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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

O Ministério Público Federal, por meio da Subprocuradora-Geral da República, 

no uso de suas atribuições constitucionais e legais, previstas no art. 129-1 da Constituição Fe-

deral, no art. 6°-V da Lei Complementar n°75/1993 e no art. 24 do Código de Processo Penal, 

com base na Inquérito n° 4.4631, apresenta 

DENÚNCIA 

em face de 

ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, brasileiro, casado, Deputado Federal 

pelo Partido Progressista, nascido em 25/6/1969, natural de Maceió/AL, filho de 

Benedito de Lira e Ivanete Pereira de Lira, portador do RG n. 687257-SSP/AL, 

CPF n. 678.210.904-25, residente na Avenida Doutor Antônio Gouveia n. 1505, 

apartamento 202, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, com domicílio funcional na 

Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 942, Brasília, 

Distrito Federal; 
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FRANCISCO RANULFO MAGALHAES RODRIGUES, brasileiro, filho de 

Tarcizia Magalhães Rodrigues e Euzebio Rodrigues Lima, nascido em 

18/01/1953, portador do CPF n. 072102723-72, RG 582899/SSP-CE, com 

endereço na Avenida Isabela Moreira Gomes, 578, Antônio C Belchior, 

Sobral/CE, e também na R Maria Monte, 166, Domingos Olímpio, CEP 

62020600 — Sobral/CE; 

ALBERTO YOUSSEF (colaborador da justiça), brasileiro, casado, empresá-

rio, CPF 532.050.659-72, RG 3.506.470-2 (PR), nascido em Londrina-PR em 

06/1 0/1967, filho de Kalim Youssef ,  e Antonieta Youssef, endereço residencial na 

Rua Doutor Elias César, 155, apt. 601, Jd. Petropolis, Londrina-PR, ou na Rua 

Afonso Braz, 714, apt. 111A, Vila Conceição, São Paulo-SP, endereço comercial 

na Av. Tiradentes, 501, torre 1, 7° andar, Jardim Shangri-la A, Londrina-PR, ou 

na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 778, 2° andar, ltaim Bibi, São Paulo/SP; 

LEONARDO MEIRELLES (colaborador da justiça), brasileiro, divorciado, 

empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.° 22148890-SSP/SP, inscrito 

no CPF/MF sob o n.° 265.416.238-99, residente e domiciliado na Rua Pedro 

Doll, n. 43, apartamento 142, Santana, São Paulo, São Paulo; e 

HENRY HOYER DE CARVALHO (colaborador da justiça), brasileiro, di-

vorciado, filho de João Thomazi de Carvalho e Doris Hoyer de Carvalho, natural 

do Rio de Janeiro/RJ, nascido aos 08/03/1950, CPF n° 091.509.787-72, residente 

à Rua Helio Maurício, 125, Condomínio Jardim Ibiza, Barra da Tijuca, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP 22631-30 
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I.1) Considerações iniciais sobre o histórico das relações criminosas entre integrantes 
do Partido Progressistas e o Grupo Queiroz Gaivão. 

As condutas ilícitas narradas nesta denúncia começaram a ser reveladas em ou-

tras investigações de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e de 

organização criminosa, no contexto amplo da Operação Lava Jato, que desvendou vastos es-

quemas criminosos montados por agentes políticos, agentes públicos, empresários e operado-

res financeiros com o fim de praticar crimes contra a PETROBRAS e órgãos federais da 

Administração direta e indireta. 

Nesse contexto, a QUEIROZ GALVÃO foi uma das protagonistas no cartel de 

empresas que dominou contratos com a PETROBRAS a partir de valores superfaturados por 

ingerência de diretores da estatal — verdadeiros arrecadadores e distribuidores de propina — 

indicados e mantidos por lideranças políticas. 

Para a exata compreensão dos fatos — notadamente para o entendimento da mer-

cancia da função pública (corrupção pela vinculação causal entre as vantagens indevidas e as 

atribuições do funcionário público') promovida por ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE 

LIRA, que na época do crime imputado (2012) era líder' de seu partido na Câmara dos De-

putados —, é fundamental analisar (a) o papel do PROGRESSISTAS' na base de sustentação 

política do governo federal à época (2004 a 2017); (b) a contraprestação criminosa por meio 

do rateio de propina arrecadada a partir de contratados de estatais, nas quais o partido manti- 

I inquérito n. 4.506-DF: "(..) Para a aptidão de imputação de corrupção passiva, não é necessária a 
descrição de um espec[fico ato de oficio, bastando uma vincula ção causal entre as vantagens indevidas e 
as atribuições do funcionário público, passando este a atuar não mais em prol do interesse público, mas 
em favor de seus interesses pessoais". 

2 	Foi líder do partido na Câmara dos Deputados entre fevereiro de 2012 e outubro de 2013. 

3 	Até 2017 era chamado Partido Progressista. 
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nha seus indicados; e, sobretudo, (c) o papel de proeminência e liderança partidária que assu-

miu ARTHUR LIRA e seu grupo, sobretudo após a morte de José Janene. 

Esse contexto amplo e geral da organização criminosa de que fizeram parte al-

guns integrantes do então Partido Progressista, desde a ascendência inicial de José Janene°  

até a assunção de ARTHUR LIRA em 2012, está narrado na denúncia' oferecida nos autos 

do Inquérito n. 3989/DF, em curso na 2' Turma do Supremo Tribunal Federal, no bojo da 

qual se imputam a ARTHUR LIRA e a outros políticos do Progressistas crimes do art. 2°, § 

4°, incisos 11, 111 e IV, da Lei n. 12.850/2013. 

Assim, a compreensão do crime praticado por essa liderança do PP, que constitui 

objeto desta denúncia, perpassa pela consideração daquela realidade mais ampla e antiga 

narrada nos autos da denúncia por organização criminosa, já recebida em parte pela 2' Turma 

do Supremo Tribunal Federal em 11 de junho de 2019, brevemente sumariada a seguir. 

Desde meados de 2004 até pelo menos 2017, ARTHUR LIRA agregou-se ao 

núcleo político de organização criminosa formada por lideranças de outros partidos da então 

base governamental para cometimento de uma miríade de delitos, em especial contra a 

Administração Pública, notadamente para a arrecadação de propina por meio da utilização de 

diversos órgãos públicos da Administração Pública direta e indireta, tais como 

PETROBRAS, Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades, entre outros. Paulo 

Roberto Costa foi nomeado Diretor de Abastecimento da PETROBRAS em 14/5/2004, 

dando início, assim, ao esquema que beneficiou indevidamente, por mais de uma década, o 

núcleo político do PP na organização criminosa. Ao PP concedeu-se a Diretoria de 

4 	Envolvido no escândalo do Mensalão, foi líder do PP na Câmara dos Deputados e morreu em 2010. 

5 	Por maioria de votos, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu parcialmente denúncia 
no Inquérito (1NQ) 3989 contra os deputados federais Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Arthur de Lira (PP-AL) 
e Eduardo da Fonte (PP-PE) e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) pela suposta prática do crime de 
organização criminosa (artigo 2°, parágrafo 4°, inciso II, da Lei 12.850/2013). Na denúncia, a 
Procuradoria-Geral da República (PGR) aponta a existência de esquema formado por integrantes da cúpula 
do PP para desviar recursos da Petrobras, fatos investigados pela Operação Lava-Jato. O julgamento teve 
inicio em 21 de maio, com a manifestação da acusação e as sustentações orais das defesas, O relator, 
ministro Edson Fachin, votou na sessão do dia 4 de junho pelo recebimento parcial da denúncia, excluindo 
apenas as causas de aumento da pena referentes à destinação do produto da infração penal, no todo ou em 
parte, ao exterior e ao caráter transnacional da organização criminosa. Nesta terça-feira (11), a ministra 
Cármen Lucia e o ministro Celso de Mello seguiram o voto do relator, formando a maioria. Os ministros 
Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela rejeição de denúncia 
(http://www.stf.jus.br/nortal/cms/verNoti  ciaDetal h e.asp?i dConteudo=413782). 
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Abastecimento da PETROBRAS6  e, a partir de 2005, também o cobiçado Ministério das 

Cidades'. 

No caso da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, com o ingresso de 

Paulo Roberto Costa, foram implementadas duas formas de captação de recursos indevidos. 

A primeira era a indicação de empresas que deveriam ser contratadas e com as quais os 

líderes políticos do PP já haviam negociado o pagamento de propina; a segunda, solicitar, no 

caso Paulo Roberto Costa, diretamente às empresas contratadas pela Diretoria, o pagamento 

dos valores ilícitos'. 

O comando do PP responsável pela indicação de Paulo Roberto Costa acertou 

com ele que seria cobrado, a título de propina, em torno de I% (um por cento) dos valores de 

contratos e aditivos assinados pela PETROBRAS a partir da atuação e das demandas da Di-

retoria de Abastecimento. Desse percentual de I% (um por cento), 0,2 (dois décimos) seriam 

direcionados à cobertura de despesas e 0,8 (oito décimos) distribuídos para três grupos de in-

teressados, o captador Paulo Roberto Costa (0,24), os operadores, particularmente Alberto 

Yousser (0,08), e os beneficiários do PP (0,48)10. A propina, no entanto, era negociável, a de-

pender da margem de lucro ou do valor do contrato. Em relação aos aditivos, variava de I% 

(um por cento) a 5% (cinco por cento). As negociações sobre percentuais eram realizadas, 

normalmente, por Alberto Youssef, José Janene e Paulo Roberto Costa. 

