
“QUE conheceu JOSÉ DIRCEU no ano de 2007, após o episódio do MENSALÃO; 
QUE nesta época JOSÉ DIRCEU atuava como consultor de empresas e tinha um 
escritório na Rua Botucatu, em São Paulo, capital; QUE o declarante tinha 
relacionamento com FERNANDO MOURA, que era quem representava JOSE 
DIRCEU na PETROBRAS, também relacionamento com a diretoria de Serviços da 
PETROBRAS, na pessoa de RENATO DUQUE, e a Gerência Executiva, na pessoa 
de PEDRO BARUSCO; QUE no ano de 2007 o declarante procurou um contato 
com JOSÉ DIRCEU, ocasião em que pediu para trazer a Diretoria da ENGEVIX 
para conversar com JOSE DIRCEU, visando conseguir uma facilitação da obtenção 
de contratos no exterior para a empresa, ou seja, buscando a internacionalização da 
ENGEVIX; QUE nesta ocasião a ENGEVIX já havia conseguido o contrato de 
CACIMBAS 2 com a PETROBRÁS, vinculado à Diretoria de Serviços de RENATO 
DUQUE, contrato este que trazia benefícios para JOSE DIRCEU e para o grupo 
que o representava na PETROBRAS, conforme já explicitado em outro termo de 
colaboração; QUE JOSE DIRCEU concordou em receber a Diretoria da 
ENGEVIX, sendo que a reunião ocorreu cerca de três meses depois, e dela 
participaram, além de JOSE DIRCEU e do declarante, GERSON ALMADA e JOSE 
ANTUNES SOBRINHO; QUE como decorrência dessa reunião, a ENGEVIX 
aceitou fazer um contrato de consultoria com a JD, empresa de JOSE DIRCEU, 
cujo objeto seria a obtenção de negócios no exterior, sem mencionar vínculos com a 
PETROBRAS; QUE então, em meados de 2008, o declarante, JOSE DIRCEU, 
GERSON ALMADA e JOSÉ ANTONIO SOBRINHO, foram ao PERU, e tiveram 
reunião com alguns ministros daquele país, como “ministro das águas”, “ministro 
de energia”, e com o presidente da PETROPERU, equivalente à PETROBRAS; 
QUE na ocasião JOSE DIRCEU apresentou uma conhecida sua, brasileira, 
chamada ZAIDA SISSON, esposa do ministro da agricultura do Peru, a qual ficou 
como representante encarregada de levar adiante as negociações travadas naquele 
país com vistas a obter contratos para a ENGEVIX; QUE nesta fase o declarante se 
afastou do assunto e não soube se algum ou todos os contratos chegaram a ser 
efetivamente firmados com a ENGEVIX; QUE a viagem de 2008 serviu para 
estabelecer um relacionamento mais próximo entre o declarante e JOSE DIRCEU; 
QUE após este evento, JOSE DIRCEU mudou seu escritório para a Av. República 
do Líbano em São Paulo, quando trouxe seu irmão LUIS EDUARDO para auxiliar 
nos negócios da JD ASSESSORIA; QUE nesta mesma época, por decisão pessoal, 
FERNANDO MOURA passou a ficar mais tempo no exterior; QUE por isso o 
declarante passou a demandar mais RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO 
quando precisava de informações sobre a PETROBRAS solicitadas por JOSE 
DIRCEU e LUIS EDUARDO; QUE tais informações nunca eram relacionadas com 
as grandes empresas que tinham contratos com a PETROBRAS; QUE quase sempre 
eram pedidos relacionados a empresas menores que gostariam de ser incluídas no 
rol de fornecedoras da PETROBRAS, tanto na área de engenharia, quanto na área 
de matérias, e ainda em acompanhamento na área de contratos de serviços 
compartilhados; QUE nestas demandas o declarante não atuava em nome da 
ENGEVIX, mas apenas levava os dados destas empresas; QUE em todos os casos 
as empresas não chegaram a ser contratas pela baixa qualificação para os trabalhos 
específicos da PETROBRÁS; QUE lembra como exemplo da empresa GAUTAMA, 
não se recordando das demais; QUE acredita que as empresas menores, sabendo 
da influência de JOSE DIRCEU na PETROBRÁS, o procuravam com vistas a tentar 
conseguir que fossem chamadas para concorrer a contratos com a estatal; QUE 
nessa mesma época, quem concentrava os negócios que JOSE DIRCEU tinha mais 
