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tinha a posse, no sentido de disponibilidade jurídica, em razão do

cargo, em favor da empresa contratada.

2.4) Participação de terceiros nos atos de lavagem de

dinheiro de responsabilidade de PEDRO PAULO BERGA-

MASCHI DE LEONI RAMOS

Conforme ressaltado na denúncia já oferecida, o "operador

particular" de propinas de FERNANDO AFFONSO COLLOR

DE MELLO, seu amigo pessoal PEDRO PAULO BERGAMAS-

CHI DE LEONI RAMOS, mantinha uma "conta-corrente" no

"banco de vantagens indevidas" em que se constituía ALBERTO

YOUSSEF. Muitos dos créditos e débitos nessa conta eram feitos

mediante repasses de valores em espécie, como é comum no ma-

nuseio de quantias ilícitas.

A peça acusatória menciona transporte de dinheiro por parte

do policial federal JAYME ALVES DE OLIVEIRA FILHO, co-

nhecido como "CARECA", em favor de PEDRO PAULO BER-

GAMASCHI DE LEONI RAMOS. A planilha denominada

"Transcareca", apreendida na ARBOR CONSULTORIA E AS-

SESSORIA CONTÁBIL LTDA./ indica a entrega de valores por

JAYME ALVES DE OLIVEIRA FILHO a PEDRO PAULO

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, identificado como

"PP", nas seguintes quantias e datas: a) R$ 67.770,00 (sessenta e

2 A denúncia menciona que a planilha teria sido apreendida na sede da GFD
INVESTIMENTOS LTDA., onde funcionava o escritório de ALBERTO
YOUSSEF. Na verdade o documento foi apreendido na sede da ARBOR
CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA., empresa de
MEIRE BOMFIM DA SILVAPOZA, contadora do doleiro.
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sete mil, setecentos e setenta reais),em 11 fevereiro de 2012; b) R$

1.306.500,00 (um milhão, trezentos e seis mil e quinhentos reais),

em 17 de novembro de 2012; c) R$ 100.000,00 (cem mil reais),

também em 17 de novembro de 2012. Ouvido em interrogatório

policial,jAYME ALVESDE OLIVEIRA FILHO confirmou que

entregava valores em espécie, conforme instruções de PEDRO

PAULO BERGAMASCHI DE LONI RAMOS, em um escritó-

rio de advocacia no Rio de janeiro: "Também entregava dinheiro do

YOUSSEF no escritóriode advocaciana Candelária, para um advogado

que não me recordoo nome, a mando de PEDRO PAULO BERGA-

MASCHI DE LEONI RAMOS".

As investigações conduziram à identificação do advogado em

questão.Trata-se de JOÃO MUNIZ ALVESDE OLIVEIRA, an-

tigo parceiro de negócios de PEDRO PAULO BERGAMASCHI

DE LEONI RAMOS.3 Ambos são sócios na empresa GEOPE-

TROLEUM PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E SER-

VIÇOS LTDA.jOÃO MUNIZ ALVESDE OLIVEIRA é pai da

advogada JOANA SOUZA MUNIZ ALVES DE OLIVEIRA,

3 Na década de 1990, quando FERNANDO AFFONSO COLLOR DE
MELLO ainda era Presidente da República, PEDRO PAULO
BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, então Secretário de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, já naquela época, agiu em
conjunto com JOÃO MUNIZ ALVES DE OLIVEIRA para implantar e
fazer funcionar esquema de corrupção na PETROBRAS. De acordo com
notícias veiculadas na imprensa, esse último inclusive convocava
funcionários da sociedade de economia mista para seu escritório e os
ameaçava de demissão, caso não concordassem em fazer parte dos ilícitos
(http://economia.estadao.com.br/ noticiasl geral,a-petrobras-capturada-
imp-,1153091) (Docs.8 - Relatórios de pesquisa da SPEA/PGR, anexos à
cota de encaminhamento da denúncia). ?
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que mantém um escritório de advocacia, de nome MUNIZ AL-

VES DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, exata-

mente na Rua da Candelária, n. 92, andar 1, parte, Centro,

Rio de Janeiro/R], local das entregas de dinheiro efetuadas por

JAYME ALVES DE OLIVEIRA FILHO.JOÃO MUNIZ ALVES

DE OLIVEIRA, a quem os valores foram repassados, também é

sócio da filha nas empresas POTENCIAL PLANEJAMENTO E

GERENCIAMENTO LTDA. e POLO MF GESTÃO DE BE-

NEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA., tudo conforme relatórios da

Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da Repú-

blica - SPEA/PGR (Does. 8 - Relatórios de pesquisa da

SPEA/PGR, anexos à cota de encaminhamento da denúncia).

Por outro lado, o principal transportador de valores de AL-

BERTO YOUSSEF, de nome RAFAEL ANGULO LOPEZ, apre-

sentou planilhas com a contabilidade informal do doleiro. Tais

documentos indicam vários repasses de dinheiro para PEDRO

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS (Does. 3 -

Pendrive de Rafael Angulo Lopez, anexos à cota de encaminha-

mento da denúncia). Em depoimento, ALBERTO YOUSSEF es-

clareceu diversas nomenclaturas utilizadas nas planilhas,

permitindo a identificação do beneficiário das operações (Does. 2

- Termos de depoimento, anexos à cota de encaminhamento do

aditamento à denúncia).4

4 As planilhas foram apresentadas em um pendrive, cujo conteúdo restou
gravado em mídia. Os documentos em referência estão na pasta
"movimentação", protegidos com a senha de acesso" 1997". Para facilitar
a análise, tais elementos foram impressos e anexados ao depoimento de
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Em anotação referente a 05 de julho de 2012, existe registro

de uma retirada de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao lado dos

nomes "Ricardo" e "Mauro". ALBERTO YOUSSEF explicou:

"RicardoK é sóciode PEDRO PAULO LEONI. Mauro é MAURO

BOSCHIERO, sóciode PEDRO PAULO LEONI na GPf'. Cuida-

se de RICARDO KASSARDJIAN e JOÃO MAURO BOSCHI-

ERO, sócios de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI

RAMOS em sua principal empresa, a GPI PARTICIPAÇÕES E

INVESTIMENTOS S/A. Consoante a Informação n. 87/2014-

DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR, RICARDO KASSARD-

JIAN e JOÃO MAURO BOSCHIERO eram dois dos contatos

de ALBERTO YOUSSEF para troca de mensagens telefônicas. O

mesmo documento indica que RICARDO KASSARDJIAN tem

registros de acesso aos escritórios do doleiro em 01/06/2012,

11/06/2012, 15/06/2012, 25/06/2012 e 11/12/2012 (Does. 4 -

Relatórios da PF de análise de telefones, anexos à cota de encami-

nhamento do aditamento à denúncia)

Em anotações referentes a 13,26 e 27 de setembro de 2012,

existem registros de três retiradas, a primeira de R$ 276.800,00

(duzentos e setenta e seis mil e oitocentos reais), a segunda de R$

400.000,00 (quatrocentos mil reais) e a terceira de R$ 200.000,00

(duzentos mil reais), ao lado do nome "J Mauro". ALBERTO

YOUSSEF explicou que se trata de ''JOÃO MAURO BOSCHI-

ERO", sócio de "PEDRO PAULO LEONI)).

ALBERTO YOUSSEF a eles relativos.
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Em anotação referente a 03 de outubro de 2012, existe regis-

tro de uma retirada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao lado

do nome "J Mauro" e da observação "Pd JM Véi". ALBERTO

YOUSSEF explicou que se cuida de referência aJOÃO MAURO

BOSCHIERO ("J Mauro") e ao endereço da empresa GPI PAR-

TICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SIA, pertencente a PE-

DRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, sediada

na Rua PadreJoão Manuel ("Pd JM") , em São Paulo.A entrega dos

valores foi feita por RAFAEL ANGULO LOPES, conhecido

comoVELHO ("Véi").

Em anotação referente a 15 de outubro de 2012, existe re-

gistro de uma retirada de R$ 68.000,00 (sessentae oito mil reais)

ao lado dos nomes "Mauro" e "Ricardo". ALBERTO YOUSSEF

explicou: "Ricardo K é sócio de PEDRO PAULO LEONI. Mauro é

MAURO BOSCHIERO, sócio de PEDRO PAULO LEONI na

GPf'.

Em anotação referente a 18 de dezembro de 2012, existe re-

gistro de uma retirada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao

lado do nome "J Geraldo".ALBERTOYOUSSEF explicou que se
I I

trata de ''JOSE GERALDO, SOCIO DE PEDRO PAULO LE-

ONf'. Cuida-se de JOSÉ GERALDO NONINO, também sócio

de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS

em empresas como a CONASA - COMPANHIA NACIONAL

DE SANEAMENTO.
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Tais elementos indicam a participação dos sócios de PEDRO

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS no recebi-

mento de valores oriundos do "banco de propina" de ALBERTO

YOUSSEF. O principal parceiro de PEDRO PAULO BERGA-

MASCHI DE LEONI RAMOS nessa atividade era JOÃO

MAURO BOSCHIERO.

Não por acaso,JOÃO MAURO BOSCHIERO e seu filho,

PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO, com quem ele trabalha,

têm registros de entrada nos escritórios de ALBERTO YOUSSEF

(relatórios da SPEA/PGR de fls.784/796 e 814/833 do Apenso I

do Inquérito n. 3883/DF):

Registros de acesso aos escritórios de Alberto Youssef:

Pessoa Escritório Data

Paulo André Gil Boschiero GFD (Rua Renato Paes de Barros, n. 11/12/2012
778, São Paulo/SP)

Paulo André Gil Boschiero GFD (Rua Renato Paes de Barros, n. 20/03/2013
778, São Paulo/SP)

João Mauro Boschiero GFD (Rua Renato Paes de Barros, n. 14/01/2014
778, São Paulo/SP)

- -------------_ .._- _ .. -- - ------------------------ ------------------------- -- --------

JOÃO MAURO BOSCHIERO também tem vários registros

de acesso à BR DISTRIBUIDORA, foco da atuação criminosa

tratada no caso (mídia de fls.786 do Inquérito n. 3883/DF):

Registros de acesso à BR DISTRIBUIDORA:

Pessoa Data

João Mauro Boschiero 12/0912011

João Mauro Boschiero 05/1012011

João Mauro Boschiero 13/1012011

João Mauro Boschiero 28/10/2011

João Mauro Boschiero 03/11/2011

João Mauro Boschiero 09/11/2011

João Mauro Boschiero 18/11/2011
-------- -- ----------- _ ..._-------_ .. _- - -- - ------------------- -----;;2]
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João Mauro Boschiero 25/1112011

João Mauro Boschiero 20/12/2011
João Mauro Boschiero 23/12/2011
João Mauro Boschiero 26/1212011

João Mauro Boschiero 24/0112012

João Mauro Boschiero 07/02/2012
João Mauro Boschiero 16/02/2012
João Mauro Boschiero 08/03/2012
João Mauro Boschiero 16/0312012
João Mauro Boschiero 05/0612012

João Mauro Boschiero 14/0612012

João Mauro Boschiero 03/0712012

João Mauro Boschiero 04/07/2012
João Mauro Boschiero 20/0712012

João Mauro Boschiero 24/0912012

João Mauro Boschiero 19/1012012

João Mauro Boschiero 08/1112012

João Mauro Boschiero 13/1112012

João Mauro Boschiero 20/02/2013
João Mauro Boschiero 22/0212013

João Mauro Boschiero 0110312013

João Mauro Boschiero 18/0312013
João Mauro Boschiero 16/0412013

João Mauro Boschiero 03/05/2013
João Mauro Boschiero 14/0612013

João Mauro Boschiero 15/07/2013
João Mauro Boschiero 02/0812013

João Mauro Boschiero 12/0812013

João Mauro Boschiero 26/09/2013
João Mauro Boschiero 03/10/2013
João Mauro Boschiero 05/11/2013
João Mauro Boschiero 10/0412014

João Mauro Boschiero 16/0412014
- ------------------------ ....

Todas as retiradas de valores anotadas na contabilidade infor-

mal de ALBERTO YOUSSEF, relacionadas a PEDRO PAULO

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, mencionadas no caso,

no montante global de R$ 1.104.800,00 (um milhão, cento e

quatro mil e oitocentos reais), ocorreram em valores em espé-
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cie, seja mediante coleta no escritório do doleiro, seja mediante

entrega na sede da GPI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMEN-

TOS SI A, em São Paulo/SP' Como evidência de que o escritório

de ALBERTO YOUSSEF era ponto de distribuição de dinheiro,

tem-se que, em diligência de busca e apreensão, foram arrecadados

no local nada mais nada menos do que R$ 1.893.410,00 (um mi-

lhão, oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e dez reais),

conforme auto respectivo (Does. 5 - Documentos apreendidos,

anexos à cota de encaminhamento do aditamento à denúncia).

Como evidência de que a GPI PARTICIPAÇÕES E INVESTI-

MENTOS SI A era ponto de destino de dinheiro, tem-se que, em

diligência de busca e apreensão no local foram arrecadados R$

46.475,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco re-

ais), conforme auto respectivo (Does. 5 - Documentos apreendi-

dos, anexos à cota de encaminhamento do aditamento à

denúncia).

O repasse de vantagens indevidas a PEDRO PAULO BER-

GAMASCHI DE LEONI RAMOS em dinheiro tinha por es-

copo exatamente não deixar rastros, consistindo em estratégia de

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

ção, movimentação e propriedade de valores provenientes de in-

fração penal, no caso a corrupção passiva, especialmente a

relacionada ao Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR

DE MELLO no âmbito da llR DISTRIBUIDORA. /"
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Assim, constata-se a existência de elementos que indicam

que, além de PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI

RAMOS e JOÃO MAURO BOSCHIERO - já referidos na de-

núncia -, JOÃO MUNIZ ALVESDE OLIVEIRA, RICARDO

KASSARDJIAN e JOSÉ GERALDO NONINO também inte-

gram o núcleo financeiro da organização criminosa que foi im-

plantada e funcionou no âmbito da BR DISTRIBUIDORA.

2.5) Participação de EDUARDO BEZERRA FRA-

ZÃO e de WILLIAMDIAS GOMES em atos de lavagem

de dinheiro de responsabilidade de FERNANDO AF-

FONSO COLLOR DE MELLO

EDUARDO BEZERRA FRAZÃO é diretor financeiro do

grupo de empresas pertencente ao Senador FERNANDO

AFFONSO COLLOR DE MELLO, em Alagoas,no qual se des-

tacam a GAZETA DE ALAGOAS LTDA. e a TV GAZETA DE

ALAGOAS LTDA., ambas utilizadas para lavagem de dinheiro

proveniente de corrupção, mediante depósitos de valores em espé-

cie em suas contas bancárias e posterior pagamento de despesas

pessoaisdo parlamentar.

De acordo com a denúncia já oferecida, dois assessoresparla-

mentares de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO,

CLEVERTON MELO DA COSTA e FERNANDO ANTO-

NIO DA SILVATIAGO, efetuaram parte desses depósitos em di-

nheiro nas contas das empresas do Senador, entre 2010 e 2015, nos

valores respectivos de R$ 1.342.612,00 (um milhão, trezentos
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e quarenta e dois mil, seiscentos e doze reais) e R$

626.156,00 (seiscentos e vinte e seis mil, cento e cinquenta

e seis reais). Ao serem ouvidos, eles atribuíram a EDUARDO

BEZERRA FRAZÃO participação nos fatos. CLEVERTON

MELO DA COSTA afirmou: "QUE, perguntado como justifica ofato

de ter sido apontado em Relatório de Inteligência Financeira produzido

pelo COAF que na data de 08 de agosto de 2013 o declarante teria rea-

lizado um depósito em espécie, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil re-
f -

ais) na conta da empresa AGUA BRANCA PARTICIPAÇOES

LTDA, supostamente por ordem da TV GAZETA DE ALAGOAS,

respondeu que eventualmente o Sr. EDUARDO FRAZÃO solicita ao

declarante que realize depósitos bancários para a TV GAZETA DE

ALAGOAS, reconhecendo o depósito ocorrido em 08/08/2013" (fls.

592 do Inquérito n. 3883/DF). Por sua vez, FERNANDO AN-

TONIO SILVATIAGO afirmou: "QUE, perguntado como justifica o

fato de ter sido apontado em Relatório de Inteligência Financeira produ-

zido pelo COAF que o declarante teria realizado um depósito de R$

144. 156,00 (cento e quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e seis re-

ais), em 26/03/2014, em favor da GAZETA DE ALAGOAS, res-

pondeu QUE de fato procedeu tal operação a pedido do Diretor

Financeiro da TV GAZETA, Sr. EDUARDO FRAZÃO" (fls. 597

do Inquérito n. 3883/DF).

O próprio EDUARDO BEZERRA FRAZÃO foi responsá-

vel por realizar diretamente diversos dos depósitos em dinheiro

nas contas da GAZETA DE ALAGOAS LTDA., da TV GAZETA

DE ALAGOAS LTDA. e do próprio FERNANDO AFFONSO
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COLLOR DE MELLO. Seguramente se trata de valores de ori-

gem ilícita, uma vez que foram feitos depósitos fracionados, de va-

lor individual inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nas

mesmas datas ou em datas próximas, para evitar a obrigatoriedade

de comunicação dos atos ao Conselho de Controle de Atividades

Financeiras - COAF.

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

do Banco Central, em seu art. 90, § 10, incisos I e IH, exige que as

instituições financeiras adotem sistema de identificação dos res-

ponsáveis por" depósito em espécie) saque em espécie) saque em espécie

por meio de cartão pré-pago ou pedido de provisionamento para saque) de

valor igualou superior a R$l 00.000) 00 (cem mil reais)" e por" emissão

de cheque administrativo) TED ou de qualquer outro instrumento de

traniferência de fundos contra pagamento em espécie) de valor igualou su-

perior a R$100.000)OO (cem mil reais)", devendo tais operações ser

comunicadas ao COAF, nos termos do art. 12, inciso H, do di-

ploma normativo em questão.