É nesse arranjo que a construtora QUEIROZ GALVÃO, por executivos como o 

falecido Ildefonso Colares Filho (ex-diretor presidente), Othon Zanoide de Moraes Filho (ex-

diretor) e Augusto Amorim Costa, celebrou diversos contratos com a PETROBRAS, no âm-

bito da Diretoria de Abastecimento, seja individualmente, seja por meio de consórcios com 

6 DOC. 13 da denúncia oferecida no Inquérito n. 3.989-DF — MPF-PR. Termo de declarações prestado por 
Pedro Corrêa no Procedimento Investigatório Criminal n. 1.25.000.003350/2015-98, em 10/9/2016. 

7 Márcio Fortes tornou-se ministro das Cidades, substituindo a Olivio Dutra, por indicação do Partido 
Progressista (PP), em 2005. 

8 	DOC 5.2 que instrui a denuncia nos autos do Inquérito 3.989-DF-- Processos STF, Inq 3989. O denunciado 
ARTHUR DE LIRA disse que "sabia que Paulo Roberto Costa era indicado pelo Partido PP, juntamente 
com PMDB e PE QUE o partido tinha certa ingerência sobre Paulo Roberto Costa, antes de sua chegada 
ao Congresso Nacional" (Inq n. 3989/DF, fls. 1986, vol. 10). 

9 	Posteriormente, entra em cena a pessoa de Henry Hoyer de Carvalhode Carvalho, fato que será narrado adi- 
ante. 

10 DOC 13 — MPF-PR. Termo de declarações prestado por Pedro Corrêa no Procedimento Investigatório 
Criminal n. 1.25.000.003350/2015-98, em 10/9/2016. 
DOC 3.1 — Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 1. 
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outras empreiteiras. Ela integrou, por exemplo, o Consórcio Refinaria Abreu e Lima, que 

venceu a licitação referente ao projeto e à execução da terraplenagem da Refinaria do Nor-

deste — RNEST, celebrando contrato no valor de R$ 429.200.000,00 (quatrocentos e vinte e 

nove milhões e duzentos mil reais), em 31/07/2007. 

Compôs, ainda, o Consórcio CTC — Consórcio Terraplenagem Comperj, que 

venceu a licitação referente às obras de terraplenagem, drenagem e anel viário do futuro 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro — COMPERJ, celebrando o Contrato n. 

0800.0040907.08.2, no valor de R$ 819.800.000,00 (oitocentos e dezenove milhões e oito-

centos mil reais), em 28/03/2008. Integrou, também, o Consórcio lpojuca II, que venceu lici-

tação referente às obras de tubovias de interligações da RNEST, celebrando contrato no valor 

de R$ 2.694.950.000,00 (dois bilhões, seiscentos e noventa e quatro milhões, novecentos e 

cinquenta mil reais), em 10/03/2010. Compôs igualmente o Consórcio QGGI, que venceu li-

citação referente às obras de unidades de hidrotratamento de destilados médios e de querose-

ne e suas subestações elétricas do COMPERJ, celebrando o Contrato n. 0800.00702.10.2, no 

valor de R$ 977.814.500,00 (novecentos e setenta e sete milhões, oitocentos e quatorze mil e 

quinhentos reais), em 10/09/2010. Integrou do mesmo modo o Consórcio QGGIT, que ven-

ceu licitação referente às obras de unidades auxiliares do COMPERJ, celebrando o Contrato 

n. 0858.0085780.13.2, no valor de R$ 640.500.000,00 (seiscentos e quarenta milhões e qui-

nhentos mil reais), em 17/09/2013. Compôs o Consórcio QGIT, que venceu licitação referen-

te às obras de unidades de processamento de gás natural do pré-sal no COMPERJ, celebran-

do o Contrato n. 0858.0085740.13.2, no valor de R$ 1.807.997.477,00 (um bilhão, oitocen-

tos e sete milhões, novecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais), em 

07/10/201311 . 

Dentre os diversos contratos celebrados na PETROBRAS com participação da 

QUEIROZ GALVÃO, destaca-se o referente às tubovias de interligação no âmbito do projeto 

RNEST/IPOJUCA, de valor R$ 3.543.650.000,00 após aditivos, bem como aqueles ligados à 

COMPERJ, de R$ 50.546.57.089,72, aditivos inclusos. 

Tais contratos foram objeto de análise pelo TCU e também pela PETROBRAS, a 

partir de Comissões Internas de Apuração, que apontaram inúmeras irregularidades concer- 

II DOC 1 que compõe a denúncia apresentada no Inquérito n° 3989 contém a relação dos contratos firmados 
entre a Petrobras e a Queiroz Gabião. 
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nentes ao contrato firmado com a QUEIROZ GALVÃO, principalmente no que diz respeito 

às questões de formulação do percentual de fórmula de reajuste de preços, falta de inclusão 

de empresas em novo procedimento licitatório de preço excessivo na estimativa'. 

As pretensões da QUEIROZ GALVÃO referentes a obras da PETROBRAS são 

comprovadas pelas numerosas visitas de Othon Zanoide de Moraes Filho, executivo da 

QUEIROZ, à sede da sociedade de economia mista no Rio de Janeiro'. Othon Zanoide de 

Moraes Filho, interessado em assegurar a atuação de sua empresa no cartel de empreiteiras 

relacionado à PETROBRAS, bem como em manter contratos vigentes e em conseguir novos 

junto à Diretoria de Abastecimento da sociedade de economia mista, na época ocupada por 

Paulo Roberto Costa por indicação do PP — recebendo favorecimentos indevidos, em múlti-

plas vertentes, dos agentes públicos—, atendeu à solicitação de propina dos parlamentares do 

PP, especialmente dos comandantes da agremiação partidária, transmitida e operacionalizada 

por ALBERTO YOUSSEF. 

A propina decorrente dos contratos e aditivos firmados entre a QUEIROZ GAL-

VÃO e a PETROBRAS se acumulava com o tempo — os pagamentos não eram realizados 

incontinenti e com frequência ou cadência exata — o que exigia a formação de um "caixa de 

propina", cujo fluxo de saída dependia do mecanismo de lavagem de dinheiro escolhido. Em 

épocas de eleição, por exemplo, a empresa lograva pagar grandes quantidades de propina via 

doação eleitoral. 

Nessa ocasião, Alberto Youssef mantinha contato com Othon Zanoide de Moraes 

Filho, executivo da QUEIROZ, a quem solicitava a realização de contribuição para a campa-

nha dos parlamentares do PP, em valores que seriam abatidos do montante de propina devido 

pela empreiteira em razão de seu envolvimento no esquema de corrupção estabelecido na Di- 

12 Fl. 155. 

13 DOC 5.4 da Denúncia apresentada no Inquérito 3.989 — Processos STF, Inq 3992. Fls. 364/367 do Apenso 
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retoria de Abastecimento da PETROBRAS.14  

Em 2010, ALBERTO YOUSSEF constatou que a empresa tinha um débito de 

propina, decorrente do esquema criminoso montado na Diretoria de Abastecimento da PE-

TROBRA S, de cerca de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais). O pagamento 

da "dívida" foi negociado e efetivado mediante o custeio de despesas de parlamentares e 

também sob o disfarce de doações eleitorais "oficiais" ao PP e aos seus membros. Essas doa-

ções, feitas no âmbito do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à PE-

TROBRAS, foram solicitadas a Paulo Roberto Costa por FRANCISCO OSWALDO NEVES 

DORNELLES, então presidente nacional do PARTIDO PROGRESSISTA'. 

Nesse contexto, no ano de 2010, o grupo empresarial Queiroz Gaivão doou para 

o Diretório Nacional do PP o valor total de R$ 2.740.000,00 (dois milhões, sete centos e 

quarenta mil reais), por meio de duas de suas empresas, a CONSTRUTORA QUEIROZ 

GALVÃO S/A e a Vital Engenharia Ambiental S/A. Em seguida, o Diretório Nacional do PP 

repassou os referidos recursos a diversos Deputados Federais do Partido Progressista, 

conforme tabela elaborada com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, conforme 

tabela seguinte: 

14 DOC 4.3 da Denúncia apresentada no Inquérito 3.989 — 13' Vara Federal de Curitiba. Othon Zanoide de 
Moraes Filho, diretor da QUEIROZ GALVÃO responsável pelos arranjos de propina pagos pela 
empreiteira, foi denunciado na Ação Penal n. 5046120-57.2016.404.7000. A ele foi imputado o fato da 
corrupção ativa que consistiu no oferecimento e promessa de vantagens indevidas a Paulo Roberto Costa e 
outros, decorrentes de pelo menos 2% (dois por cento) do valor de todos os contratos celebrados pela 
empresa com as áreas de serviços e abastecimento da PETROBRAS, entre 2004 e 17 de março de 2014, o 
que corresponde a R$ 105.039.626,16 e US$ 12.450.101,51. O "caixa de propina" do PP consistiu em 
parte desse valor, somado a outras vantagens pagas pelas demais empreiteiras integrantes do cartel. 

