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Atenta ao aspecto polîtico dos acontecimentos, a presente investiga~ăo năo 

pade se furtar de trazer â luz da apura'.;âo dos fatas a pessoa do eotao Presidente da 

Republica, LUIZ INĂCIO LULA DA SILV A, que, na condi,ao de mandatario 

maxima do paîs, pade ter sida beneficiado pela esquema em cursa na PETROBRAS, 

obtendo vantagens para si, para seu partida, o PT, ou mesmo para seu governo, corn a 

• manutengăo de uma base de apoio partidario sustentada â custa de neg6cios i1îcitos na 

referida estatal. 

• 

A esse respeito, declarau PAULO ROBERTO COSTA (fis, 2355): 

"QUE indagado se em razi'io da importância dos Partidos envolvidos, das 
empresas que participaram, dos va/ores movimentados e da dura<;iio desle 
esquema, se o mesmo poderia ocorrer sem o conhecimento do entiio 
Presidente da Republica, LUIZ INAciO LULA DA SILVA, o Declarante 
respondeu que aeha pouco prowivel; QUE jamais tratou corn o mesmo ou 
com a alual Presidente DILMA ROUSSEFF acerca de vantagens indevidas 
decorrentes de con/ralos da PETROBRAS,· QUE considera que ambos 
tinham conhecimento em raziio do sistema politica de coaliziio existente no 
Brasil, que exige que o Governo negocie corn os diversos Partidos dando em 
troca cargos estrategicos na Administrar;GO Publica; QUE, igualmente, taI 
coma ja dUo por diversos colaboradores, o Declarante desfaca que os 
jinanciamentos realizados pe/as empresas aos Partidos silo na verdade 
"emprestimos" jeitos e cobrados quando do exercicio do mandato; QUE 
cita coma exemplo os Empresarios RICARDO PESSOA e MARCIO FARIAS, 
que disseram ao Declarante que se a doat;iio e de cinca milhoes, o va/or 
demandado ao candidato jinanciado sera de vinte milhoes, ou seja, quatro 
vezes o va/or doado em media; QUE, portanto, em raziio da envergadura do 
esquema de corruP9iio montado na PETROBRAS, acha muito pouco 
provavel que tanto o Ex-Presidente LULA, quanto DILMA ROUSSEFF năo 
tivessem conhecimento do mesmo " 
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ALBERTO YOUSSEF, igualmente, narra em seu Termo de Colabora<;ăo n° 

"QUE, em complementaplo ao termo de declaraţi5es realizado na data de 
ontem, o declarante gostaria de ressaltar que fanta a presidencia da 
Petrobras, quando o Patacia do Plana/ta tin ham conhecimento da eslrulura 
que envo/via a distrihuiţfio e repasse de comissoes no âmhito da estatal,' 
QUE indagado quanto a quem se referia em relaţâo ao ferma "Pa/dcia do 
Plana/ta ", esclarece que fanta a presidencia da Republica, Casa Civil, 
Ministro de Minas e Energia, tais como LUIS INACIO, LULA DA SILVA, 
GILBERTO, CARVALHO, ILDELI SALVATTI, GLE/SE HO,FFMAN, D/LMA 
RO,USSEFF, ANTO,NIO, PALO,CCI, JO,SE D/RCEU e EDSO,N LO,BAO" 
enlre autras relacionados; QUE esclarece ainda que eram comuns as 
disputas de poder entre partidos relacionadas il distribuiţiio de cargos no 
âmbito da Petrobras e que essas discussoes eram finalmente levadas ao 
Palacio do Planalto para solw;:iio; QUE reafirma que o allo escaliio do 
governo tinha conhecimento " 

Em outra de suas colabora<;6cs, ALBERTO YOUSSEF deelarou (fis, 139): 