interesse era a pessoa de JULIO CAMARGO, sendo que dois destes negócios eram 
os responsáveis pela maior parte da renda do “grupo”; QUE eram os contratos na 



área de serviços compartilhados, firmados pela empresa HOPE com a 
PETROBRAS, e contrato na área de fornecimento de tubos, firmado pela empresa 
APOLO com a estatal; QUE tais empresas pagavam comissões a JULIO 
CAMARGO, que as repassava ao grupo de JOSE DIRCEU; QUE tanto 
FERNANDO, quando seu irmão OLAVO, e também o próprio ROBERTO 
MARQUES, se encontravam com JULIO CAMARGO para receber os valores 
devidos e obter a prestação de contas das comissões pagas por tais empresas; QUE 
por volta desse mesmo período, JOSE DIRCEU voltou a se dedicar à sua atividade 
principal que era a política, e aumentou consideravelmente seus deslocamentos pelo 
Brasil; QUE tais deslocamentos eram feitos através de aeronaves privadas; QUE 
isso acarretava, além das despesas normais do escritório de consultoria, também 
despesas bastante elevadas referentes a transportes/locação de aeronaves; QUE o 
declarante acredita que JOSE DIRCEU utilizou aeronaves de muitas empresas, 
mas passou a usar com mais frequência uma aeronave que pertencia ao grupo de 
JULIO CAMARGO, e JULIO deveria fazer a prestação de contas, deduzindo dos 
valores das comissões recebidas, as despesas de locomoção, e repassar os valores 
líquidos ao grupo; QUE ROBERTO MARQUES era quem acompanhava esta 
prestação de contas; QUE esta conta nunca chegava a ser positiva pela 
demonstração de JULIO, nunca atingindo os valores esperados; QUE ou JULIO 
efetivamente gastava mais com os transportes de JOSE DIRCEU do que as 
comissões recebidas, ou JULIO não apresentava na totalidade os valores recebidos 
como comissões; QUE o declarante acredita que JULIO na verdade não 
apresentava todos os valores recebidos como comissões; QUE certa feita 
FERNANDO MOURA cobrou de RENATO DUQUE o fato de que este não estava 
contribuindo na medida correta com a sua indicação para Diretor da PETROBRAS, 
acusandoo 
de retenções ou desvios de valores que deveriam ir para FERNANDO 
MOURA e não o eram; QUE então RENATO DUQUE disse a FERNANDO que 
este estava autorizado a receber qualquer valor que entendesse que teria como 
crédito junto a JULIO CAMARGO; QUE este encontro ocorreu na casa do 
declarante no Rio de Janeiro, em um final de tarde; QUE pela conversa, 
FERNANDO deu a entender que achava que RENATO DUQUE estava em conluio 
com JULIO CAMARGO para reter os valores das comissões da área de materiais e 
de serviços compartilhados; QUE, contudo, o declarante acredita que RENATO 
DUQUE não estava sabendo que JULIO estava retendo parte dos valores que 
deveria entregar ao grupo; QUE este acontecimento fez com que se estabelecesse 
uma nova condição, isto é, a empresa HOPE, e uma outra empresa chamada 
PERSONAL SERVICES, igualmente da área de serviços compartilhados, deveriam 
passar a fazer os pagamentos das comissões ao declarante, e não mais a JULIO 
CAMARGO; QUE esta nova orientação foi passada às empresas por FERNANDO 
MOURA, que devem ter confirmado com RENATO DUQUE; QUE o declarante já 
conhecia o diretor comercial da HOPE, chamado ROGÉRIO, acreditando que seja 
a pessoa de ROGERIO PENHA DA SILVA; QUE não conhecia ninguém da 
PERSONAL, sendo a partir daí procurado por seu presidente, ARTUR COSTA; 
QUE então mensalmente existia uma prestação de contas; QUE a HOPE entregava 
uma planilha com o valor faturado, e sobre este valor pagava três por cento sobre o 
montante líquido recebido (menos impostos e encargos), que resultava 
aproximadamente em uma comissão de 1,5 por cento do valor bruto, como 
detalhado em outro termo de colaboração; QUE quanto à PERSONAL, havia um 
