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Ministério Público Fede
PROCURADORIA OA REPÚBLICA NO PARANÁ
f iê4 TAk llQi1 4ilié11iA 4iilÃtÓI

/2015 ,de de dé 20i5

. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por intermédio do Procurador da

República signatário, com fundamento nas disposições constitucionais e legais,

jurisdicional do Estado, incumblndo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e

qó i$ tê ióiiêêjái ióli$diüaüãi$ i$qi$b $Ílêi$j

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o procedimento

investigatório criminal destinado â apuração e responsabilização. criminal dos responsáveis

por intermédio da ação penal cabível;

CONSIDERANDO que compete ao. Ministério Público promover, privativamente, a ação penal

qõliüê:; á @ Úã: qã t li!

Pedido Inicial de Busca e Apreensão ê Prisão Preventiva àutuada sob o n' 5027771-

40.2015.404.7000, o Ofício n' 10436/2015-MPF/PR/RJ/GABPC, bem como a reportagem "AS

DENUNCIAS D0 OPERADOR DO PMDB NA PETkOBRAS': publicada na Revista Época em

a9/ó8/ioii:i

CONSIDERANDO o estatuído nos ans. 5P e 69 da Resolução ng 77, de 14/ó9/2004 do

Conselho Superior do Ministério Púb.ligo Federal que disciplinam o procedimento de

instauração 'do Procedimento Inüestigatório Criminal;

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO INVESTIGAIÓRIO CRIMINAL

para, sob sua presidência, apurar a eventual prática dos crimes de corrupção passiva e

corrupção ativa, previstos nos aít. 317 e 333 do Código Penal, e lavagem de dinheiro,

previsto no art..I' da Lei n' 9.613/98.

Pãé3êÊdibÉ»kMINA8€





As denúncias do operador dó PMDB na :Petrobras
O lojista Jogo Augustó HenríqLiçis denuncia cobrança de propina par'a fechar contratos e
diz que dinheiro foi para deputados - e até para a campanha presidencial

oieGO EscosrÉGux. COM FLÁvIA VnVÜRES, MARCBLO ROCHA. munii.Q RAMOS E LEanoRO
!tOYOLA:
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Jogo Augusto estava em silêncio. Permanecia inclinado à frente, apoiava-se\(Ü. mêjÉi.!8
Ç@ q lqillÇói$1$ÇQ :l Êátiã:lil$é l$ã $Çil á êtSlhliÊ#liõbã! qê eáíé Õláilb:õ üã õóllÊirêgil:#lliU:lii
mantinha: o olhar fixo no interlocutor. Parecia alheio à balbúrdia das outras mesas no
Café :S:óvófl$q:; üó füüdóé:qêltí ã iã1 8Çgü óõtóigõ:i!; éblóü: Õ$1 KiÓllj# $ êifê
õãqyól$ ilÓI ül qê ê8ÇÕ fÕiÊã: ãlié i2idéllãóóitõ: A8 ClãÍÊã dõléll$1Ó$tàVãl àülã;i 0
$ÓlgqõqQêêÊq:q$1éé$ã ià$ $iiitê à é$1:jlã$ 4qgQ$ $ ái$gi$ ãviàlê1119êÓ ãi lãé
u â l üíê:À#élêÕ ãói;iêóúêQ d:k$ê á ólFóiéüããtól$6 tólólá; üãtól11Üê ó1 6Ciõã êlã
estar ali; as denúncias de corr:upção contra diretofes ligados ao PMDB, dentro da'~ --- "-
PéEFãbFã : ;lDiàiitêlldóg dóéürm.ãlitõ$11ê dãà iótõÉü$1G:êêiÉióbeidóg Õõ#l E;i?0CA iõbÊê idas
llá t:iêiÉÕ $ãl ó:õ lãüó àilé$:êAÜêÉli:tó fé éóhõiã éüã :iü:à ê télilpõÉiálãÜÚã ÊãããP
iões tàiiâliãQ iâdã áiõó $1ti@ói l ÜÇÉI :Q ê$ :i$11ã êi#ÕhÊãiqQ Ühi ãl:: êl õi
que o silêncio .dele terminasse.
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O que você quer saber?, dize ele.
Sobre os negócios, respondi.

:?'

P

Foi então que Jogo Augustõ Rezende Henriques disse. sem abaixar a voz au olhar
lââ á $il ãÍdóáii:llDê:QQõ: óü êãl tiál$$õ { óleo tiâ IÕl$ilÕ:$ê Óêüiãaõi !ÇiÓ ã ;PõtÍÕbíãi)
êq:; i :tãáildê ÜÕiiÕê à õiilõ Êiqõi(PMP8ji: Êiã Õ ê$1ãilâêãlji ü 'Pl$1(ÇÓ tqiiii grei
depende do negócio". A cólhérzinha não tilintava mais.

Iniciava-se, ali, um desabafo íúotivado pelas denúncias que ÉPOCA investigava' havia
êõ cá üêilüú ü;õé: :oçó:áiõ:ü gÕ üiã ã pêtióófâi ; Úâió l ê$Ü@iã $ólbãí$;;i2q qó

ú dló::êõ :fãtg ãl êÕtê ãljlylêiügê R:$ 2e!: ii $Õ$: CÕ êÇillÇ$1ÇQqêlaPê q$iqP111
biêEâ íüã êóhtfât $ iil ãqÊliélM112P09iê@ Büê ãá 8iFõ$i ê:õ Ç$ Q êgV:Qg$dQ eié8i
deputado Sérgio Tourinho e Ójárgentino Jorge Rottemberg. No documento, previa-
seque TÓurirlho receberia US$ iÜ milhões de uma empresa no Uruguai. um
conhecida paraíso fiscal, cês:ã al PetrobPàs vendesse a refinaria de San Lorenzo,
áVàiàÜà ê üs$ il l i! Qêg:là$!ê ê õiÓfiêilÇii$ÇÓÇêJ ÕPê:ãi 11õ$ $Çid©:ci?PQiçgqit
Iã$ 1Õ$Ó :Õã IA gé t tj:á q á IêgIgIã bFê Iê té: CÊIÉtItlq KIFEDFI$f:;IêIP[I®ÇI(? 11$Ç?I P
contrato não fazia sentido. Pór que ym lobista de .Buehos Aifês se comprometeria a
Õêãã ;U$$ ífõ üj:l ÕÓ ã q$1ê1 9êàê õ b ãiijéi tll!:g:ê:8fq$qj$:iêq ::$$$$ êlqV99$ga;
sem experiência na área de energia. conseguisse fechar a venda de uma refinaria
da Petrõbras na Argentina?

ÉPOCA fol buscam a resposta ém entrevistas com partícipes do negócio,
parlamentares e funcionários, ligados ao PMDB. O advogado Tourinho êra sócio dos
lobistas do PMDB. que trabalhavam em parceria com Jórgê gelada, dirêtor
internacional da Petrobras desde 2008 e. segundo Jogo Augusto, apadrinhado do
PMDB. A operação San Lorenzo, dlz ele. não era um Caço isolado. Era mais um dos
muitos negócios fechados pêlos operadores do PMDB ha área ioteínacional da
Petrobras. De acordo com Jo?o: Augüsto. todos os.contratos na área internacional da
PetrobraÊ tinham de passar pór ele. Jogo Augusto. que cobrava um pedáglo dos
empresários interessados. Dê acordo com ele, de 60% a 70% do dinheiro.
arrecadado dos empresários érà repassado ao PMDB, se:bretudó à bancada ml,negra
do partido na Câmara,:principal :responsável pela indicação de Zelada à Petrobras:
De àcardo com João Augusto.'o dinheiro servia para pagar Campanhas ou para
encher os bolsos dos deputados. O restante, diz elé, era repartido entre ele própflo e



f'a
ê,,@S#ü$1Q$éFã:qó ê õã :pótfõbi$1âl os responsáveis pelo encaminhamento dos

Segundo Jogo Augiisto ê outros quatro loblstas do PMDB, o dinheiro era distribuído a
;0qitêlgó tólónle â :íiã: Â: êiót páitól êdQiál$ãfãitÕ lqõiê gêü $ãÓ$1dPIÕã tido é

iõã :i$qtfó éló láÉqá i$êtfó qã AêÊióÇiiWiã: Aiãt:õ i Ãiãlali$:dói õiõ:lêióêâdóãi êi üâ
Comissão de Finanças da Câmara, Jóão Magàlhã;es. O dinheiro. de acôrdo com Jóão