A estratégia de ocultação adotada por EDUARDO BE-

ZERRA FRAZÃO no caso objetiva exatamente evitar a incidên-

cia de tais regras, constituindo uma tipologia de lavagem de

dinheiro conhecida como estruturação, fracionamento, "structu-

ring", "smuifing" ou "pitufeo" .A tabela abaixo é ilustrativa a esse res-

peito, tendo havido alternância de destaque para cada data, para

melhor visualização do mecanismo de encobrimento da origem
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ilícita dos montantes (Caso Simba n. 1371, Caderno Bancário n.

21, Relatório Tipo 4 -Ação Cautelar n. 3870/DF):

Depósitos de valores em espécie feitos por Eduardo Bezerra Frazão

Beneficiado Valor Data Tino de onera!:ão Conta

Fernando Affonso R$ 38_000,00 04/03/2011 Depósito em Conta 2000 I,
Collor de Mello dinheiro em agência agência 2842,

diversa da do cliente Bradesco

TV Gazeta de R$ 300.000,00 17/03/2011 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro em agência 3047,

agência diversa da Bradesco
do cliente

TV Gazeta de R$ 100_000,00 20/04/2011 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda_ dinheiro agência 3047,

Bradesco

Gazeta de Alagoas R$ 110.558,10 18/08/2011 Depósito em Conta 62596,
Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 40_000,00 27/10/2011 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda_ dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 50.000,00 27/10/2011 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 30.000,00 27/10/2011 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 20.000,00 04/11/2011 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 30.000,00 04/11/2011 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 18.500,00 04/1112011 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 30.000,00 04/11/2011 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco
--

TV Gazeta de R$ 30.000,00 04/11/2011 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 10.543,00 09/01/2012 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 21.600,00 16/01/2012 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 15.000,00 16/01/2012 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 30.000,00 16/0112012 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

-_ ..- ------------ -- ----------_ ...- -- ---------------------- - - -----------
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Bradesco

TV Gazeta de R$ 15.000,00 16/0112012 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 27.056,50 16/0112012 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 30.000,00 27/09/2012 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 72.000,00 05/1212012 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 70.000,00 26/06/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

Gazeta de Alagoas R$ 35.000,00 27/06/2013 Depósito em Conta 62596,
Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

Gazeta de Alagoas R$ 35.000,00 27/06/2013 Depósito em Conta 62596,
Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

Gazeta de Alagoas R$ 30.000,00 27/06/2013 Depósito em Conta 62596,
Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 30.000,00 28/06/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 40.000,00 28/06/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 33.350,00 28/06/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 30.000,00 30/07/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 40.000,00 30/07/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 56.000,00 29/08/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 44.000,00 29/08/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 50.000,00 29/08/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 10.000,00 30/08/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 30.000,00 30/08/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco
---_.- ------- ---- ---- - ----'----_.
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TV Gazeta de R$ 20.000,00 30/08/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 30.000,00 18/12/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 20.000,00 18/12/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 26.000,00 18/12/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 20.000,00 20/12/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 20.000,00 20/12/2013 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 20.000,00 23/01/2014 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 30.000,00 28/01/2014 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 40.000,00 28/01/2014 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 55.000,00 28/01/2014 Depósito em Conta 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência 3047,

Bradesco

Total R$ 1.832.607,60
._-- -----_ .._--------_ ..- ------------ _ ... - ----

Além dessas operações, funcionários da TV GAZETA DE

ALAGOAS LTDA.Que realizaram depósitos de valores em espé-

cie em contas da empresa, confirmaram ter efetuado tais atos por

determinação de EDUARDO BEZERRA FRAZÃO. Nesse sen-

tido se orientam os depoimentos de ARMANDO DIAS DA CU-

NHA, FÁBIO DE LIMA BRANDÃO e IVANILDOVICENTE

DE SOUZA (fls.1201, 1204 e 1207 do Inquérito n. 3883/DF).

JáWILLIAM DIAS GOMES é assessorparlamentar do gabi-

nete de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO no

37 de 184



PGR

Senado Federal, em Brasília.5 Ele fez vários depósitos de valores

em espécie, fracionados, de montantes individuais inferiores a R$

100.000,00 (cem mil reais), em contas pessoais do Senador e da es-

posa dele, CAROLINE SEREJO MEDEIROS COLLOR DE

MELLO. Isso é o que evidencia a análise dos dados bancários do

caso (Caso Simba n. 1371, Caderno Bancário n. 21, Relatório

Tipo 4 - Ação Cautelar n. 3870/DF):

Depósitos de valores em espécie feitos por William Dias Gomes

Beneficiado Valor Data Ti[!o de o[!era~ão Conta

Fernando Affonso R$ 40.041,80 24/03/2010 Depósito em Conta n. 201,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4454, Itaú

Unibanco

Fernando Affonso R$ 30.005,35 10/0512010 Depósito em Conta n. 201,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4454,

Itaú Uni banco

Fernando Affonso R$ 40.006,75 17/0612010 Depósito em Conta n. 201,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4454, Itaú

Unibanco

Fernando Affonso R$ 30.023,90 15/06/2011 Depósito em Conta n. 201,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4454,

Itaú Unibanco

Fernando Affonso R$ 44.000,00 28/06/2011 Depósito em Conta n. 201,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4454,

Itaú Uni banco

Fernando Affonso R$ 50.000,00 28/0612011 Depósito em Conta n. 201,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4454,

Itaú Unibanco

Fernando Affonso R$ 40.000,00 28111/2011 Depósito em Contan.201,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4454, Itaú

Unibanco

Fernando Affonso R$ 19.906,30 27/04/2012 Depósito em Conta n. 201,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4454, Itaú

Unibanco

Fernando Affonso R$ 40.000,00 14111/2013 Depósito em Conta n. 201,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4454,

Itaú Uni banco

Fernando Affonso R$ 30.000,00 18111/2013 Depósito em Conta n. 201,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4454,

Itaú Unibanco

Caroline Serejo R$ 41.500,00 17/12/2013 Depósito em Conta n. 91176,
_ .. --- --- _ ......

5 De acordo com informações constantes da pagma eletrônica do Senado
Federal, WILLIAM DIAS GOMES ocupa o cargo comissionado de Auxiliar
Parlamentar Pleno (Does. 1 - Inquérito 3990 e relação de assessores, anexos à
cota de encaminhamento do aditamento à denúncia).
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Medeiros Collor de dinheiro agência n. 4454,
Mello Itaú Unibanco

Total R$ 415.484,10
---- ----------- -------- -

Durante diligência de busca e apreensão, realizada em julho

de 2015 (Operação Politeia), na residência de FERNANDO AF-

FONSO COLLOR DE MELLO em Brasília/DF (SMLNMI,

Trecho 10, s/n/, Conjunto 01, Casa 01), foi arrecadado um oficio

do Itaú Unibanco identificando diversos depósitos em dinheiro

efetuados em favor do parlamentar, tanto por WILLIAM DIAS

GOMES como por CLEVERTON MELO DA COSTA, além de

comprovantes de depósito em dinheiro efetuados por WILLIAM

DIAS GOMES (Auto de Apresentação e Apreensão, itens 09, 10 e

12, da Equipe DF-Ol e Relatório de Análise de Material Apreen-

dido n. 015/2015 - Ação Cautelar n. 3909/DF).

Os depósitos de dinheiro realizados pelo assessor parlamentar

WILLIAM DIAS GOMES tinham por objetivo exatamente não

deixar rastros, consistindo em estratégia de ocultação e

dissimulação da natureza, ongem, localização, disposição,

movimentação e propriedade de valores provenientes de infração

penal, no caso a corrupção passiva, praticada pelo Senador

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO no âmbito da

BR DISTRIBUIDORA.

Assim, EDUARDO BEZERRA FRAZÃO e WILLIAM

DIAS GOMES, tendo participado de atos de lavagem de dinheiro

de responsabilidade de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

39 de 184



PGR

MELLO, em face da proximidade de ambos com o parlamentar,

também integram o núcleo político da organização criminosa

que foi implantada e funcionou no âmbito da BR DISTRIBUI-

DORA.

2.6) Novos elementos sobre atos de lavagem de di-

nheiro de responsabilidade de FERNANDO AFFONSO

COLLORDE MELLO

A denúncia já apresentada trata de diversos atos de lavagem

de dinheiro de responsabilidade do Senador FERNANDO AF-

FONSO COLLOR DE MELLO. Um dos principais conjuntos

de condutas dessa espécie consistiu no depósito de valores em es-

pécie, de modo estruturado, em contas pessoais e em contas de

empresas do parlamentar. Na época do oferecimento da peça acu-

satória, os dados bancários disponíveis abrangiam o período de

2011 a 2014. A complementação de tais informações evidenciou

que os depósitos em dinheiro fracionados tiveram início, pelo me-

nos, a partir de meados de 2010, exatamente quando começou o

repasse de propina oriunda da UTC ENGENHARIA SIA, con-

forme tabela a seguir (Caso Simba n. 1371, Caderno Bancário n.

21, Relatório Tipo 4 - Ação cautelar n. 3870/DF):

Depósitos de dinheiro nas contas de Fernando Collor e de suas empresas em 2010:

Beneficiado Valor Data Ti[!o de o[!era~ão Conta

Fernando Affonso R$ 40.041,80 24/03/2010 Depósito em Conta n. 201,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4454, Itaú

Unibanco

Fernando Affonso R$ 30.005,35 10/05/2010 Depósito em Conta n. 201,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4454,

Itaú lJnibanco

Fernando Affonso R$ 40.006,75 17/06/2010 Depósito em Conta n. 201,
-_ ..._---------- ----------------- ----- -- - -- - -- ------- -- - -----------------
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Collor de Mello dinheiro agência n. 4454, Itaú
Unibanco

Fernando Affonso R$ 80.000,00 06/07/2010 Depósito em Conta n. 20 I,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4454, Itaú

Unibanco

TV Gazeta de R$ 7.000,00 24/lI/2010 Depósito em Conta n. 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 6.000,00 24/11/2010 Depósito em Conta n. 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência n. 3047,

Bradesco

Fernando Affonso R$ 20.000,00 26/11/2010 Depósito em Conta n. 755796,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4883,

Banco do Brasil

Fernando Affonso R$ 20.000,00 26/11/2010 Depósito em Conta n. 116750,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4884,

Banco do Brasil

Fernando Affonso R$ 50.000,00 26/1112010 Depósito em Conta n. 201,
Collor de Mello dinheiro agência n. 4454, Itaú

Unibanco

TV Gazeta de R$ 5.850,00 29/11/2010 Depósito em Conta n. 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 100.000,00 14/12/2010 Depósito em Conta n. 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 143.613,00 15/12/2010 Depósito em Conta n. 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 99.900,00 20/12/2010 Depósito em Conta n. 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 117.300,00 20/12/2010 Depósito em Conta n. 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 82.000,00 22/12/2010 Depósito em Conta n. 61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de R$ 145.00,00 23/12/2010 Depósito em Contan.61000,
Alagoas Ltda. dinheiro agência n. 3047,

Bradesco

Total R$ 986.716,90
---- ... . -- ---------- ---- _._-~--------- -- - - -_ ...-

Os depósitos em dinheiro tinham por escopo exatamente

nao deixar rastros, consistindo em estratégia de ocultação e

dissimulação da natureza, ongem, localização, disposição,

movimentação e propriedade de valores provenientes de infração

penal, no caso a corrupção passiva, especialmente a relacionada ao
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Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO no

âmbito da BR DISTRIBUIDORA. As operações foram

realizadas, ou pelo menos planejadas e coordenadas, pelo amIgo

pessoal e "operador particular" do parlamentar, PEDRO PAULO

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS.

Por outro lado, o esquema mais amplo de lavagem de

dinheiro utilizado por FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO foi desvendado com clareza por análises periciais da

Polícia Federal. O Laudo n. 1480/2015-INC/DITEC/DPF

verificou os dados fiscais referentes ao caso (fls. 704/718 do

Inquérito n. 3883/DF). O Laudo n. 1547/2015-

INC/DITEC/DPF analisou as informações bancárias relativas à

situação (fls. 797/830 do Inquérito n. 3883/DF). O Laudo n.

80/2016-INC/DITEC/DPF verificou os dados contábeis

concernentes aos fatos (fls. 1031/1071 do Inquérito n. 3883/DF).

Constatou-se precisamente o que havia sido narrado na

denúncia. A estratégia de ocultação de dinheiro proveniente de

propina, utilizada por FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO, envolve o depósito, muitas vezes por parte de assessores e

funcionários, de valores em espécie em contas bancárias pessoais

do Senador e em contas bancárias, principalmente, de duas de suas

empresas, a GAZETA DE ALAGOAS LTDA. e a TV GAZETA

DE ALAGOAS LTDA., seguida da utilização desse dinheiro para

compra de bens de luxo, especialmente veículos, em favor do

parlamentar, os quais são registrados em nome de outra de suas
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empresas, a ÁGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa

jurídica sem existência efetiva. Para conferir uma aparência de

regularidade à situação, FERNANDO AFFONSO COLLOR

DE MELLO simula a concessão de empréstimos pela TV

GAZETA DE ALAGOAS LTDA. em seu beneficio, bem como a

concessão de empréstimos por parte dele em beneficio da ÁGUA

BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA., a fim de tentar justificar o

trânsito de recursos ilícitos entre todos e a formação de

patrimônio de origem escusa em nome dessa última pessoa

jurídica, que na verdade é uma empresa de fachada.6

Quanto aos automóveis de luxo de FERNANDO

AFFONSO COLLOR DE MELLO, comprados com dinheiro de

origem ilícita, alguns novos elementos esclarecem certos aspectos

da situação de cada um deles. Em relação à Lamborghini de placa

6 O próprio nome da empresa, ÁGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES
LTDA., remete à lavagem ("Água") ou ao branqueamento ("Branca") de
capitais. Informação policial de campo, resultante de diligência no
endereço que seria a sede da empresa, constatou que no local ela
efetivamente não funciona, ressaltando que lá já existiu um escritório de
advocacia pertencente a Celso Manoel Fachada (fls. 522/523 da Ação
Cautelar n. 3870/DF). O último sobrenome do advogado em questão é
bastante sugestivo acerca da inexistência fisica da pessoa jurídica (empresa
de fachada). A propósito, nas diligências de busca e apreensão, foram
encontrados, no apartamento de FERNANDO AFFONSO COLLOR
DE MELLO em São Paulo (Rua dos Ingleses, n. 308, andar 7, Morro dos
Ingleses, São Paulo), documentos que indicam a atuação de Celso Manoel
Fachada na aquisição de um imóvel em São Paulo, por meio de uma
qffshore uruguaia, em favor do parlamentar, no ano de 2003 (Auto de
Apresentação e Apreensão, item 13, da Equipe SP-37, Item 21 e Relatório
de Análise de Material Apreendido n. 012/2015 - Ação Cautelar n.
3909/DF), o que sugere que tal advogado posteriormente auxiliou o
Senador na constltmçao fraudulenta da ÁGUA BRANCA
PARTICIPAÇÕES LTDA. no Brasil.
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FCL0700, adquirida em 2013, registrada em nome da ÁGUA

BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA., o Banco Bradesco

Financiamentos SIA informou que o pagamento da 13\ da 14a e

da 15a parcelas do financiamento de parte do preço do bem foi

feito por meio de compensação, através do Banco HSBC (fls.

675/676 da Ação Cautelar n. 3870/DF). Essa última instituição

financeira, por sua vez, esclareceu que o pagamento em questão,

no total de R$ 127.935,35 (cento e vinte e sete mil, novecentos e

trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), foi realizado, em 11

de maio de 2015, pelo escritório de advocacia SPENGLER E

PADILHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SIA (fls. 832/833 da

Ação Cautelar n. 3870/DF). O fato demonstra que o preço do

veículo não é de fato pago com recursos lícitos do próprio

FERNANDO COLLOR DE MELLO ou da empresa em nome

de quem o automóvel está registrado. Além disso, o Relatório de

Inteligência Financeira - RIF n. 18320 do Conselho de Controle

de Atividades Financeiras - COAF, em seu item 2.1, aponta que,

em 13 de maio de 2015, o mesmo escritório de advocacia

SPENGLER E PADILHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SIA,

sediado eITl Santa Catarina, efetuou duas transferências, UITlade

R$ 63.261,44 (sessenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais e

quarenta e quatro centavos) e outra de R$ 16.738,56 (dezesseis

mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos),

para uma conta pertencente ao Senador FERNANDO

AFFONSO COLLOR DE MELLO (conta n. 201, agência n.

4454, Itaú Unibanco), embora tenha havido menção ao nome de
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LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM, intermediário do

recebimento de propina destinada ao parlamentar, o que indica a

existência de uma relação de repasse de valores ilícitos entre todos

(Docs. 7 - RIF do COAF, anexos à cota de encaminhamento do

aditamento à denúncia).

Em relação ao Bentley de placa G]C0110, adquirido em 2013,

e à Range Rover de placa FC01102, adquirida em 2014, ambos

registrados em nome da ÁGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES

LTDA., o Laudo n. 1547/2015-INC/DITEC/DPF, em seu item

111.4,evidencia que o pagamento de parte significativa do preço

dos dois veículos foi feito por meio de transferências bancárias

que têm origem de fato em depósitos de valores em espécie,

tendo havido tentativa de ocultação da situação mediante uso de

contas bancárias de mera passagem dos recursos, pertencentes a

empresas de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO.

Por outro lado, a utilização de uma das empresas de fachada

operada por ALBERTO YOUSSEF, a PHISICAL COMÉRCIO

E IMPORTAÇÃO LTDA., para pagar parte do valor do primeiro

automóvel em questão, fato já mencionado na denúncia, restou

clara após a verificação de que foram apreendidos diversos

documentos relativos à movimentação financeira de tal pessoa

jurídica na sede da GFD INVESTIMENTOS LTDA., onde se

situava o escritório do doleiro (Docs. 5 - Documentos

apreendidos, anexos à cota de encaminhamento do aditamento à

denúncia). Além disso, detectou-se uma mensagem eletrônica, de

05 de junho de 2013, em que ALBERTO YOUSSEF, através da
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conta de e-mail poreleutilizada(paulogoia58@hotmail.com).

recebeu os dados bancários da PHISICAL COMÉRCIO E

IMPORTAÇÃO LTDA. (Does. 6 - E-mails, anexos à cota de

encaminhamento do aditamento à denúncia).

