momento; QUE o 
declarante, em resposta, informou a ALEXANDRE 
ROMANO que o que poderia fazer seria lhe repassar os 
contatos do então Presidente do BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL, e que o banco teria seus trâmites próprios para 
esse tipo de operação, nos quais não poderia interferir; QUE 
ALEXANDRE ROMANO não chegou a oferecer ao 
declarante qualquer tipo de valor ou percentual a título de 
comissão por um eventual auxilio nessa questão, seja de 
forma explícita ou implicitamente; QUE o declarante pode 
ter ligado para ROBERTO SMITH na sequência, mas apenas 
para lhe avisar que ALEXANDRE ROMANO o procuraria; 
QUE o declarante não pediu a ROBERTO SMITH que 
recebesse ALEXANDRE ROMANO ou os Representantes 
da ENGEVIX, e nem que este facilitasse a concessão de 
financiamento à mencionada empresa; QUE igualmente o 
declarante não esteve presente em nenhuma reunião 
juntamente com ROBERTO SMITH, ALEXANDRE 
ROMANO o os Representantes da ENGEVIX JOSÉ 
ANTUNES SOBRINHO e GERSON ALMADA, sendo 
que com os dois últimos jamais teve qualquer contato, seja 
pessoal ou telefônico, ou ainda qualquer tipo de negócio; 
QUE no tocante às afirmações de ALEXANDRE 
ROMANO de que: a) detalhara para o declara te que o 
financiamento pretendido junto ao BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL seria para a ENGEVIX, com a 
finalidade de construção de urinas de energia eólica na Bahia, 
b) que o declarante lhe teria questionado se confiava na 
ENGEVIX como uma espécie de condição para intermediar 
o contato com o então presidente da instituição Bancária, c) 
que ajudaria e falartia pessoalmente com ROBERTO SMITH 
a respeito do assunto, o declarante esclarece que não se 
recorda desse diálogo; QUE cerca de quinze dias a um mês 
após a reunião com ALEXANDRE ROMANO, este voltou a 
ligar para o depoente cobrando que intermediasse o contato 
com ROBERTO SMITH; QUE na ocasião, o declarante 
respondeu que já havia passado todos os contatos do então 
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Presidente do BNB, reafrmando que este deveria contatá-lo 
diretamente, e que já teria avisado a ROBERTO SMITH que 
seria feito esse contato; QUE o declarante conhece 
ROBERTO SMITH desde os tempos em que cursou dure tio 
na universidade Federal do Ceará, época em que já era filiado 
ao Partido dos Trabalhadores, sendo que mantêm uma 
relação de amizade; QUE porém o declarante não mantém 
contatos cantantes com ROBERTO SMITH, em virtude de 
seus diversos compromissos políticos; QUE no ano de 2003, 
ROBERTO SMITH foi indicado a compor a lista triplice de 
candidatos ao cargo de Presidente do BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL, por indicação do Diretório 
Estadial do PT do Ceará; QUE a candidatura de ROBERTO 
SMITH foi chancelada pelo declarante e pelo então 
Deputado Federal JOSÉ PIMENTEL, tendo em vista a sua 
capacitação profissional, o que possibilitou que aquele fosse 
nomeado ao cargo pelo então Presidente LUIS INÁCIO 
LULA DA SILVA; QUE apesar de certa forma o declarante 
ser considerado por alguns como "padrinho político" de 
ROBERTO SMITH pode dizer com plena segurança que o 
que pesou na sua nomeação para o cargo de Presidente do 
BNB foi o seu excelente currículo, na área de economia; 
QUE os contatos do declarante com ROBERTO SMITH, 
entre os anos de 2010 e 2011, em geral ocorriam nas reuniões 
plenárias do PT, no Estado do Ceará; QUE eventualmente, o 
declarante também fez contatos telefõnicos com ROBERTO 
SMITH nesse período, mas não sabe informar com que 
frequência; QUE em geral, o declarante ligava diretamente 
para o celular de ROBERTO SMITH e eventualmente para o 
telefone de seu gabinete no BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL;[ ... ] QUE o declarante se recorda de ter sido 
novamente procurado ou ter se reunido com ALEXANDRE 
ROMANO em agosto de 2011; QUE não houve qualquer 
tipo de tratativa entre o declarante e o valor líquido que 
ALEXANDRE recebera por vialibizar o contato de diretores 
da ENGEVIX com o então Presidente do BNB; QUE o 
declarante de fato contratou o escritório de BOTl1NI & 
TAMASAUSKAS, provavelmente, entre 2008 e 2009, para 
representá-lo no processo em que respondia a acusações de 
estar ligado ao que ficou conhecido como "esquema do 
MENSALÃO"; QUE por esses serviços advocatícios ficou 
acertado o pagamento no valor total de R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais), de forma parcelada, o declarante não 
se recordando em quantas parcelas; QUE foi combinado 
entre o declarante e a direção nacional do PT, que o partido 
arcaria com essa despesa; QUE o declarante não se recorda 
de com quem tratou a respeito do assunto, mas fato é que 
jamais pagou diretamente nenhum centavo relativo aos 
honorários advocatícios devidos ao escritório, os qUaiS} 
ficaram a cargo da Direção do PARTIDO DOS 
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TRABALHADORES - PT; QUE O declarante :omente· (J C1 (~ 
soube que parte desse valor - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - J ~b 
foi pago ao escritório de advocacia em questão, por meio de 
um depósito em cheque realizado por ALEXANDRE 
ROMANO em 08/09/2011, após tomar conhecimento da 
presente investigação; QUE se ALEXANDRE ROMANO 
fez esse pagamento no interesse do declarante, foi sem o seu 
conhecimento e provavelmente tenha sido algo 
acertado diretamente com a direção nacional do PT; QUE a 
vinculação de ALEXANDRE ROMANO com o PT se dava 
por já ter sido vereador pelo Partido e ter ligações com dois 
Deputados petistas, GILMAR TATO e PAULO 
FERREIRA, sendo este último, salvo engano, tesoureiro da 
Agrewmiação Partidária à época dos fatos; QUE com relação 
ao valor de R$ 67.761,00, depositados por ALEXANDRE 
ROMANO, em 12/09/2011, na conta da SAMAB -
COMPANHIA E INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PAPEL, tem a esclarecer o que se segue: QUE o declarante 
jamais teve qualquer relação negociai com a empresa SAMAB 
- COMPANHIA E INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PAPEL; QUE com relação a empresa EDITORA 
CELIGRÁFICA FOTOLITO LIDA, sediada em 
Fortaleza/CE, escrerece que essa gráfica costumava prestar 
serviços ao PT; QUE o declarante contratou os serviços da 
gráfica em questão para impressão de panfletos e 
informativos, o que gerou dívidas cujo valor não se recorda 
neste momento; QUE também estas dívidas seriam pagas 
pela Direção Nacional do PT, conforme fora combinado 
com o declarante; QUE se o valor de R$ 67.761,00 
depositado por ALEXANDRE ROMANO na conta da 
SAMAB se destinou a pagar dívidas do declarante junto a 
editora CELIGRÁFICA FOTOLITO LTDA., igualmente foi 
sem o seu conhecimento; QUE da mesma forma como pode 
ter ocorrido com o pagamento realizado ao escritório de 
advocacia BOTTINI & TAMASAUSKAS, se houve alguma 
orientação de ALEXANDRE ROMANO, no sentido de 
efetivar esse depósito na conta da SAMAB, é provável que 
tenha partido da Direção Nacional do PT, sem qualquer 
participação do declarante; QUEcomo já esclarecido, o 
declarante jamais acertou qualquer tipo de recebimento de 
valores ou de pagamentos a terceiros com ALEXANDRE 
ROMANO; [ ... ]". 