15 DOC 5.4 do Inquérito 3989— Processos STF, Inq 3992- MÁRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE, 
JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI JÚNIOR, LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA, JOSÉ OTÁVIO GER- 
MANO e ROBERTO PEREIRA DE BRITTO já foram denunciados pelo recebimento de propina, disfarça-
das de doações eleitorais oficiais. 
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Dininn eleitorais "oficiais" do grano Queiroz Cabia pana o PP em 2010 

Doador Valor Data Forma de doado Bea.eflclado 
Vital Engenharia 
Ambiciuni eletrônico 

29/07/2010 Transferência Diretório Nacional do 
PP 

Vital Engenharia 
Ambiental 5/A 

ES 680.000,00 27108/2010 Transferência 
eletrônica 

Oiittõrin Nacional do 
PP 

Vital Engenharia 
Ambiental 5/A 

RS 680.000.09 02/09/2010 Transferência 
eletrônica 

Diretório Nacional do 
PP 

Vital Engonharia 
Arabia:and SIA 

RS 680.000,00 0W0912010 Transferência 
eletrônica 

Diretório Nacional do 
PP 

Coosmnora Quatros 
Galvâo SJA 

RS 400.000,90 17/09/2010 Transferência 
eletrônica 

Diretório Nacional do 
PP 

Construtora Queiroz 
Galvtto 5/A 

RS100000,00 10 Transferência 
eletrônica 

DiretófloNjoneI do 
PP 

L 	Total: EU 2.740.000,00 

Repasses de doações eleitorais "oficiais" do?? para Mário Negromonte em 2010 

Doador Valor Data Forma de doaçâo BeneficIado 
Diretório Nacional do 

PP 
RS 20.000,00 05/08/2010 Transferência 

eletrônica  
MáxinNcgromontc 

DirdórjoNacioiwl do 

Diretório Nacioa&do 
PP 

R599.873,14 10108/2010 Tnnsferüncia 
cIett4nica 

Mário Negromonte 

RS 100.000,00 02/09/2010 Trnsfcitçia 
eletrônica  

Mário Negtomtintc 

Diretório Nacional do 
PP 

RS 199.763,26 08/09/2010 Transferência 
eletrônica 

Mario Negromonte 

Diretório Nadem! do 
PP 

RI 99.875,14 27109/2010 Transferência 
eletrônica 

Mário Negrornonte 

Total; R5411.515,54 

Repasses de doações eleitorais "oficiais" do PP para João Pizzolatti em 2010 

Doador Valor Data Forma de doação Beneficiada 
Diretbdo Nacional do 

PP 
.811,71 14/ 	010 Cheque João Pizzolatti 

Diretório Nacional do 
PP 

RS 249.723,81 	14/09/2010 Cheque o Pi rtolaui 
 

Diretório Nacional do RS 249.723,81 10 Chequte Ião Pinoteai 
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Repasses de doações eleitorais "oficiais" do PP para outros parlamentares em 2010 

Doador Valor Data Forma de doação Beneficiado 
Diretório Nacional do RS 75.0000,00 17/08/2Ifl0 Cheque Simão Semita 

Diretório Nacional do 
P1' 

RI 39.941,07 0/2010 Pautarem-ia 
, cIetrôitta 

Roberto Balastra 

DhrotArl o Nacional do 
PP 

.000,00 010 TramferAncia 
eletrônica 

Jerônimo Gomam 

Diretório Nacional do 
PP 

RS 99S88,63 2010 Cheque Eduardo da Fonte 

Diretório Nacional do 
PP 

RI 99.875.14 09/092010 flanIerencja 
eletrúnica 

S1mo Sessim  

Diretório 	acionai do 
PP 

93199765,26 08/032010 Transferência 
eletrônica 

Simão Sessim 

&errado Nacional do 
PP 

RS 169,79623 14/09/2010 Transferência 
eletrônica 

Mário Negromonte 
ar 

Düetóno Nacional do 
PP 

RS 50.000,00 14/092010 Cheque W 	 da 

Diretório Nacional do RS 50000100 14,292010 Transferbria 
eletrônica 

Roberto  

Diretório Nacional do 
PP 

RS 500000,00 1449r2010 Transiertmr_la 
eletrônica 

Simão Sessina 

Diretório Nacional do 
PP  

9350.000,00 14/092010 Transferncta 
eletrônica 

Agaloando Ribeiro 

Diretório Nacional do 
PP 

9$ 39.941,07 10 Transferrieja 
eletrônica 

Roberto  

Diretório Nacional do 
PP 

RI 2,5,35 28/09/2010 ItamieScla 
eletrônica 

Robeno Saleura  

Tbral: RS 1.213)397.75 

No ano de 2011, após a morte de José Janene (em 2010), um grupo dissidente 

tomou a liderança do PP e buscou posicionar-se no ápice da organização criminosa. ORO 

NOGUEIRA, EDUARDO DA FONTE, ARTHUR LIRA e AGUINALDO RIBEIRO 

protagonizaram a substituição da liderança da bancada na Câmara dos Deputados, de 

NELSON MEUREr para AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO'. 

16 Em 29 de maio de 2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou o julgamento da 
Ação Penal (AP) 996 e condenou o deputado federal Nelson Meurer (PP/PR) à pena de 13 anos, 9 meses e 
10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrução passiva e lavagem de 
dinheiro, no contexto da Operação Lava Jato (htto://www.stfjus.br/nortal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?  
idConteudo=379905). 

17 DOC 2 da Denúncia apresentada nos autos do Inquérito 3.989— Biografias. Deputado federal desde 2011. 
Assumiu a liderança da bancada do PP na Câmara dos Deputados em agosto de 2011, em substituição a 
NELSON MEURER. É líder do governo na Câmara desde março de 2017. DOC 5.2 — Processos STF, Inq 
3989. Sobre o fato, o investigado Renato Delmar Molling afirmou "QUE, a partir da destituição de NEL-
SON MEURER e assunção de AGUINALDO RIBEIRO na condição de líder da bancada do PP ganhou 
força no Partido Progressista o grupo liderado pelo então Senador CIRO NOGUEIRA, juntamente com o 
Deputado EDUARDO DA FONTE; QUE, em razão disto perdeu força política dentro do Partido o grupo 
formado por MÁRIO NEGROMONTE, JOÃO ALBERTO PIZOLATTI e NELSON MEURER C.A" (Inq 
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O Deputado Federal AGUINALDO RIBEIRO, a partir de 2011, liderou a organi-

zação criminosa formada por membros do Partido Progressista, passando, junto com AR-

THUR LIRA e outros, a prospectar, direta ou indiretamente, vantagens indevidas das em-

preiteiras cartelizadas no âmbito da PETROBRAS, bem como a controlar as decisões mais 

importantes sobre o repasse dos valores oriundos de contratos da estatal'. 

Com a ascensão do grupo de ARTHUR LIRA à cúpula do PP, houve uma tenta-

tiva de substituição de ALBERTO YOUSSEF no controle do "caixa de propinas" oriundas 

da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Paulo Roberto Costa, depois de reunião 

com os novos comandantes da agremiação partidária, chegou a tentar viabilizar a atuação de 

uma outra pessoa, HENRY HOYER DE CARVALHO, no desempenho dessa tarefa. No 

entanto, na prática, ALBERTO YOUSSEF, por já ter bom relacionamento com as empreitei- 

3.989/DF, fls. 1411, vol. 7). 
18 

	