!õbi$t $: ói$eé õtáíiü ã fi$$1iêáç dêle llõãa,vê eãl il éêé eq:õ óqlülüàlêõ:çé $ ps$
8 l ílià$ê$ duraçlteiai â pa:nlâ$1ilÊBnl$1dêlÉléiãl üê DilMallRÕ isslê eM ?olQ:ilill11$o
l ügü Ç$ di ilgõ ÓCgãl i ÕQ:$ê ::VaêêàÊi: 61 eb$i êê l$ã:ü:ãlêàm'l!$õ ê dê oiiMãl O:
Ídiõ: élÍ i$ dy:nl!$ éiêi fÓI P:õâêiêê!$ Qdõi :iéê t;ê ÊãêãÇdéliÜ cõiã:t êtüibitiÕÕáilê
eêêh$dó ãã áiêã lih óe$ãàiõõ:ãliãà PêtFiibFã$i à$êlllâééên'dléldlãlã l$Fõüà ãê 6 êãtãó
presidente da estatal. José Serio Gabrielli, do PT.:ÀJustiça Eleitoral, a campanha de
Diiüãã déCiãFÜtiil êÊ bege:bidé: R$il214; hilhõé$ db iQdebiÊéeht::i:O õüÉdénaidõÊI.fiããiõCéiÊÕ

lã lá$bã há ólioliiMá IKI ü Êé:#lij$ é dê ifi iêêi 39õilsii:énÊ ãíãli:õ üã:óleõütâêêêiJõãó
Augusto. "Posso garantir que ele não participou da arrêcadâçá,ó de recursos para a
eêl@lã$ á dâ é;fê iq$Õtã l?il$ã RÕ l;i$êíÇ:ãÜ$ tã ã:l$:r ééãd$ ã 1 6iféjEa:P$ i$ ê
fÉã íê:éõrãeláiEiêtfâhieá nâlâÊá iâi õ:qÇlêliá üó En ; àieãóõãü :ã gàib ó$idé:üeü
foram aprovadas pelo Tribunal Superio,r Eleitoral", diz.

!A dêiiúüét]ãilidê ]l$ãó: ACiéü$E$ iãióllCÕil õbtãdà$ PêiÕS lãtlÜiáüõ$i VêÊcát jdiü:qçj$ nãlõ
era responsável pela tesourafiâ da campanha de Dilma. Afirma ainda que."todas as
doações ao PT são feitas dentro do que:determina a legis.loção efn vigor ede uma
política de transparência do PT". Gabrielli diz, por meio de nota, não ter conversado
éóbiõijó êóiitíâlü dã; OdêbÊóêlitileóü Vãiêéâii iiZêiiiádá âíiÊMã Idóseõâlãõcêi ái átüêÇã:õ
dêjóãã Aüiõi] tó ãiiótêií õd êãóafó Êiõi tfãtóÉ óã põtÊQbi á$ieigÊgã çê iiqêl
ndicado pelo PMDB. A Petrobfãé informou em nota que nãó comentaria o assunto.

Apesar de todas as contestam;êjÉ.a' reportagem de ÉPOCA confirmou, po.r meio de
entrevistas em três cidades. vériÓs pontos do depoimento de Jogo Augusto.
Investigações oficiais ainda ságtnecessárias para apurar: todas as suas denúncias.

Em janeiro de 2008. o entáÕ tfiresidente, Lula, aceitou entregar a Dlretoria
Internacional da Petrobras aó PMDB. Mais especificamente. õo grupo que comanda o
ê Õê â êãÜã;ÉI !ãÕ $ãbÇItã Ó$11:: ÕêêÕ êIEQ; êjIêêÍÉeI $1ãêlP$ ê fá ;;;JÕê:$ 4qâq t
fora apresentado :à política ém meados dos anos 1990. quando era diretor da BR
Distribuidora, a empresa de combustíveis da Petrobras. Para fazer qualquer
operação de relevo na BR, Jóão Augusto precisava dó apoio dos demais diretares. No
CÓÜÊlilÓilÕÜ tl$1é:ói $ilàlilâ:ill ãl$ i llli á üeiâõ lqõi$iqêl$êDq:iq$ ÉIÇli$P$
funcionavam", diz, "Mas aí cç)nheci o Benjamin Steinbruch(dono da CSN), que me
exf)liceu como era preciso tei- apoio: político para íazcr as coisas. O Stejnbruch ligou
para o Tasco JereissaEI(do P$DB). que ligou para o Marcelo Alencar (governador do
Rio de Janeiro. também do P$DB). O Alencar avisou o Joêl RenHÓ (erltão .presiderRe
da Petrobras): 'ó, o Jogo Audlisto está com a gente'". diz Jogo Augusto. E ri das
lembranças. "Eu nã.o tinha:idem.a do que 'estar com a gente'.significava.;. A partir
dali. mudou muito. Da água Êa:rá o vinho. Tudo; passava. Você val mudando O
mundo real é outro, e eu tinh]á Ué me adequar a e]e. " Erh pouco tempo, ]oão
Augusto migrou dos tucanos:para o PMDB - segundo.ele, por.obra do então
deputado Michel Temer. Em 1999. Jogo Augusto prosperava na política e nos



õêláóêlõÊI :Êihõã1llêêéüfããõ êlêil
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N q lyçi:iÇ# l:ãliilgçê liii::ijlS$QI $ãg#êl qêilgê$11ã:lêêtÊ$6ÊâlÉl: llÊlã;i: ÍãÊéÊiiiÕÉIÓZi:ÕI li liiijliii Üéláliiã:li
s :g ü$$ ;êf$i Õ IÊÕütãééÍhê télêllã {e ê ãê;iiliÕãEã Õg ãilÜhÜiãáÕé ãÜlãii6élãê
Petrobras:para ajudar e.mpreéárioS com intaresbês na empresa. Sabia que'técnicos e
diretores procurai, dependendo do assunto - e, sobíetudol que métodos de
persuasão aplicar a cada um: "A, Pêtrobras tem três tipos de caras: o técnico, o
político e o carreirista=, díz. '!C) técnico:não vai mudar o que ele pensa porque você
diz, O que ele gosta é de visi$r obra, viajar em helicóptero. se sentir Importante de
vez em quando. Ele acha quq.Merece. O carreirista taz o que ó chefe rüandar. Não
quer saber o que é. Ném pen$ãlçluas vezes. Hoje é cheiólde cárreiristà. E o político é
o que observa as coisas dentes.da,empresa, atende aos amigos, ao pessoal da área
dele, àos políticos. Se você efrãr a abordagem. cónfundií um cam o outro. você
q:gêl! ã êlÇ$Çaj:Êg!$éi;fagéÊjgg$êj$1 ÇÊl$11êÊ$i?lllli l:l :il l1l:: l: ll l :iillli l
Gam tôdas essas credenclaiÉ.IJoão Augusto era o nome favorito do PMDÉ para
assumir a diretoria na Petrobl-às que Lula prometera aos deputados do partidos eM
janeiro de 2008. Seu narre, porém, foi barrado na gaba Civil; JQão Augusto fora
ÊI llg$11PqQillPêllliFEil11ã êllgé çqÊIÇã$iq$:y iêéil$11Ê$àãiÊilióã l$ül ã déliB$ 1$: iõi:õjiilêü
virtude de Irregularidades cometidas q:uando ele era diretór da. BR Distribuidora: o
deputado Ferrando Diniz, qué Comandava' a bancada do PMDB de Minas,
comunicou-lhe o óbice. E pediu urh nome alternativo. ]oão Augusto indicou um de
eus melhores amigos nà erúpresa. o engenheiro gelada, q.ue trabalhava :corri um

dos diretores petistas da estatal. Ao. no.Miar Zelêda, Jogo Augusto se torrlõu,
segundo deputadas e lobista$, o difetgr "de fato': da área irlternaétonal. "A função
q$ gel$iq$!anal! ê êêêÍ!$S::ê@êÓ l $1$êãlÕ:!Aaggêtüçli:i ãjgiii$11ãã Í tãi::Ü$i#M: BI

afá :gêÉâ IÇililiq$ê!$ 1$PêÊê ê$1 ÜÓ$P$iiilõ $iiÊÊÓ iãlM :@õ:ê$bêii'aól jõiêõiéç$éü
ree q$:óqlÉóêhiê$$!óêli$üê çê@ãbiêêi$ãl êt óbtá$i!!DiÉÊ#ibúi ::óêlãlláÉêiã i Éé:Ê:õãêlÕ ãii:
seus colegas de turma nã UniVêfsidade Federal dQ Rio de Janeiro. Sócrates Jasé
virou chefe de gabinete de Zêtàda. Era o Ckérone dos parceiros do grupo que
visitavam a sêde da PetrobráÉ:'cara fazer reuniões, "Se Q projeto fosse bom para a
Petrobras, eu levava adiantei fazia ipso por amizade". diz Sócrates: Ele também
tinha corno missão re'portarló que via e ouvia a Jogo Augusto.