Não obstante a tentativa de JOSÉ GUIMARÃES de afastar 

o elemento subjetivo do injusto em sua conduta, o acervo 

probatório constante dos autos é bastante para infirmar tal # 
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pretensão, conftrmando-se a sua atuação dolosa em todo o 

mmiflis. 

Como visto acuna, ALEXANDRE ROMANO confessou 

que auxiliou pessoalmente JOSÉ GUIMARÃES, após aoerto 

pessoal com o aludido parlamentar, a receber vantagem indevida 

em razão do emprego de sua influência congressual sobre o então 

presidente do BNB, o que foi feito mediante entrega de dois 

cheques emitidos pelo colaborador em mão do parlamentar 

referido . 

Os beneftciários imediatos dos cheques, ouvidos, 

confIrmaram que os títulos serviram para saldar dividas pessoais 

contraídas por JOSÉ GUIMARÃES. 

PIERPAOLO CRUZ BOTTINI afIrmou nos autos que o 

cheque depositado na conta de seu escritório de advocacia serviu 

para pagar divida por serviços contratados diretamente por JOSÉ 

GUIMARÃES, emitindo-se recibo em nome deste, como vista 

acima, sem nenhuma referência ao envolvimento do Partido dos 

Trabalhadores nas tratativas ou mesmo no pagamento . 