	Termo de Colaboração n. 11 de Pedro Corrêa (DOC 3.2): "QUE DILMA ROUSSEFF foi eleita em 2010 e 
PAULO ROBERTO COSTA foi mantido na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; QUE, até janeiro 
de 2011, o líder do Partido Progressista era o deputado JOÃO PIZZOLATTI; QUE em seguida o deputado 
NELSON MEURER assumiu a liderança do Partido Progressista; QUE, em agosto de 2011, houve um 
movimento de descontantes do Partido Progressista, os quais destituíram NELSON MEURER da condição 
de líder antes do fim do mandato; QUE esse movimento de dissidentes era liderado por AGUINALDO 
RIBERITO, com o apoio de BENEDITO DE LIRA, ARTHUR LIRA, CIRO NOGUEIRA e EDUARDO DA 
FONTE; QUE a liderança do Partido Progressista na Câmara dos Deputados foi assumida por 
AGUINALDO RIBERITO; QUE, logo em seguida, esse grupo de dissidentes procurou a Presidente da 
República DILATA ROUSSEFF para efetuar a troca dos titulares da Diretoria de Abastecimento da 
PETROBRAS e do Ministério das Cidades, os quais haviam sido indicados pelo grupo anteriormente 
dominante no Partido Progressista. QUE DILMA ROUSSEFF teria prometido realizar a troca de 
titulares; QUE, no entanto, houve um entendimento entre PAULO ROBERTO COSTA e o grupo de 
dissidentes do Partido Progressista no sentido de mantê-lo na Diretoria de Abastecimento da 
PETROBRAS; QUE esse entendimento passava pela interrupção dos repasses de propina para os 
deputados do grupo anteriormente dominante do Partido Progressista; (...) QUE houve um período em 
que efetivamente cessou o repasse de propinas ao grupo anteriormente dominante do Partido 
Progressista; (..) QUE o grupo de dissidentes do Partido Progressista, de acordo com PAULO ROBERTO 
COSTA, era financeiramente atendido em suas pretensões arrecadatórias por meio de HENRY HOYER; 
QUE em 2012 o deputado AGUINALDO RIBEIRO assumiu o Ministério das Cidades no lugar de MÁRIO 
NEGROMONTE; QUE a liderança do Partido Progressista na Câmara dos Deputados passou a ser 
exercida por ARTHUR LIRA,-  QUE nessa época o Partido Progressista se paccou; QUE começaram a 
surgir boatos segundo os quais DILMA ROUSSEFF iria exonerar PAULO ROBERTO COS7'A da Diretoria 
de Abastecimento da PETROBRAS; QUE, então, o declarante e os deputados de seu grupo solicitaram 
que AGUINALDO RIBEIRO conversasse com DILMA ROUSSEFF sobre o assunto; QUE AGUINALDO 
RIBEIRO atendeu ao pedido e solicitou a DILUA ROUSSEF a manutenção de PAULO ROBERTO COSTA 
no cargo; QUE, em resposta, DILMA ROUSSEFF disse que não poderia manter PAULO ROBERTO 
COSTA no cargo de Diretor de Abastecimento, pois ele estava envolvido num esquema pesado na 
PETROBRAS; QUE DILMA ROUSSEFF disse que PAULO ROBERTO COSTA estava fora". 
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ras, permaneceu no exercício da função com auxílio de HENRYI92°  

AGUINALDO RIBEIRO, então líder do partido, tem registro de visitas à PE-

TROBRAS, especificamente a Paulo Roberto Costa, nas datas de 11/11/2011 e 05/12/2011, 

contemporâneo aos fatos, o que comprova a relação do parlamentar com o então Diretor de 

abastecimento da PETROBRAS. 

Já o Deputado Federal EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUER-

QUE SILVA recebeu, em 08/09/2010, vantagem indevida, disfarçada de doação eleitoral 

"oficial", no valor de R$ 99.888,63 (noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e 

sessenta e três centavos), da empreiteira QUEIROZ GALVÃO, para sua campanha daquele 

ano. EDUARDO DA FONTE tem registros de visitas à PETROBRAS, a maioria especifica-

mente a Paulo Roberto Costa, nas datas de 09/04/2007, 31/08/2007, 23/07/2008, 23/09/2008, 

23/09/2008, 03/04/2009, 21/07/2009, 16/10/2009, 08/02/2010, 24/05/2010, 23/05/2011 e 

23/09/201121, o que evidencia a manutenção de amplo e contínuo relacionamento do parla-

mentar com o então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS. 

Muito embora EDUARDO DA FONTE negue conhecer YOUSSEF22, o doleiro 

demonstrou contatos com parlamentar em oportunidades nas quais efetuou pagamentos em 

espécie a integrantes do PP, bem como valores em seu benefício' 

19 DOC 3.1 da denúncia por organização criminosa — Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 14: "QUE 
em verdade o declarante praticamente continuou afazer o mesmo que fazia anteriormente, com a única 
modificação de que, ao invés de repassar os valores diretamente aos integrantes do PARTIDO PROGRES-
SISTA, passou afazê-lo por intermédio de HENRY, que, por sua vez, entregava os valores a ARTHUR DE 
LIRA; (...)" 

20 DOC 2.1 — CIRO NOGUEIRA, EDUARDO DA FONTE e ARTHUR DE LIRA confessam a ocorrência de 
reunião na casa de HENRY HOYER (fls. 1948/1953,2263/2267 e 2456/2460 do Inquérito n. 3989/DF). 

21 DOC 2.1. 

DOC 2.5 — Ricardo Pessoa também confirma pagamentos a EDUARDO DA FONTE antes de 2011; 
portanto, quando este ainda não encabeçava a organização criminosa. Foram repasses de R$ 2.700.000,00 
em data imprecisa, entre 2008 e 2010, relativos ao contrato COQUEPAR, e de R$ 300 mil em 2010. Ocaso 
é analisado no Inquérito n. 4118/DF. 

22 DOC 2.1 da Denúncia apresentada no Inquérito 3.989 — Termo de Declarações constante de fls. 2263/2267 
do Inquérito n. 3989/DF. Quanto a esse ponto, afirma EDUARDO DA FONTE: "QUE nunca conheceu 
ALBERTO YOUSSEE nem mesmo pela alcunha de 'PRIMO". 

23 DOC 2.1 da Denúncia apresentada no Inquérito 3.989 — Termo de Declarações constante às fls. 2331/2336 
do Inquérito n. 3989/DF. Quanto a esse ponto, afirma Alberto Youssef: "QUE com relação a EDUARDO 
DA FONTE, RESPONDE; QUE viu o mesmo por cerca de cinco ou seis vezes quando de suas idas para 
entregar dinheiro no apartamento funcional de JOÃO PIZZOLATTI; QUE o Declarante costumava 
cumprimentar EDUARDO DA FONTE, que por sua vez costumava chamar o Declarante de 'Presidente'; 
QUE em uma dessas vezes EDUARDO DA FONTE chegou a indagar ao Declarante a respeito de PAULO 
ROBERTO COSTA, perguntando textualmente E ai Presidente, como está o PAULO ROBERTO?'; QUE 
no ano de 2008, JOSÉ JANENE pediu ao Declarante que levasse um dinheiro em um apartamento na Vila 
Olímpia, em São Paulo; QUE JOSÉ JA NENE disse que os demais Parlamentares do PP não poderiam ter 
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Em fevereiro de 2012, o Deputado Federal AGUINALDO VELLOSO BORGES 

RIBEIRO assumiu o Ministério das Cidades em substituição ao Deputado Federal MÁRIO 

SILVIO MENDES NEGROMONTE, solidificando a mudança de liderança na agremiação 

partidária. É sabido que o Ministério das Cidades e a Diretoria de Abastecimento da PETRO-

BRAS eram os cargos que compunham a cota política do PP na administração pública fede-

ral, em contrapartida ao apoio e à integração do partido à base governista no Congresso Na-

cional'. Com a ida do Deputado Federal AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO 

para o Ministério das Cidades, a liderança do PP na Câmara dos Deputados foi assumida 

pelo Deputado Federal ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA". 

Com essa ascensão, ARTHUR LIRA passou a atuar de modo mais concreto no 

esquema de arrecadação de propina, fiscalizando os de pagamentos ao grupo dissidente, com 

auxilio do operador ALBERTO YOUSSEF e do novo operador HENRY HOYER. 

É justamente a partir desse cenário que foi praticado ora crime imputado nesta 

denúncia: em 2012, a QUEIROZ GALVÃO, por intermédio de Ildefonso Colares Filho (fale-

cido), FRANCISCO RANULFO RODRIGUES, superintendente de obras da Queiroz Gai-

vão em Goiás, e de HENRY HOYER, operacionalizador do PP, retirou do já conhecido 

"caixa de propina" que mantinha em favor do partido o valor de R$ 1.588.700,00 (um mi-

lhão, quinhentos e oitenta e oito mil e setecentos reais), e o direcionou ao novo líder, AR- 

conhecimento desta entrega; QUE o valor entregue foi de quatrocentos mil reais; QUE JOSÉ JANENE 
disse ao Declarante que esta entrega seria para CIRO NOGUEIRA e EDUARDO DA FONTE que 
segundo JANENE, estariam precisando de dinheiro; QUE após a realização da entrega JOSÉ JANENE 
ligou, possivelmente, para EDUARDO DA FONTE afim de que este confirmasse o recebimento". 

24 DOC 5.2 — Processos STF, Inq 3989. O fato é confirmado pelo Deputado Federal João Sandes Júnior: 
"Que os dois principais cargos do Partido Progressista eram o Ministério das Cidades e a Diretoria de 
Abastecimento da Petrobras; que a indicação dos ocupantes destes cargos partia de cima para baixo [...]" 
(Inquérito n. 3989/DF, fls. 1870, vol. 10). 7i)mbém o denunciado NELSON MEURER confirmou o fato: 
"(...) era de conhecimento de todos que tal função [Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS] era de 
reserva do PP desde a nomeação de Paulo Roberto Costa; QUE esclarecendo, a Diretoria de Abasteci-
mento e o Ministério das Cidades eram cotas do partido PP junto ao Governo Federal". (Inq 3989/DF, fls. 
1942, vol. 10). 