"QUE acredita que a queda de PAULO, RO,BERTO, CO,STA da Diretoria de 
Abastecimento da PETROBRAS decorreu desta disputa de poder no âmbito 
interno do PP, sendo que possivelmente quando a Presidenta DJLMA 
RO,USSEF tomou conhecimento do assunto destituiu PAULO, RO,BERTO, 
CO,STA do cargo; QUE questionado se a Presidenta DILMA RO,USSEF ja 
sabia sobre o comissionamento antes desle "racha" interno no PP, o 
declarante afirmou acreditar que taI comissionamento era de conhecimento 
do Planalto e da Presidencia, mas que possivelmente diante da repercussâo 
das discussoes no PP, tornando-o vulnercivel, ela aproveitou o momenlo 
para destituir PAULO, RO,BERTO, CO,STA do cargo; QUE indagado sobre 
os motivos que Ihe levam a crer que a Presidencia da Repllblica tinha 
conhecimento sobre os comissionamentos proporcionados a partir da 
Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, afirma que decorre "do tempo 
em que PAULO, RO,BERTO, Co'STAficou na Diretoria de Abastecimento, e 
do conhecimento de varios integrantes do partida, lanto do PP, quanto do 
PT e do PMDB sobre o assunto"; QUE apesar disso o declaranle afirma 
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năo dispar de nenhum elemento concreta que permita confirmar lai 
suposit;ăo " 

Ve-se, portanto, que os colaboradores PAULO ROBERTO COSTA e 

ALBERTO YOUSSEF presumem que o ex-Presidente da Republica tivesse 

conhecimento do esquema de corrup~ăo descortinado na PETROBRAS em razao das 

caracterÎsticas e da dimensăo do mesmo. Os colaboradores, parern, naa disp6em de 

• elementos concretos que impliquem a participagăo direta do entăo presidente LULA 

nos fatos. 

A presente investigac;ăo, por seu turno, nao pade estar dissociada da realidade 

fâtica que ela busea elucidar e, no presente casa, os fatos evidenciam que o esquema 

que ara se apma e, antes de tuda, um esquema de poder politico alimentado corn 

vultosos recursos da maior empresa do Brasil. 

Nenhum dos arrolados nega gue as nomea~6es para as diretorias da 

PETROBRAS ora investigadas demandaram apoio polîtico-partidârio que, por sua vez, 

reverteu-se em apoio parlamentar, ajudando a formar, assim, a base de sustenla~ao 

e polîtica do governo. Dentm dessa 16gica, os indîcios de participa~ao devem ser buscados 

nao ape nas no rastreamento e identifica~ao de vantagens pessoais porventura obtidas 

pela entao presidente, mas tambem nos atos de gaverno que possibilitaram que a 

esquema se instituîsse e fosse mantido, urna vez que, tai coma jâ assinalado, naa se trata 

ape nas de um casa de corrup~aa clâssica. 
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Neste sentido, PAULO ROBERTO COSTA declarau (fIs. 2354): 