acordo de pagamentos de valores fixos mensais, apurados contrato a contrato, 
igualmente detalhado em outro termo de colaboração; QUE tais recursos geraram 
uma média de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais, alcançando R$ 



700.000,00 a R$ 800.000,00 ou mais baixos, em razão do faturamento da HOPE; 
QUE destes valores, R$ 180.000,00 eram destinados a FERNANDO MOURA; QUE 
após autorização de JOSE DIRCEU, o declarante passou a destinar R$ 30.000 a 
LUIS EDUARDO, irmão daquele, e R$ 30.000 a ROBERTO MARQUES, e o saldo 
mensal era destinado a JOSE DIRCEU quando este precisava de recursos no 
escritório, e quando não precisava, era então o saldo entregue a JOÃO VACCARI, 
conforme detalhado em outro termo de colaboração; QUE havia solicitações 
esporádicas de recursos por parte de JOSE DIRCEU, que então eram cobertas com 
contratos de consultoria com a JD, como contratos firmados pela ENGEVIX, que 
também firmou contrato de consultoria com a JAMP; QUE o primeiro contrato de 
consultoria firmado pela ENGEVIX com a JD o declarante acredita que realmente 
foi prestado o serviço de consultoria; QUE, no entanto, os demais contratos 
visavam apenas cobrir “furos de caixa” do escritório da JD; QUE GERSON 
ALMADA sabia que JOSE DIRCEU auxiliava nas obras da ENGEVIX com a 
PETROBRAS, e por isso não se recusou a firmar os contratos de consultoria com a 
JD, como forma de contrapartida pelo auxílio, não vinculados a nenhum contrato 
específico com a PETROBRAS; QUE para cobrir o caixa da JD, a JAMP firmou 
um contrato com a própria JD, no ano de 2011; QUE ROBERTO MARQUES ou 
LUIS EDUARDO ligavam dizendo que não tinham como fechar o mês ou cobrir a 
folha de pagamentos, e então pediam adiantamentos para futura compensação; QUE 
havia uma periodicidade mensal que girava entre R$ 80.000 e R$ 90.000 de 
entregas da JAMP para a JD, lastreadas em um contrato de consultoria entre 
ambas no valor de R$ 1.500.000,00, que é este firmado no ano de 2011, e que foi o 
único; QUE certa feita houve uma solicitação de R$ 300.000,00 e em outra 
oportunidade houve a solicitação de R$ 400.000,00 para pagamento de um escritório 
de advocacia; QUE havia inclusive uma planilha de valores pagos e valores 
faturados, que foi apreendida por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 
apreensão na JAMP; QUE parte dos recursos que o declarante entregava advinha 
da ENGEVIX, por conta da comissão no contrato de CACIMBAS 2; QUE outra 
parte vinha das empresas HOPE e PERSONAL; QUE para a ENGEVIX repassar 
os valores ao declarante, relativos à comissão do contrato de CACIMBAS 2, havia 
um contrato de consultoria com a JAMP; QUE o contrato de CACIMBAS 2 precisou 
ter um sobrevalor de remuneração para que houvesse a disponibilidade de recursos 
que deveriam ser repassados a JOSE DIRCEU, sendo este sobrevalor negociado 
com GERSON ALMADA, que tinha conhecimento da destinação destes recursos; 
QUE os valores repassados pela HOPE e pela PERSONAL não estavam atrelados a 
nenhum contrato de consultoria, e eram entregues em espécie; QUE recebia em 
sua casa os valores de ARTUR COSTA ou de seu motorista pessoal, sendo que em 
duas oportunidades foi à PERSONAL no Rio de Janeiro e recebeu valores da 
tesoureira MARLENE; QUE quanto à HOPE, recebia de ROGERIO ou de RAUL, 
este sócio e diretor financeiro, ou no escritório da HOPE em São Paulo com o 
tesoureiro CARLOS; QUE quanto às transferências da JAMP para a JD, eram 
feitas por transferências bancárias; QUE o crédito que JOSE DIRCEU tinha com a 
ENGEVIX em razão da obra de CACIMBAS 2 foram quitados não apenas com o 
contrato da ENGEVIX com a JAMP, mas também de outras formas, cujos 
esclarecimentos estão vinculados aos anexos 14, 15 e 16 dos acordo de 
colaboração.”" 