25 DOC 2 — Biografias. Vide documento de nomeação de AGUINALDO RIBEIRO e biografia de ARTHUR 
DE LIRA. 

DOC 5.2 — Processos STF, Inq 3989. Sobre o fato, Jerônimo Pizzolotto Goergen declarou "QUE, com a 
saída de NELSON MEURER, em agosto de 2011, o Partido Progressista começa a sofrer mudanças inter-
nas na estrutura de poder do Partido, inclusive com acirradas disputas internas; QUE, estas disputas cul-
minaram com a salda do então Ministro das Cidades MÁ RIO NEGROMONTE em fevereiro de 2012; 
QUE, assumem posição de destaque no Partido a partir dai AGUINALDO RIBEIRO, que se transforma 
em Ministro das Cidades, no lugar de MA' RIO NEGROMONTE e CIRO NOGUEIRA, que se transforma 
em Presidente da sigla em abril de 2013; QUE, acrescenta que também passou a assumir posição de des-
taque dentro do Partido ARTHUR DE LIRA, que assumiu a posição de líder da bancada em 2012" (Inq 
3.989/DF, fls. 1416, vol. 7). 
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THUR LIRA. 

As provas do Inquérito n. 3.989, compartilhadas nesta acusação, somam-se às 

aqui produzidas e demonstram a vinculação causal entre as vantagens indevidas e as atribui-

ções parlamentares desse expoente do PP, líder do partido na Câmara naquele momento, que 

atuava para assegurar os interesses da empresa na diretoria de abastecimento da Petrobras, no 

Ministério das Cidades e, mais tarde, a partir de 2014, atuaria também no Ministério da Inte-

gração Nacional. 

Trata-se, pois, de uma relação de corrupção por trato sucessivo, para o futuro, em 

que a condição de liderança de um dos grandes partidos da base política do então governo foi 

o ativo desejado pelos corruptores, notadamente porque à agremiação foram entregues pastas 

ministeriais com orçamentos bilionários para investimentos de seu interesse. 

Portanto, a imputação desta denúncia é um capítulo a mais da grande organiza-

ção criminosa do PP narrada na acusação que teve por base o Inquérito n. 3.989 — na verda-

de, uma "ponta" dela. São provas que se somam, completam-se e formam um todo firme que 

demonstra as relações criminosas havidas entre alguns políticos do Progressistas e empreitei-

ros. 

II — Dos atos de corrupção ativa e passiva em concurso formal impróprio (art. 70, 
parte final, do Código Penal) com crimes de lavagem de dinheiro mais evasão de divisas 

Em 16/05/2012 e 17/05/2012 (portanto, fora de período eleitoral), em Brasí-

lia/DF, por duas vezes, o Deputado Federal ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, em 

razão do seu cargo público, recebeu da QUEIROZ GALVÃO para si, indiretamente, por 

meio de assessor parlamentar, vantagem indevida total de R$ 1.588.700,00 (um milhão, qui-

nhentos e oitenta e oito mil e setecentos reais) proveniente de valores desviados de obras da 

PETROBRAS S/A. O valor foi oferecido e pago por IDELFONSO COLARES FILHO, ex-

diretor presidente da QUEIROZ GALVÃO, falecido no final de 2017, e FRANCISCO 

RANULFO RODRIGUES, superintendente de obras da Queiroz Gaivão em Goiás. 

O pagamento, como se disse, foi contrapartida à condição de líder do PP na Câ-

mara dos Deputados ("funcionário público") e à sua capacidade de perenizar favorecimentos 
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à empresa junto ao então governo federal apoiado (vinculação causal entre as vantagens in-

devidas e as atribuições do funcionário público), notadamente por dirigir partido ao qual fo-

ram entregues orçamentos ministeriais bilionários para investimentos de interesse do grupo, 

como os do Ministério das Cidades e e do Ministério da Integração Nacional, além da pró-

pria Diretoria de Abastecimento da Petrobras. 

Com vistas a dissimular o pagamento da maior parte da vantagem indevida, 

simulou-se um aditivo contratual de R$ 1.285.586,72 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco 

mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos) da seguinte forma: 

ALBERTO YOUSSEF indicou a HENRY HOYER a pessoa de LEONARDO 

MEIRELLES, controlador da empresa KFC H1DROSSEMEADURA, a qual já possuía 

contratos com a QUEIROZ GALVÃO. Essa quantia não correspondia a uma prestação de 

serviços efetiva; relacionava-se a um contrato há muito tempo encerrado. O estratagema 

serviu apenas para escamotear propina do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que 

vitimava a PETROBRAS. 

Em momento posterior, o dinheiro foi fracionado e transferido ao exterior (crime 

de evasão de divisas) e depois novamente internalizado mediante operações paralelas de 

câmbio, conhecida por operação dólar-cabo. O valor foi devolvido a ALBERTO YOUSSEF, 

responsável por entregar o dinheiro em espécie a assessor do parlamentar ARTHUR DE 

LIRA". 

26 DOC 3.1 — Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 14: "o declarante afirmou que auxiliou HENRY a 
operacionalizar o repasse de propinas decorrentes de contratos firmados pela PETROBRÁS com a QUEI-
ROZ GALPÃO; possivelmente relacionados a obras da RNEST e do COAIPERJ; QUE HENRY mencionou 
para o declarante que a empreiteira QUEIROZ GALPÃO devia a titulo de propina o valor de aproximada-
mente R$ 1,6 milhão, e solicitou o auxílio do declarante para operacionalizar as transferências; QUE 
para isso o declarante indicou a HENRY a empresa KFC IIIDROSEMEADURA, controlada por Leonardo 
Meirelles, a qual já prestava serviços para a QUEIROZ GALPÃO, sendo para gerar tal montante de apro-
ximadamente R$ 1,6 milhão excedente para repasse aos integrantes do PP HENRY e Paulo Roberto 
Costa, possivelmente foi feito algum aditivo contratual fictício ou contrato superfaturado; QUE o decla-
rante buscou com Leonardo Meirelles o número de conta da KFC, documentação societária e contratos já 
firmados com a QUEIROZ GALMO, repassando tais documentos a HENRY, para que, junto à QUEIROZ 
GALVAO, verificasse a viabilidade de ser feito repasse através desta empresa, dentro do contrato que já 
existia entre a construtora e a KFC; QUE constatada tal possibilidade, HENRY entrou em contrato com o 
declarante solicitando que fosse emitida nota fiscal no valor de aproximadamente R$ 1,6 milhão pela 
KFC HIDROSSE,MEADURA, o que de fato foi providenciado, sendo que Leonardo Meirelles se encarre-
gou de fornecer o valor espécie ao declarante, cobrando pelo uso da KFC o percentual de 20% do valor 
total da transação, incluída aí já a sua comissão e os valores de impostos; QUE a QUEIROZ GAL VÃO 
transferiu para a conta da pessoa jurídica da KFC o valor de aproximadamente R$ 1,6 milhão, mas não 
sabe se Leonardo Meirelles efetuou saques diretamente desta conta do valor que foi entregue em espécie 
ao declarante; QUE incumbiu ao declarante entregar o dinheiro em espécie, uma parte na própria casa 
de HENRY no Rio de Janeiro (pane devida a HENRY e Paulo Roberto Costa) e outra parte, destinada aos 
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Após receber os valores, ALBERTO YOUSSEF operacionalizou o repasse de 

30% da quantia para PAULO ROBERTO COSTA, por meio de HENRY HOYER. O valor 

restante foi entregue em Brasília/DF, por CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, 

vulgo "CEARÁ", funcionário de ALBERTO YOUSSEF, a um intermediário do Deputado 

Federal ARTHUR LIRA, "a um assessor do líder do PE ARTHUR DE LIRA". 

Os pagamentos realizados por CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA 

foram registrados em planilha encontrada no pen drive apreendido com Rafael Ângulo Lopes 

(ex-funcionário de YOUSSEF), na qual constam dois pagamentos ao PP, um no dia 16/05/12 

(R$ 1.005.700,00) e outro no dia subsequente 17/05/12 (R$ 593.000,00), na cidade de Brasí-

lia. 

PLANILHA OVINIENTO" 

? 

   

    

Como se sabe, as versões de colaboradores da justiça, na persecução criminal, 

são meras fontes de obtenção de prova (art. 30, I da Lei n. 12.850/2013), ou seja, apenas 

pontos de partida para o desenvolvimento de investigação e a eventual formação de provas 

ao processo. 

No caso dos autos, a versão inicial dos colaboradores, de que a propina destinada 

membros do PP, diretamente em Brasília; QUE o declarante determinou que RAFAEL ÂNGULO e CAR-
LOS FERNANDO ROCHA (CEARA) entregasse o dinheiro em Brasília; QUE possivelmente ANGULO e 
CARLOS FERNANDO ROCHA foram para Brasília em voo comercial; QUE não se recorda com exati-
dão a quem foi entregue o dinheiro em Brasília, mas afirma aue com certeza foi a um assessor do líder 
do PP. ARTHUR DE LIRA". 
DOC 3.24 — Termos de colaboração. Leonardo Meirelles, TC 6. 
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ao PP era debitada do caixa de propina à disposição do partido e parte dela foi entregue em 

2012 a ARTHUR LIRA, foi confirmada pelo fluxo de saída que dependia de um mecanismo 

de lavagem de dinheiro'. 

Para operacionalizar o repasse aos novos líderes do PP, no ano de 2011, 

HENRY HOYER foi escolhido por AGUINALDO RIBEIRO, ARTHUR DE LIRA, 

CIRO NOGUEIRA e EDUARDO DA FONTE em substituição a ALBERTO YOUSSEF, 

mais identificado com o grupo de JOSÉ JANENE, e não com o de CIRO NOGUEIRA. 