r'
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;üM '8 MILHÕES
José Cãrlos Amigo assumiu a;gefênc:ia para q América Latina. Essa gerência.
segundo Jogo. Augusto, esteve envolvida na con'tratüção de um navio-sorlda da
empresa Va ntage, por US$ 1jj$ bilhão - uma operação que, diz ele.' rendeu uma
comissão de US$ 14.5 milhQês, US$ {10 milhões dós ciuaís repassados ao PMDB.
Clóvis Correa virou díretor dÉjl?etrobras Argentina, onde a empresa Mantinha a
refinaria de San Lorênzo. Dé ;+éordo com Jogo Augusto e og dêmai;s envolvidos no
negócio, Clóvls particlfiavà dêgrfeyniões em: hotéis e receberia uma parte'qo

üc $$$:: ::u$$!!iQ! l êê @iêi$õ qli$1ê;l:$:Êiê il ê $õê$üq PC Mlõs:
êÜ:ái :! $ êg; élêê@@êllê$@ll$iê $iÕ$:Õ i4RiÊââg ê$!149à:g$#êlql :gl ei;$1

ê$iÊiÊiPêlâjl$$ 1ê$Õêi$ 1êê;lqúlgl@$!PQ lélãl::Nâ$Íél$i:liê$éÉ$gê !:$1i $iÕlh$qêl $é IÕl$ilq$
lêléi õtiiíeêhüÊllêiiÉõ@jSêãóiii@@êlê ê@$á qüó: $ 1ib$! õ ÇPÕÇeêiêl$ês$# ÊP PÕ
A iãêõÜPKÉÉN$Ãêi;ÕaÊE bÊéig@6ÓSI
De acordo com os envolvida'$. havia Lama incompfeeósãQ entre ós deputados sobre
como funcionava a Petrobra$ ç qiianto era possível arrecadar por mês: Dois labistas
do PMDB afirmam que fará estipçilada umã meta .de R$ 150 :mil pór mês para a
bancada. Num almoço na chprraÉcarja Porcão. nurD domingo de sol no Cómeçó de
2009, o deputüdó:Fernandb DiQiz; ao:lado de assessores e de IQbistas, re(clamou. da
peüorMance" de Zêlãda. "Q 'Gelada' não está entregando;'t, disse aos amigos, Essa

percepção é confirmada pqr:Jogo Augusto. "Num pfirnéiro momento. êles (os
deputados da PMDB) achavÉjh que:tirlha um monte de coisa (na Pétrobras). Não
tinha. Os caras não entendiãtm. 4chpvam que estávamos (a dupla Joãg Augusto e
Zelada) de má,vontã;de. Não épténdiam que a PetrÓbras tem unia diretoria, um
Conselho, que não dá para fP;àer o que quiser". diz.



A cobrança. dos deputados eBãÊperavü Jogo Augusto. "Se vaçê não tiver os vb@$1i$s
muito enraizados. o cara (palítii:o) vem e pega o dinheiro que está nã suâ carilEl?álspXx
diz. "Tem de saber lidar. A Ói9r coisa rio pedido fiolítíco é você engavetar. OU você
diê!: IPêi é lêit$::ê:lãÜI Õ$$:$ãiiilgQü;lãi iliêêÊ éitáiêÊ ã$$ÍÜilld:ê:lãi18 ããiê :ó
interesses da empresa). Não?Êou vestal. Gosta de ganhar dintleiro", diz Jogo
?lqéy$$; 1:: ã :lõêÕ $êê õõi 4Êlqé g$iiÕlãF gÜÍ Õ:là;Bet Õblià$1 ÊêããÓ êãêãáã ál
ç$fiõ$ iê õqslç$aãõs yniaó $$ qüà!!iiálê$éiõsã iêó êlülã:iü õíÊÓ)i:liêél ófõià dêii
j3ü Má êgêãlá iõõiétiêlã i ilà:ãdÉ@Êll tãéÉnlllllhàÊ tâüõóMiihãÕi ÊÕÜ lãê2i êàiããiã6 éüiiáãd ê6üi
ÕêQi:$Qyl ê$ $qig j :ll@õHõ8Êl;êê : êê@ÕiêÊid l õ;lÜálêlíÊa!: ê :iõõi êã$:ê:iê;

ã$ qlÜê IÕãõ ÍáêQ N i
Jogo Augusto fa:z uma pequerià pausa, pede mais uma água Mineral e cohtin(iá:
"Quando estava na BR, eu nãb podia parar o trem. Se tentasse. seria atropelado.
Tinha de entrar no trem paralevar na díreção que eu quisesse. Eu vendia álcool
quando era diretor da BR. Você nãa teM ideia;. O BraÉil inteiro rHe procurava. Todo
político conhece um usineiro qüe quer comprar (em melhores condições). O que eu
fazia? Fazia uma planilha mehof, de coisas q.ue a BR precisava vender mesmo, e
deixava separado. Sempre qyq éu tinha de atender a um pedido político, pegava
essa planllha e tentaxra con'cíliàr o que havia nela, .que erl interesse da empresa,
éó@! ó Pêyidêildõl õ$ií iêb!
O que parece incomodarJoáQ: Àugustó, e talüéz tenha contribuído para seu
desabafo, seja o desequllíbri8 eRtrêos interesses dos polítiços, que cobram cada vez
mais de operadores como eté, e os interesses dál Petrobras. "A Petrobras sempre
teve influência.política. Mas ã decisão erâ técnica . A política,se adequava à té cnica.
Se, por exemplo os técnicosjdecidisser'n que era prêcíso ter uma rêfiüaria .no
Nordeste. os pt)líricos poderiam brigar'paga escolher erh qLie Estado, Mas a refinaria
era necessária", diz. "De un#tempos para cq, isso 'se inverteu. O$ políticos decidem
que haverá uma refinaria no Ma:rarlhão ou noCeará, e QS técnicos têm de correr
atrás." Ele credita essa inflexão, como os demais duvidas nesta reportagem, ao ex-
P ê$i$ÕÜ$$ UÜ!$: 11g :Ptl :$Pã $11âg l qéÚãi$: Gê Ç$ qlg$: ÕãÕ t:i IHg Cqlã$éiqqüê SqbiP

iO lrlRo8eV0 1A#ReU
A venda da refinaria. de San Çdrenzo era, para o grupo, o comêço da venda de todos
Q .bens da Petrobras na Argé©tina. "Quem descobriu à Argentina fiii eu", diz Jogo
Augustó. Foi sugerido a ele dtlé cóntratasse advogados brasileiros. "A gente que vai
f$gêf Iãêgéê[Õ: fÓÉê] éêÉ]à bÕã$11Í%êlêbê]ÊIPÕk ã;dVÜáàq$! ãqU1111]114$ê:: $1QP]Ê]qHQ ] TêlP$111

piiêÊãã$1 õ õõüÊFãtó õàiÊá gêõêêêÉlijdõ lêêflõlêÉ l$dyQggãQS)lõl êãldêl q@ iêi êõ b$rl
Éüã $áêeé !dé$61$ :i11 1(?Óliil Õiédêi iãÕçãll Õ là:diêêêd$ :$éEg l$ilalêg jHllàg:lãjli31Mà qig$11Foi