"QUE o governo do PT mantinha o nome de ROGERlO MANSO na 
Diretoria de Abastecimenfo em raziio do receio de que houvesse uma crise 
110 abastecimento de combustiveis no pais; QUE parern era do interesse do 
PT substituir ROGERlO MANSO por uma indicar;iio do propria Partido: 
QUE entJo se {ravau urna disputa enlre o PP e o PT acerCQ do nome gue 
seria indicado para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS: QUE 
em raziio desta disputa o Panido Progressista articu/ou urn movimento gue 
resul/ou 110 francamenlo da paUla do Congresso Nacional a fim de que o 
Declarante fosse nomeado Dire/or de Abastecimento; QUE em raZGO desta 
crise e das disputas acerca do cargo o Presidente LUIZ JNACJO LULA DA 
SILVA se irritou e decidiu "bancar o nome" do Declarante para a Diretoria 
de Abastecimento; QUE o Dec/arante supoe que o seu nome tenha sido 
defendido junto ao entiio Presidente LULA pelos tres nomes fortes do 
Partido Progressista, quais sejam, JOSE JANENE, PEDRO CORREA e 
PEDRO HENRY; QUE durante o periodo em que ocorreram estas disputas 
politicas e enquanto o Declarante aguardava a sua possivel nomeariio. as 
conversas a respeito deste tema eram Jeitas corn JOSE JANENE; QUE 
realizou por voIta de tres ou quatro conversas cam JOSE JANENE para 
saber o desenrolar desta situa,ao; QUE JOSE JANENE disse ao Declarante 
que esteve no Gabinete do entiio Presidente LULA no intuito de apresentar 
seu nome para o cargo; QUE o Declarante acredita que JOSE JANENE 
tam bem deve ter realizado tratativas com o entiio Chefe da Casa Civil JOSE 
DIRCEU; QUE o Declarante tomou conhecimento. de que seria nomeado 
para o cargo. atraves do entiio Chefe de Cabinete do Presidente da 
PETROBRAS, cujo nome noo se recorda; QUE a Presidente da 
PETROBRAS li esta epoca era JOSE EDUARDO DUTRA; QUE, inclusive, 
soube atraves de JOSE JANENE que a entiio Presidente LULA ligo.u para o 
entao Presidente da PETROBRAS, JOSE EDUARDO DUTRA, exigindo que 
a Dec/arante fosse nomeada Diretar de Abastecimento. da PETROBRAS, sob 
pena do propria DUTRA ser demitido do carga" 
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A veracidade desses fatas e as circunstâncias da nomea<;ăo de PAULO 

ROBERTO COSTA e dos demais diretores da PETROBRAS merecem o devido 

esclarecimento, pois estao na genese do escopo do presente inquerito. 

E nao apenas a nomeac;âo, mas tambem manuten<;ăo dos diretores 

investigados em seus respectivos cargos foi respaldada em atos de governo, o que 

• tam bem demanda esc1arecimentos, ante o fato de que os diretores ali permaneceram 

durante praticamente toda o mandato do ex-presidente e pela menos ate a metade do 

governo seguinte, mesmo jă scndo noticiado que haveria um esquema de corrupC;âo na 

PETROBRAS, o que resultou, inclusive, na criac;ăo de uma Comissao Parlamentar de 

Inquerito no ano de 2009. 

• 

A prop6sito, o insucesso dos trabalhos dessa ePI e objeto do Inquerito n° 

3998. posta que, segunda relata ALBERTO YOUSSEF, houve o pagamento de R$ 10 

milh6es de reais a parlamentares da oposi~ăo a fim de que ela fosse extinta. 

PAULO ROBERTRO COSTA tambem relata que nao ape nas a sua 

nomea~âo para O cargo de Diretor de Abastecimento, mas tam bem a sua manuten~ao 

nele foi possîveI devido il atua<;ao do ex-presidente (fIs. 2366): 

~ţQUE exemplifica a atua{:iio do PMDB. nas pessoas adma citadas, corn o 
proprio fato de nlio haver sido destituido do cargo de Diretor de 
Abastecimento da PETROBRAS, uma vez que o PT ja tinha uma forte 
articula{:iio afim de tomar para si tai cargo; QUE isto somente niio ocorreu 
porque o PMDB bancou politicamente o Declarante; QUE o empenho de 
seu nome realizado pela PMDB foi Jeito junto ao entiio Presidente LV1Z 
INACJO LULA DA SILVA; QUE afirma ista emface de que cargas coma os 
de Presidente da PETROBRAS e de suas Diretorias somente silo sustentados 
corn o aval da Presidencia da Republica; QUE, porem, nilo tern detalhes de 

Requerimento - Inquerito n° 3.989/0F (RE n° 08/2015-1) 
Folha 116/122 

IV 
37

02
22

89
85

9 
In

q 
39

89



2653 

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL 

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ 
coma se deu a tratativa entre a cupula do PMDB, na pessoa do Senador 
RENAN CALHEIROS, cam o PalGcia do Planalta. a fim de manter o 
Declarante no cargo de Dire/ar de Abastecimento da PETROBRAS" 

