
TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ROBERTO MARQUES 

SR/DPfi{PR 
FI: .2,,9 
Rub: 

AO(s) 06 dia(s) do mês de agosto de 2015, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante RENATA DA SILVA 
RODRIGUES, Delegada de Polícia Federal, 3ª Classe, matrícula nº 19.317, presente 
ROBERTO MARQUES, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de 
Jayme Luiz Marques e Ana Clementina de Oliveira Marques, nascido(a) aos 
10/08/1965, natural de São Paulo/SP, instrução terceiro grau incompleto, profissão 
Funcionário(a) Público(a) Estadual, documento de identidade nº 16.296.855-3/SP/SP, 
CPF 052.613.248-58, residente na(o) Rua Engenheiro Cestari, 817, bairro Vila 
Invernada, CEP 3349000, São Paulo/SP, fone (11 )26712275, celular (11 )970294721 , 
fone (11 )38866230. lnquirido(a) sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, 
na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) MAURICIO VASQUES DE CAMPOS 
ARAÚJO, inscrito na OAB/SP sob nº 163168, com escritório na Avenida lpiranga, 318, 
bloco A, cj. 1602, bairro República, CEP 1046010, São Paulo/SP, comercial (11 ) 
31513285, celular (11) 985338532. Cientificado da garantia constitucional de 
permanecer em silêncio, RESPONDEU: QUE é funcionário público estadual 
concursado (cargo: serviços auxiliares) da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, desde 1986; QUE trabalha há cerca de 1 O anos na 1 ª Secretaria da 
Assembleia, atualmente ocupada pelo Deputado ENIO TAITO; QUE não desempenha 
outra atividade profissional além dessa; QUE não possui vínculo empregatício com & 
nenhuma empresa no Brasil ou no Exterior; QUE é sócio com 50% das cotas em um 
estacionamento, de nome ESTACIONAMENTO SHIMBIKAS, localizado na Lapa, São l 
Paulo/SP, tendo ingressado no quadro social em 2012 ou 2013; QUE quem toma 70 
conta da empresa é SANDRO RAMOS DE MELLO, seu sócio; QUE jamais auferiu 
qualquer lucro proveniente da empresa, a qual vem enfrentando dificuldades 
financeiras desde o início; QUE perguntado se conhece RENATO DUQUE, afirma que 
o conhece apenas superficialmente, tendo sido apresentado a ele em algum evento no 
passado, provavelmente por conta de sua relação com JOSÉ DIRCEU; QUE nunca 
frequentou o escritório de DUQUE na PETROBRAS, mas que se recorda de ter 
conhecido o escritório de DUQUE da Rua da Assembleia após convite do mesmo, lo 
após a saída de DUQUE da PETROBRAS; QUE perguntado qual sua relação c 
JOSÉ DIRCEU , afirma que conhece JOSÉ DIRCEU há 29 anos, desde que trabalh u 
com ele na bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa de Sã 
Paulo, quando DIRCEU era Deputado Estadual; QUE a partir daí aproximou-se de 
DIRCEU e acabou se tornando bastante próximo dele; QUE em 2003, DIRCEU se 
tornou Ministro da Casa Civil e convidou o declarante para que o assessorasse em 
São Paulo nas sextas-feiras e sábados, quando fosse necessário; QUE o declarante I 