Larenzo. "Em Um detefMlnado momento, me passaram que p?rte qós meus
hÕiÜÕ átiãê éyêiiá iiê êêâ$ãõãll$ tÕ :óiF$ÉllCjiãê$ 1ãlglé ljãê $Ótâ$ilÊd$i: Çilêqçli$ Qi
eiVê õ éÓãtFâ EÕ: ÊéêêiãdidÕ
$é ià Éêfiháiiãlfõ8êliêhali8â $ilciÊié $âii óiãóióõ: gêl$1Hitlõl$ $itê$g$1çsi $$: iõ l$tê$
iêõéüêiiãÓ:iióâü ãÕÕ ]ióã:ó A@gü$ $:i l:U$$ilQ j iillqê $: dÍ91$êglq$!i:lsPÇel$s9
ãéÜãÜé iãiãÜÉ ã:l Õ:P D #õglÕe'g$@ê$: Õil:ê ÕBlã il éif ãll l ê!$1ÊlqÉIÇêl$1$! ii q9$
Ü$$ iÕllM;Ü Õê l Ü$$iiêl lllÓilllãlêê$11ê Eà:Vã gê tiÕâ$ê$:ÕI jêêiêê96Êl$$ jj:jFyjjÇJÜjljã Wi
repassar US$ 5 milhões ao FTMbB. A maior parte dlssQ êrá PMDB de'Minas, porqtle
era o Fernando (Diniz).A parir daí, não sei quem eles pagavam, nem quanto.
Deputado é f... Você dá paro um e, a partir dali, não dá para saber SQ ele deu para
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um, se ele deu para meia dúilía, se ele ficou (cofn o dinheiro)..,:' V2oü fe-'
Entre eles, a operação, não se sabe por.que rpotivo. era conhecida como "projéiíõ ' :=
$Ail#éü!:i8i$1êê&êMlb11õ:üléÜIEÜ@Êãlldê !2 1Qgliiêgilé8Íig$ãgãÊlê8i$íli li$gÊWI Ülitã$1 11#ê2ê$11Êfãl

dâãiP é üüçã$1 :$ tã$::!:éêgüÕ@$ij$ãÕ: üéü$té: éi ãi61dj ótõ Çiõ i lieóÇíea:: yQlê:
CIÓI)iÊilÓ :á$$éêáõÊ dá TüáhÉÉlêEÊéll: ê$Õíêéà i ã PétÊõb&$ 1êõ êlhãâlõõl $êlõ liÊWOal é
tüêã:à êtü:paio êilà$ã$ dà iêóilã$qã@é$ baia $:üõ dã ilá :fêfiüà iãiiyê $ãõ ó óiã õ i:ilQ
ÇlõVié êüâüãlé Õê$êê: éãã: ódãi:ã11 iEeüãi$ê$iiÇQãâ ê õl81ê iã $iqõ é 4eQiêéêiaê
fáiiüiõãdóiióióüi iü iá bõáii dãilãê ieóú ê é:iÊiêgõil ài :tÊã$1ã$iló::li.üjà3$ãó
Augusto. Ele conta que, nas :reuniões, combinava com outr05 :lóbistas pagamentos
em contas no exterior. Uma das corras citadas. segundo um dos lobistas, era
identificada cama Tlger. na China - uha conta usada por doleiros. para fazer
pagamentos a partidos como PT e PMDB. conforme afirmou a Polícia Federal, em
2l009i @!$@$KaêãÓICê$ élÕ d''êl4Êêi$:: 1qyÓ ÕÜÕg iéPtã! #Õ$Õêíã$ii êlêêâqqümtÇ dê
êl êi à ã:êõiitieõ l
Enquanto a venda da refirlaria ayànçàva, o grupo Óficializàva a :união para organizar
os futuros negócios na Petrobras. Chegaram :a assinar um instrumerlta particular dc
111$ éó iãil ê$ qüé ió êqút$êõi$@Êi$1 ê Çliüidi :e$õÇ ÕiPSÍàqe ÊlêgêiliPllÊlb y$$$:$1 4
união durou pouco. Era muita dinheiro e pouca confiàrlça entre êles. Jogo Augusto
exigiu aos demais subir sua $afticipação 'de US$ 6,8 milhões pára.US$ 8,Ü milhões,
por causa da pressão do pM.Dlü. 'Ele disse quê o PMDB preciÉavã fazer caixa para a
eá$êêlÕ ã Idé1 211: Q :: q ilüÜl#lÓSll bl$tê$ : qõüv$ 1bÇigq:!!õõÇE$ 1õlê$; 0q6 Q iqq:VÇg:êg9
©úütiãtâõ áêéltõÜláãêihã;f a'Mhld tiüõ ãõl Ç$Õtí:âÇP pii êiPãl id$ $qlgç$$ÕI edüâiüdQ $
participação dela e do.s demais a US$ 1,2 milhão.
Joãó Augu$to quis fazer uM contrato em separado com os argentinos. Conta que foi
até Buenos Abres tentar persyadír Rottemberg, a operador do rlegócio pelo lado
argentino, encarregado pêlo amigo de Cristina Kirchner de pagar os brasileiros.
ã;êãé ãõégêéêê$ b fêêif llã l?M p ãõiçõnti$:gê éq$gê!:pêêvEÜ Qgpi4$yg; , çç!
lêÜÕÜÜ â:ÊaÉtêm'Ütâiããii êli : l#i fi$ÕiÜÕlieP ! gê E$$1âé:ijqê:l?il$iê:ê eq Ç$Ç

têêêãiéÚênEê:::4é êl$iiàiçÜ @â En :@ld$1l MQg $prfé ! ãqQ$: !:jMeqlg:i lll?$qi g
õ é óp! ilõté: ãá:tõi@ ü qõjübé:i é Õ$: sf#üãiq$n $ÇêlQÇêePÇqiPi

êÊtàgá dãàd6 éãiõté Üólibá t ãê:]; d ]êãb ügüit61 Q lãóüêlleQl$ Rtpil êlêlla#iilpai qqgl
aêü Cõüó: ÊÚ iúãiõi:dõ ãÕiõÜ Êéttã$Êá à;ÕühêiÕiÜI ã:iüóhãã ii$itéÍitãàFii$i ÕP u$$: ii Q
milhões, ao,empresário Cristãbal: Lopez. "0 negócio saiu, mas não :recebi nada. Eles
(os outros lobistas) receberaOI E b cara em quem eu achava que podia confiar, o
Clóvis, foi o que recebeu mab:. :Eu tinha. compromissos e fíz papel de idiota. A única
atitude que pude tomar foi nláQdar o Zelada tirar ;o Clóvii da Pé$a (Pêtrobras

kÁpAã1l IÉEÉê É$ %ó SÊMÉKÊllÊM lêem ÊAN :AI NÉ?ll
Nem todas as operações eraFn tãa difíceis quanto a venda da rFFiharia de San
Lofenzó. No mesmo período.iJoão Augusto díz que fechou urh contrato de US$ 1,6
bilhão para que a Petrobras âlugasse o navio-sonda TitarliuM Explore;r, dá empresa
Vantage. O.contrato rendeu Uma comissão de US$ 14,5 milhões, que deveria ser
paga em três parcelas. SegLJÕdo JoãojAugusto, a primeira foi paga ainda no 'começo

briga societárla na VantagQI .O sócio que o contratara éhole processado pelos
demais sob a acusação de tór desviado dinheiro da empresa- "Repassei US$ 10
milhões ao PMDB", diz. Ness:e caso. não especificou'nom.es. "A quem de direito no