Na prática, contudo, HENRY HOYER e ALBERTO YOUSSEF associaram-se na 

operação das propinas: a experiência, o conhecimento e os instrumentos do segundo 

dentro da organização criminosa eram utilizados pelo primeiro para manter o ritmo e o 

modo dos repasses. 

HENRY HOYER já figurava como operador financeiro de ARTHUR LIRA 

seu pai BENEDITO LIRA, e depois da morte de Janene passou a trabalhar para o grupo 

dissidente do PP'. 

A ligação entre o denunciado HENRY HOYER e CIRO NOGUEIRA, 

AGUINALDO RIBEIRO, ARTHUR DE LIRA e EDUARDO DA FONTE está 

comprovada em declarações do próprio parlamentar denunciado e de outros políticos do 

PP: confirmaram reunião ocorrida na casa de HENRY entre eles, Paulo Roberto Costa e 

novo operador, no Rio de Janeiro, no final do ano de 2011 ou inicio de 2012 29. Sobre a 

reunião, o colaborador PAULO ROBERTO COSTA informou que a pauta era estabelecer 

novo modo de repasse da vantagem indevida". 

Segundo ALBERTO YOUSSEF, foi desse caixa de propina que o operador 

HENRY HOYER retirou um valor de quase R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil 

reais) e o direcionou ao congressista denunciado. Com  vistas a gerar o valor solicitado, indi-

cou a HENRY HOYER que fizesse contato com LEONARDO MEIRELLES, controlador 

da empresa KFC HIDROSSEMEADURA, empresa do ramo da construção civil, a qual já 

27 Termo de Colaboração de Alberto Youssef n° 14, fls. 88-89. 

28 O vinculo existente entre o operador HENRY HOYER e Arthur Lira está devidamente demonstrado nos 
autos do Inq. 3989. 

29 DOC 5.2 — Processos STF, Inq 3989. Fls. 1948/1953, 2263/2267 e 2456/2460: depoimentos de CIRO NO-
GUEIRA, EDUARDO DA FONTE e ARTHUR DE LIRA. 

30 DOC 3.12 do Inquérito 3.989—Termos de colaboração. Paulo Roberto Costa, TC 13. 
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possuía contratos fictícios com a Queiroz Gaivão, justamente para criar condições de transfe-

rência dos valores oriundos de crime' 

LEONARDO MEIRELLES' confirmou que ALBERTO YOUSSEF sugeriu a 

simulação de um aditivo a contrato já finalizado com a Queiroz Galvão. À época. YOUS-

SEF disse ao declarante que a QUEIROZ GALVÃO tinha que repassar propina relacionada a 

contrato da PETROBRAS, solicitando então que KFC fosse utilizada para isso, já que pos-

suía contratos antigos com QUEIROZ GALVÃO, a exemplo do contrato para prestação de 

hidrossemeadura para obras de duplicação da GO-060, do CONSÓRCIO QUEIROZ 

GALVÃO-FERROSUL. 

Para o repasse da propina, manteve contato com diretor operacional da empresa 

em Goiás, FRANCISCO RANULFOB, responsável pelo pagamento e pela concretização 

do aditivo contratual. Informou que a Queiroz Gaivão efetuou a transferência de R$ 

1.285.586,72 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e 

setenta e dois centavos), com emissão de nota fiscal falsa. Em seguida, o dinheiro foi fracio-

nado e transferido ao exterior e depois novamente internalizado mediante operações parale-

las de câmbio, conhecida por operação dólar-cabo. O dinheiro em espécie foi devolvido a 

ALBERTO YOUSSEF, responsável por repassar os valores a HENRY HOYER e a um 

assessor parlamentar de ARTHUR LIRA. 

Corroborando o depoimento prestado no âmbito de colaboração, LEO-

NARDO MEIRELLES relatou de forma pormenorizada como foi ajustado o aditivo ide-

ologicamente falso. Na ocasião, afirmou que todos os atos necessários à efetivação do 

pagamento da vantagem indevida foram chancelados por IDELFONSO COLARES FI-

LHO', falecido no final de 2017: 

"Que a partir dal, o declarante foi duas vezes a Goiânia, de avião até a filial da 
Queiroz Gaivão na cidade; Que os encontros foram realizados com o fito de ajustar 
como se daria o pagamento pela Queiroz; Que foi recebido na filiar pelo engenheiro 
Fábio (Gerente de Contrato) e por Francisco Ranulfo, funcionário da Queiroz Gai-
vão; Que Alberto Youssef havia tratado do assunto com Ildefonso, da Queiroz Gai-
vão, o qual teria então marcado essas reuniões em Goiânia; Que para o pagamento 

31 Termo de Colaboração n° 14, fls. 88-89. 
32 Termo de Colaboração n°06, fls. 105-107. 
33 FRANCISCO RANULFO MAGALHÃES RODRIGUES — foi Superintendente Regional da QUEIROZ 

GALVÃO em Goiás. 
34 IPL 757/2015. 
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foi então forjado um aditivo, com suas respectivas medições, relativo a um contrato 
com a KFC já havia executado no passado, e já estava quitado; Que o declarante 
compareceu em tais reuniões junto com Fernado Codonho, proprietário de direito da 
KFC; Que a presença de FERNANDO foi necessária porque FERNANDO ainda 
constava como sócio da KFC, já que haviam apenas assinado uma cessão de direitos 
(contrato de gaveta)." 

"Que mostrado ao declarante o contrato n. 704141169, apresentado pela Queiroz 
Gaivão, afirma que de fato foi o contato ideologicamente falso utilizado para o re-
passe de propina; [...] Que muito embora o contrato esteja vinculado a uma obra no 
Rio Grande do Sul, toda a tratativa e assinatura do contrato foi feita no escritório 
em Goiás; Que o Ranulfo optou por utilizar um contrato relativo a obra no Rio 
Grande do Sul por entender mais adequado para o propósito de parecer verdadeiro; 
Que reitera que não houve prestação de serviço pela KFC nesse contrato específico, 
e que as medições foram forjadas". 

No desenrolar da investigação, nos autos do IPL 757/2015, juntou-se o con-

trato firmado entre a KFC Hidrossemeadura e o grupo QUEIROZ GALVÃO, vinculado a 

uma obra no Rio Grande do Sul. Segundo LEONARDO MEIRELLES, "RANULFO optou 

por utilizar um contrato relativo obra no Rio Grande do Sul por entender mais adequado 

para propósito de parecer verdadeiro". 

Realizada a análise pericial no contrato encaminhado pelo DNIT/RS e pela pró-

pria CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO, bem como por meio de declarações comple-

mentares de LEONARDO MEIRELLES, provou-se que o contrato em questão é 

ideologicamente falso'. 

Segundo consta na Informação Técnica n. 102/2016, "sob o ponto de vista téc-

nico, não é possível atribuir a transferência no valor de R$ 1.285.586,22, na data de 

10/4/2012, realizado pela Construtora Queiroz Gaivão S/A em favor da KFC Hidrossemea-

dura Ltda., como forma de pagamento de serviços prestados na âmbito do contrato 

70.414.1169'6. 

LEONARDO MEIRELLES esclareceu', ainda, que no dia 10/4/2012 foi 

emitida nota fiscal falsa e efetivada a transferência do valor de R$ 1.282.586,00 pela 

Queiroz Gaivão à conta da KFC. Na sequência, repassou o valor para contas vinculadas a 

suas outras empresas (LABOGEN, HMAR, RMV). Em seguida, encaminhou a quantia a 

uma corretora, para fechamento de contrato de câmbio. Explicou que os recursos foram 

35 Informação Técnica n. 102/2016 
36 Fls. 173. 
37 Depoimento prestado por Leonardo Meirelles no âmbito do IPL 757/2015. 
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então enviados a contas em Hong Kong (RFY e DGX) para possibilitar operação dólar-

cabo. 

O caminho percorrido pelo dinheiro é comprovado pelos documentos extraí-

dos do IPL 757/20 I 5, onde constam extratos demonstrativos das operações de crédito 

realizadas pela empresa KFC Hidrossemcadura, no valor de R$ 1.282.586,00, repassados 

pela Queiroz Gaivão exatamente no dia 10.4.2012, data constante na nota fiscal, além 

dos extratos das diversas transferéncias das empresas de LEONARDO MEIRELLES em 

favor da Corretora Pioner, para posterior fechamento de contrato de câmbio. 
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Extrato que demitam" a sequência de operações apds o crédito de Rt 1.285.58622 pela QUEIROZ GALPÃO. Repasses ds empresas 

utilizadas por MEMELLES pam fechamento de cambio e disponi:ai/In:No de Mal= no extertor. 