Em relação à Perrari de placa FFI0110, adquirida em 2011,

também registrada em nome da ÁGUA BRANCA

PARTICIPAÇÕES LTDA., informações encaminhadas pelo

Bradesco Financiamentos SI A evidenciam que praticamente a

totalidade do financiamento do veículo, no valor originário de R$

700.000,00 (setecentos mil reais), foi efetivamente paga pela TV

GAZETA DE ALAGOAS LTDA. e pela GAZETA DE

ALAGOAS LTDA. (fls. 924/958 da Ação Cautelar n. 3870/DF).

No esquema de lavagem de dinheiro de FERNANDO

AFFONSO COLLOR DE MELLO, essas duas últimas empresas

são exatamente as utilizadas para recebimento de depósitos em

valores em espécie de origem criminosa e para posterior aquisição

de bens de luxo, colocados em nome da ÁGUA BRANCA

PARTICIPAÇÕES LTDA., como tentativa de desfazer a

vinculação entra as coisas adquiridas e os recursos ilícitos usados

para comprá-las.

Em relação ao Porsche de placa OHB0758, adquirido em

2013, registrado em nome da empresa GM COMÉRCIO DE

COMBUSTÍVEIS LTDA., o vendedor do veículo, LUIZ

GUSTAVO MALTA DE ARAÚJO, ao ser ouvido, confirmou que

o automóvel foi alienado a FERNANDO AFFONSO COLLOR
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DE MELLO, embora tenha sido feito um contrato escrito no qual

consta como compradora a TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA.,

havendo ele asseverado, também, que parte do preço do

automóvel, no montante de R$ 100.000,00 (duzentos mil reais),

foi pago em valores em espécie, repassados por LUIS PEREIRA

DUARTE DE AMORIM, intermediário do recebimento de

propina destinada a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO (fls.582/590 do Inquérito n. 3883/DF).A utilização de

dinheiro em quantia significativa para a compra, a interposição da

TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA. e de LUIS PEREIRA

DUARTE DE AMORIM, bem como a manutenção do registro

do veículo em nome da empresa GM COMÉRCIO DE

COMBUSTÍVEIS LTDA., cujo quadro societário atualmente é

formado por pessoas sem aparente condições de administrá-la

(popularmente conhecidos como "laranjas"), demonstram a

intenção de ocultação de um elemento patrimonial angariado

com recursos de origem ilícita.

2.7) Novos elementos sobre diversos fatos narrados na

denúncia

As diligências de busca e apreensão realizadas em julho de

2015 e algumas providências adotadas pela Procuradoria-Geral da

República conduziram à reunião de outros documentos sobre

diversos fatos narrados na denúncia. Cumpre explicitar o reforço

probatório trazido por esses dados novos.

A atuação do Senador FERNANDO
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MELLO em relação a negócios no âmbito da BR

DISTRIBUIDORA ficou evidente com a apreensão de diversos

documentos a esse respeito em sua residência em BrasÍlia/D F

(SMLNMI, Trecho 10, s/n/, Conjunto 01, Casa 01), conforme

Auto de Apresentação e Apreensão, itens 26,27,28,29,32,33,34,

35, 37, 38, 39, 40, 53, 58, 59, 62 e 90, da Equipe DF-Ol e

Relatório de Análise de Material Apreendido n. 015/2015 - Ação

Cautelar n. 3909/DF. Merece destaque o item 62, que consiste em

um texto sobre uma disputa judicial entre uma rede de postos de

combustíveis e a Petrobras Distribuidora S/ A, na qual se

menciona a possibilidade de um acordo entre as partes, com o

repasse de valores a Brasília, o que sugere se tratar de propina.

Na sede da BR DISTRIBUIDORA, no Rio de Janeiro/RJ

(Avenida Henrique Valadares, n. 28, Centro Empresarial Senado,

Centro), nas sala JOSÉ ZONIS, foram encontradas mensagens

eletrônicas impressas, trocadas entre ele e funcionários da

sociedade de economia mista, inclusive com LUIZ CLAUDIO

CASEIRA SANCHES, sobre os negócios que renderam

vantagens indevidas a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO, especificamente sobre os contratos da Petrobras

Distribuidora S/ A com a DVBR - DERIVADOS DO BRASIL

S/ A e a UTC ENGENHARIA S/A (Auto de Apresentação e

Apreensão, item 02, da Equipe RJ-30 e Relatório de Análise de

Material Apreendido n. OS/2015 - Ação Cautelar n. 3909/DF).

Tais elementos indicam empenho dos envolvidos na concretização

dos negócios que geraram propina a FERNANDO AFFONSO
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COLLOR DE MELLO.

Na sede da principal empresa de CARLOS ALBERTO DE

OLIVEIRA SANTIAGO, a ASTER PETRÓLEO LTDA., em

São Paulo/SP (Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 2055, 19° andar,

Pinheiros), além da enorme quantidade de dinheiro em espécie,

fato mencionado na denúncia já apresentada, foram arrecadados

diversos documentos relativos à formação e possível dissolução da

sociedade entre a SETEE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E

PARTICIPAÇÕES LTDA. e a BTG ALPHA PARTICIPAÇÕES

LTDA. (posteriormente denominada PARTNERS ALPHA

PARTICIPAÇÕES LTDA.), a qual culminou na formação da

DVBR - DERIVADOS DO BRASIL S/A (Auto de

Apresentação e Apreensão, itens 35, 47e 50, da Equipe SP-42 e

Relatório de Análise de Material Apreendido n. 04/2015 - Ação

Cautelar n. 3909/DF), evidenciando vinculação entre as empresas.

No local, foram apreendidos, ainda, documentos referentes à

empresa AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS LTDA., também

pertencente a CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

SANTIAGO (Auto de Apresentação e Apreensão, itens 01, 34,43,

44, da Equipe SP-42 e Relatório de Análise de Material

Apreendido n. 04/2015 - Ação Cautelar n. 3909/DF).

Documentos sobre essa mesma empresa foram encontrados na

residência de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO

em Brasília/DF (Auto de Apresentação e Apreensão, item 91, da

Equipe DF-01 e Relatório de Análise de Material Apreendido n.

015/2015 - Ação Cautelar n. 3909/DF), o que indica rela ão
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entre ambos. Em outro endereço de CARLOS ALBERTO DE

OLIVEIRA SANTIAGO em São Paulo/SP (Rua Dr. Fernandes

Coelho, n. 64, 4° andar, Pinheiros) foram encontrados documentos

e mensagens eletrônicas relativos ao contrato celebrado entre a

DVBR DERIVADOS DO BRASIL S/A e a BR

DISTRIBUIDORA (Auto de Apresentação e Apreensão, item 01,

da Equipe SP-41 e Relatório de Análise de Material Apreendido

n. 010/2015 - Ação Cautelar n. 3909/DF), demonstrando que o

empresário efetivamente cuidava do assunto.

Na residência de LUIS PEREIRA DUARTE DE

AMORIM em Maceió/ AL (Condomínio Aldebaran, Quadra M,

05, tabuleiro dos Martins), foram apreendidos documentos sobre

movimentação financeira da TV GAZETA DE ALAGOAS

LTDA., inclusive com transferências ao Senador FERNANDO

AFFONS COLLOR DE MELLO, bem como um telefone móvel

cuja análise revelou troca de mensagens referentes a veículos do

parlamentar, ficando evidente que despesas a esse respeito são

pagas por meio da empresa em questão, havendo inclusive fotos de

comprovantes de transferências bancárias (Auto de Apresentação e

Apreensão, itens 01 e 03, da Equipe AL-12, Relatório de Análise

de Material Apreendido n. 07/2015 e Relatório de Análise de

Material Apreendido n. 07/2015 - Ação Cautelar n. 3909/DF).

Na sede da GAZETA DE ALAGOAS LTDA. (Rua Saldanha da

Gama, s/n., Maceió/ AL), na sala de LUIS PEREIRA DUARTE

DE AMORIM, foi apreendido um computador que continha

diversos arquivos com movimentação financeira relacionada o

50 de 184



PGR-------_._._----_ ..._._ ..•....•

Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO,

inclusive boletos de pagamento de parcelas de financiamento de

veículos registrados em nome da ÁGUA BRANCA

PARTICIPAÇÕES LTDA. (Auto de Apresentação e Apreensão,

item 01, da Equipe AL-13 e Relatório de Análise de Material

Apreendido n. 036/2015 - Ação Cautelar n. 3909/DF). Os

elementos em questão revelam a atuação de LUIS PEREIRA

DUARTE DE AMORIM em favor dos interesses financeiros de

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO.

Na residência de CLEVERTON MELO DA COSTA em

Marechal Deodoro/ AL (Loteamento Trevo do Francês, Rua Águas

Claras, Quadra P, n. 13, Francês), além de envelopes para depósitos

bancários de dinheiro, o que já foi mencionado na denúncia

oferecida, restou apreendida uma autorização do grupo

empresarial de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO para que CLEVERTON MELO DA COSTA despache

mercadorias em nome das empresas correspondentes (Auto de

Apresentação e Apreensão, item 10, da Equipe AL-14 e Relatório

de Análise de Material Apreendido n. 06/2015 - Ação Cautelar n.

3909/DF). Trata-se de mais um elemento a evidenciar que ele

efetivamente presta serviços particulares para o Senador, não

exercendo suas atribuições funcionais de assessor parlamentar, o

que o caracteriza como "funcionário fantasma". Na residência de

FERNANDO ANTONIO DA SILVA TIAGO em Marechal

Deodoro/ AL (Rodovial AL 101, Residencial Mares do Sul, 60,A,

Massagueira), foram apreendidos telefones móveis
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revelou diversos telefonemas para pessoas vinculadas à TV

GAZETA DE ALAGOAS LTDA., para CLEVERTON MELO

DA COSTA, para FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO e para residências do parlamentar (Auto de Apresentação

e Apreensão, item 01, da Equipe AL-15 e Relatórios de Análise de

Material Apreendido n. 030/2015 e Relatório de Análise n.

19/2016 - Ação Cautelar n. 3909/DF), o que evidencia que

FERNANDO ANTONIO DA SILVA TIAGO efetivamente

presta serviços particulares para o Senador, não exercendo suas

atribuições funcionais de assessor parlamentar, o que o caracteriza

como "funcionário fantasma". Por outro lado, ao serem ouvidos

na investigação, CLEVERTON MELO DA COSTA e

FERNANDO ANTONIO DA SILVA TIAGO afirmaram

trabalhar no escritório político de FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO em Maceió/ AL, atendendo telefonemas

(fls.591/494 e 595/598 do Inquérito n. 3883/DF). No entanto, a

Procuradoria-Geral da República obteve os registros de acesso ao

prédio, entre 2010 e 2015, não tendo sido cadastrada nenhuma

visita dos dois ao local nesse período (Does. 9 - Documentos

relativos ao escritório político, anexos à cota de encaminhamento

do aditamento à denúncia). É certo ser possível que os supostos

assessores entrassem pela garagem em veículos próprios, sem se

cadastrar na portaria, todavia, pelo menos em relação a

FERNANDO ANTONIO DA SILVA TIAGO não existe

nenhum automóvel a ele relacionado com autorização de acesso.7

7 De acordo com informações constantes da página eletrônica do Senado
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Os veículos de luxo de FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO foram arrecadados durante as diligências

de busca e apreensão. A Lamborghini, a Perrari e o Porsche foram

apreendidos na residência do Senador em Brasília/DF (SMLNMI,

Trecho 10, s/n/, Conjunto 01, Casa 01), conforme Auto de

Apreensão de Veículos, itens 01,02 e 03, da Equipe DF-Ol - Ação

Cautelar n. 3909/DE O Bentley e a Range Rover foram

apreendidos na residência do parlamentar em São Paulo/DF (Rua

dos Ingleses, n. 308, andar 7, Morro dos Ingleses, São Paulo),

conforme Auto de Apreensão de Veículos, itens 01 e 02, da Equipe

SP-37 - Ação Cautelar n. 3909/DE Nenhum estava na sede da

pessoa jurídica em nome de quem estão registrados, a ÁGUA

BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA., até porque a empresa não

tem existência fisica. Todos os automóveis restaram devidamente

periciados (Laudos n. 864/2015-SR/DPF/DF, n. 865/2015-

SR/DPF/DF, n. 866/2015-SR/DPF/DF, n. 3180/2015-

NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP e n. 3180/2015-

NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP - Ação Cautelar n. 3909/DF).

Na residência de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO em Brasília/DF (SMLNMI, Trecho 10, s/n/, Conjunto

01, Casa 01), também foi apreendida uma via da solicitação de

estorno de créditos decorrentes de depósitos em dinheiro, dirigida

Federal, CLEVERTON MELO DA COSTA e FERNANDO
ANTONIO DA SILVA TIAGO ocupam, respectivamente, os cargos
comissionados de Ajudante Parlamentar Sênior e Ajudante Parlamentar
Intermediário (Does. 1 - Inquérito 3990 e relação de assessores,anexos à
cota de encaminhamento do aditamento à denúncia).
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ao Itaú Unibanco, por meio da qual o parlamentar procurava, em

agosto de 2014, evitar a deflagração de apuração sobre os fatos

(Auto de Apresentação e Apreensão, item 140, da Equipe DF-Oi e

Relatório de Análise de Material Apreendido n. 015/2015 - Ação

Cautelar n. 3990/DF). A denúncia oferecida já havia mencionado

que uma via desse documento tinha sido apreendida na residência

do parlamentar em Maceió/ AL (Avenida Álvaro de Otacílio, n.

3749, apartamento 602, Jatiúca), conforme Auto de Apresentação

e Apreensão, item 09, da Equipe AL-ll e Relatório de Análise de

Material Apreendido n. 09/2015 - Ação Cautelar n. 3990/DE A

existência de duas vias do documento indica a importância que o

Senador atribuía a essa tentativa de impedir a instauração de

investigação. A propósito, como mais um elemento que aponta no

sentido da preocupação do parlamentar com o assunto, revelando

também sua intenção e expectativa de evitar a apuração dos fatos,

tem-se que, em sua residência em Brasília/DF, restou apreendido

um telefone móvel cuja análise revelou uma conversa, mantida no

início de 2015, através de aplicativo de mensagens instantâneas,

por meio da qual o então membro do Conselho Nacional do

Ministério Público - CNMp' LUIZ MOREIRA GOMES

JUNIOR, interessado em angariar o apoio de FERNANDO

AFFONSO COLLOR DE MELLO para conseguir uma vaga de

Ministro do Supremo Tribunal Federal, repassa informação que na

época era sigilosa no âmbito da Procuradoria-Geral da República,

afirmando: "Lamentavelmente será instaurado inquérito judicial" (Auto

de Apresentação e Apreensão, itens 17
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Relatório de Análise de Material Apreendido n. 013/2015 - Ação

Cautelar n. 3909/DF). 8

Tais considerações complementam a narrativa constante da

denúncia. Dessa forma, o relato da peça acusatória se aproxima

mais da realidade dos fatos e das provas, propiciando uma melhor

compreensão da situação.

3) Narração de fatos novos praticados pelos

envolvidos

o desenvolvimento das investigações revelou outros fatos re-

lacionados ao caso, os quais não foram tratados na denúncia já ofe-

recida. A formulação de uma acusação mais completa recomenda

que tais situações sejam incluídas no âmbito da pretensão punitiva.

3.1) Cobrança e recebimento de propina de FER-

NANDO ANTONIO SOARES FALCÃO

FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, conhecido

como FERNANDO BAIANO, de acordo com as investigações

8 Além de contar com o apoio do Senador FERNANDO AFFONSO
COLLOR DE MELLO no âmbito político, LUIZ MOREIRA GOMES
JUNIOR se valia da aproximação com o parlamentar também para fazer
incursões e sondagens em relação a ministros do Supremo Tribunal
Federal: "Hoje estive em uma cerimônia no MP do Rio com o Ministro Marco
Aurélio. Me identifiquei como um grande amigo seu."; "Uma consulta: em caso de
indicação, o Ministro Marco Aurélio se posicionaria favoravelmente?"; "O Ministro
Celso de Mello se aposentará em novembro. Conto com seu apoio?" (Auto de
Apresentação e Apreensão, itens 17 e 43, da Equipe DF-Oi e Relatório de
Análise de Material Apreendido n. 013/2015 - Ação Cautelar n.
3909/DF).
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da Operação Lava Jato, era operador do recebimento e repasse de

propinas na sociedade de economia mista federal Petróleo

Brasileiro SI A - PETROBRAS, especialmente na área da

Diretoria Internacional. N o entanto, episodicamente, ele

representava interesses de determinadas empresas na BR

DISTRIBUIDORA.