#'l«g k
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partido. É a regra." Era dinheiro para campanha? "Rapaz, eles é$tão semp
campanha,.né?". diz. . . :

o Casa DO
NAUS SONDA

##118#$$@él$1ê$W#$11@$@#l

lã klâüã:ddgüÃããijl$tül$1Ê

US$ 10 'M]LHÕ8

repa$se) êra maior do qye;:SQ;%o. Podia ser$t)% ou 70%. Dependia do negócio. (...)
19á ãiêá iiáÉêrããéiõõáj {dà PêêÊubiã$): $ê êü ifiêõF$1gq$1ã eól êliÇ$q qê $jqqál;i9
partido. Porque foi o partido quem indicou o Zelada. O mundo é assim. E é assim em
qualquer lugar." Em seguidáj afirma: "Se eu fizesse negócio em outra diretoria, não
tinha fee (comissão) pára o partitio. E eu falava para eles: aqui não devo nada". Jogo
Augusto parecia genuinamente magoado 'cam os parceiras no PMDB. "Depois que
GãêIêIêããI$ÊIÉê êIê IbàIêtIã;ÕFéêIIIIIIãIÓ;jÕÓ) Úã ÜàÍ IE ããêãIIIIIIIIÊé$$â Iqq I;éI é II IIêêqII@

ligando? 'A campanha tá aí.i;' Nego xingando o Zelada porque não vinho dinheiro
Aa rriesmo tempo, ele.padecia sentir se culpado por não corresponder às altas
êibüctátiÜàêldõÉjldêjllÜtãdõÉÊlllQ iéá ãé élãêDllãêÊa @ l Çl# 1lllVoeêi$gçiÇ$ gçlÇ#

i i81111iãl:llill:ê: lll'



g

tem de ajudar o grupo". * ; :
E quem coordenava o "grupo;l 'após a: morte de Fernando Diniz? "Uma hora
(qêPÜÇàüQ): wáürei QP$$;11õütÊ#l$bli :óii:(õêPüçad11) 3é:êQ iuê8êi õê ii! l Imãs íó
afi pa êón eüõçiioãó Aqglg$ #$ Wlêil$1$ê:?g Õé$$iêi ããqüêlgugêfiü óü õõ ê liá à
õ qlPãF$ Oiiêtó ilã ÍÕ é õeõ6ãii ãi j%#iõbiã: lããiêiã:t8Ó:ll éÊl:dà ã dada
<êêêi® # gê$ i#@i:$@eM !Mg;!g ê@Ê #Ê Ê$# $ @êlQ:!$:iã;!$ÊÊ $é® @iigi ê é:@ Õ êeÍ@$:@ ê: g$$
eP:õ$$ê$iló;ÕI hÕkói) j:Nãõ:lgõii$:õÜÕI ã ã divã ã$ii Õ ü!:àgêM êiê gãvà; li ê

l âvà êê Çól:: $é áõ ãüêlllli3$$ó14$$q$ ê qõ$Ó$1ãê$ilêlê$ãt êêiqlãél l $$êÉ$é !
Nõe $iúóõtlli(Q$11qóê9táq iüelÓãViiÚ iêllêêfi $ hãiêiÊéii$i iêiêüi õiãõ ã Êiiiié

lüóiói :l:$ió eêêlê qó é @é iiêÊêb3$ ÉêÊlll$ ãêêi$$1i illlgiá 13itã ãê têi:(ê$ á
receber). UMa operação de tJ:SS 5 milhões parece boa, mas (..;) eram dez, 12
llê$üõâs: óitiM! iQ$idêÊÜÇ$g$Ê3i ãililiêüãP q êl ii:1111

:UMAlici?i alARA éÁI Ulq êQ$1#RAXQ ÊIARA iÂ
AóleãlãQI :é düÕS:i ãifdõ!!$#êlêli$õ$::3$ã$ AqãÜ êl@Úóê$1ÕtÕ $ 1$ã ã jüõÕÇ# iüá

êiió il õõiã;idé ãóõf õ Ê$Ml$ iêÜtiêi !õ i$tâii õ e;ÜÕBli: ig $tÍ$1 lidélqfgá ély$$ !
illiãÓ ÓÕteól:ê ÁÊêá l é Õãêi$Õãi: á::eÉIÊ Ó$ ãê êiiã ê$ê:rei$1iã: QqébÊÕêht:;:féÕ â Õ

àglyó$PÓ ài Ó $ógq Êl$: tÜ n@êgá $iêi;êl$$1:ÕÓ11:?0 Q!: l éiÓ içolÕt ãÊoi:l:$!:Q:$éQ êÉ $1
cuidaria da ?egurança ambiental da F)etrobras em dez países. '
$ E:ã OdébÉééht?l

Q;dêb éõnt?: eb 6hEêi:tü: !éi
JQãÓI ÜêÜ tÓ qililãÜÓI ãÓi$qgêlg$iÇP! dãcPêtEÓPlfâ$ $ $ÕÕ$dÕ;iql!:$êêqõqq $1iHÜ ÇF$
de 2009, o relator da comi$g$p, senador Romero Jucá, do PMDB, que também era
idêlf: óê$ é ó;:êõ$!$Óõüêlbâifàiü ê üü iõóê :$ à$íii pi$$õiqüêifiüé ã;üü
iàeófüóleó iló êh ãõ pÉõii êÕ ê dãi $$FÓ ià :iiÇêü iêllji $ PMP$1iãl$qêÇiê:$ êõÇ$Í $Fq
cpii Êlüêllé é !áyã:$óÉiúêill$ili ü tçQe$:1 Gãb#iêlilçi h$õleEilã iêlídiíiêüidpdêi à: $p: l?yêç$ó:
l$êliã djiõ õlliê:ió8éé;ütiyó;i dã IB$ÉFõlbiás, ãõ illQeQj õllloõ êbf«lht: l:i MaDõ$i lilJQ$p
êPÊêéençãflllll dligÉê icãófiéiiii i#l iãêã;i i$ ggõ@e Q iíêllãtüi$éllJ$ãQ 4PgÇ!$$9i iiiOgP qêiP i$i
ê : déêêÜ$tóldó:2QQ9illjg(lélã.pÉé$õ tÓÚ ólâ êlátÓÉiÕlifi áiiqQÊliiÉê$ÇéÜêlê PêtfÓib â$
dê i êÓ]$!â iõàdói: A C:P] $óÊiiá ]Ê] fÕ]Ê: ÕQ ptêli]$ÇQ:](]q$$ Õé$êteõÇ lêPêlgQll ãÓ

iiéÕ:iãüÕ iÊiÕÓ idê êóõüêiÍÊãilió6ã Õ; GãiHtióíiii bõbFê qiü$1qp6i &êõÇ $1Ê$ óüi ÇFÇÇ$1 gó ICPI
té ÓÕiãli:ÕiêÜ iê ã !ãÍdêf: ê à êiãa':iéÜ::é tava:t átã:Õd$::êê! $ê iêqêqê lll:

Para fazer o contrato Jogo 4iigusto' diz que fez "um grupo de trabalho, técnico,
ióiióii; l!:riãibêrihá:h$ üü õ$dl$ii õii 4i:l?ó Fêlb ãê lpE$ê3üãüãi mó mn ÇQüggl dálilõssas
operações de meio ambiente. lá fora. A empresa não sabia o tamanho do passivo,
àÜÕ! óúiüãüà ê ój:ãgê: E ã $@Êi$$!ÕÓiãtfê:i ãF::i qiãJPãói:4 çlsççi: Qf q:g$ qãÇllfêzÇF
ü ã::iieitãêãÕ?;:!:A OdéõÊê:óh #E6]ãê dó gãlnlhã: : ói ãtéiiqgiê iõlqãl ?$1$ Çqpq1?99

êlãi!:Pél:ó::ÕàdÉãõ:;!i jq ã: 4ii?êÊÊ@ ã éÕÕV:i ÓÜ fÕ $ êêf$11?ÇIÇEn$i:9PPFell$qrq
õdà; Õêtijõãi ãúiOêÜ©dê@&h'!éjQÜ i :ã ê$õêlÊõ Qeã :$i iÇ?$Õb $ÇBt:$ê: êlÇ r

eeiÉó[é[óntiá'tó]iêdM ]]]iã:õ: âüê@$ 6 ]Hé iiiqüõ i]$ êti $í :$ 1 n9 q: ]]ê] êÍ Ç@q qiá]$g$1a
Odebrecht pagou o equivalente a US$ 8 milhões para a campanha de 2010 da
presidente Dilma Rousseff, põr Intermédio do ncretário de Finanças do PT, Jogo
Vaccari, não procede. A Odebrecht faz suas doações dentro de uma vilão
republicana e em prol da democracia e do 'desenvolvimento económico e social do
país. respeltandç) rigorosamente os limites e condições impostas pela legislação
êlêitÓFàlll: 1 ::!: ; : 1 1 iill :ij :l j : ;iil:
No momerlto em que Gabrielli deveria cumprir sua parte do acordo éom Jucá, o
PMDB foi traído. dlz Jogo Audusto. "Quando eja (a Odebrecht) ganhou, Gabrielli fez