Por outro lado, PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA, 

ex-deputado e ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, o qual é 

apontado por JOSÉ GUIMARÃES como responsável pelos 

adimplementos de suas citadas dívidas, que estariam a cargo da 

aludida agremiação política, negou integrahnente a versão 

apresentada pelo Deputado, conforme trecho de seu 

depoimento que se segue (fls. 605/606): 

"QUE, à época, pelo que se recorda o declarante, o valor 
devido por ANTUNES aOSÉ ANTUNES SOBRINHO) a 
ALEXANDRE ROMANO girava em torno de R$ 
700.000,00 (setecentos mil reais); QUE perguntado sobre 
eventuais pagamentos feitos por orientação do PT e/ou 
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ALEXANDRE ROMANO ao escritório de advocacia 
BOTTINI & TOMASAUSKAS, à empresa SAMAB e 
CELIGRÁFICA FOTOLITO LTDA, em favor de JOSÉ 
GUIMARÃES, respondeu o declarante: "QUE 
categoricamente desconhece todos os fatos relacionados 
a tais pagamentos direta ou indiretamente relacionados 
com as empresas BOTTINI & TOMASAUSKAS, à 
empresa SAMAB e CELIGRÁFICA FOTOLITO LTDA; 
QUE nunca tratou com JOSÉ GUIMARÃES ou 
ALEXANDRE ROMANO sobre tais operações [ ... ]"; 
(grifas não constantes do original) 

A versão fática apresentada por PAULO ADALBERTO 

ALVES FERREIRA é confirmada pelo testemunho de 

FRANCISCO GIOVANI PRADO MONTEZUMA, responsável 

pela empresa EDITORA CELIGRÁFICA FOTOLITO LTDA (fls. 

607/609): 

"[ ... ]QUE o declarante jamais teve contato com PAULO 
FERREIRA, ex-tesoureiro do PT, nem com qualquer 
outra pessoa ligada à direção nacional do partido, seja 
para negociar a divida do DEPUTADO FEDERAL 
JOSE NOBRE GUIMARAES ou para qualquer outra 
finalidade; QUE o declarante reitera que no ano de 2011, 
ao contrário do referido parlamentar, o Partido dos 
trabalhadores não possuía qualquer dívida com a 
CELIGRÁFICA[ ... ]". (grifas não constantes do original) 

Em suma, o panorama probatório coletado demonstra robus

tamente o recebimento doloso de vantagem indevida pelo Deputa

do Federal JOSÉ GUIMARÃES, mediante o pagamento de dívi

das pessoais por terceiros25 . A propina foi recebida em razão da 

25 Pelo menos parte das próprias dívidas pessoais do Deputado Federal JOSÉ 
GUIMARÃES, pagas no caso com o uso de recursos provenientes de 
propina, têm relação com possíveis ilicitudes praticadas no âmbito do 
Banco do Nordeste do Brasil. O Inquérito n. 2994, que ensejou o 
pagamento de honorários com cheque de ALEXANDRE ROMANO, 
trata da prisão de um dos assessores do parlamentar com dinheiro 
escondido na roupa do corpo, inclusive na cueca, supostamente oriundo 
de esquema de corrupção relacionado ao BNB. A propósito dos fatos, vale 
conferir: htU':llveja.abril.com.br/infograficos/rede
escandalos/pcrfil/jose-nobrc-guimaraes.shtml 
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atuação do parlamentar perante a presidência do Banco do Nordes- (] () Q 
te do Brasil, de sua indicação e sustentação política, para viabilizar a J ~ 
concessão de financiamento de acordo com os interesses da em-

presa ENGEVIX. 

A síntese da empreitada crimínosa ora denunciada pode ser 

facilmente visualizada e compreendida pelo diagrama abaixo colaci

onado: 

MPFI""""" 
!'ro' J,.,d "_ ... ~,, I "" H~,-. ,,,li,., 
~'" "",OI'" d. P .. ,~, " .. I Antll .... 