Uma das empresas CUJos interesses FERNANDO

ANTONIO FACÃO SOARES representava - tendo inclusive

integrado seu quadro societário perante a BR

DISTRIBUIDORA era a FTC CARDS PROCESSAMENTO

E SERVIÇOS DE FIDELIZAÇÃO LTDA., de propriedade de

ARIE HALPERN. Em janeiro de 2011, a Petrobras Distribuidora

SI A, no âmbito da Diretoria de Redes de Postos de Serviço, na

época ocupada por LUIZ CLAUDIO CASEIRA SANCHES, e

da Diretoria Financeira e de Serviços, então titularizada por

NESTOR CUNAT CERVERÓ, com base em inexigibilidade de

licitação, celebrou contratos de gestão de pagamentos e programa

de milhagens com a empresa CTF TECHNOLOGIES DO

BRASIL LTDA., também pertencente a ARIE HALPERN. Em

setembro de 2011, a CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL

LTDA., com a concordância da BR DISTRIBUIDORA, cedeu

os contratos em questão para outra empresa do mesmo grupo, a

CTF CARD PROCESSAMENTO E SERVIÇO DE

FIDELIZAÇÃO LTDA., que em abril de 2012 passou a

denominar-se FTC CARDS PROCESSAMENTO E

SERVIÇOS DE FIDELIZAÇÃO LTDA. (mídia de fls. 181/182
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do Inquérito n. 4167/DF)

Em seu Termo de Colaboração n. 16, FERNANDO

ANTONIO FALCÃO SOARES relatou que, com base nos

contratos celebrados entre a FTC CARDS PROCESSAMENTO

E SERVIÇOS DE FIDELIZAÇÃO LTDA. e a BR

DISTRIBUIDORA, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE

LEONI RAMOS, agindo em nome de FERNANDO

AFFONSO COLLOR DE MELLO, cobrou-lhe o repasse de

vantagem pecuniária indevida. FERNANDO ANTONIO

FALCÃO SOARES afirmou que, em razão da pressão, acabou

pagando propina no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de

reais), entre 2011 e 2012, em favor do parlamentar, por

intermédio de seu "operador particular":

"QUE a FTC CARDS foi uma empresa em que o depoen-
te foi sócio; QUE o depoente já conhecia a pessoa de ARIE
HALPERN e, em determinado momento, por volta de final
de 2009 acredita, ele falou ao depoente sobre um negócio
que ele estava desenvolvendo junto à BR DISTRIBUIDO-
RA; QUE ARIE HALPERN já tinha negócios com a BR
DISTRIBUIDORA há aproximadamente dez anos; (...)
QUE ARIE HALPERN estava muito interessado em entrar
na área de gestão de pagamentos e de cartões de milhagens;
QUE ARIE HALPERN sabia que o contrato da empresa
que alugava as máquinas de cartão de crédito na BR DIS-
TRIBUIDORA iria expirar; QUE ARIE HALPERN tinha
muitos contatos na BR DISTRIBUIDORA e, ademais, ti-
nha bastante conhecimento na área de tecnologia; QUE a
ideia de ARIE HALPERN era entrar nessa concorrência
para as máquinas de cartão e, a partir daí, implantar o sistema
de milhagem; QUE o depoente achou o negócio interessan-
te e propôs uma sociedade com ele, o que foi aceito; QUE o
depoente entrou com 20% da sociedade, apenas com capital;
QUE começaram a desenvolver o negócio e houve várias
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reuniões com o pessoal da área técnica da BR DISTRIBUI-
DORA; QUE acredita que a parte das máquinas de cartão
era da Diretoria de Postos - pois as máquinas eram nos pos-
tos - e, além disso, tinha uma participação da Diretoria Fi-
nanceira - pois havia a parte dos recebimentos dos cartões
de créditos; (...) QUE a empresa do depoente acabou ga-
nhando a concorrência; QUE depois ter ganhado a concor-
rência e assinado o contrato, o depoente foi procurado por
uma pessoa, querendo tratar de um assunto da BR DISTRI-
BUIDORA; QUE tal pessoa se chamava PAULO PANICO;
QUE mostrada a foto em anexo, reconhece tal pessoa como
sendo, sem sombra de dúvidas, a pessoa de PAULO PANI-
CO mencionada; QUE não sabe como tal pessoa encontrou
ou soube do depoente; QUE se reuniram no escritório do
depoente no Rio de Janeiro; QUE na reunião PAULO PA-
NICO se apresentou como um empresário que cuidava dos
interesses de um grupo político liderado pelo senador FER-
NANDO COLLOR; QUE, então, PAULO PANICO disse
que tinha conhecimento do contrato do depoente junto à
BR DISTRIBUIDORA e que tal contrato estava sob a su-
pervisão de uma Diretoria que era de responsabilidade do
grupo deles; QUE a Diretoria a que ele se referia era a Dire-
toria de Redes de Postos e Serviços do Diretor LUIZ
CLÁUDIO CASEIRA SANCHES; QUE PAULO PANI-
CO afirmou que precisava de uma ajuda financeira para o
referido grupo político; QUE não falou em valores; QUE o
depoente disse a PAULO PANICO que havia vencido o
contrato e que não sabia, ainda, quanto iriam ganhar no
contrato e que seria muito dificil acertar valores naquele
momento; QUE, ademais, o depoente tinha um sócio e não
se sentia confortável em tratar do tema sem consultá-lo;
QUE PAULO PANICO disse que seria importante para a
empresa do depoente ter o apoio do grupo político que ele
representava; QUE PAULO PANICO, além de se apresentar
como operador do grupo político de FERNANDO COL-
LOR, demonstrava ter conhecimento sobre o contrato do
depoente com a BR DISTRIBUIDORA; QUE questiona-
do se houve menção ao nome de outro político que não
FERNANDO COLLOR, respondeu que não; QUE em
geral falavam que havia outros políticos que participavam do
referido grupo, mas nunca se comentou com o depoente
quais seriam; QUE o depoente disse a PAULO PANICO
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que havia sido pego de surpresa e que não havia nenhum
compromisso inicial de pagar vantagens para ninguém, além
do fato de o contrato estar ainda no início; QUE o depoen-
te disse que iria falar com seu sócio e retornaria a PAULO
PANICO; QUE o depoente, em seguida, procurou NES-
TOR CERVERÓ para questionar sobre PAULO PANICO;
QUE NESTOR CERVERÓ confirmou ao depoente que
PAULO PANICO era realmente operador do grupo políti-
co de FERNANDO COLLOR DE MELLO; QUE, após o
depoente indagar CERVERÓ o que deveria fazer, este últi-
mo orientou o depoente a "conversar" com PAULO PANI-
CO; QUE o depoente, então, procurou seu sócio ARIE
HALPERN e contou o que havia acontecido; QUE ARIE
HALPERN não concordou em fazer qualquer tipo de
"acerto", pois os sócios dele na empresa eram investidores
canadenses e que a empresa tinha os balanços auditados, não
tendo como justificar tais pagamentos; QUE, ademais, ale-
gou que tinham ganhado o contrato sem qualquer ajuda
deste grupo; QUE ARIE HALPERN tem residência entre
Brasil, Suíça e talvez Nova Iorque; QUE o depoente conver-
sou novamente com PAULO PANICO, no escritório do
depoente, e explicou que não seria possível o pagamento de
qualquer valor, apontando as razões que seu sócio havia le-
vantado; QUE PAULO PANICO disse que, caso mudasse de
ideia, deveria procurá-lo; QUE o depoente não voltou a
procurá-lo; QUE depois a empresa do depoente passou a ter
algumas dificuldades na execução do referido contrato, em-
bora não se recorde especificamente dos detalhes, até mesmo
porque era o sócio do depoente e o cunhado do depoente,
ARMANDO FURLAN JUNIOR, quem atuava à frente
desta empresa; QUE não logrou resolver tais problemas pelos
trâmites normais; QUE o depoente, diante de tais dificulda-
des, procurou NESTOR CERVERÓ e este último disse que
não tinha qualquer relação com isto; QUE CERVERÓ afir-
mou que os problemas vinham do setor logístico, da Direto-
ria de Postos; QUE a percepção do depoente à época era
que estavam "criando dificuldades para vender facilidades";
QUE, por isto, o depoente procurou PAULO PANICO e
relatou sobre os problemas; QUE PAULO PANICO disse
ao depoente que eram justamente tais problemas que ele po-
deria ter ajudado a resolver; QUE o depoente pediu a PAU-
LO PANICO para tentar resolver tais problemas e que, assim ;-
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que as coisas caminhassem, marcariam nova reunião para fa-
zer o acerto; QUE o depoente queria verificar se realmente
os problemas iriam se solucionar antes de efetuar qualquer
pagamento; QUE o depoente continuou a trabalhar para
executar o contrato e "as coisas realmente começaram a
acontecer e a andar"; QUE, no entanto, PAULO PANICO
desapareceu; QUE, inclusive, comentou com NESTOR
CERVERÓ em uma de suas conversas sobre o que havia
acontecido; QUE, então, NESTOR CERVERÓ comentou
com o depoente que havia ouvido, no âmbito da BR DIS-
TRIBUIDORA, que houvera um desentendimento entre
PAULO PANICO e o grupo político que ele representava;
QUE, por isto, PAULO PANICO não operava mais na BR
DISTRIBUIDORA representando o grupo de FERNAN-
DO COLLOR DE MELLO; QUE acredita que tal conver-
sa com CERVERÓ tenha ocorrido no final de 2010 e início
de 2011; QUE o contrato continuou a ser executado; QUE
em 2011 o depoente foi procurado por PEDRO PAULO
LEONI RAMOS; QUE o depoente já o conhecia de outra
oportunidade, conforme já relatado em outro termo de de-
poimento; QUE se reuniu com PEDRO PAULO LEONI
RAMOS, acreditando que tenha sido no Copacabana Palace,
no RJ; QUE PEDRO PAULO LEONI RAMOS disse
ao depoente que era ele quem havia substituído
PAULO PANICO e que ele (PEDRO PAULO) passou
a ser o operador do senador FERNANDO COLLOR
DE MELLO na BR DISTRIBUIDORA; QUE PE-
DRO PAULO LEONI RAMOS confirmou ao depo-
ente que as diretorias de SANCHES e ZONIS eram
indicação de FERNANDO COLLOR DE MELLO,
além da Presidência; QUE já sabia disso por PAULO
PANICO e pelo próprio NESTOR CERVERÓ; (...)
QUE PEDRO PAULO começou a tratar sobre o contrato
do depoente na BR DISTRIBUIDORA e informou que
sabia das tratativas do depoente com PAULO PANICO e
que estava ali para concluir o que havia sido iniciado; QUE
o depoente deu as mesmas explicações para PEDRO PAU-
LO que tinham sido apresentadas para PAULO PANICO;
QUE PEDRO PAULO disse que já sabia que o depoente
tinha ficado de acertar um pagamento em razão do contrato
com a BR DISTRIBUIDORA, em razão da ajuda do gru-
po político no desenrolar dos problemas surgidos; QUE op
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depoente disse a PEDRO PAULO que iria falar com seu só-
cio; QUE mais uma vez seu sócio foi contra e disse que, in-
clusive, conhecia PEDRO PAULO LEONI RAMOS; QUE
o depoente procurou NESTOR CERVERÓ e relatou o
que havia ocorrido; QUE NESTOR CERVERÓ disse que
iria ver o que poderia fazer para ajudá-lo e lhe daria um re-
torno; (...) QUE posteriormente PEDRO PAULO LEONI
RAMOS ligou ao depoente e pediu para se encontrarem,
novamente no Copacabana Palace; QUE acredita que este
encontro ainda tenha sido em 2011; QUE PEDRO PAU-
LO conversou com o depoente e disse que, embora
compreendesse os motivos do depoente, ele (PEDRO
PAULO) precisava "mostrar serviço" para o grupo
político, pois ele estava chegando naquele momento;
QUE, então, após discutirem, se chegou ao valor de
R$ 1 milhão de reais a ser pago pelo depoente; QUE
ficaram de acertar a forma de operacionalização destes valo-
res posteriormente, pois o depoente não tinha se programa-
do para tal pagamento; QUE o depoente colocou seu sócio
ARIE HALPERN a par do ocorrido, mas este último nova-
mente foi contra e disse que não poderia retirar dinheiro da
empresa para fazer tal pagamento; QUE o depoente, então,
disse que, como havia sido uma decisão sua, iria assumir tal
pagamento; QUE o depoente tentou "empurrar com a bar-
riga" algum tempo e foi procurado diversas vezes por PE-
DRO PAULO LEONI RAMOS; QUE, inclusive, neste Ín-
terim, PEDRO PAULO chegou a procurar ARIE HAL-
PERN, para receber os valores; QUE ARIE se negou a pa-
gar e disse ao depoente, após informar que fora procurado
pelo PEDRO PAULO, que o próprio depoente deveria re-
solver aquela situação; QUE, porém, PEDRO PAULO LE-
ONI RAMOS começou a pressionar bastante, dizendo que
havia se comprometido e que não poderia mais esperar;
QUE, no entanto, PEDRO PAULO foi sempre bastante
educado; QUE, então, os pagamentos se iniciaram,
acreditando que ainda em 2011 ou início de 2012, e
continuaram até 2012; QUE todos os pagamentos fo-
ram operacionalizados por intermédio de ALBERTO
YOUSSEF; QUE foi o próprio PEDRO PAULO
quem indicou ALBERTO YOUSSEF para receber os
valores que lhe eram devidos; QUE os valores foram
pagos em espécie, para emissários de ALBERTO 4
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YOUSSEF, que retiraram os valores no escritório do
depoente no Rio de Janeiro; QUE acredita que todas
as vezes tenha sido JAYME CARECA quem retirou
tais valores; QUE acredita que o valor total tenha sido
pago em cinco parcelas, todas em espécie; QUE questionado
de onde retirou os valores para tal pagamento, acredita que
tenha sido das contas no exterior do depoente, por intermé-
dio de DIEGO CANDOLO; (...)" (fls.02/10 do Inquérito
n.4167/DF).
O fato restouconfirmado por NESTOR CUNAT CER-

VERÓ, em seuTermo de Colaboração n.33 (fls.193/195 do In-
quérito n. 4167/DF) A BR DISTRIBUIDORA encaminhou
cópia dos contratoscelebradoscom a CTF TECHNOLOGIES
DO BRASIL LTDA. (posteriormenteFTC CARDS PROCES-
SAMENTO E SERVIÇOS DE FIDELIZAÇÃO LTDA.), bem
como os registrosde acessoaosprédiosda sociedadede economia
mistapor partede FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOA-
RES (06/07/2011, 14/06/2012, 24/06/2013), de ARIE HAL-
PERN (06/01/2010, 08/01/2010, 28/01/2010, 11/02/2010,
10/03/2010, 12/03/2010,30/03/2010, 19/03/2010,05/04/2010,
14/04/2010,05/05/2010, 12/05/2010, 14/05/2010,09/06/2010,
23/06/2010,01/07/2010,21/07/2010,22/07/2010,27/07/2010,
29/07/2010,30/07/2010,05/08/2010,06/08/2010, 16/08/2010,
18/08/2010,19/08/2010 25/08/2010,30/08/2010,03/09/2010,
22/09/2010,23/09/2010,30/09/2010,06/10/2010, 19/10/2010,
20/10/2010,27/10/2010, 10/11/2010, 12/11/2010,22/11/2010,
29/11/2010,09/12/2010,21/12/2010, 18/02/2011,02/03/2011,
04/03/2011,10/03/2011, 15/03/2011,04/04/2011, 15/04/2011,
04/05/2011,09/05/2011,10/05/2011'26/05/2011'27/05/2~
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07/06/2011,10/06/2011, 13/06/2011, 17/06/2011,22/06/2011,

30/06/2011, 11/07/2011, 18/07/2011,27/07/2011,23/08/2011,

03/02/2012, 04/02/2012, 16/03/2012, 02/10/2014) e de

PAULO EDUARDO GRASSESCHI PANICO (20/02/2013),

conforme mídias constantes das fls. 181/184 do Inquérito n.

4167/DF e das fls. 174, 178 e 180 do Inquérito n. 4166/DE

PAULO EDUARDO GRASSESCHI PANICO iniciou os

contatos para solicitação de propina a FERNANDO ANTONIO

FALCÃO SOARES, em nome de FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO. Em diligência de busca e apreensão na

residência de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO

em Maceió/ AL (AvenidaÁlvaro de Otacílio, n. 3749, apartamento

602, ]atiúca), foi arrecadado um telefone móvel cuja análise reve-

lou telefonemas, no ano de 2009, efetuados para uma pessoa regis-

trada na agenda como "Paulo Pan" (16-9157.1440), tratando-se

exatamente de PAULO EDUARDO GRASSESSCHI PANICO.

De fato, na mesma época, ocorreu o envio de mensagem cifrada

de tal indivíduo a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO ("Boa noite) amigo. Os arquivo foram entregues. Abs. PP"), a

qual possivelmente corresponde a aviso de repasse de vantagens

indevidas, indicando que a pessoa em questão efetivamente atuava

como operador de propina do parlamentar (Auto de Apresentação

e Apreensão, item 13, da Equipe AL-11 e Relatório de Análise de

Material Apreendido n. 28/2015 - Ação Cautelar n. 3909/DF).
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Ademais, conforme narrado no item 2.3 do presente adita-

mento, de fato houve repasses de ALBERTOYOUSSEF, por meio

de JAYME ALVES DE OLIVEIRA FILHO, a PEDRO PAULO

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, no ano de 2012, no to-

tal de R$ 1.464.270,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta

e quatro mil, duzentos e setenta reais), como narrado por

FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES. Isso evidencia

que de fato houve o pagamento da propina no caso. PEDRO

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS agiu, como

sempre, na condição de operador da cobrança, do recebimento e

repasse de vantagens indevidas a FERNANDO AFFONSO COL-

LOR DE MELLO.

Outras duas empresas cujos interesses FERNANDO ANTO-

NIO FALCÃO SOARES representou perante a BR DISTRI-

BUIDORA foram a ECMAN ENGENHARIA SI A e a

JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. Ele ten-

tou viabilizar a contratação dessas empreiteiras, em sociedade com

um fundo de investimentos, para construção e locação ou leasing

do armazém de produtos químicos da Petrobras Distribuidora SI A

em MacaélRJ, entre os anos de 2012 e 2013. O negócio seria rea-

lizado no âmbito da Diretoria de Operações e Logística, então

ocupada por JOSÉ ZONIS, e da Diretoria Financeira e de Servi-

ços, titularizada por NESTOR CUNAT CERVERÓ.

Nessa época, a BR DISTRIBUIDORA tentou deixar de fa-

zer contratos tradicionais de construção de suas obras, principal-
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mente de bases de distribuição de combustíveis. Procurou adotar

novo modelo de contratação, mediante construção e locação ou

leasing dos empreendimentos. A nova formatação chegou a ser

adotada em relação à Base de Distribuição de Combustíveis de

Rondonópolis/MT, cujo contrato foi direcionado para um fundo

de investimentos ligado, não por acaso, a PEDRO PAULO BER-

GAMASCHI DE LEONI RAMOS. Inclusive, em busca e apreen-

são realizada em fase inicial da Operação Lava jato, foram

arrecadadas na sede da principal empresa do "operador particular"

de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, a GPI

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SI A, várias minutas do

instrumento contratual em questão (Does. 5 - Documentos

apreendidos, anexos à cota de encaminhamento do aditamento a

denúncia).9

Com relação ao armazém de produtos químicos da BR DIS-

TRIBUIDORA em Macaé/RJ, o novo formato de contrato, de

construção e locação ou leasing acabou sendo abandonado. A Pe-

trobras Distribuidora SI A encaminhou documentos sobre a con-

tratação da construção pura e simples da obra, perante a empresa

EXCENGE - EXCELÊNCIA EM ENGENHARIA SI A (mídias

constantes das fls. 149/157, 174, 178 e 180 do Inquérito n.

4166/DE).