@



idê tÜãõ éfãiiãi:ÜÕ ijbã láá
OltóÕÇÉnlÇÕ êÓt ê á 6ê ÕÕlgtã
élãii8ile$ 11 3:$ãó 41jàü$té êáÕiê
$àlfÊêiiõ$1íÕã: OdêQiõ:é E:
düiPV nailPêt õbtêl$: 1l:AÜiSéilã
e acerta Corri eles". diz João Augusto, Qual o valor'acertado? ''Deram. mais õu

ê$: Q lêqiVãlÕÕ é ã U$$1ê @Í êê$1 Pâ â ÕIVãêiêãfillll $firõãã
idifiÊüiõâgê ã IÊê ÍêilãÉÕ $âüii )$õfl iiüêlêiêü as; ;ó ãõá$1i! 112õidê

outubro de 2010, a i:inco dias do segundo turno entre Dilma e José Serra, do PSDB. a
I êÊ© I#IIêãI $1tlêbÊãã $$FQ$1 ! $1 $111#Ê$ Q;IIIITÕ$$1$1gIãyêIIÇ$ÉêêÊIQII Q êãtIgd$ $Ü;êIá$

pessoas que ajudam. Quem ajuda, ganha". díz Jogo Àygusto: E quem recebeu? Ele
não responde. "Pessoas de dentro (da PetrobraÉ), qüe eu pagã." Quanto o PMDB
recebeu? "Foram US$ 10 milhões au US$ 11:milhões. Não mexo com dinheiro dos
outros. A Odebrecht teh os Canais dela com os partidos", diz ele. E como se dava o
pagamento? "A parte dejes (PT e PMDB) eu não sei. A minha foi lá fora", disse.
:lódêéi !ê$ :ê Él:litiã EÕÉ! $ãÕiãê$i:lãll:
O contrato da Odebrêcht paréc$ ter sido a última grande:operação da turma de Jogo
Augusto. Logo depois, no gov+rho Dilma, o aparelhamento diminuiu. Saíram rr\ultos
dos dirêtores ligados ao PT. 4plàüa foi perdendo poder e pediu demissão em julho
do áno passado. Jóão Augustçii porém, continua à cata dé negócios na Petróbras.
Recentemente. participou d+ .w#rlda da soc.iedade que a Petrobrás tem numa
diêÉi ü:j :à Élêàãéiê: jéAÜê$i à1liVo êiüãê ãiiãõ:Ó téê$Õ$S ãóêé#iêêiqê
políticos para ganhar dlnheifd. Garlho mais sem eles". dlzjoão Augusto. antes de se
IêV$ÕlãF ê IÊ;êMbÕFâ: PêgIlêIIã Üâ
A iiiZãéÃÕ! PÓÜ õêga: êf#êêê iã$ prdpÍ :á!
õ ÊM: j gãêlililâótõ:;àlê$télg$6$üüi$ilQ :$ó $ã êê$ gê !: P:i$ PÇ iÇ?
presidente nacional do partido, senador Valdir Raupp, afirmou, nó comunicado, que
a legenda "jamais recebeu o$ recursos Mencionados:no texto". Raupb disse tombem
que Joga Augusto Henriques Dão tinha autorização ou delegação para falar ou attiar
éM lliiõüó; dó ilP:MDgli

So;bre a reportagem da íeviita Época, o PMDB esclarece que jamais recebeli os

ê66Fêi âliêãÜlbã6h$1 ãê 2:0 1Q i@éi;$ 1àllÉa.Ü.ê$ ili lãl Õg ãgêilê qiÊê@ljêi: $$iênal
ã: éã;aêÜÇÜÕãüêlê ê Õ: ê: â@ilú íêà t F ã: lõiõ êil$1 ê! MP:qiiÊIÊêl$qi l$â$qêi
lêáhp'á$bê:i: Nãól Qq9ê Êlêàéé#l@:iÇ:êõ$ÇiQÇ Êãl Qd:ê$ qçih:ÇI i$ illyê qiÇ l q:itaÕ:iqliP$?1
ãn ãêêõ!:éM eü t éfió: ]$êléw lgi!$ êãõ dé::HeüÊiqg$s üê:e ti$ à:piqÇQliipçqçli9y
delegação para falar ou atum:f:êm nome do PMDB, nem cara buscar recursos para a
eõMiP8iãh$ :i
ouça ós principais trechos da:#Útrêvista: de Joãb AuguÉto Henriques
Da que eu ganhasse, eu tinha que)ar para o partido. Nãa tinha jeito. Era o combinado.

$
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Oficio n' lbq3C/2015 -- MPF/PR/RJ/GABPC

Rió de Janeiro, 15 dejulho de 2015

Biijgo: Câê@Ê dê Máüoé
PüêüâdóilaãlRé$úbiiéã

p éú ãí 8êglên'd ü8$1 iêãi:
rõíeãlTüõü + hóütMáóãã dãtüp®iióá ãó Püãü
R: Màêéhl Déódõtói 933
CEP 8e060;01:0: étMÜbã :F PR

Enüega de notificação por meio de motorista oâcial.

Ref:: Oficio n' 5645/20] 5 = PRPR(PR-PR-00025351/2015).

Cópia recibada do Ofício n' 5644/2015-PRPR(PR-PR-00Ó25350/2015);
Céüaü ãiijiêtóà tiélõ! ;TééMêõ : Óà l !Ê PU/Sêé$Í ê4 :lnüiüêiÓóái é VlâÜib$i%
M@êi$iEW:.eê$Ê #i

Senhores Procumdores,

:gB]PR: @éêB! iW] lil$!: 8il#$W$@llRê@Wêl #HIW#i lllêWêt$êllÜ!@8$$@ll$$ 1gÊl#14@
lê811 #é:l$$@@êl $gbiEé@ @i4$ MPy8#lgl!$1$ê$11@$11Íl# $@l! lêg11#$$1$1y# M#yÉI :ÇW$1
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Ctlfitiba. 8 dejulhó de 201 5.
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JOAO AUGUSTO REZXNDI imNXiQUES
Av. Prefeiro Mentes de Morais, 900, apto 502, São Canudo

níó dé iàúóiü12 ]u

Classificação no ÚNICO: Normal

recondução coercitiva no caso de ausênue o coinpareclmento é obrigatório; : sob pena

ç ü$i l êl úá

8' andai. Centro, Curitiba/PR.
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D/kMINISTÉklO l IÊg1: 811$111111Ql:Ql1111 1Ê $11g IRllA llêil

ilkdêü$#iij:dHglil:bA lil ké186iã8ii:lióliligã$$1bd i1118dllliiilõ l ÜÉ:

:8éW$+.iêiÕ! @:$6#/êÕã#!i$gP ©Pé

óllÉ k# ilÊó;iÃló

Certifica que, em cumprimento à determinação do Enfia. Procurador-Chefe da PR/Ri.
êm l0/07/2015. por volta das 12:15 horasi dirigi-me à Av. Prefeito Mendes de Morais, Ro
90Ç1114Pt gQ2jfIISãÓ :CÓÕfãgq IÓ déIJ éIkã/RJ: à $ ãéIêãItêãêI QfI I$ 1111

56 y/2Q15 ! p:WPR áÓ:9; JÓÃO AUGfU$:EQ RÉZENOE:HÊNRIQy ãI IêhêááàdÓ
lá, fui recebido pelo porteiro do prédio quê relatou não sabe.r se o Sr. João Augusto se
encontrava e os horários em que eu poderia encontra-lo em casa. Pedi que interfonasse
âó êPêttâüentõ: Atéhdêü ü ã $êtihóÊa qyü dêbééÜ Bata Mé lióóõbójl) éé jdõãtiíiêóÜ êóh
na$1ei Çqüpi$tg Nõiqa fíãqõi Çêi11$õ põWâ qq lêõiã ê agiüqõ dê $êãéira iüú liõüóó
tiqõüóütâl éõ fif óü qüóiió; $t:: 3üãó Atlà$$io Rê.zêãdé Hê Êiq96 Mófavã: ó i6éãll;!:d üé
que era apenas empregada da casa, que não havia visto o patrão naquele dia, que ela
illjeÜ ya gq !êçq Qlõtl ieiQaloo êiqqiaqllqprü qqê üüitê$i@ é lóiê:iá hãd léétãvã:ê
ê ã õêigé! õfáfjõ. qyê $!üéãé ià éhQÕÜ õló iPaifãõ iããdá ãã$ 1iãüíàlê êêãóõillãüêlàãÓ
sabia informar qual o melhor horário para encontra-lo e não tinha o telefone do mesmo.
Deixei a telefone da Divisão de Segurança Orgânica para que ela o entregasse com a
intuito de marcar um melhor día para receber o Ofício.