não tinha um vínculo com o Planalto, mas sim diretamente com DIRCEU, e que não 
recebia nada pelo trabalho de assessoramento; QUE DIRCEU o chamou para o 
trabalho porque tinha grande proximidade com o declarante, com quem já havi 
trabalhado no passado; QUE antes disso, prestou assessoramentos esporádicos 
DIRCEU durante campanhas eleitorais e em outras ocasiões, mas nunca teve um 
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vínculo formal com DIRCEU, nunca tendo sido lotado em nenhum gabinete ocupado 
por DIRCEU; QUE perguntado sobre sua relação com PEDRO BARUSCO, afirma que 
já o conheceu pessoalmente mas que não possui nenhuma relação com ele; QUE 
perguntado sobre sua relação com FERNANDO ANTONIO GUIMARAES 
HOURNEAUX DE MOURA, afirma que o conheceu em 1990, por meio de JOSÉ 
DIRCEU; QUE mantém com o mesmo uma amizade "social", não muito íntima; QUE 
perguntado sobre sua relação com OLAVO HOURNEAUX DE MOURA FILHO, afirma 
que o conheceu em 1993, quando OLAVO compareceu na Assembleia Legislativa de 
São Paulo solicitando auxílio para resolver uma questão junto à Prefeitura; QUE 
OLAVO frequentava a Assembleia porque era amigo do Deputado ARNALDO JARDIM; 
QUE na ocasião, descobriu que OLA VO era irmão de FERNANDO, fato que 
desconhecia até então; QUE não possui proximidade com OLAVO; QUE perguntado 
sobre sua relação com MILTON e JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH, afirma tê-los 
conhecido quando estes buscaram a JD CONSULTORIA, de JOSÉ DIRCEU, para 
negociar serviços de consultoria, acredita que em 2007; QUE o declarante nunca 
trabalhou na JD CONSULTORIA, mas frequentava o escritório por conta de sua 
amizade com JOSÉ DIRCEU e em algumas ocasiões encontrou MILTON e JOSÉ 
ADOLFO lá, quando então soube que estavam realizando contatos comerciais com 
JOSÉ DIRCEU; QUE também já possuía conhecimento de que MILTON era muito 
amigo de FERNANDO MOURA; QUE perguntado sobre sua relação com JULIO 
GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, afirma que o conheceu no passado, provavelmente 
em algum evento, mas que não possui qualquer relação com ele; QUE perguntado 
sobre sua relação com a empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS, 
afirma não conhecê-la; QUE perguntado sobre sua relação com a empresa HOPE 
RECURSOS HUMANOS, afirma que já ouviu falar da empresa, a qual teria como sócio 
ROGÉRIO PENHA, que já foi servidor do Cerimonial do Palácio dos Bandeirantes há \ 
muitos anos atrás, ocasião em que o declarante o conheceu; QUE por acaso 
encontrou ROGÉRIO há algum tempo atrás e este lhe informou que era sócio d~ uma \ 
empresa chamada HOPE; QUE não possui relacionamento próximo com ROGERIO, ~ 
apenas tendo encontrado ele por acaso; QUE se recorda de ter ido uma vez ao 
escritório da HOPE no Rio de Janeiro a convite de ROGÉRIO, para desgustar canapés 
e comidas que seriam servidas no camarote da HOPE no Carnaval, em ano que não 
recorda; QUE perguntado sobre sua relação com a empresa APOLO, afirma ã 
conhecê-la; QUE perguntado se já recebeu valores das empresas HOPE e/.ou 
PERSONAL a pedido de JOSE DIRCEU, afirma que não; QUE no entanto, no ano e 
2011 , recorda-se de ter pedido ajuda financeira a DIRCEU, uma vez que enfrentava 
dificuldades financeiras, especialmente por conta de doença que acometia seus pais, e 
que posteriormente DIRCEU lhe disse que poderia arranjar uma quantia para o 
declarante; QUE então por orientação de DIRCEU ajustou detalhes quanto ao auxílio 
financeiro com LUIS EDUARDO, irmão de DIRCEU, o qual lhe orientou que poderia 
comparecer no escritório da JD CONSULTORIA para retirar dinheiro; QUE por cerca 
de cinco meses, o declarante retirou R$ 30.000,00 mensais no escritório da JD 
CONSULTORIA, na República do Líbano, conforme disponibilizado por DIRCEU e po 
seu irmão LUIS EDUARDO; QUE não se recorda se era apenas LUIS EDUARD 

IPL Nº 0212/2015 fls. 2 / 4 



SR/DPF/PR 
FI: :2 4{, 
Rub: 