38 Cópia juntada às fls. 131-177. 
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Logo na seguindo, há diversos tronsferindizi em furor do CORRETORA PIONER Originadasdo-  empresas de LECRARD  
itEIRELLER poro posterionneote feritrimento de contrato Re rerebta 

Os recursos então foram enviados para contas de LEONARDO MEIREL-
LES na China (RFY Import e Export no HSBC), para possibilitar operação de dólar-

cabo, ou seja, "internalização" dos valores em território nacional por meio de um sistema 

paralelo de câmbio, a fim de que pudesse entregar os valores em espécie ALBERTO 
YOUSSEF no Brasil, já descontados os valores cobrados título de taxa/comissão. LEO-
NARDO MEIRELLES logrou inclusive identificar, em meio aos extratos bancários das 

contas RFY DGX por ele apresentado em juízo, as aludidas operações no mês de 

abril/2012: 
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Sxtroto banda*, fla RFV MI P0R7& EXPORT na 115111: no mês abril/2012. regisnando diversas traroferOntias una valor 

aprrximMo d USS 100.1100.00. 

Realizada a internacionalização dos valores, conforme comprovado pelos ex-

tratos apresentados por LEONARDO MEIRELLES, o dinheiro foi repassado a AL-

BERTO YOUSSEF, que encaminhou parte do dinheiro ao próprio HENRY HOYER, 

responsável por entregar a menor parte do valor a PAULO ROBERTO COSTA, enquanto 

o restante foi destinado a ARTHUR LIRA em Brasília. Em depoimento, ALBERTO 

YOUSSEF discorre sobre o encaminhamento dado à quantia espúria (fl. 92): 

"Que a Queiroz Gaivão transferiu para conta da pessoa jurídica KFC o valor de 
aproximadamente R$ 1,6 milhão, mas não sabe se Leonardo Meirelles efetuou sa-
ques diretamente desta conta do valor que foi entregue em espécie ao declarante; 
Que incumbiu ao declarante entregar o dinheiro em espécie, uma parte na pró-
pria casa de Henry no Rio de Janeiro (parte devida a Henry e Paulo Roberto 
Costa) e outra parte, destinada aos membros do PP, diretamente em Brasília; 
Que o declarante determinou que Rafael Ângulo e Carlos Fernando Rocha (Ce-
ará) entregassem o dinheiro em Brasília, mas afirma que com certeza foi a um  
assessor do líder do PP. Arthur Lira"  (sem grifo no original). 
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No tocante à divisão dos valores pagos pela QUEIROZ GALVÃO para políti-

cos do PP, ALBERTO YOUSSEF destacou que 30% seriam destinados a PAULO RO-

BERTO COSTA', quantia que foi repassada por meio do operador HENRY HOYER: 

QUE, depois, LEONARDO MEIRELLES repassou ao declarante os valores, deduzindo 
os vinte por cento que lhes cabia e o depoente repassou a quantia devida ao Partido Pro-
gressista, não sem antes deduzir a sua parte e a do GENU; OUE a parte de PAULO RO-
BERTO COSTA, de 30 por cento desse contrato, ficou a cargo de HENRY, que entregou 
os valores devidos a ele em espécie; OUE setenta e duas horas depois da emissão da 
nota pela KFC e o recebimento em conta corrente dos valores, o valor correspondente 
aos trinta por cento devidos a PAULO ROBERTO COSTA foi disponibilizado a 
HENRY HOYVER, assim como a comissão de dez por cento de HENRY HOYER; 
OUE, quanto aos valores remanescentes, estes, por ordem de HENRY. foram entre-
gues em Brasília, em espécie, por CARLOS ROCHA, conhecido por CEARA. a um  
assessor do deputado ARTHUR DE LIRA (sem grifo no original). 

Corroborando o depoimento de ALBERTO YOUSSEF, o colaborador Paulo 

Roberto Costa declarou à autoridade policial que teria recebido R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais) em espécie de HENRY HOYER, no ano de 2012: 

"Sabe que Henry Hoyer, a partir de dezembro de 2011 ou janeiro de 2012, manteve 
contato com as empresas Queiroz Galvão e Andrade Gutierrez, ao menos. Que rece-
beu de Henry Hoyer cerca de 300 mil reais em espécie na casa do próprio Henry 
Hoyer, no próprio ano de 2012." 

Com relação aos pagamentos realizados ao líder do PP, em Brasília, as decla-

rações de ALBERTO YOUSSEF convergem para as informações extraídas de planilha 

encontrada no pen drive apreendido com RAFAEL ÂNGULO, por ordem judicial — por-

tanto prova cautelar de credibilidade elevadíssima —, no qual consta a movimentação 

dos valores retirados das empresas de ALBERTO YOUSSEF para pagamento de propina 

ao parlamentar'. 

Registram-se categoricamente na planilha: 

39 Termo de Declarações Complementar n° 18, às fls. 94/96 
40 Depoimento replicado no 1PL757/2015, retirado do Evento], Anexo 187, eproc n. 5036518-76-

20154.04.7000 em trâmite perante à 13a Vara Federal de Curitiba/PR. 
41 Informações extraídas do Relatório de Análise de Policia Judiciária N° 017/2019- S1NQ/DICOR/PF — RE 

084/2018 — INQ 4631 (fl. 323).. 
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"DINHEIRO PARA A LIDERANÇA DO PARTIDO PP". 

"dinheiro que foi levado para BSB destinado a políticos do 

PP/Liderança" 

PLANILHA "MOVIMENTO" 
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De acordo com informação oficial da Câmara dos Deputados 

(https://www.camara.legebrideputados/160541?ano=2012),  ARTHUR LIRA 

exerceu o cargo de Líder do PP de "06/02/2012 a 01/10/2013". 

Portanto, acima de qualquer mínima dúvida e para muito além de meras pala-

vras de colaboradores. ARTHUR LIRA foi o destino da propina. 

No que diz respeito às pastas/arquivos do pen drive apreendido com RAFAEL 

LOPES, ALBERTO YOUSSEF esclareceu "QUE reconhece as tabelas ora apresentadas 

como sendo aquelas em que RAFAEL ANGULO LOPES fazia anotações sobre movimenta-

ções financeiras relacionadas aos pedidos do Declarante; QUE as Manilhas relacionadas 

ao tema 'MOVIMENTO' são movimentos relacionados ao caixa do declarante'. 

Sobre as planilhas, RAFAEL ANGULO LOPEZ esclareceu: "Que foi o 

42 Termo de Declarações de ALBERTO YOUSSEF, prestado em 14/05/2015, na Sede da Policia Federal em 
Curitiba/PR - Relatório de Análise de Polícia Judiciária N° 017/2019- SINQ/D1COR/PF — RE 084/2018 — 
1NQ 4631(f). 322) 
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declarante quem preencheu estas tabelas e era o declarante quem fazia a contabilidade de 

YOUSSEF,. Que fazia estas tabelas com base nos movimentos e extratos da conta da MO, 

RCI e RIGIDEZ de WALDOMIRO; Que em relação às anotações do declarante, constantes 

de seu pen drive, sempre utilizava a expressão Rancr que significa bandido, seguida da 

inicial, para se referir a algum político'. 

Nessa linha de investigação, a Policia Federal, ao pesquisar o conteúdo do pen 

drive apreendido em poder de RAFAEL ANGULO LOPES, extraiu do arquivo Excel, 

contido na pasta "Movimento", a planinha intitulada 'Mai 2012": 

43 Termo de Declarações N. 04, de 17/03/2015 — prestado na Procuradoria da República em São Paulo/S P- 
Relatório de Análise de Polícia Judiciária N° 017/2019- SINQ/DICOR/PF — RE 084/2018 — 1NQ 4631 
(fl. 323) 

INQUÉRITO N° 4.631 	 25 



Piava paga 

Nome • 

etlai 2012 • 

gir Me, 2012 

ir Mar 2013 

12` Mee 2014 

e Pica 2012 

70/09/2814 16:05 Manilha do Meresd- 44 K8 

8:809/8314 1S34 Plenfha do ~met 40K8 

20109/7014 18:07 ~e do Neutra... 313 MD 

2W09/2014 1810 ~lhe do Mitrosrí 23 K8 

20109/2014 1719 Partia ao antros& 421:Z 

IData de rrecificaçao I Tipo 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

   

MIMAI: PARA ANtik15;117 E SEPARAR _ mure - Oniactiais - O • PEN DRIVE • Moverien1 

    

Geral Segurança Penonakee Odeies Verga fordedoes 

%Piedade 

()calção 

Th& 
Amato 
%mu 
Colegodr; 
Cammládoe 

Origem 

Pulares 	 user 
Salvo por „ 
Tkanti da—reveào—  — 
~mo da vemão 
Nome do popante iitC1030el Eltai 
&caem 
Utente 	• 
Conteúdo Gado 	I MI /2006 11:46 
Salvo em 	20/03/2914 16cDS . 
Impem em 	WisW21712.12:S6 

Ws.* 

INQUÉRITO W 4.631 	 26 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

— ---t Maio 2012 	(" 
CREO RB MA" PES OBS 
4.00000 

200.00000 

5120.031100 
empo 

20.00D )30 

- 
. 

- 
- 

250.0110pp 

15/erel 
16eriei 
16Areil 

Anular 
Abe 12 

Gustavo 

Carro Pie 

Siqueira - Pe 
1.005 700 00 16anai ? ? ? —. .. 