...._, •. , ....... ,.~~ iH'""',, 

M ...... .... "u 

IIOTT1NI E TAMI&\USU.S ...... ..." 
SPEA/PGR 

4. Adequação típica das condutas narradas 

4.1. Das condutas praticadas conjuntamente por JOSÉ 
GUIMARÃES e ALEXANDRE ROMANO 

4.1.1. Corrupção passiva 

Fato 1 - Em meados do ano de 2011, em Brasilia/DF, JOSÉ 

NOBRE GUIMARÃES, Deputado Federal, aceitou promessa de 
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vantagem indevida e, em unidade de desígnios e comunhão de es-

forços com ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMA-

NO, recebeu, em razão da função que desempenhava, dois che-

ques do valor individual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de R$ 

67.761,00 (sessenta e sete mil setecentos e um reais), estando am

bos cientes de que os recursos tinham origem nos pagamentos que 

empresas do grupo ENGEVIX fizeram a ALEXANDRE RO

MANO pela intervenção adotada perante a presidência do Banco 

do Nordeste do Brasil, com a atuação essencial do Deputado 

JOSÉ GUIMARÃES sobre o presidente da instituição financeira, 

para agendamento de reunião, aprovação de financiamento a proje

to de geração de energia eólica no Estado da Bahia e liberação dos 

recursos. 

Tal conduta amolda-se ao delito capitulado no art. 317, com

binado com o art. 29 e 30, todos do Código Penal. 

4.2. Das condutas praticadas por JOSÉ GUIMARÃES 

4.2.1. Lavagem de dinheiro 

Em razão da função que ocupava, em meados de 2011, JOSÉ 

GUIMARÃES recebeu de ALEXANDRE ROMANO dois che

ques, um no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e outro no 

montante de R$ 67.761,00 (sessenta e sete mil setecentos e um re

ais), estando ciente de que os recursos tinham como origem paga

mentos que empresas do grupo ENGEVIX fizeram pela interven

ção adotada pelo parlamentar perante a presidência do Banco do 

Nordeste do Brasil para aprovação e liberação de financiamento 

330 

" 
com recursos públicos. 

66 



• 

• 

• 

Procuradoria-Geral da República Denúncia_Inquérito 4.259 

JOSÉ GUIMARÃES, por sua vez, deixando de depositar os 

títulos de crédito em sua conta pessoal, utilizando terceira pessoa, 

estranha à relação negociaI, para efetivação dos pagamentos de di

vidas que havia contraído, ocultou e dissimulou, em favor próprio, 

a origem, a localização, a disposição e a movimentação desses re

cursos, em duas operações distintas na forma, no modo e no tem

po, que se passam a especificar: 

Fato 1 - No dia 08/09/2011, JOSÉ GUIMARÃES promo-

veu, de forma livre consciente e voluntária, o depósito do cheque 

n° 193, sacado da conta-corrente nO 70608-0, agência n° 6549, do 

Banco Itaú, de titularidade de ALEXANDRE ROMANO, no va

lor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na conta-corrente n° 

0000000412789-7, agência 3114, Banco Bradesco, do escritório de 

advocacia BOTTINI & TAMASAUSKAS, para saldar dívidas 

pessoals que havia contraído pela prestação de serviços de 

advocacia. 

Fato 2 - No dia 12/09/2011, JOSÉ GUIMARÃES, promo-

veu, de forma livre consciente e voluntária, o depósito do cheque 

n° 000194, sacado da conta-corrente n° 70608-0, agência n° 6549, 

do Banco Itaú, de titularidade de ALEXANDRE ROMANO, no 

valor de R$ 67.761,00 (sessenta e sete mil setecentos e sessenta e 

um reais), na conta-corrente n° 94897-7, agência 3320-0, Banco do 

Brasil, cujo titular era a empresa SAMAB - COMPANHIA E 

INDÚSTRIA E COMERCIO DE PAPEL, para saldar dívidas 

vencidas que foram contraídas pela empresa EDITORA 

CELIGRÁFICA FOTOLITO LTDA na compra de papel para 

impressão; material esse empregado na confecção de impressos 

contratados diretamente pelo Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

As duas operações tiveram o nítido propósito de obnubilar a 

origem ilícita do dinheiro e a sua passagem pelas mãos de JOSÉ JIJ 
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GUIMARÃES, de forma a dificultar a descoberta e apuração do 

envolvimento do parlamentar nas práticas criminosas acima descri

tas. 

Referidas condutas se ajustam ao art. 1°, capu! c/ c inciso V, da 

Lei n.o 9.613/9826, e o arts. 69 do Código Penal. 