quem lhe alcançava o dinheiro, mas que sempre que ia ao escritório perguntava se 
havia "algo" para o declarante e então recebia o dinheiro; QUE o dinheiro era 
acondicionado em um envelope; QUE a totalidade do dinheiro foi utilizada para custear 
os cuidados com seus pais, e que acredita possuir documentação comprobatória dos 
gastos; QUE perguntado se já recebeu valores da empresa APOLO a pedido de JOSE 
DIRCEU , afirma que não; QUE nunca foi autorizado por JOSÉ DIRCEU a receber 
qualquer quantia em nome dele; QUE perguntado se já recebeu valores de outras 
empresas, devidos em razão de contratos firmados com a PETROBRÁS, afirma que 
não; QUE perguntado se também era beneficiado com parte do dinheiro recebido da 
empresa PERSONAL SERVICE e/ou HOPE RECURSOS HUMANOS e/ou APOLO, 
através dos operadores JULIO CAMARGO e MILTON PASCOWITCH, afirma que não; 
QUE perguntado se já recebeu , por ordem de JOSE DIRCEU, dinheiro de JULIO 
CAMARGO e/ou MILTON PASCOVITCH, afirma que não; QUE perguntado qual a 
origem do dinheiro em espécie entregue regularmente por JULIO CAMARGO para o 
declarante e/ou os irmãos FERNANDO e OLAVO MOURA, afirma que nunca recebeu 
dinheiro de JULIO CAMARGO; QUE perguntado se tem conhecimento se LUIS 
EDUARDO era também beneficiado com o dinheiro repassado pelos operadores 
JULIO CAMARGO e MILTON PASCOWITCH, oriundo de vantagens indevidas juntos 
as empresas HOPE RH , PERSONAL SERVICE e APOLO, afirma desconhecer tal fato; 
QUE perguntado se o declarante ou LUIS EDUARDO alguma ocasião ligou para 
MILTON PASCOWITCH solicitando adiantamento de valores para a futura 
compensação, informando que tal numerário era necessário para cobrir a folha de 
pagamentos da JD CONSULTORIA, afirma que já realizou, a pedido de LUIS 
EDUARDO, ligações para MILTON PASCOWITCH, solicitando a MILTON que 
retornasse a ligação a LUIS EDUARDO; QUE acredita que LUIS EDUARDO pedia isso \ 
ao declarante porque MILTON atendia mais fácil as ligações do declarante; QUE 
nunca passou qualquer recado a MILTON no sentido de cobrar valores para cobrir a /\)_;., 
folha de pagamento da JD CONSULTORIA; QUE desconhece o que era conversado \./P 
entre LUIS EDUARDO e MILTON nessas ligações; QUE perguntado qual sua relação I 
com a FLEX AERO, afirma que conhece o sócio da empresa, RUI AQUINO; QU 
conheceu RUI AQUINO na época em que ele era executivo da TAM, e que JO , É 
DIRCEU utilizava muito os jatos executivos da TAM durante campanhas eleitorais e 
que tais gastos eram custeados pelo PT; QUE posteriormente soube que RUI AQUI O 
assumiu a FLEX AERO, e que tem conhecimento que JOSÉ DIRCEU também passou 
a utilizar os serviços de FLEX AERO; QUE perguntado se confirma a declaração de 
MILTON PASCOWITCH de que o mesmo era bastante assediado pelo próprio 
declarante ou por LUIS EDUARDO para que efetuasse os pagamentos de faturas de 
fretes de avião da empresa FLEX AERO, utilizados por JOSE DIRCEU em seus 
deslocamentos, afirma que nunca solicitou isso a MILTON; QUE não sabe se LUI 
EDUARDO tenha alguma vez assediado MILTON nesse sentido e reafirma que 
desconhece o conteúdo do que era conversado por LUIS EDUARDO e MILTON ao 
telefone; QUE perguntado se já utilizou a empresa SHIMBIKAS para legalizar 
dinheiro recebido de MILTON PASCOWITCH ou JULIO CAMARGO em benefíci 
próprio ou de outrem, afirma que não; QUE perguntado se realizou serviços de 'lobby" 
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em conjunto com JOSE DIRCEU, RENATO DUQUE e JOAO VACCARI NETO, no ano 
de 2013, junto ao diretor da PETROBRAS JOSE EDUARDO, visando que as empresas 
HOPE RH e PERSONAL SERVICE fossem contratadas pela PETROBRAS mediante 
fraude a licitação, afirma que não; QUE desconhece se as demais pessoas nomeadas 
participaram de tal "lobby"; QUE perguntado sobre os itens 15, 16 e 17 do Auto de 
Apreensão referente ao cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua 
residência, consistentes em documentos relacionados a obras de arte de Tarsila do 
Amaral, afirma que há muitos anos atrás, possivelmente 2008, uma pessoa cujo nome 
não se recorda, indicada por um amigo em comum, procurou o declarante na 1ª 
Secretaria da Assembleia e lhe pediu auxílio para passar adiante algumas obras de 
arte; QUE a pessoa em questão tinha cerca de 70 anos de idade e que o declarante o 
atendeu porque cabia ao declarante a parte de "atendimento ao público" do setor; QUE 
então ficou com fotocópias de certificações de autenticidade das obras, bem como de 
um catálogo entregue pela pessoa, a fim de averiguar se alguém conhecia algum 
marchand que podia auxiliar a pessoa a vender as obras; QUE acredita que ao final do 
catálogo constava inclusive uma menção ao fato de que as obras pertenciam a um 
familiar da pessoa; QUE nem se recordava que tais documentos estavam em sua 
posse e que não é proprietário de tais obras, nem as recebeu em nome de terceiro, 
desconhecendo o paradeiro destas; QUE perguntado sobre o recibo apreendido em 
sua residência, referente a boleto tendo por cedente AZUL CIA DE SEGUROS 
GERAIS, sacado JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS, afirma não saber por que tal 
documento estava em sua residência; QUE JOSÉ DIRCEU nunca lhe pediu para quitar 
o documento referido; QUE deseja consignar que não possui nenhum bem em seu 
nome e que seu salário médio gira em torno de R$ 11 .000,00; QUE deseja consignar 
também que sua conta salário encontra-se atualmente bloqueada por ordem judicial. 
Nada mais havendo a ser co ·gnado d~terminou a Autoridade que fosse encerrado o 
presente termo que, lido e h do c nf fme vai por todos assinado. 

AUTORIDADE 

e.. 
DECLARANTE 

ADVOGADO(A) 
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