.- 16/mal 
16e1*i 

Ac 

Claudio 
533.00000 17enesi 

1 7tmal 
17/mal 
10/trad 

? ? ? 	...-- 	' .......a,.._ 
Pescador 
Pescadm 

VolpfletropRec 

-. • .—__— 
• 

13.65000 
35800 

COPIO 7 Ppi 

Verifica-se do citado arquivo que há lançamentos para os dias 16 e 17/05/2012, nos va-

lores de R$ 1.005.700,00 (um milhão, cinco mil e setecentos reais) e R$ 593.000,00 (quinhentos e 

noventa e três mil reais). Os mesmos valores foram repetidos na tabela movimento com identificação 

do encaminhamento para a liderança do PP em Brasília. 
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Avançando na investigação, a Polícia Federal oficiou às empresas aéreas para que informassem 

se RAFAEL ÂNGULO ou CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA ("CEARÁ") estiveram em Brasília 
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nas datas indicadas na planilha. Em resposta, a companhia TAM forneceu registros apontando que CEARÁ 

voou de São Paulo para Brasília no dia 16.5.2012 e retornou a São Paulo no dia 17 de maio de 2012: 
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Para além do farto conjunto probatório até então produzido, o colaborador CAR-

LOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA confirmou, em depoimento policial, que entregou 

valores em espécie, a mando de YOUSSEF, em apartamento localizado na SQS 311 Sul, em 

Brasília/DF, em benefício de parlamentar do PP, sem contudo saber sobre os agentes políti-

cos beneficiados', haja vista que sua função era a mera tradição da propina. A SQS 311 é 

uma das poucas quadras de Brasília em que há apartamentos funcionais da Câmara dos De-

putados". 

A análise minudente dos extratos apresentados por LEONARDO MEIRELLES 

sobre a rota percorrida pelo dinheiro recebido da Queiroz Gaivão, juntamente com as anota-

ções de pagamentos encontradas nas planilhas de RAFAEL ÂNGULO, além dos voos reali-

zados por CARLOS ROCHA a Brasília, convergem para as declarações dos colaboradores 

sobre os crimes praticados pelos denunciados. 

44 INFORMAÇÃO N°  054/2019 (Fl. 407) 
45 Fl. 381. 
46 Int0s://www2.camara. leg.br/tranwarencia/licitacoes-e-contratos/obras/obras-de-reforrna-dos-aoartamentos-

funcionais  
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Ante o exposto, resta provado, para muito além de meras palavras de colabo-

radores que o Deputado Federal ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA recebeu, em 

duas vezes, indiretamente, vantagem indevida de R$ 1.598.700,00 (um milhão, quinhentos e 

noventa e oito mil e setecentos reais), em razão da função pública, provenientes de valores 

desviados de obras da PETROBRAS S/A. pela empresa QUEIROZ GALVÃO. Por sua vez, 

FRANCISCO RANULFO MAGALHAES RODRIGUES ofereceu e pagou essa vantagem 

indevida. 

Além disso, ALBERTO YOUSSEF, HENRY HOYER, LEONARDO MEI-

RELLES e FRANCISCO RANULFO MAGALHAES RODRIGUES concorreram para 

um ciclo de lavagem de dinheiro cumulado com evasão de divisas, que envolveu ocultação e 

dissimulação de vantagem indevida, por meio de contratação fictícia de empresa pertencente 

a LEONARDO MEIRELLES, além de operações dólar-cabo, a fim de lesar o sistema fi-

nanceiro e escamotear a origem ilícita do dinheiro. Assim, para muito além do exaurimento 

nas entregas das vantagens indevidas, os pagamentos, que ocorreram via sofisticado esquema 

de contabilidade paralela, ocultaram a origem, propriedade, localização e movimentação de 

recursos de origem ilícita (desígnios autônomos). 

III — Da adequação típica 

Ao agirem de modo livre e consciente nos modos narrados, os acusados pratica-

ram os seguintes crimes: 

ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA: recebeu para si, indiretamente, em 

duas vezes, em razão da função pública, vantagens indevidas em dinheiro que totalizaram R$ 

1.598.700,00 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil e setecentos reais) — corrupção 

passiva: art. 317 do Código Penal em continuação delitiva (art. 70 do Código Penal). 

FRANCISCO RANULFO MAGALHAES RODRIGUES: ofereceu e pa-

gou vantagem indevida de 1.598.700,00 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil e sete-

centos reais) em duas vezes — corrupção ativa: art. 333 do Código Penal em continuação 

delitiva (art. 70 do Código Penal). Além disso, promoveu evasão de divisas e ocultou e dissi-

mulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita de 
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pelo menos R$ 1.598.700,00 provenientes de crimes praticados pela organização criminosa 

que se instalou na PETROBRAS, por meio de contrafação fictícia de empresa pertencente a 

LEONARDO MEIRELLES (KFC HIDROSSEMEADURA (art. 10, § 1°, II, da Lei 9.613/98 

em concurso formal com art. 22, parágrafo único da Lei n. 7.492/86). 

ALBERTO YOUSSEF: promoveu evasão de divisas e ocultou e dissimulou 

a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita de pelo me-

nos R$ 1.598.700,00 provenientes de crimes praticados pela organização criminosa que se 

instalou na PETROBRAS, por meio de contratação fictícia de empresa pertencente a LEO-

NARDO MEIRELLES (KFC HIDROSSEMEADURA (art. 10, § 1°, II, da Lei 9.613/98 em 

concurso formal com art. 22, parágrafo único da Lei n. 7.492/86). Em relação ao acusado 

deverão ser observados os termos do acordo de colaboração premiada. 

HENRY HOYER DE CARVALHO: promoveu evasão de divisas e ocultou e 

dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita 

de pelo menos R$ 1.598.700,00 provenientes de crimes praticados pela organização crimi-

nosa que se instalou na PETROBRAS, por meio de contratação fictícia de empresa perten-

cente a LEONARDO MEIRELLES (KFC HIDROSSEMEADURA (art. 10, § 1°, II, da Lei 

9.613/98 em concurso formal com art. 22, parágrafo único da Lei n. 7.492/86). Em relação 

ao acusado deverão ser observados os termos do acordo de colaboração premiada. 

LEONARDO MEIRELLES: promoveu evasão de divisas e ocultou e dissi-

mulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita de 

pelo menos R$ 1.598.700,00 provenientes de crimes praticados pela organização criminosa 

que se instalou na PETROBRAS, por meio de contratação fictícia de empresa pertencente a 

LEONARDO MEIRELLES (KFC HIDROSSEMEADURA (art. 10, § I°, II, da Lei 9.613/98 

em concurso formal com art. 22, parágrafo único da Lei n. 7.492/86). Em relação ao acusado 

deverão ser observados os termos do acordo de colaboração premiada. 

IV — Requerimentos finais: 

Assim, requer o Ministério Público Federal: 

a) a notificação dos denunciados para oferecerem resposta escrita no prazo de 
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15 (quinze) dias, na forma do art. 40 da Lei n. 8.038/1990, adotando-se a providência previs-

ta no art. 5°, se for o caso; 

o recebimento da denúncia; 

a citação dos acusados para responder à ação penal e acompanhar a instru-

ção, nos termos dos artigos I° a 12 da Lei n. 8.038/1990 e do Código de Processo Penal; 

durante a instrução do feito, a adoção das seguintes diligencias: 1) oitiva 

das testemunhas abaixo arroladas; 2) outras medidas que venham a ser consideradas necessá-

rias; 

a condenação de ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA e FRANCIS-

CO RANULFO MAGALHAES RODRIGUES pelos crimes que lhes foram atribuídos 

nesta denúncia; a ressarcir os danos materiais causados; à indenização por danos morais co-

letivos, solidariamente, nos termos do art. 387-IV do Código de Processo Penal, no valor 

equivalente a R$ 1.598.700,00 — uma vez que os prejuízos decorrentes da corrupção são di-

fusos e pluriofensivos (administração pública, ordem econômica, administração da justiça) e 

impedem o financiamento de serviços públicos essenciais; à perda, em favor da União, de to-

dos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes im-

putados, notadamente o valor de 1.598.700,00, nos termos do art. 70 da Lei n° 9.613/98 e 

art. 91, II, b do Código Penal. Em caso de condenação, requer a decretação da perda da fun-

ção pública para os condenados que ocupem cargo ou emprego público ou mandato eletivo, 

nos termos do art. 92 do Código Penal. 

Providências em cota. 

Brasília, 1° de junho de 2020. 

Lindôra Ma ia Araújo 
Subprocurador-Ge al da República 
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Rol de colaboradores da justiça e testemunhas: 

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

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA (colaborador), brasileiro, ex-transportador de 
dinheiro de Alberto Youssef, inscrito no CPF/MF sob o n. 325.470.564-53, residente e domiciliado 
na Rua Estrada de Aldeia, s/n, Condomínio Clube Alvorada, Camaragibe, Pernambuco. Porém, en-
contra-se preso no 

PAULO ROBERTO COSTA (colaborador) brasileiro, nascido em 10/1/1954. Filho de Paulo Ba-
clunann Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, engenheiro, CPF n. 302.612.879-15, portador do do-
cumento de identidade n. I708889876/CREA/RJ, com endereço na Rua lvando de Azambuja, casa 
30, condomínio Rio Mar IX, Barra da Tijuca. Rio de Janeiro/RJ; 
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