9 Os documentos apreendidos na GPI PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS SI A constam do Processo n. 5049557-
14.2013.404.7000. A parte dos autos em que estão os documentos em
referência foi gravada em núdia anexada à cota de encaminhamento do
aditamento à denúncia.
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No entanto, FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES

fez diversas gestões junto à BR DISTRIBUIDORA para viabili-

zar que, primeiramente a ECMAN ENGENHARIA SI A e poste-

riormente a JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

LTDA., em sociedade com um fundo de investimentos, fossem

contratadas para a construção e locação ou leasing do armazém de

produtos químicos da Petrobras Distribuidora SI A em Macaé/RJ.

Nesse contexto, mais uma vez, PEDRO PAULO BERGAMAS-

CHI DE LEONI RAMOS, agindo em nome de FERNANDO

AFFONSO COLLOR DE MELLO, cobrou-lhe o repasse de

vantagem pecuniária indevida.

Em seu Termo de Colaboração n. 12, FERNANDO ANTO-

NIO FALCÃO SOARES ressaltou que o "operador particular" do

Senador, atuando no interesse do parlamentar, em 2013, solicitou

R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de propina para que

FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES pudesse viabilizar

os contratos para as empresas que ele representava perante a BR

DISTRBUIDORA, notadamente a JARAGUÁ EQUIPAMEN-

TOS INDUSTRIAIS LTDA., no caso:10

"QUE entre o final de 2012 e o início de 2013 o depoente
tomou conhecimento de que a BR DISTRIBUIDORA
havia começado uma política de desinvestimento; QUE a

10 FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, em seu termo de
colaboração, refere-se equivocadamente ao armazém de produtos químicos
como se se tratasse de uma base de distribuição de combustíveis, em
Macaé/RJ. A diferenciação correta entre as bases de distribuição de
combustíveis e o armazém de produtos qmmICos da BR
DISTRIBUIDORA foi feita por NESTOR CUNAT CERVERÓ em seu
Termo de Colaboração n. 8-22 (fls.184/187 do Inquérito n. 4166/DF). /
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BR DISTRIBUIDORA passou a reduzir seus ativos, medi-
ante diminuição ou terceirização de alguns investimentos;
QUE, nesse contexto, a BR DISTRIBUIDORA iria con-
tratar a construção de bases de distribuição de combustível
mediante locação desses equipamentos à empresa construto-
ra; QUE seria feita uma espécie de concessão das bases de
distribuição às empresas construtoras, por cerca de vinte
anos, voltando a base de distribuição de combustível, ao final
desse prazo, à BR DISTRIBUIDORA; QUE tomou co-
nhecimento desse tipo de negócio por meio da empresa
ECMAN ENGENHARIA; QUE tinha contato na empresa
ECMAN ENGENHARIA com dois sócios, sendo um deles
conhecido como TEO e o outro de nome ANDRÉ; QUE,
questionado se ANDRÉ poderia ser ANDRÉ JOAQUIM
DE CARVALHO, o depoente respondeu que sim, pois o
conhecia como ANDRÉ CARVALHO; QUE, mostrada a
fotografia de ANDRÉ JOAQUIM DE CARVALHO, em
anexo, o depoente tem certeza de que se trata da pessoa re-
ferida; QUE, mostrada a lista de sócios da ECMAN ENGE-
NHARIA, em anexo, o depoente identificou o sócio TEO
como sendo a pessoa de ERNESTO MATTOS SIMÕES;
QUE, mostrada a fotografia de ERNESTO MATTOS
SIMÕES, em anexo, o depoente tem certeza de que se trata
da pessoa referida; QUE os sócios da ECMAN sabiam que o
depoente na época tinha "entrada" na PETROBRAS, em-
bora não tenha certeza se eles sabiam da relação de proximi-
dade do depoente com NESTOR CERVERÓ, Diretor Fi-
nanceiro da BR DISTRIBUIDORA; QUE os sócios da
ECMAN ENGENHARIA perguntaram ao depoente se ele
sabia do assunto relativo à construção e locação de bases de
distribuição de combustível; QUE o depoente disse que não,
mas que iria se informar sobre o tema perante NESTOR
CERVERÓ; QUE NESTOR CERVERÓ informou ao de-
poente que existiam cerca de quatro ou cinco bases de dis-
tribuição de combustível que seriam inicialmente concedi-
das nesses termos; QUE o depoente perguntou a NESTOR
CERVERÓ se existia espaço para o depoente entrar nesse
negócio com um grupo que o havia procurado; QUE NES-
TOR CERVERÓ disse ao depoente que a primeira base de
distribuição de combustíveis, situada em Rondonópolis/MT,
já estava em andamento, com um grupo liderado por PE-
DRO PAULOLEONIRAMOS;QUEo depoenteper-/
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guntou a NESTOR CERVERÓ quais seriam os próximos
projetos; QUE NESTOR CERVERÓ disse que a próxima
base de distribuição de combustíveis a ser concedida e cons-
truída seria situada em Macaé/R]; QUE, pelo que o depo-
ente se recorda, não havia licitação para concessão e constru-
ção das bases de distribuição de combustível; QUE existia
uma negociação direta entre a BR DISTRIBUIDORA e os
fundos de investimentos constituídos pelas empresas interes-
sadas no negócio; QUE não tem conhecimento se havia di-
vulgação ampla desse tipo de negócio no mercado; QUE a
BR DISTRIBUIDORA contratava o fundo de investimen-
to que apresentasse proposta de menor valor do aluguel da
base de distribuição de combustíveis; QUE NESTOR CER-
VERÓ explicou ao depoente que o negócio envolvia duas
diretorias da BR DISTRIBUIDORA, a Diretoria Financei-
ra, ocupada por NESTOR CERVERÓ, e a Diretoria de
Operações e Logística, ocupada por pessoa da qual o depo-
ente não se recorda; QUE se recorda, porém, que o Diretor
de Operações e Logística era de indicação do Senador FER-
NANDo COLLOR DE MELLO; QUE o depoente per-
guntou a NESTOR CERVERÓ se havia espaço para o de-
poente desenvolver esse negócio; QUE NESTOR CERVE-
RÓ disse que sim; QUE o depoente disse a NESTOR
CERVERÓ que iria entrar em contato sobre o assunto com
o grupo que o havia procurado; QUE o depoente entrou
em contato com os sócios da ECMAN ENGENHARIA,
tendo explicado a eles a situação; QUE os sócios da EC-
MAN disseram ao depoente que tinham interesse em desen-
volver o projeto da base de distribuição de combustíveis de
Macaé/R]; QUE então o depoente e os sócios da ECMAN
fecharam verbalmente as bases do negócio; QUE os sócios
da ECMAN tinham um fundo de investimento com quem
já haviam feito negócios; QUE, pelo que o depoente se re-
corda, esse fundo de investimentos era o MODAL ASSET
MANAGEMENT, situado no Centro Empresarial Mouris-
co, localizado na Praia de Botafogo, n. 501, Rio de Janeiro;
QUE a ECMAN ficaria responsável pela obra; QUE o de-
poente entraria como investidor perante o fundo de investi-
mentos; QUE a ECMAN também faria uma parte do inves-
timento; QUE, no total, estimava-se o investimento entre
R$ 100 milhões de reais e R$ 120 milhões de reais; QUE o
depoente retornou a NESTOR CERVERÓ, confirmando
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que o depoente e a empresa ECMAN ENGENHARIA es-
tavam interessados em desenvolver o negócio da base de
Macaé/R]; QUE então foi marcada uma reunião com o ge-
rente da Diretoria Financeira responsável pelo assunto, de
nome FERNANDO MATOS; QUE essa reunião ocorreu
na BR DISTRIBUIDORA; QUE foi feita uma apresenta-
ção para FERNANDO MATOS; QUE FERNANDO
MATOS, nesse momento ou em momento posterior, passou
para a ECMAN os detalhes do projeto da base de distribui-
ção de combustíveis de Macaé/R], para que fosse possível
estimar o valor do aluguel que seria ofertado à BR DIS-
TRIBUIDORA; QUE o depoente e a ECMAN fizeram
um estudo do custo de construção da base e do custo finan-
ceiro da operação; QUE o pessoal da ECMAN e do fundo
de investimento passou a ter reuniões com FERNANDO
MATOS para discutir o valor do aluguel; QUE, em deter-
minado momento, FERNANDO MATOS informou que
existiam outros investidores que estavam negociando com
ele também; QUE o depoente e a ECMAN mantiveram o
ritmo de reuniões e negociações; QUE, no entanto, em de-
terminado momento, a ECMAN começou a passar por pro-
blemas financeiros; QUE, em virtude desses problemas fi-
nanceiros, a ECMAN informou ao depoente que não teria
como continuar no projeto e acabou se retirando; QUE até
esse momento não havia nenhuma cogitação e nenhum co-
mentário sobre pagamento de vantagens indevidas a agentes
públicos; QUE então o depoente passou a procurar um ou-
tro grupo que substituísse a ECMAN nesse negócio; QUE o
depoente tinha um amigo que já tinha feito algumas estru-
turações financeiras, de nome PAULO DALMAZZO; QUE
o depoente procurou PAULO DALMAZZO e explicou-lhe
as linhas gerais do projeto; QUE perguntou se PAULO
DALMAZZO tinha interesse em desenvolver o projeto com
o depoente; QUE o depoente não se recorda se na época
PAULO DALMAZZO já tinha saído ou estava de saída da
presidência da ANDRADE GUTIERREZ ÓLEO E GÁS;
QUE PAULO DALMAZZO passou a ser presidente da JA-
RAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; QUE PAU-
LO DALMAZZO disse ao depoente que tinha todo o inte-
resse em desenvolver o projeto com a JARAGUÁ, pois a
construção de tanques de combustíveis estava incluída no es-
copo da empresa; QUE o depoente informou a PAULO
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DALMAZZO sobre o fundo de investimentos que estava
com o depoente e a ECMAN na primeira estruturação fi-
nanceira do negócio; QUE PAULO DALMAZZO disse que
conhecia o pessoal do fundá de investimentos; QUE PAU-
LO DALMAZZO ficou de conversar com o pessoal do fun-
do para que a estruturação do negócio fosse retomada; QUE
a JARAGUÁ substituiria a ECMAN em relação ao encargo
de construção da base de distribuição de combustíveis; QUE
PAULO DALMAZZO se reuniu com o pessoal do fundo, o
qual deu sinal verde para continuação do negócio de acordo
com a nova formatação; QUE PAULO DALMAZZO deu
retorno ao depoente sobre isso, e as negociações com a BR
DISTRIBUIDORA foram retomadas; QUE o depoente in-
formou a NESTOR CERVERÓ que a JARAGUÁ assumi-
ria o lugar da ECMAN e solicitou-lhe autorização para rei-
niciar as tratativas com o gerente FERNANDO MATOS;
QUE NESTOR CERVERÓ autorizou e disse que iria ori-
entar FERNANDO MATOS a retomar as conversas com o
depoente; QUE PAULO DALMAZZO se reuniu com
FERNANDO MATOS na BR DISTRIBUIDORA; QUE
as negociações foram retomadas, desse modo, com a nova
formatação; QUE foram feitas diversas reuniões; QUE, em
determinado momento, em 2013, o depoente foi
procurado por PEDRO PAULO LEONI RAMOS;
QUE PEDRO PAULO LEONI RAMOS telefonou
para o depoente, marcando um encontro no Hotel
Copacabana Palace, no Rio de Janeiro; QUE PEDRO
PAULO LEONI RAMOS estava hospedado no Hotel
Copacabana Palace; QUE na reunião PEDRO PAU-
LO LEONI RAMOS disse que soube que o depoente
estava negociando com a BR DISTRIBUIDORA a
base de distribuição de cotnbustíveis de Macaé/RJ;
QUE PEDRO PAULO LEONI RAMOS pediu que o
depoente não levasse as negociações adiante porque
esse negócio já seria dele; QUE o depoente disse que
esteve com NESTOR CERVERÓ e que este havia in-
formado que PEDRO PAULO LEONI RAMOS esta-
va com a base de distribuição de combustíveis de
Rondonópolis/MT e que a base de distribuição de
combustíveis de Macaé/RJ ainda estava em aberto;
QUE o depoente explicou que, por isso, abriu nego-
ciações com a BR DISTRIBUIDORA; QUE PEDRO
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dimento que faziam uma vez ao ano; QUE o declarante não
ia com o filho em razão de sofrer de diabetes, preferindo fi-
car em Aracaju; QUE MARIO HENRIQUE foi até um
desses terrenos e viu que ele tinha sido murado e estava com
um portão com cadeado; QUE como o declarante não havia
vendido o terreno, MARIO HENRIQUE começou a per-
guntar nas proximidades do terreno e chegou a fazer um
Boletim de Ocorrência na Delegacia de São Miguel; QUE
um dos vizinhos do terreno disse a MARIO HENRIQUE
que havia vendido a casa para o Senador COLLOR, e que o
Senador havia também comprado o terre vizinho à casa, ou
seja, o terreno do declarante; QUE esse mesmo vizinho disse
que a casa de FERNANDO COLLOR ficava em frente ao
terreno, então MARIO HENRIQUE foi até a casa e con-
versou com os seguranças que estavam na porta, que confir-
maram que o Senador havia comprado o terreno do decla-
rante, orientando MARIO HENRIQUE a falar com o sr.
FRAZÃO, Diretor da TV GAZETA, retransmissora da
REDE GLOBO em Maceió, que também pertence ao Se-
nador; QUE MARIO HENRIQUE ligou para FRAZÃO,
que inicialmente disse que o Senador estava interessado em
comprar o terreno, razão pela qual murou o terreno; QUE
MARIO inicialmente disse que não queriam vender, mas
em certo momento FRAZÃO "indicou" que o Senador fi-
caria com o terreno de qualquer forma, então conversou
com o declarante e acharam melhor vender o terreno para
evitar perder tudo; QUE combinaram o valor de
R$450.000,OO, que não foi questionado por FRAZÃO,
que disse que o valor estava de acordo e confirmou o negó-
cio; QUE apesar de ter ficado combinado se passaram meses
com FRAZAO dizendo que iriam pagar, mas sempre demo-
rando, até que MARIO HENRIQUE disse que iriam dis-
cutir na Justiça o pagamento, tendo então recebido o valor
de R$300.000,OO; QUE até hoje os outros
R$150.000,OO não foram pagos; QUE nem o declarante
nem seu filho MARIO HENRIQUE conversaram ou se
encontraram com o Senador FERNANDO COLLOR ou
com o Diretor da TV GAZETA de nome FRAZÃO; QUE
mesmo sem ter recebido todo o pagamento transferiu o
imóvel para o comprador, pois como a quitação demorou
muito a Prefeitura de São Miguel, onde fica o imóvel, co-
brou o IPTU do declarante; QUE gostaria de frisar que o
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imóvel foi transferido para a empresa ÁGUA BRANCA
PARTICIPAÇÕES LTDA, a pedido de FRAZÃO" (fls.
752/754 do Inquérito n. 3883/DF).

O terreno foi registrado em nome da ÁGUA BRANCA

PARTICIPAÇÕES LTDA. Os pagamentos têm origem na conta

bancária da empresa. Todavia, as transferências para o vendedor são

precedidas, nas mesmas datas, por depósitos de valores em espécie

na conta em questão ou por transferências da TV GAZETA DE

ALAGOAS LTDA. para tal conta. Isso evidencia que, na prática, o

imóvel litorâneo foi comprado com valores em espécie, oriundos

de propina, tal como aconteceu em relação à casa de campo men-

cionada acima. Realmente, os valores em espécie restaram direta-

mente depositados nas contas da ÁGUA BRANCA

PARTICIPAÇÕES LTDA. ou foram previamente depositados, nos

mesmos dias ou em dias próximos, nas contas da TV GAZETA

DE ALAGOAS LTDA. e posteriormente transferidos para a em-

presa compradora. A tabela seguinte ilustra bem o caso (Caso

Simba n. 1371, Caderno Bancário n. 21, Relatório Tipo 4 - Ação

Cautelar n. 3870/DF):

Movimentação de valores para pagamento do imóvel de Barra de São Miguel

Origem Destino Valor Data Conta de destino

Depósito em Água Branca R$ 25.000,00 08/08/2013 Conta n. 72974,
dinheiro Participações LIda. agência n. 2842,

Bradesco

Depósito em Água Branca R$ 30.000,00 08/08/2013 Conta n. 72974,
dinheiro Participações LIda. agência n. 2842,

Bradesco

Depósito em Água Branca R$ 45.000,00 08/08/2013 Conta n. 72974,
dinheiro Participações LIda. agência n. 2842,

Bradesco

Água Branca Mário Vittório R$ 100.000,00 08/08/2013 Conta n. 41170500,
Participações Lida. Renzo Piscetta agência n. 4775,

Banco do Brasil
"-""--"

"'--
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Depósito em TV Gazeta de R$ 25.000,00 06/09/2013 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 35.000,00 06/0912013 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 40.000,00 06/09/2013 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de Água Branca R$ 128.450,00 10/09/2013 Conta n. 72974,
Alagoas Ltda. Participações Ltda. agência n. 2842,

Bradesco

Água Branca Mário Vittório R$ 100.000,00 10/09/2013 Conta n. 41170500,
Participações Ltda. Renzo Piscetta agência n. 4775,

Banco do Brasil

Depósito em TV Gazeta de R$ 35.000,00 19/11/2013 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 35.000,00 19/11/2013 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 10.000,00 19/11/2013 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de Água Branca R$ 100.000,00 19/11/2013 Conta n. 72974,
Alagoas Ltda. Participações Ltda. agência n. 2842,

Bradesco

Água Branca Mário Vittório R$ 100.000,00 19/1112013 Conta n. 41170500,
Participações Ltda. Renzo Piscetta agência n. 4775,

Banco do Brasil

Valor total em R$ 280.000,00
depósitos em
dinheiro:

Valor total R$ 300.000,00
transferido a Mário

Vittório Renzo
Piscetta:

--------------- _. _ .. _- - ------ L. ___..

A compra do bem por valor superior ao constante em eSCrI-

tura pública, o registro do imóvel em nome de empresa de fachada

e a utilização de valores em espécie para a aquisição, inclusive me-

diante o disfarce de transferências bancárias a partir de contas de

mera passagem dos recursos, consistem em estratégias de ocultação

e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movi-

mentação e propriedade de valores proveniente de infração penal,
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no caso a corrupção passiva de FERNANDO AFFONSO COL-

LOR DE MELLO relacionada à BR DISTRIBUIDORA.