"QUE também no contexto de contrapartida a JOSÉ DIRCEU, no final de 2012, 
início de 2013, o declarante contratou a arquiteta DANIELA FACHINI para fazer a 
reforma de uma casa vizinha à casa de JOSÉ DIRCEU em Vinhedo/SP, para 
transformála 
em escritório e moradia que ele utilizaria como seu endereço; QUE a 



casa objeto da reforma está em nome da TGS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 
ADMINISTRAÇÃO LTDA., uma empresa de JULIO CESAR DOS SANTOS, sócio 
minoritário da JD; QUE a arquiteta DANIELA foi a responsável pela reforma, 
contratando subempreiteiros e fornecedores, e os valores referentes à reforma 
foram pagos a ela com transferência de recursos da conta do JOSÉ ADOLFO para 
a conta pessoal dela, oficializadas por meio de uma doação de R$ 1.300.000,00, 
declarada no Imposto de Renda; QUE a origem dos recursos utilizados em tais 
reformas se davam no contexto de contrapartida pelo contrato de CABIMBAS II, 
bem como dos contratos da HOPE e PERSONAL cujas quantias o declarante 
eventualmente represava; QUE acredita que RENATO DUQUE não tinha 
conhecimento detalhado dos recursos repassados por meio das reformas, mas que 
tinha conhecimento que os valores beneficiavam o grupo do JOSÉ DIRCEU; QUE 
acredita, contudo, que RENATO DUQUE tinha conhecimento que o declarante foi o 
financiador da reforma do apartamento de São Paulo/SP, especificamente; [...]; 
QUE a arquiteta DANIELA também tinha conhecimento de que a casa de 
Vinhedo/SP pertencia a JOSÉ DIRCEU; QUE o declarante financiou integralmente 
ambas as reformas; (...)” 
"QUE a construtora ENGEVIX no ano de 2004 foi vencedora de uma licitação junto 
à PETROBRAS para a construção de CACIMBAS 2; QUE na época foi contratada a 
expansão do terminal, cujo contrato foi aumentado em três vezes ao seu valor 
original, em uma modalidade sem licitação, uma vez que o projeto era idêntico ao já 
executado de CACIMBAS 1; QUE o valor do contrato de CACIMBAS 2 era de 
aproximadamente 1,3 bilhões de Reais; QUE após a assinatura desse contrato, o 
declarante foi chamado por FERNANDO MOURA, o qual disse que o contrato foi 
firmado pelo então Diretor de Serviços RENATO DUQUE em razão do grupo 
político que ele representava e que deveria ser paga uma comissão aos mesmos 
pela obra; QUE em consequência dessa solicitação a JAMP realizou um contrato 
com a ENGEVIX com valores de remuneração acima do usual, que contemplava 
este adicional que deveria ser pago aos representados de FERNANDO MOURA; 
QUE GERSON ALMADA teve conhecimento dessa solicitação de valores, nas 
sabendo a quem se destinava, mas sabendo que havia uma destinação “política” a 
ser paga; QUE esta afirmação de FERNANDO MOURA foi confirmada com 
RENATO DUQUE; QUE foram pagos a FERNANDO MOURA um valor 
aproximado de 5,3 milhões, pagos através de doações feitas a pessoas de sua 
indicação; QUE se recorda de serem realizadas doações para seu irmão OLAVO, 
seu filho LEONARDO, suas filhas LIVIA e ANITTA e sobrinho TIAGO; QUE esses 
valores foram transferidos oficialmente com recolhimento das DARF 
correspondentes aos tributos; QUE não houve qualquer contato do declarante com 
os destinatários das “doações”; QUE os valores foram pagos por transferência 
bancária, em contas indicadas por FERNANDO MOURA; QUE as doações foram 
realizadas nos anos de 2009/2010; QUE as doações estão devidamente declaradas 
pelo declarante e por seu irmão JOSE ADOLFO, conforme documento que 
apresenta; QUE RENATO DUQUE não recebeu valores relacionados a esse 
contrato; QUE sabe que o mesmo votou favoravelmente à contratação; QUE não 
tem conhecimento de qualquer solicitação de vantagens por parte da Diretoria de 
Gas e Energia ou da Diretoria de Exploração e Produção; (...)” 
 