: :il: i:l:'i'i:i:l:.li l-;::.:: :

l ê óihêi áó fõéài hó diâ igí07/2ól$1 déÉtá iéà;ài: ó7150 hói81 éhlãóüà téfiiàÉiva ãà
epõõüTÍ ó $r i êQ 8ügy tó:l HêliÕ qütló péi$éiÇQ i tii pióaiéi qgê ólligêtiüfi$óü üúó
Mâteó 4Õtõõló dà $ifVã: éltêlêtóq qê:óóüiiêóiê $ :?õaêl qqê d Mêéúóéé éliê$jjKaüã
üiêl$ dü: dê$dê ã Sê ãPmBadà: QgeitiQ êi ÕÕmÓ:éiÕ sa iáidêg Ü ;i foFMãêêê$iê élé
ê$iigElqêl! qyê:lavava ó ü ró q$ s :iióã$i põíêüõtüílqyõi eÉêól lõ àíi Idó #óül à é

bàtiã êó á iãfór 4$ãó qüõ :éü 114ihãViài iiró iá é têllêi/alÜãdõ ê ó üêãMói õ$Póüdêü :!üúl
ÉUW:, :i fót 4éãó idõ tióã à qüó !êq ti :hà: IPê li tó} ilê:iâló$$têàêdãi :Sài NÓ ã
:rfüóiióài lilüõg ó ó;íêtóü liúê éiàlé;ütavá óhêgã õiiA éi qllê õhêÜéÜI ãlSfã: iNéi á
veio me atender, informou que nãa havia visto o Sr, João na sexta-feira(]O/n7/].5),
IP féli têi iü ói õ$tâvã qd tl :çólifó qiiõfóiqêçêQ ql! llq$êltg: e!!ã @Q$qa disse õêõ
saber. Falei que tinha um documento importante para entrega-lo e que. era fundamental



l# :i+ k l X71%lli
1%líilil:illll Íil$iil(Wy:

lüó óiã i$ióééóià Vófd4õêi iiqi 11 üiüq $iã ê à ãõ õijqtó ê$Éê $õ SÚ 4õãó $?Éó$:iÉiT
:iééól élà: l$êFáÇÍ:t ü éê éü àüó jã tala ê üi Hfllióld ê QQil q$él é ê: éÓãttãvâljhó
li$ãü ê tüi ê $g ü êêfê aviêá;jqjj&l$iÕ iêllliõ$ê@4: Ç$ê l êÚ léêgqiqã füli êüÇÕ iáá $â
iüPílê:tÊóõ idó âl$ó ã õ @4ü ã iõliÊóilü :btlqgõ $iidê tiqÕÓÜóóúói é óilõ
Ê$ õ dõ g: góaõ Ayggêt il i ól:qqeló Mê$oü: ê püüõ â !iêl@dó óülüü Hóiel
Fazenda, mas que retornaria no día seguinte (14/ó7/iS). Informêi que tinha um Ofício
importante que somente a próPrIo Jogo poderia recebê.lü e. sendo assim. o Sr. Breno me
Êãã óü d leõiÜtÜ ÕééÊoal dó ISii ?ii$ó 4üggitül Õüüliíõ! aii99?tq.a#49i l qgli éü iPüóóüâl
êõtãr ÕMêóã tóllP4lã üeátãéiikélãêq dóõüÜÕtüÓ:l PÍQ itêi ê éxej:ütêlé lãê d
Divisão de Segurança Orgânica para que ele repassasse ao Sr. Joãa, caso tivesse
êõãut à Em déllüü l $1iüõéq$11d:iiõ:: IPõr iVÕiü düiaiOQllhêt ii:ãy qÓ j4i Ihâ
êót ó$1Ptãêür! iê:íêéêbj$1iéaçêãldQ$f:J$;g$ üg$ét êl ãilÊlêl éélV à RIRÁ

llóqiã:É$güitlÇ$ ( $ o?/+$) ÊPt o! : iyPQ fi:P $ para $Ç$1iõf õ Qq$i$ii

%H'; ':: :;l l::: ©K

Conforme combinado, no dia i4/07/2015, às 10; 15 horas. a Sr. João Augusto compareceu
à:PfÕéüràdõ iã::áóó llÜ õ dê $üà ádüêéê@êi ã: :Çüêi êiililóéóbêü Ófíõi:õ h
5644/2015 - PR/PR e. na linha presença, convidou sua advogada a comparecer com ele
no local. data e hora estipulados no Ofício.

Nada mais tendo a certificar. submeto à apreciação de V. Exa

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2015

:üÁRCIÓ tlüÍé :FÊRRÉIRA

Téc. do MPU/Segurança Institucional e Transp
WãttíÓütã 22822;2
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MINIS SÉRIO PÚBmCO FEDERAL.
PROCURADORIA D.A REPÚBLICA NO ESI,ADO DO RIO DE .JANEIRO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

Oficio n' lç) L{ 3 ç; '2{] 1 5 NTPF.'PR,'R.] 'GABPC

Rio de .janeiro: JS dejulho tle 3015

As Suas Excelências os Senhores
Diogo Cantor dc Alanos
Procurador da República
Orçando MaNello
Procurador Regional da República
Força Tarefa -- Procuradoria da República no Paraná
R. Marechal Deodoro. 933
CEP 80060-010 Cudtiba PR

Assunto: Entrega de notií]cação por meio de motorista oficial

Re[.: Ofício n' 5645 '20] 5 PRPR (PR-PR-00025351,'20] 5)

Anexos: Cópia recibada do Ofício n' 5644 '20] 5-PRPR (PR-PR-00025350 '20 1 5);
Certidão assinada pe]o Técnico do MPU/Segurança ]nstituciona] e Transporte
Márcio Luas Ferreiro.

Senhores Procuradores

CLunlprimentando-os cordialmente. encaminho cópia do Ofício n' 5644,20] 5-
PRPR, recebida pejo sr. Jogo Augusto Rezende Henriques, conforme informado na certidão
em anexo. assinada peão Técnico do h4P{ J'Segurmça institucional e Transporte Márcio Luís
Ferreira

Atenciosamente

Procurador-Chefe da PR,' RJ
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Ofício n' 5644/2015 - PRPR Curitiba. 8 de .jliiho de 20 1 5
(União n' 00025350/2015)

Ao senhor

JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES
Av Prefeiro Mandes dç Morais. 900. apto. 502. São Contado

Rio de Janeiro / RJ

Assunto: notificação para prestar esclarecimentos
Referência: Operação lava lato
Classificação no ÚNICO: Normal

Prezado senhor.