Por fim, em 15 de julho de 2010, FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO, por intermédio de sua esposa CARO-

LINE SEREJO MEDEIROS COLLOR DE MELLO, adquiriu

quatro salas, de n. 716, n. 717, n. 718 e n. 719, no Edifício The

Square Park Office, localizado na Avenida Dr. Antônio Gomes de

Barros, n. 625, Maceió, Alagoas. Na ocasião, foi celebrado contrato

particular de promessa de compra e venda entre a empresa incor-

poradora, aV2 Construções Ltda., e a ÁGUA BRANCA PARTI-

CIPAÇÕES LTDA., representada por CAROLINE SEREJO

MEDEIROS COLLOR DE MELLO. O preço ajustado foi de R$

953.715,77 (novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e quinze

reais e setenta e sete centavos). O valor foi pago, em parte, por

meio de uma carta de crédito do grupo empresarial de FER-

NANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, no valor de R$

420.605,77 (quatrocentos e vinte mil, seiscentos e cinco reais e se-

tenta e sete centavos). O restante vem sendo pago por meio de

prestações periódicas. As salas são atualmente usadas como escritó-

rio político de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO em Alagoas.

Nem a carta de crédito nem as prestações periódicas são pa-

gas pela ÁGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA., por FER-

NANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO ou por

CAROLINE SEREJO MEDEIROS COLLOR DE MELLO. ,
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acordo com informações e documentos enviados pela V2 Cons-

truções Ltda., os valores são pagos por meio de depósitos bancá-

rios e prestações de serviço da GAZETA DE ALAGOAS LTDA. e

da TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA. (Docs. 9 - Documentos

relativos ao escritório político, anexos à cota de encaminhamento

do aditamento à denúncia), cujas contas bancárias foram abasteci-

das com depósitos de valores em espécie provenientes de propina

recebida por FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO

no esquema de corrupção da BR DISTRIBUIDORA.

Ademais, os dados bancários do caso evidenciam que despesas

das salas em questão são custeadas pela TV GAZETA DE ALA-

GOAS LTDA. Com efeito, pagamentos aparentemente referentes a

taxas condominiais são pagos por meio da conta bancária n. 6100,

agência n. 3047, do Banco Bradesco, titularizada pela empresa em

questão (Caso Simba n. 1371, Caderno Bancário n. 21, Relatório

Tipo 4 - Ação Cautelar n. 3870/DF):

Pagamentos realizados pela TV Gazeta de Alagoas Ltda.

Origem Destino Valor Data Conta de origem

TV Gazeta de The Square Park R$ 425,72 15/0912011 Conta n. 61000,
Alagoas Offíce agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 488,20 15/09/2011 Conta n. 61000,
Alagoas Offíce agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 525,36 15/09/2011 Conta n. 61000,
Alagoas Offíce agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 425,72 15/09/2011 Conta n. 61000,
Alagoas Offíce agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 335,49 20/12/2011 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 399,84 20/12/2011 Conta n. 61000,
_. -----_._. __ ._--- ~._--- ------ -------------- ----------
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Alagoas Office agência n. 3047,
Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 335,49 20/12/2011 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 438,12 20/12/2011 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 388,20 16/0112012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 325,72 16/0112012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 425,36 16/0112012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 325,72 16/01/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 388,74 09/02/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 442,38 09/02/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 403,72 09/02/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 338,74 09/02/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 429,34 15/02/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 470,45 15/0212012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 360,24 15/02/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 360,24 15/02/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 360,24 16/04/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 360,24 16/04/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 429,34 16/04/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 470,45 16/04/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

- ------ -- -----_.- --- ~ ..__ . -- --- -- _._-- ---

112 de 184



PGR

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 470,45 15/05/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 360,24 15/05/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 429,34 15/05/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 360,24 15/05/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 470,45 15/06/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 360,24 15/06/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 360,24 15/06/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 429,34 15/06/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 429,34 16/07/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 470,45 16/07/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 360,24 16/07/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 360,24 16/07/2012 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 655,42 ]5/]0/2013 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 489,34 15/10/2013 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 655,42 ]5/10/2013 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 489,34 15/]0/2013 Conta n. 6]000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 504,02 30/1212013 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 675,08 30/12/2013 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco
---------- -
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TV Gazeta de The Square Park R$ 504,02 30112/2013 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 675,08 30/12/2013 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 440,41 10/0112014 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 440,41 10/0112014 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 589,98 10/0112014 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 589,88 10/0112014 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 632,41 10/0212014 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 632,41 10/02/2014 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 756,70 20/03/2014 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 564,96 20/03/2014 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 756,70 20/03/2014 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de The Square Park R$ 564,96 20/03/2014 Conta n. 61000,
Alagoas Office agência n. 3047,

Bradesco

Total: R$ 25.130,41,__
-- -------- ---- ---------- -----._- -

A compra do bem por meio de empresa de fachada e o paga-

mento do preço do imóvel e das despesas respectivas mediante a

utilização de empresas cujas contas bancárias receberam valores em

espécie oriundos de propina consistem em estratégias de ocultação

e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movi-

mentaçãoe propriedadede valoresprovenientede infraçãopen)
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no caso a corrupção passiva de FERNANDO AFFONSO COL-

LOR DE MELLO relacionada à BR DISTRIBUIDORA.

3.5) Lavagem de dinheiro por meio da aquisição de

obras de arte e antiguidades

Outra forma de lavagem de dinheiro oriundo de propina re-

cebida pelo Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO com base no esquema de corrupção relacionado à BR

DISTRIBUIDORA consiste na aquisição de obras de arte e anti-

guidades. Para isso, ele conta com o auxílio do restaurador RO-

BERTO KAZUTO MITSUUCHI, que representa o parlamentar

em leilões.

N as diligências de busca e apreensão realizadas na residência

de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO em BrasÍ-

lia/DF (SMLNMI, Trecho 10, s/n/, Conjunto 01, Casa 01), foram

arrecadadas mensagens eletrônicas trocadas entre o parlamentar e a

pessoa de ROBERTO KAZUTO MITSUUCHI, exatamente so-

bre compra e leilões de obras de arte e antiguidades, bem como

um orçamento de restauração de quadros apresentado por esse úl-

timo ao primeiro (Auto de Apresentação e Apreensão, itens 07, 18

e 36, da Equipe DF-Ol e Relatório de Análise de Material

Apreendido n. 015/2015 - Ação Cautelar n. 3909/DF). No

mesmo local, foi apreendido um telefone móvel cuja análise reve-

lou o recebimento, por FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO, de imagens, através de aplicativo de mensagens instantâ-
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neas, enviadas por ROBERTO KAZUTO MITSUUCHI, relati-

vas à aquisição de obras de arte e antiguidades (Auto de Apresen-

tação e Apreensão, itens 17 e 43, da Equipe DF-Oi e Relatório de

Análise de Material Apreendido n. 013/2015 - Ação Cautelar n.

3909/DF).

Em diligência de busca e apreensão realizada na Ação Caute-

lar n. 4051/DF, especificamente no domicílio de ROBERTO KA-

ZUTO MITSUUCHI, foram encontradas notas fiscais de venda

emitidas por ele para a TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA.

(Auto de Apreensão da Equipe 08, item 6, fls. 135/136 dos autos).

ROBERTO KAZUTO MITSUUCHI recebeu valores considerá-

veis, seja do Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO, seja de empresas do parlamentar, como revelam os dados

bancários do caso, adiante tratados.

Outra pessoa que recebeu quantias significativas de FER-

NANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, relacionadas à

aquisição de obras de arte e antiguidades, é DAGMAR MARIA

REIS GOMES, proprietária da GALERIA DE ARTE DAGMAR

SABOYA (CASSINO ATLÂNTICO ESCRITÓRIO DE ARTE

LTDA.), localizada no Rio de Janeiro (Relatório de Pesquisa n.

110/2016 da SPEA/PGR - Docs. 8 - Relatórios de pesquisa da

SPEA/PGR, anexos à cota de encaminhamento do aditamento à

denúncia). Durante diligência de busca e apreensão realizada na

Ação Cautelar n. 3909/DF, na residência de FERNANDO AF-

FONSO COLLOR DE MELLO em Brasília, foi apreendido um
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I

quadro de DI CAVALCANTI assim descrito: "Oleo sobre tela con-

tendo a figura de duas mulheres com paisagem urbana ao fundo. Uma das

mulheres está sentada e a outra em seu colo, assinatura de Di Cavalcanti"

(Auto de Apreensão de Obras de Arte da Equipe Oi-DF, item 02).

Essa obra foi adquirida por pelo menos R$ 1.500.000,00 (um

milhão e quinhentos mil reais), por FERNANDO AF-

FONSO COLLOR DE MELLO, em meados de 2010, no 71°

Leilão da GALERIA DE ARTE DAGMAR SABOYA, conforme

documentação constante das fls. 19/21 da Ação Cautelar n.

4051/DEAo ser ouvida, DAGMAR MARIA REIS GOMES afir-

mou que os pagamentos das obras de arte e antiguidades adquiri-

das por FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO,

inclusive os relativos ao quadro de DI CAVALCANTI, foram fei-

tos por intermédio de ROBERTO KAZUTO MITSUUCHI,

através de cheques ou valores em espécie. (fls. do Inquérito n.

3883/DF).

Além disso, atendendo requisição, o leiloeiro oficial EMER-

soN JAMIL OSTERNACK CURI, vinculado à VILLA AN-

TICA ESPAÇO DE ARTES LTDA., encaminhou à Procuradoria-

Geral da República seis notas fiscais de vendas de antiguidades e

obras de arte a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO, nos anos de 2010,2011 e 2013, tendo cada uma dessas

operações atingido os valores de R$ 651.840,00 (seiscentos e cin-

quenta e um mil, oitocentos e quarenta reais), R$ 198.660,00

(cento e noventa e oito mil, seiscentos e sessenta reais), R$

90.195,00 (noventa mil, cento e noventa e cinco reais),
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215.500,00 (duzentos e qUInze mil e quinhentos reais), R$

242.800,00 (duzentos e quarenta e dois mil e oitocentos reais) e

R$ 135.200,00 (cento e trinta e cinco mil e duzentos reais), num

total de R$ 1.534.195,00 (um milhão, quinhentos e trinta e

quatro mil, cento e noventa e cinco reais), conforme docu-

mentos de fls. 39/45 da Ação Cautelar n. 4051/DE Dados bancá-

rios evidenciam duas transferências, cada uma no valor de R$

206.934,00 (duzentos e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais),

num total de R$ 413.868,00 (quatrocentos e treze mil, oitocentos

e sessenta e oito reais) da conta n. 201, agência n. 4454, do Itaú

Unibanco, titularizada por FERNANDO AFFONSO COLLOR

DE MELLO, para a VILLA ANTICA ESPAÇO DE ARTES

LTDA., nos dias 07/05/2010 e 14/07/2010 (Caso Simba n. 1371,

Caderno Bancário n. 21, Relatório Tipo 4 - Ação Cautelar n.

3870/DF).

A análise da movimentação financeira de FERNANDO AF-

FONSO COLLOR DE MELLO e de suas empresas revela, ainda,

a realização de pagamentos em favor de DELSON UCHOA LO-

PES, proprietário do ESTÚDIO DE ARTE DELSON UCHOA

LTDA., localizado em Maceió, Alagoas (Relatório de Pesquisa n.

111/2016 da SPEA/PGR - Docs. 8 - Relatórios de pesquisa da

SPEA/PGR, anexos à cota de encaminhamento do aditamento à

:~:a:::). Tambémse trata de despesascom obras de arte e>
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Os gastos do Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR

DE MELLO com obras de arte e antiguidades são custeados com

dinheiro oriundo de propina. Os pagamentos ou são feitos com

valores em espécie, sem deixar rastros na movimentação financeira

do parlamentar e de suas empresas, ou se realizam mediante che-

ques ou transferências bancárias precedidas, nas mesmas datas ou

em datas próximas, de depósitos de valores em espécie nas contas

respectivas. Em algumas ocasiões, efetuam-se depósitos de valores

em espécie nas contas da TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA., a

qual, em seguida, transfere as quantias correspondentes a FER-

NANDo AFFONSO COLLOR DE MELLO, que, por meio de

sua conta bancária, faz o respectivo pagamento. Trata-se do mesmo

mecanismo de lavagem de dinheiro constatado em relação à aqui-

sição de veículos de luxo e imóveis. A tabela a seguir ilustra bem a

situação (Caso Simba n. 1371, Caderno Bancário n. 21, Relatório

Tipo 4 - Ação Cautelar n. 3870/DF):

Movimentação de valores para aquisição de obras de arte e antiguidades

Origem Destino Valor Data Conta de destino

Depósito em Fernando Affonso R$ 40.041,80 24/03/2010 Conta n. 201,
dinheiro Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

Fernando Affonso Roberto Kazuto R$ 31.040,00 25/03/2010 Conta n.
Collor de Mello Mitsuuchi 100111945, agência

n. 962, Bradesco

Depósito em Fernando Affonso R$ 20.187,73 16/04/2010 Conta n. 201,
dinheiro Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

Fernando Affonso Roberto Kazuto R$ 9.850,00 27/04/2010 Conta n.
Collor de Mello Mitsuuchi 100111945, agência

n. 962, Bradesco

Depósito em Fernando Affonso R$ 30.005,35 10/0512010 Conta n. 201,
dinheiro Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

Fernando Affonso Roberto Kazuto R$ 2.500,00 25/05/2010 Conta n.
Collor de Mello Mitsuuchi ,1001ll945, agência
----- ---- - ---------- - --_ .._---- -_ ..- -- ------ --------- --- ---
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n. 962, Bradesco

Depósito em Fernando Affonso R$ 40.006,75 17/06/2010 Conta n. 201,
dinheiro Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

Fernando Affonso Dagmar Maria Reis R$ 55.000,00 01107/2010 Conta n. 34098,
Collor de Mello Gomes agência n. 4095,

Itaú Unibanco

Depósito em Femando Affonso R$ 80.000,00 06/07/2010 Conta n. 201,
dinheiro Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

Fernando Affonso Dagmar Maria Reis R$ 10.500,00 09/07/2010 Conta n. 34098,
Collor de Mello Gomes agência n. 4095,

Itaú Unibanco

Fernando Affonso Dagmar Maria Reis R$ 259.875,00 14/07/2010 Conta n. 34098,
Collor de Mello Gomes agência n. 4095,

Itaú Uni banco

Fernando Affonso Dagmar Maria Reis R$ 55.000,00 02/08/2010 Conta n. 34098,
Collor de Mello Gomes agência n. 4095,

Itaú Uni banco

Depósito em TV Gazeta de R$ 30.000,00 15/07/2011 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de Roberto Kazuto R$ 10.000,00 15/07/2011 Conta n. 111945,
Alagoas Ltda. Mitsuuchi agência n. 962,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 21.600,00 16/01/2012 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 15.000,00 16/01/2012 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 30.000,00 16/01/2012 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 15.000,00 16/01/2012 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 27.056,50 16/01/2012 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de Roberto Kazuto R$ 42.500,00 16/0112012 Conta n. 111945,
Alagoas Ltda. Mitsuuchi agência n. 962,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 40.000,00 19/03/2012 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 25.000,00 19/03/2012 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de Roberto Kazuto R$ 40.300,00 19/03/2012 Conta n. 111945,
Alagoas Ltda. Mitsuuchi agência n. 962,

Bradesco

TV Gazeta de Roberto Kazuto R$1.350,00 13/09/2013 Conta n. 111945,
Alagoas Ltda. Mitsuuchi agência n. 962,

Bradesco
._-- ---------- ------- ---- ---------
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Depósito em Fernando Affonso R$ 40.000,00 14/11/2013 Conta n. 201,
dinheiro Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

Fernando Affonso Roberto Kazuto R$ 10.500,00 14/11/2013 Conta n.
Collor de Mello Mitsuuchi 100111945, agência

n. 962, Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 1.500,00 17/12/2013 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 300,00 17/12/2013 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 2.500,00 17/12/2013 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de Roberto Kazuto R$ 36.000,00 17/12/2013 Conta n. 111945,
Alagoas Ltda. Mitsuuchi agência n. 962,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 30.000,00 18/12/2013 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 20.000,00 18/12/2013 Contan.61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 26.000,00 18/12/2013 Conta n. 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência n. 3047,

Bradesco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 50.000,00 18112/2013 Conta n. 20 I ,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 50.000,00 19/12/2013 Conta n. 201,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 40.000,00 20/12/2013 Conta n. 201,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 20.000,00 23112/2013 Conta n. 20 I,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 20.000,00 26/12/2013 Conta n. 20 I,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 20.000,00 27/12/2013 Conta n. 201,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 20.000,00 27/12/2013 Conta n. 201,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

Fernando Affonso Dagmar Maria Reis R$ 82.750,00 27/12/2013 Conta n. 209168,
Collor de Mello Gomes agência n. 8123,

Itaú lJnibanco

Fernando Affonso Delson lJchoa R$ 40.000,00 03/01/2014 Conta n. 209168,
Collor de Mello Lopes agência n. 8123,

Itaú lJnibanco

Depósito em TV Gazeta de R$ 20.000,00 07/01/2014 Conta 61000, -<--------- --- _._--------- ------ ..._------- ----
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dinheiro Alagoas Ltda_ agência 3047, Banco
Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 10.000,00 07/01/2014 Conta 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência 3047, Banco

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 20.000,00 08/01/2014 Conta 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência 3047, Banco

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 25.000,00 08/01/2014 Conta 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência 3047, Banco

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 30.000,00 08/01/2014 Conta 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência 3047, Banco

Bradesco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 20.000,00 07/01/2014 Conta n. 201,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, ltaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 30.000,00 07/01/2014 Conta n. 201,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, ltaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 30.000,00 07/01/2014 Conta n. 201,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, ltaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 40.000,00 08/01/2014 Conta n. 20 I,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 30.000,00 08/01/2014 Conta n. 20 I,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, ltaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 25.000,00 08/01/2014 Conta n. 20 I,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, ltaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 25.000,00 08/01/2014 Conta n. 20 I ,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, ltaú

Unibanco

Fernando Affonso Estúdio de Arte R$ 40.000,00 20/01/2014 Conta n. 145659,
Collor de Mello Delson Uchoa Ltda. agência n. 5584,

Itaú Unibanco

Depósito em TV Gazeta de R$ 30.000,00 28/01/2014 Conta 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência 3047, Banco

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 40.000,00 28/0112014 Conta 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência 3047, Banco

Bradesco

Depósito em TV Gazeta de R$ 55.000,00 28/01/2014 Conta 61000,
dinheiro Alagoas Ltda. agência 3047, Banco

Bradesco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 35.000,00 28/01/2014 Conta n. 201,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 20.000,00 28/01/2014 Conta n. 201,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 80.000,00 28/01/2014 Conta n. 201,
Alagoas Lt~~:_ Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

-_ .._--- ---------- L- __________________ ------ -----------
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Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 50.000,00 28/0112014 Conta n. 201,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, ltaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 30.000,00 28/0112014 Contan.201,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, ltaú

Unibanco

TV Gazeta de Fernando Affonso R$ 35.000,00 28/01/2014 Conta n. 20 I,
Alagoas Ltda. Collor de Mello agência n. 4454, Itaú

Unibanco

Fernando Affonso Dagmar Maria Reis R$ 82.750,00 29/0112014 Conta n. 209168,
Collor de Mello Gomes agência n. 8123,

Itaú Unibanco

Depósito em Fernando Affonso R$ 25.800,00 30/0112014 Conta n. 61000,
dinheiro Collor de Mello agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em Fernando Affonso R$ 75,00 31/01/2014 Conta n. 61000,
dinheiro Collor de Mello agência n. 3047,

Bradesco

Depósito em Fernando Affonso R$ 1.200,00 3110112014 Conta n. 61000,
dinheiro Collor de Mello agência n. 3047,

Bradesco

Fernando Affonso Dagmar Maria Reis R$ 82.750,00 19/02/2014 Conta n. 34098,
Collor de Mello Gomes agência n. 4095,

Itaú lJnibanco

TV Gazeta de Mitsuuchi R$ 7.950,00 12/03/2014 Conta n. 186104,
Alagoas Ltda. Comércio e Serviço agência n. 2062,

de Restauração Bradesco
Ltda.