4.3. Da conduta praticada por ALEXANDRE ROMANO 

4.3.1. Lavagem de dinheiro 

Fato 1- ALEXANDRE ROMANO recebeu, em meados de 

2011, "comissão" no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de re

ais) de empresas do grupo ENGEVIX em razão da obtenção de 

intervenção do Deputado Federal JOSÉ GUIMARÃES perante a 

presidência do Banco do Nordeste do Brasil para aprovação e libe

ração de financiamento com recursos públicos. Parte desses valo

res foi repassada, a título de propina, para o parlamentar. Como es

tratégia de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da lo

calização, da disposição, da movimentação e da propriedade de va

lores relacionados ao crime de corrupção passiva, ALEXANDRE 

ROMANO simulou contratos de prestação de serviços advocatíci

os na realidade inexistentes. 

Referida conduta ajusta-se ao art. 1°, capu! c/ c V, da Lei n.o 

9.613/9827, e o arts. 69 do Código Penal. 

5. Requerimentos 

26 Na redação vigente à época dos fatos, anterior à dada pela Lei n. 
12.683/2012. 

27 Na redação vigente à época dos fatos, anterior à dada pela Lei n. 
12.683/2012. 
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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 JOSÉ NOBRE 

GUIMARÃES e ALEXANDRE CORREIA DE OLIVEIRA 

ROMANO, bem como requer: 

a) a notificação dos denunciados para oferecerem resposta es

crita no prazo de 15 (quinze dias); 

b) o recebimento da presente denúncia; 

c) a citação dos acusados para acompanhamento da instrução, 

nos termos dos arts. 1 ° a 12 da Lei n. 8.038/1990 e do disposto no 

Código de Processo Penal; 

d) durante a instrução do feito, a adoção das seguintes dili

gências: 

d.i) oitiva das testemunhas in fine arroladas; e, 

d.ii) outras medidas que venham a ser consideradas necessári-

as; 

e) confirmada na instrução a prova até agora produzida, o 

acolhimento da pretensão punitiva estatal ora deduzida, com a con

denação do denunciado JOSÉ NOBRE GUIMARÃES às penas 

previstas no 317, combinado com o art. 29 e 30, todos do Código 

Penal; e no art. 1°, caput, V, da Lei n. 9.613/1998, combinado com 

os arts. 29 e 69 do Código Penal (2 vezes); e ALEXANDRE 

CORREIA DE OLIVEIRA ROMANO às penas previstas no 

317, combinado com o art. 29 e 30, todos do Código Penal e no ~. 

art. 1°, caput, V, da Lei n. 9.613/199828 . p 
28 A condenação de ALEXANDRE CORREIA DE OLIVEIRA 

ROMANO aqui pleiteada, e seu cumprimento, devem se limitar ao 
estabelecido no acordo de colaboração premiada firmado por ele e pelo 
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f) a decretação da perda em favor da União, com base no arti

go 7°, I, da Lei n° 9.613/1998, dos bens e valores objeto de lava

gem de dinheiro e corrupção no caso, no valor originário total de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser acrescido de juros e 

correção monetária; 

g) a condenação dos denunciados à reparação dos danos ma

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

387, rv, do Código de Processo Penal, fixando-se um valor mini

mo equivalente ao montante recebido a titulo de propina e correla

ta lavagem, totalizando, no caso, R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais), já que os prejuízos decorrentes da corrupção e do seu res

pectivo processo de branqueamento são difusos (lesões à ordem 

econômica, à administração da justiça e à administração pública, 

inclusive à respeitabilidade do parlamento perante a sociedade bra

sileira), sendo dificilmente quantificados; e, 

h) 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 Códi

go Penal. 

Brasilia (DF), 22 

R3/RT/MF/DF 

Ministério Público Federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. 
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f) a decretação da perda em favor da União, com base no arti

go T, I, da Lei nO 9.613/1998, dos bens e valores objeto de lava

gem de dinheiro e corrupção no caso, no valor originário total de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser acrescido de juros e 

correção monetária; 

g) a condenação dos denunciados à reparação dos danos ma

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

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

mo equivalente ao montante recebido a título de propina e correla

ta lavagem, totalizando, no caso, R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais), já que os prejuízos decorrentes da corrupção e do seu res

pectivo processo de branqueamento são difusos Oesões à ordem 

econômica, à administração da justiça e à administração pública, 

inclusive à respeitabilidade do parlamento perante a sociedade bra

sileira), sendo dificilmente quantificados; e, 

h) 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 Códi

go Penal. 

R3/RT/MF/DF 

Brasília (DF), 5 de d~lll!lro de 2016. 

Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

Procurador-Geral da República 

Ministério Público Federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. 
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