CAIU base nos ans
e 8', 1. da Lei Complementar n' 75/93.
21115. compareça nesta Procuradoria da
no interesse dos autos em referência.
de advogado

129

de condução coercitiva no caso de ausênue o coinparecimento é obrigatório. sob polia

E: ::J ;:l=;.=.:=:". . :1=.: .=T, T:=n,::'T=:..E'':':":.::.=::1'E.;

ORLANDO MARTELLO
Procurador Regional da República vl'

)..,'b
I'l)[')
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MINISTÉRIO'pÚBI.ICO FEDERAL~'.. \?\Í'

8 PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

DIVISÃO DE SEGURANÇA ORGÂNICA

Ref.: Ofício n' 5644/2015 - PR/P

CERTIDÃO

Certifica que, em cumprimento à determinação do Exmo. Procurador-Chefe da PR/RJ,
em [0/07/2015, por volta das ].2:15 horas. dirigi-me à Av. Prefeito Mendes de Morais, n'
900, Apt 502 -- São Conrado -- Rio de Janeiro/RJ, a fim de entregar o Ofício n'
5644/2015 - PR/PR ao Sr. JOGO AUGUSTO REZENDE lIENRIQUES. Chegando
lá, fui recebido pelo poleiro do prédio que relatou não saber se o Sr. Jogo Augusto se
encontrava e os horários em que eu poderia encontra-lo em casa. Pedi que intedonasse
ao apartamento. Atendeu uma senhora que desceu para me receber. se identificou com
nome completo Nelma Francisca, se mostrando tensa e agindo de maneira um pouco
truculenta. confirmou que o Sr. Jogo Augusto Rezende Henriques morava no local, disse
que era apenas empregada da casa. que não havia visto o patrão naquele dia, que ela
chegava ao trabalho entre 08:00 e 09:00 horas e que muitas vezes ele já não estava em
casa nesse horário, que às vezes ia embora e o patrão ainda não havia chegado, que não
sabia informar qual o melhor horário para encontra lo e não tinha o telefone do mesmo.
Deixei o telefone da Divisão de Segurança Orgânica para que ela o entregasse com o
intuito de marcar um melhor dia para receber o Ofício.

Retorne[ ao ]oca] no dia 13/07/20].5, desta .vez às 07:50 horas, em nova tentativa de
encontrar o Sr. Jogo Augusto. Havia outro porteiro no prédio. que se identificou como
Marcos Antânio da Sirva, me relatou que conhecia o Sr. João, que o mesmo se encontrava
viajando desde a semana passada. Questionei como ele sabia dessas informações e ele
respondeu que lavava o carro do Sr. João. perguntei qual era o carro a fim de confirmar se
batia com a Informação que eu já havia previamente levantado e o mesmo respondeu "um
BMW", Informação idêntica à que eu tinha. Perguntei pela empregada, Sra. Nelma
Francisca, o mesmo relatou que ela já estava chegando. Assim que chegou, a Sra. Nelma
veio me atender, informou que não havia visto o Sr. João na sexta-feira (:L0/07/15),
perguntei se ele estava viajando. conforme informação do porteiro, e a mesma disse não
saber. Falei que tinha um documento importante para entrega-lo e que era fundamental



que ela dissesse a verdade, pois o assunto era de grande interesse do sr\Übão 'qj!$Ín
isso, ela perguntou se eu queria falar com o filho do mesmo, que se encontrava'no
apartamento, e subiu para avisa-lo da minha presença. Logo em seguida fui autorizado a
subir e recebido na porta do apartamento por um Sr. que se identificou como Breno, e
primo do Sr. Jogo Augusto. disse que o mesmo se encontrava viajando em um Hotel
Fazenda, mas que retornaria no dia seguinte (14/07/15). Informem que tinha um Ofício
importante que somente o próprio Jogo poderia recebê-lo e, sendo assim, o Sr. Breno me
passou o ce]u]ar pessoa] do Sr. .]oão Augusto, número 21 99714 8149, e que eu poderia
entrar em contato para marcar a entrega do documento. Aproveitei e deixei o telefone da
Divisão de Segurança Orgânica para que ele repassasse ao Sr. João, caso tivesse
contato antes de mim. No mesmo dia, por volta das 11:00 horas, quando já tinha
retornado à Procuradoria, recebi a ligação do Sr. João Augusto e marquei dele vir à PR/RJ
no d[a seguinte (14/07/15) entre ]-0:00 e 11:00 horas para receber o Ofício.

,;': ;- : '' ''-:';~~#

2

Conforme combinado, no dia 14/07/2015, às 10:15 horas, o Sr. João Augusto compareceu
à Procuradoria acompanhado de sua advogada, Dra. Luciana, recebeu o Ofício no
5644/2015 -- PR/PR e, na minha presença, convidou sua advogada a comparecer com ele
no local, data e hora estipulados no Ofício.

Nada mais tendo a certificar, submeto à apreciação de V. Exa

Rio de Janeiro. 14 de julho de 20].5

P.
MARCEO LUAS FERREIRA

Téc. do MPU/Segurança Institucional e Transp
Matrícula: 22822-2
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EXCELEN'nSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13a VARA FEDERAL DE CURITIBA DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ.

M.PFj: .. . . , : É';eã
procnistério público Federal Paraná wiiw.prpr.mpflllÊ;ã..ll18$1'/

:lli :.

DISTRIBUIÇÃO PQB DEPENDÊNCIA aos autos n' 5004367-57.2015.404.7000

Classificação no EPROC: Sigiloso jlnterno Nível 4)

Classificação no UNIÃO: Confidencial

Classe: Pedido de Busca e Apreensão Criminal

O MINISTERIO PUBUCO FEDERAL, pelos Procuradores signatários, no

exercício .de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante

Vossa Excelência. requerer MEDIDA CAUTELAR de BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL e

PRISÃO PREVEN'alVA em face de JORGE LUIZ ZELADA ("ZELAVA"). pelos fatos e

fundamentos a seguir exposto.

l illgi inATOS i

Com o aprofundamento das investigações da denominada Operação

Lava Jato, restou evidenciada uma complexa cadeia de operadores financeiros

corresponsáveis pela lavagem dos ativos ilícitos qup são produto/proveito dos diversos

crimes praticados no seio e em desfavor da Petróleo Brasileiro S.A. ("PETROBRASI').

Dentre esses crimes antecedentes podemos destacar a corrupção passiva

de agentes públicos detentores de altos cargos na empresa estatal (art. 317 do CP), a

corrupção õtiva por parte de executivos de empresa nacionais e estrangeiras (art. 333 do

CP), a remessa ilegal de ativos ao exterior.(art. 22 da Lei n' 7.492/86) e a prática de

crimes contra a ordem económica. notadamente pela formação do cartel (art. 4', inciso l,

da Lei n' 8.137/90).
'3Í:
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Mihiitélió ;Públiêó Fêdêiài
Procuradoria da República no Par

Neste mesmo contento, para a otimização do funcionamento do cartel,

as empresas cartelizadas promoveram a corrupção de agentes públicos do alto escalão

da PETROBRAS, a exemplo de seus diretores de Abastecimento, PAULO ROBÉRTO

COSTA:, de Serviços, RENATO DE SOUZA C)UQUE: e da ána internacional, como: NESTOR

CERVERO e JORRE LUIZ ZELADA.

Como notório, um dos agentes estatais cooptado.s pelo esquema.

PEDRO JOSE. BARUSCO FILHO, ex gerente:executivo da área de Engênhafia da Petrobras,

confessou que se utilizava de agentes especialistas em operações financeiras ilegais para

dissirDular e ocultar a origem da "propina" que recebia. em regra remetendo estes

recursos para contas mantidas em nome de sociedades o/chores no exterior.

Conforme declarações prestadas pelo próprio PEDRA BARUSCO;,

durante; todo o tempo eM que trabalhou em conjunto com o ex-Diretor de Serviços

RENATO DUQUE, as empresas componentes do cartel acima mencionado realizaram o

pagamento de propinas no ,interesse de obter favorécimentos em .certames e

contratações coM a PETROBRAS. ;

Os destinatários dos recursos ilícitos da diretoria :de serviços eram ó
próprio PEDRO BARUSCO, o diretor. RENATO DUQUE e, em alguns contratos, o então

gerente- geral de engenharia da área de exploração e produção (dentro da diretoria de

serviços) JORGE LUIZ ZEIADA. posteriormente alçado ao cargo de diretor Internacional
dà Pêtfób:FâÉ

:;a':'";;:.:
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Tais. vantagens indevidas eram pagas a partir de contratos - e

respectivos aditivos - sóbrevalorados,; firmados pelas empreiteiras cârtelizadas para a

élkéêüÉÕÓ dé ólbFáÉ dá PÉirKõüKA$1 hó âú6i i$11dãÉ õllié ólíiàil ê Â;bàitéêjüéliiàl ê ljã
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