Total de depósitos R$ 791.273,13
em dinheiro:

Total de R$ 1.645.365,00
pagamentos para
obras de arte e
antiguidades:

......L.

A propósito, é relevante destacar que o Senador FER-

NANDo AFFONSO COLLOR DE MELLO nao registra em

suas declarações de imposto de renda praticamente nenhuma obra

de arte ou antiguidade, apesar de despender elevados valores em

sua aquisição. O único bem desse tipo, declarado pelo contribu-

inte, consiste no seguinte:" 10% dos bens móveis, objetos de arte e joias

relacionados nos autos do inventário dos bens deixados pelo falecimento de

Leda Collor de Mello, constantes do laudo de avaliaçãorealizado pelo pe,

123 de 184



._._---_ .._._---_ ..-....._---_ •.•.........._----PGR --_ ..._---_ .._•........_-- .•.....__ ...._._----

rito dojuízo". Tais coisas são estimadas pelo valor de R$ 18.048,97

(dezoito mil e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), in-

significante em comparação com os gastos totais realizados com a

compra de obras de arte e antiguidades. O registro se repete, inal-

terado, nas declarações de imposto de renda do parlamentar de

2010,2011,2012,2013 e 2014.

Nas diligências de busca e apreensão realizadas na residência

de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO em São

Paulo/SP (Rua dos Ingleses, n. 308, andar 7, Morro dos Ingleses,

São Paulo), foram arrecadadas diversas obras de arte e objetos anti-

gos, comprovando a predileção do parlamentar pela aquisição de

coisas desse tipo (Auto de Apresentação e Apreensão, itens 14 a 20,

da Equipe SP-37 e Auto de Apreensão de Obras de Arte, item 01,

da Equipe SP-37 -Ação Cautelar n. 3909/DF).

A aquisição de obras de arte e antiguidades por meio da utili-

zação de valores em espécie, inclusive mediante o disfarce de

transferências bancárias a partir de contas de mera passagem dos

recursos, e a ausência de registro dos bens em declarações de im-

posto de renda consistem em estratégias de ocultação e dissimula-

ção da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e

propriedade de valores proveniente de infração penal, no caso a

corrupção passiva de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO relacionada à BR DISTRIBUIDORA.

3.6) Lavagem de dinheiro por melO da aquisição

uma lancha
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Durante as diligências de busca e apreensão realizadas na resi-

dência de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO em

Brasília/DF (SMLNMI, Trecho 10, s/n/, Conjunto 01, Casa 01),

foram arrecadados um documento com referência à aquisição de

um barco por R$ 523.000,00 (quinhentos e vinte e três mil reais),

em data indeterminada, e planilhas de gastos com embarcações, as

quais indicam despesas de R$ 99.897,67 (noventa e nove mil, oi-

tocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) e de R$

130.554,17 (cento e trinta mil, quinhentos e cinquenta e quatro

reais e dezessete centavos), apenas nos meses de junho, julho,

agosto e setembro de 2011 (Auto de Apresentação e Apreensão,

itens 50,51 e 52, da Equipe DF-Ol e Relatório de Análise de Ma-

terial Apreendido n. 015/2015 - Ação Cautelar n. 3909/DF). Tais

valores são incompatíveis com os rendimentos lícitos do parlamen-

tar.

Por outro lado, na residência de CLEVERTON MELO DA

COSTA em Marechal Deodoro/ AL, (Loteamento Trevo do Fran-

cês, Rua Águas Claras, Quadra P, n. 13, Francês), foram apreendi-

dos documentos referentes às lanchas "Mamma Mia", registrada

em nome da ÁGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA., e

"Balada 11", registrada em nome de ANTONIO MÁRCIO

BRITTO RAPOSO FILHO (Auto de Apresentação e Apreensão,

item 01, da Equipe AL-14 e Relatório de Análise de Material

Apreendido n. 06/2015 - Ação Cautelar n. 3909/DF). Tais ele-

mentos indicavam a ocultação de patrimônio de FERNANDO

AFFONSO COLLOR DE MELLO em nome de terceiros.
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Por isso, a Procuradoria-Geral da República requisitou infor-

mações sobre o assunto à Capitania dos Portos de Alagoas. Em res-

posta, o órgão esclareceu que a lancha "Mamma Mia" seria de

propriedade da ÁGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA.,

tendo sido adquirida em 2007 ou 2008. Por outro lado, informou-

se que a lancha "Balada II" teria sido adquirida pela ÁGUA

BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA., perante ANTONIO

MÁRCIO BRITTO RAPOSO FILHO, em dezembro de 2014,

passando a denominar-se "Mamma Mia II" (Does. 10 - Lanchas,

anexos à cota de encaminhamento do aditamento à denúncia).

Ouvido sobre a situação, ANTONIO MÁRCIO BRITTO

RAPOSO FILHO afirmou que, em meados de 2014, vendeu a

lancha "Balada II" a ALÍRIO JOSÉ MURICY, não tendo esse úl-

timo efetuado a transferência do registro da embarcação perante a

Capitania dos Portos (fls. 1178/1182 do Inquérito n. 3883/DF).

ALÍRIO JOSÉ MURICY, por sua vez, ao prestar esclarecimentos,

confirmou ter comprado a lancha em questão de ANTONIO

MÁRCIO BRITTO RAPOSO FILHO e ressaltou que vendeu a

embarcação, em dezembro de 2014, para a ÁGUA BRANCA

PARTICIPAÇÕES LTDA., em negociação feita com LUIS PE-

REIRA DUARTE DE AMORIM, exatamente o intermediário

de propinas de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO (fls. 1183/1190 do Inquérito n. 3883/DF). O preço ajus-

tado foi de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), pago por

meio da entrega ao vendedor da lancha "Mamma Mia" e de um

apartamento. Em janeiro de 2015, a embarcação "Balada II", reno-
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meada como "Mamma Mia II", foi registrada em nome da em-

presa de ocultação patrimonial de FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO, a ÁGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES

LTDA., usada justamente para aquisição de bens de luxo com re-

cursos oriundos de vantagens indevidas.

Relevante destacar que, de acordo com a documentação en-

caminhada pela Capitania dos Portos de Alagoas, a lancha

"Mamma Mia II", antiga "Balada II", é formada por dois motores

e um casco adquiridos por R$ 250.660,01 (duzentos e cinquenta

mil, seiscentos e sessenta reais e um centavo), conforme nota fiscal

n. 010959, emitida pela empresa BELMAR COMÉRCIO NÁU-

TICO LTDA., em 2012 (Docs. 10 - Lanchas, anexos à cota de en-

caminhamento do aditamento à denúncia). Aparentemente, não há

justificativa plausível para, depois de dois anos, a embarcação ser

vendida por R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). O sobrepreço

indica tentativa de instrumentalização do negócio para ocultar a

utilização de valores de origem ou destino ilícitos. 14

14 O contrato de compra e venda celebrado entre ANTONIO MÁRCIO
BRITTO RAPOSO FILHO e ALÍRIO JOSÉ MURICY tem data de 25
de setembro de 2014, pouco antes das eleições nas quais FERNANDO
AFFONSO COLLOR DE MELLO disputou e obteve o cargo de
Senador. O negócio entre ALÍRIO JOSÉ MURICY e a ÁGUA
BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA. foi feito pouco tempo depois, em
dezembro de 2014, embora o instrumento contratual respectivo tenha data
de janeiro de 2015. Tais circunstâncias apontam no sentido da existência de
alguma relação entre a transferência da lancha e a captação ilícita de receita
eleitoral não contabilizada. A suspeita se reforça em face da apreensão, na
residência de CLEVERTON MELO DA COSTA, de documentos
possivelmente relacionados à compra de votos em favor de FERNANDO
AFFONSO COLLOR DE MELLO (Relatório de Análise de Material
Apreendido n. 06/2015 - fls. 1138/1152 do Inquérito n. 3883/DF).
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o registro da lancha em nome de empresa de fachada, a atua-

ção no negócio de LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM,

intermediário de propina de FERNANDO AFFONSO COL-

LOR DE MELLO, e a superestimação do preço de aquisição con-

sistem em estratégia de ocultação e dissimulação da natureza,

origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de

valores proveniente de infração penal, no caso a corrupção passiva

de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO relacio-

nada à BR DISTRIBUIDORA.

3.7) Lavagem de dinheiro por melO do custeio de

gastos internacionais

Uma última forma identificada de lavagem de dinheiro da

qual se utilizou o Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR

DE MELLO consistiu no recebimento de propina mediante o

custeio de gastos internacionais do próprio parlamentar e de sua

esposa, além de PEDRO PAULO LEONI RAMOS e da esposa

dele. Isso aconteceu por intermédio das empresas de LEO-

NARDO MEIRELLES, doleiro que atuava em conjunto com

ALBERTO YOUSSEF.

Em termo de declarações prestado ao longo das investigações,

ALBERTO YOUSSEF, analisando documentos de movimentação

financeira no exterior apresentados espontaneamente por LEO-

NARDO MEIRELLES, identificou quatro pagamentos realizados

no estrangeiro, por meio de empresas desse último abertas em

n.3883/DF).
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HONG KONG, os quais foram feitos a pedido de LUIS PE-

REIRA DUARTE DE AMORIM, intermediário de propina des-

tinada a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO:

"QUE, exibidos ao declarante os documentos apresentados
por LEONARDO MEIRELLES sobre movimentação de
valores em contas no exterior, o declarante identificou possí-
veis transferências internacionais feitas a pedido de Luís
AMORIM, funcionário de FERNANDO COLLOR DE
MELLO; QUE as transferências feitas a pedido de Luís
AMORIM eram realizadas em euro; QUE o declarante se
recorda dessas operações porque fazia poucas transferências
em euro, sendo a maioria em dólar; QUE a primeira dessas
transferências possivelmente foi feita, a partir da conta da
empresa RFY do HSBC de Hong Kong, em 26/02/2013,
no valor de EU$ 26,830.00, para beneficiário identificado
apenas como ALT**NN GRAP*****E MASC****M
G**H, titular de conta no LANDESBANK BA-
DEN- WURTTEMBERG; QUE essa operação provavel-
mente se refere ao pagamento de algum veículo; QUE a se-
gunda dessas transferências possivelmente foi feita, a partir de
conta de uma das empresas de LEONARDO MEIRELLES
(RFY ou DGX) no HSBC de Hong Kong, em
15/04/2013, no valor de EU$ 8,500.00, para beneficiário
identificado como MATHIAS PEES, titular da conta
DE63100500006012990896, no LANDESBANK BERLIN;
QUE o declarante não se recorda exatamente a que se refere
essa operação; QUE a terceira dessas transferências possivel-
mente foi feita, a partir da conta da empresa DGX no
HSBC de Hong Kong, em 18/06/2013, no valor de EU$
24,600.00, para beneficiário identificado apenas como
MA**R C*E G**H C*, titular de conta no LANDES-
BANK BADEN- WURTTEMBERG; QUE essa operação
provavelmente se refere ao pagamento de algum veículo;
QUE a quarta dessas transferências possivelmente foi feita, a
partir de conta de uma das empresas de LEONARDO
MEIRELLES (RFY ou DGX) no HSBC de Hong Kong,
em 12/11/2013, no valor de EU$ 21,300.00, para beneficiá-
rio identificado como VINT SUR VINGT, titular da conta
FR4930002004170000008906D34, no CREDIT LYON-
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NAIS; QUE essaoperação provavelmente se refere ao paga-
mento de uma escola;QUE Luís AMORIM solicitou que
o declarante fizesse essas transferências internacionais nas
ocasiõesem que compareceu ao escritório do declarante em
São Paulo; QUE nessasoportunidades Luís AMORIM re-
passavaos dados das contas de destino; QUE o declarante se
recorda de ter repassado por e-mail a Luís AMORIM os
comprovantes de realização dessesoperações; QUE os valo-
res referentes a essastransferênciaseram debitados da conta-
corrente que PEDRO PAULO LEONI RAMOS mantinha
perante o declarante" (Does. 2 - Termos de depoimentos e
Does. 11 - Documentos apresentadospor Leonardo Meirel-
les, anexos à cota de encaminhamento do aditamento à den-
úncia).

Os pagamentos, realizados em 2013, exatamente no ano em

que se registraram os acessos de LUIS PEREIRA DUARTE DE

AMORIM ao escritório de ALBERTO YOUSSEF em São

Paulo/SP, detalhados na denúncia, totalizaram EU$ 81,230.00 (oi-

tenta e um mil, duzentos e trinta euros). Considerando que a cota-

ção do euro durante 2013 girou em torno de R$ 3,00 (três reais),

o total de quantias destinadas ao custeio de despesas internacionais

de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, no caso,

foi de cerca de R$ 243.690,00 (duzentos e quarenta e três mil,

seiscentos e noventa reais).

Por outro lado, em 10 de julho de 2013, LEONARDO MEI-

RELLES carregou dois cartões pré-pagos, para despesas no exte-

rior, com US$ 30,000.00 (trinta mil dólares norte-americanos),

em nome dos sócios de uma de suas empresas constituídas no Bra-

sil, a LABOGEN, a saber: o próprio LEONARDO MEIRELLES

e ESDRA ARANTES FERREIRA. Além disso, na mesma data,

eleprovidenciouUS$20,000.00(vintemil dólaresnorte-arneriC/
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nos) em dinheiro. Isso foi feito a pedido de PEDRO PAULO

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, no interesse dele e de

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, bem como

das respectivasesposas,como revela o Termo de Colaboração n. 04

de LEONARDO MEIRELLES:

"QUE, por volta de 20106/2013, ALBERTO YOUSSEF
pediu que o declarante comparecesse ao escritório dele, em
São Paulo; QUE, no local, ALBERTO YOUSSEF pediu que
o declarante providenciasse dois cartões pré-pagos internaci-
onais, além de valores em espécie, em dólares, para custear
despesas de duas pessoas no exterior; QUE ALBERTO
YOUSSEF disse que deveriam ser carregados nos cartões
cerca de US$ 30.000,00 (trinta mil dólares) nos dois cartões
e que deveriam ser providenciados US$ 20.000,00 (vinte mil
dólares); QUE ALBERTO YOUSSEF disse que a empresa
DUNAX iria transferir os correspondentes valores em reais,
para a empresa do declarante LABOGEN; QUE, por volta
de 28/06/2013, a DUNAX transferiu cerca de R$
72.000,00 (setenta e dois mil reais) para a LABOGEN; QUE
a DUNAX era uma empresa de fachada usada por PEDRO
PAULO LEONI RAMOS; QUE, recebida a transferência, o
declarante providenciou dois cartões pré-pagos internacio-
nais e a quantia solicitada em dólares; QUE os cartões pré-
pagos internacionais foram obtidos perante a corretora PIO-
NEER; QUE os cartões foram carregados pela LABOGEN,
mas emitidos em nome dos sócios da empresa, o declarante e
de ESDRA ARANTES FERREIRA; QUE, por volta do
dia 01/07/2013, o declarante se dirigiu com ALBERTO
YOUSSEF até o escritório da GPI PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS SI A, empresa de PEDRO PAULO
LEONI RAMOS; QUE, no local, ALBERTO YOUSSEF
entregou os cartões pré-pagos internacionais e os dólares a
PEDRO PAULO LEONI RAMOS; QUE, na saída, AL-
BERTO YOUSSEF disse para o declarante que os cartões e
os dólares seriam destinados à esposa de PEDRO PAULO
LEONI RAMOS e à esposa de FERNANDO COLLOR
DE MELLO, as quais iriam viajar para o exterior naquela
data ou em data próxima; QUE o declarante obteve os ex-
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tratos das despesascom os cartões e verificou gastosno exte-
rior em lojas de artigos femininos, como Victoria's Secret e
LouisVuitton; QUE PEDRO PAULO LEONI RAMOS ti-
nha uma "conta-corrente" com ALBERTO YOUSSEF;
QUE PEDRO PAULO LEONI RAMOS era operador de
propinas de FERNANDO COLLOR DE MELLO (...)"
(Docs. 2 - Termos de depoimentos, anexos à cota de enca-
minhamento do aditamento à denúncia).15

N o caso, os cartões foram repassados à esposa de PEDRO

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, LUCIANA

GUIMARÃES DE LEONI RAMOS, ao passo que os valores em

espécie foram repassados à esposa de FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO, CAROLINE SEREJO MEDEIROS

COLLOR DE MELLO. LUCIANA GUIMARÃES DE LEONI

RAMOS utilizou os cartões em viagem a Miami, Estados Unidos

da América, realizando gastos pessoais no valor total de R$

69.563,64 (sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e

sessenta e quatro centavos). Registros migratórios obtidos pela Po-

lícia Federal apontam que LUCIANA GUIMARÃES DE LE-

ONI RAMOS viajou para Miami exatamente entre 02 e 12 de

julho de 2013 (Informação Policial n. 09/2016, fls. 1153/1166 do

Inquérito n. 3883/DF). Os extratos dos cartões anexados ao termo

de colaboração de LEONARDO MEIRELLES confirmam a uti-

15 O Relatório de Análise n. 022/2106 da SPEA/PGR, verificando dados
bancários da Operação Lava Jato, confirmou que, em 10 de julho de 2013,
LEONARDO MEIRELLES fez, no total, transferências de R$
247.999,34 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove
reais e trinta e quatro centavos), por meio de sua empresa
PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA. para a PIONEER
CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. (Does. 8 - Relatórios de pesquisa
da SPEA/PGR, anexos à cota de encaminhamento do aditamento à
denúncia).

132 de 184



PGR--_._ _---- _._._ ---_._--_ _--_ _._--

lização de tais dispositivos para compra de artigos femininos, nesse

período, em Miami (Does. 2 - Termos de depoimentos, anexos à

cota de encaminhamento do aditamento à denúncia). Os registros

migratórios de CAROLINE SEREJO MEDEIROS COLLOR

DE MELLO, por sua vez, indicam que ela viajou para a Europa

entre 08 e 17 de julho de 2013, para onde levou os dólares em di-

nheiro (Informação Policial n. 09/2016, fls. 1153/1166 do Inqué-

rito n. 3883/DF). A busca e apreensão realizada no escritório de

ALBERTO YOUSSEF levou à arrecadação de US$ 20,000.00

(vinte mil dólares) em espécie, o que indica que o doleiro efetiva-

mente operava o repasse de moeda estrangeira (Docs.5 - Docu-

mentos apreendidos, anexos à cota de encaminhamento do

aditamento à denúncia). O montante das cargas dos cartões, acres-

cido dos valores em espécie, no total de US$ 50,000.00 (cinquenta

mil dólares norte-americanos), equivalentes a cerca de R$

100.000,00 (cem mil reais), na época, quando a cotação do dólar

norte-americano era de algo em torno de R$ 2,00 (dois reais), foi

deduzido da "conta-corrente de propina" que PEDRO PAULO

BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS mantinha perante AL-

BERTO YOUSSEF.

O custeio de gastos pessoais internacionais por meio de paga-

mentos, cartões pré-pagos e valores em espécie oriundos de dolei-

ros consiste em estratégia de ocultação e dissimulação da natureza,

origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de

valores proveniente de infração penal, no caso a corrupção passiva
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de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO relacio-

nada à BR DISTRIBUIDORA.

4) Individualização e tipificação das novas condutas

narradas

Muitos dos fatos narrados no presente aditamento apenas re-

tificam e complementam o relato constante da denúncia, não alte-

rando as imputações constantes da peça acusatória. No entanto,

algumas das situações ora descritas importam em novas atribuições

de crimes a pessoas já denunciadas ou a outros envolvidos. Por isso,

cumpre individualizar e tipificar as novas condutas de cada um dos

implicados.

4.1) Fernando Affonso Collor de Mello

4.1.1) Entre 2010 e 2014, em São Paulo/SP e no Rio de ]a-

neiro/R], FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, na

condição de Senador, de modo livre, consciente e voluntário, em

unidade de desígnios com seu "operador particular" PEDRO

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, solicitou, acei-

tou promessa nesse sentido e recebeu, para si e para esse último,

vantagem pecuniária indevida, no valor total de pelo menos R$

9.950.000,00 (nove milhões, novecentos e cinquenta mil reais),

para viabilizar irregularmente um contrato de troca de bandeira de

postos de combustível celebrado entre a DVBR - DERIVADOS

DO BRASIL S/A e a BR DISTRIBUIDORA, o que acabou de

fato ocorrendo nos anos de 2010 e 2011, por intermédio da atua-

ção de LUIZ CLAUDIO CASEIRA SANCHES, Diretor de
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Rede de Postos de Serviço da sociedade de economia mista em

questão, sediada na capital carioca, o qual fora politicamente indi-

cado para tal cargo pelo parlamentar, através do seu partido polí-

tico, o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB. O recebimento dos

valores ocorreu por meio de, pelo menos, 01 (uma) transferência

internacional oriunda da cffshore OCEAN-FISH OVERSEAS

INC para empresa de LEONARDO MEIRELLES sediada em

Hong Kong, em setembro de 2011, seguida da disponibilização

dos correspondentes valores em reais no Brasil por ALBERTO

YOUSSEF, além de outros quatro pagamentos em espécie, realiza-

dos por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO, re-

presentante da empresa contratada, em datas não identificadas ao

longo do ano de 2012, em postos de combustível localizados na

capital paulista, tendo sido os valores recolhidos por emissários de

ALBERTO YOUSSEF e posteriormente repassados aos destinatá-

rios finais, fatos já narrados na denúncia. Assim, FERNANDO

AFFONSO COLLOR DE MELLO, agindo dolosamente, come-

teu, no mínimo mais 01 (uma) vez, além das vezes já relatadas na

peça acusatória, o crime de corrupção ativa em concurso material

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

com o art. 327, § 2°, combinado com os arts. 29 e 69, todos do

Código Penal.

4.1.2) Em setembro de 2011, FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO, na condição de Senador, de modo livre,

consciente e voluntário, em unidade de desígnios com seu "opera-

dor particular" PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI
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RAMOS, recebeu propina, relativa à viabilização de contrato de

troca de bandeira de postos de combustível celebrado entre a

DVBR - DERIVADOS DO BRASIL S/A e a BR DISTRIBUI-

DORA, mediante 01 (uma) transferência bancária internacional e

posterior entrega de valores em espécie no Brasil, como forma de

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

ção, movimentação e propriedade de valores provenientes de infra-

ção penal, no caso a corrupção passiva narrada, fazendo-o no

âmbito de orgamzaçao cnmmosa. Assim, FERNANDO

AFFONSO COLLOR DE MELLO, agindo dolosamente, come-

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

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

combinado com os art. 29 do Código Penal.

4.1.3) Entre 2011 e 2012, em São Paulo/SP e no Rio de ]a-

neiro/R], FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, na

condição de Senador, de modo livre, consciente e voluntário, em

unidade de desígnios com seu "operador particular" PEDRO

PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, solicitou, acei-

tou promessa nesse sentido e recebeu, para si e para esse último,

vantagem pecuniária indevida, no valor total de pelo menos R$

1.000.000,00 (um milhão de reais), para viabilizar a normal execu-

ção de contrato de gestão de pagamentos e programa de milhagens

celebrado entre a FTC CARDS PROCESSAMENTO E SERVI-

ÇOS DE FIDELIZAÇÃO LTDA. e a BR DISTRIBUIDORA, o

que acabou de fato ocorrendo, por intermédio da atuação de

LUIZ CLAUDIO CASEIRA SANCHES e NESTOR CUNAT ,
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CERVERÓ, Diretor de Rede de Postos de Serviço e Diretor Fi-

nanceiro e de Serviços, respectivamente, da sociedade de economia

mista em questão, sediada na capital carioca, os quais foram politi-

camente indicados para tais cargos pelo parlamentar, através do seu

partido político, o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, e pelo Par-

tido dos Trabalhadores - PT, correspondentemente. O recebi-

mento dos valores ocorreu por meio de, pelo menos, 03 (três)

repasses de valores em espécie feitos por um dos transportadores

de ALBERTO YOUSSEF, o policial federal JAYME ALVES DE

OLIVEIRA FILHO, ao longo do ano de 2012, tendo as entregas

ocorrido, no Rio de Janeiro, ao sócio de PEDRO PAULO BER-

GAMASCHI DE LEONI RAMOS, de nome JOÃO MUNIZ

ALVES DE OLIVEIRA, efetivando-se posterior repasse ao parla-

mentar. Assim, FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO, agindo dolosamente, cometeu, no mínimo 3 (três) vezes,

o crime de corrupção ativa em concurso material e em concurso

de pessoas, previsto no art. 317, § 10, cumulado com o art. 327, §

2°, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal.

4.1.4) Em 2013, em São Paulo/SP e no Rio de Janeiro/RJ,

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, na condição

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

desígnios com seu "operador particular" PEDRO PAULO BER-

GAMASCHI DE LEONI RAMOS, solicitou vantagem pecuniá-

ria indevida, no valor total de pelo menos R$ 20.000.000,00

(vinte milhões de reais), para viabilizar irregularmente futuro e hi-

potético contrato de construção e locação ou leasing de um arma-
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zém de produtos químicos em Macaé/RJ, o qual seria celebrado

entre a JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.,

em sociedade com um fundo de investimentos, e a BR DISTRI-

BUIDORA, o que aconteceria por meio da atuação de JOSÉ

ZONIS e NESTOR CUNAT CERVERÓ, Diretor de Operações

e Logística e Diretor Financeiro e de Serviços, respectivamente, da

sociedade de economia mista em questão, sediada na capital cari-

oca, os quais foram politicamente indicados para tais cargos pelo

parlamentar, através do seu partido político, o Partido Trabalhista

Brasileiro - PTB, e pelo Partido dos Trabalhadores - PT, corres-

pondentemente. O pedido de propina foi feito diretamente por

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS,

agindo em nome de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO, a FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, que

representava os interesses da JARAGUÁ EQUIPAMENTOS IN-

DUSTRAIS LTDA. e do respectivo fundo de investimentos pe-

rante a Petrobras Distribuidora S/A, não tendo o negócio

prosperado, não se realizando qualquer pagamento de valores. As-

sim, FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, agindo

dolosamente, cometeu, 01 (uma) vez, o crime de corrupção passiva

em concurso de pessoas, previsto no art. 317, caput, cumulado com

o art. 327, § 2°, combinado com o art. 29, todos do Código Penal.

4.1.5) Entre março e dezembro de 2010, em Brasília/DF, São

Paulo/SP e Maceió/ AL, o Senador FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO, de modo livre, consciente e voluntário,
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PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, efetuou ou re-

cebeu depósitos em dinheiro no valor total de R$ 986.716,90

(novecentos e oitenta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e no-

venta centavos) em suas contas bancárias pessoais (conta 201, agên-

cia 4454, do Itaú Unibanco, conta 116750, agência 4884, do

Banco do Brasil e conta 7557906, agência 4883, do Banco do Bra-

sil) e na conta bancária da sua empresa TV GAZETA DE ALA-

GOAS LTDA. (conta nO 61000, agência 3047, Banco Bradesco),

valor este consistente em parte da propina recebida em função dos

contratos celebrados entre a UTC ENGENHARIA SI A, de um

lado, e a BR DISTRIBUIDORA, de outro, tendo havido fracio-

namento de operações, de modo que o valor de cada uma, nas

mesmas datas ou em datas próximas, fosse inferior a R$ 10.000,00

(dez mil reais) ou R$ 100.000,00 (cem mil reais). Essa estratégia

objetivava evitar a identificação dos depositantes e a comunicação

das operações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras

- COAF, conforme previsto nos arts. 9°, § 1°, incisos I e IH, 12, in-

ciso H, e 13, inciso I, da Carta Circular n. 3.461/2009, o que aca-

bou de fato ocorrendo, levando à ocultação e dissimulação da

natureza, da origem, da localização, da disposição, da movimenta-

ção e da propriedade de valores provenientes diretamente dos cri-

mes de corrupção passivajá descritos. Os depósitos foram feitos ou

recebidos em 12 (doze) dias distintos, em diferentes circunstâncias

de tempo, lugar e maneira de execução, tendo sido realizados de

forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim,
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samente, cometeu, no mínimo 12 (doze) vezes, o crime de lava-

gem de dinheiro qualificado em concurso material e em concurso

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

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

4.1.6) Entre 2010 e 2014, em Brasília/DF, São Paulo/SP e

Maceió/ AL, o Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

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

desígnios com seu "operador particular" PEDRO PAULO BER-

GAMASCHI DE LEONI RAMOS e sua esposa CAROLINE

SEREJO MEDEIROS COLLOR DE MELLO, efetuou ou rece-

beu depósitos em dinheiro no valor total de R$ 453.250,00 (qua-

trocentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta reais) nas

contas bancárias pessoais dessa última (conta 116769, agência 4884,

do Banco do Brasil, conta 117110, agência 4884, do Banco do

Brasil e conta 117110, agência 4884, do Banco do Brasil), valor

este consistente em parte da propina recebida em função dos con-

tratos celebrados entre a DVBR - DERIVADOS DO BRASIL

S/A, a UTC ENGENHARIA S/A e a FTC CARDS PROCES-

SAMENTO E SERVIÇOS DE FIDELIZAÇÃO LTDA., de um

lado, e a BR DISTRIBUIDORA, de outro, tendo havido fracio-

namento de operações, de modo que o valor de cada uma, nas

mesmas datas ou em datas próximas, fosse inferior a R$ 10.000,00

(dez mil reais) ou R$ 100.000,00 (cem mil reais). Essa estratégia

objetivava evitar a identificação dos depositantes e a comunicação

das operações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras

- COAF, conforme previsto nos arts. 9°, § 1°, incisos I e lII, 12, in-
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ciso lI, e 13, inciso I, da Carta Circular n. 3.461/2009, o que aca-

bou de fato ocorrendo, levando à ocultação e dissimulação da na-

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

da propriedade de valores provenientes diretamente dos crimes de

corrupção passiva já descritos. Os depósitos foram feitos ou rece-

bidos em 23 (vinte e três) dias distintos, em diferentes circunstân-

cias de tempo, lugar e maneira de execução, tendo sido realizados

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

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, agindo dolo-

samente, cometeu, no mínimo 23 (vinte e três) vezes, o crime de

lavagem de dinheiro qualificado, em concurso material e em con-

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

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

4.1.7) Entre 2010 e 2011, em São Paulo/Sp' FERNANDO

AFFONSO COLLOR DE MELLO, de modo livre, consciente e

voluntário, utilizou valores em espécie e valores anteriormente de-

positados em contas bancárias de sua empresa TV GAZETA DE

ALAGOAS LTDA., ambos oriundos de propina relacionada aos

contratos celebrados entre a UTC ENGENHARIA SI A, de um

lado, e a BR DISTRIBUIDORA, de outro, para adquirir o veí-

culo Rolls Royce) modelo Phantom) ano 2005/2006, preto, placa

FQG-0009, perante aVia Itália Comércio e Importação de Veículo

Ltda., pelo valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cin-

quenta mil reais). FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO pagou R$ 400.000,00 (quatrocentos mil mil reais) em

valores em espécie. O financiamento da outra parte do valor do
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automóvel, no montante de R$ 950.000,00 (novecentos e Clll-

quenta mil reais), teve o maior número de suas parcelas pagas pela

TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA. O carro, apesar de ser um

bem de luxo de uso pessoal, foi registrado em nome da ÁGUA

BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA., empresa de ocultação pa-

trimonial do parlamentar. Desse modo, FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO ocultou e dissimulou a natureza, a ori-

gem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade

de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, dos crimes

de corrupção ativa já descritos, inclusive os convertendo em ativo

lícito de empresa a ele vinculada, fazendo-o no âmbito de organi-

zação criminosa. Assim, agindo dolosamente, ele cometeu, 01

(uma) vez, o crime de lavagem de dinheiro qualificado previsto no

art. 1°, caput, § 1°, inciso I, e § 4°, da Lei n. 9.613/1998.

4.1.8) Entre junho de 2010 e maio de 2011, em São

PaulolSP, FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, de

modo livre, consciente e voluntário, utilizou valores em espécie e

valores anteriormente depositados em contas bancárias de sua em-

presa TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA., ambos oriundos de

propina relacionada aos contratos celebrados entre a UTC ENGE-

NHARIA SIA, de um lado, e a BR DISTRIBUIDORA, de ou-

tro, para adquirir uma casa de campo, localizada na Alameda Jade,

n. 145, Pedra do Baú, Campos do Jordão, São Paulo, perante o ad-

vogado LEO KRAKOWIAK, pelo valor total de pelo menos R$

4.000.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). FER-

NANDO COLLOR DE MELLO registrou o valor do bem, a
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menor, em declaração de imposto de renda referente ao ano da

aquisição e posteriormente aumentou sua estimativa nos anos sub-

sequentes, por suposta valorização, assim como utilizou valores em

espécie para a compra, inclusive mediante o disfarce de transferên-

cias bancárias a partir de contas de mera passagem dos recursos, o

que constitui estratégia de ocultação e dissimulação da natureza,

origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de

valores proveniente de infração penal, no caso a corrupção passiva,

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

agindo dolosamente, ele cometeu, pelo menos 01 (uma) vez, o

crime de lavagem de dinheiro qualificado previsto no art. 10, caput,

§ 1°, inciso I, e § 4°, da Lei n. 9.613/1998.

4.1.9) Em 2013, em Maceió/AL, FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO, de modo livre, consciente e voluntário,

utilizou valores em espécie e valores anteriormente depositados

em contas bancárias de sua empresa TV GAZETA DE ALAGOAS

LTDA., ambos oriundos de propina relacionada aos contratos cele-

brados entre a DVBR - DERIVADOS DO BRASIL SI A, a UTC

ENGENHARIA SI A e a FTC CARDS PROCESSAMENTO E

SERVIÇOS DE FIDELIZAÇÃO LTDA., de um lado, e a BR

DISTRIBUIDORA, de outro, para adquirir um terreno litorâneo,

localizado no Lote 14, Quadra 06, do Loteamento Recanto dos

Caetés, no Município de Barra de São Miguel, Estado de Alagoas,

pelo valor total de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil

reais). FERNANDO COLLOR DE MELLO comprou o bem

por valor superior ao constante em escritura pública, registrou o
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