Segundo se apura na~; quase tnSs dezenas de inqueritos que tramitam no STF, 

a nomea<;ăo e a manutengao pdo governo das indicac;5es partidârias possibilitaram a 

integrantes do PP, PMDB e PT a obtenc;ăo de vantagens indevidas atraves de valores 

e em especie ou de doac;6es eleitc,rais, que teriam viabilizado o enriquecimento ilîcito de 

investigados e abasteceram (lS cofres dos partidos para as disputas eleitorais, 

possibilitando, em troea, apoio poHtico ao governo. 

• 

As vantagens indevic as teriam advindo, segundo relata o opera dor financeiro 

do PP, ALBERTO YOUS:>EF (fis. 501) das empresas OAS, GAL V ĂO 

ENGENHARIA, ENGEVIX, IESA, CAMARGO CORREA, UTC, ODEBRECHT, 

MENDES JUNIOR, SETAL, \1ITSUI TOYO, SKANKAS, QUEIROZ GALVĂO, 

ANDRADE GUTIERREZ, TOME ENGENHARIA, JARAGUĂ EQUIPAMENTOS, 

CONSTRUCAP, ENGESA, DELTA e TOSHIBA. 

o rol das emprescIs e ratificado pela tambem colaborador PEDRO 

BARUSCO (Termo de CoIabora<;ăo n° 02), segundo o quaI integravam o esquema de 

cartel as seguintes empresas: CAMARGO CORREA, a ANDRADE GUTIERREZ, a 

ODEBRECHT, a OAS, a QUEIROZ GALVĂO, a ENGEVIX, a IESA, a MENDES 

JUNIOR, a MPE, a SETAL, a SKANSKA, a UTC, a PROMON e a GALVĂO 

ENGENHARIA. 

Ve-se, portanto, que as empresas acusadas de participa~ao no esquema da 

PETROBRAS saa as maiores construtaras do paîs. 
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Ainda segundo PEDRO BARUSCO (fis. 156), o esquema foi 

institucionalizado no ano de 2003, ou seja, trata-se de um esquema gue perdurou por 

quase 10 anas. 

Em sîntese, tcmos o seguinte cenario do esquema de corrupc;ăo na 

PETROBRAS, considerando o :;cu aspecte polîtico: 

• As maiore~: construtoras do Brasil sao acusadas de pagar vantagens 

indevidas nos contratas celebrados corn pela menos tfes diretorias 

da PETROBRAS, maior empresa nacionaI; 

• Os partida:; PP, PMDB e PT, todos da base aliada do govemo, saa 

acusados de indicar para assumir tais diretorias nomes previamente 

cooptados para possibilitar o funcionamento do esquema, em troca 

de vantagens indevidas; 

• O Gaverno Federal teria nomeado tais diretores e os mantido nos 

cargos por serem indicac;6es de sua base aliada, ou seja, em troca 

de apoio polîtico . 

• 09 ex~Mi[.istros de Estado saa investigados ou citadas coma 

diretament~ beneficiados ou coma participantes do esquema. 

• O esquemt teria perdurado por aproximadamentc dez anas. 

Neste cenâria fâtica, faz~se necessârio trazer aos autos as declarac;6es do 

entăo mandatârio maior da na~ăo, Luiz INACIO LULA DA SILVA, a fim de que 
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apresente a sua versao para os fatas investigados, que atingem o nuclea polîtico

partidârio de seu governo. 

Esclarece-se, por fim, gue a atual Presidente da Republica, DILMA V ANA 

ROUSSEF, gue ocupou os cargos de Ministra de Minas e Energia (2003 a 2005), 

Presidente do Conselho de Administra<;iio da PETROBRAS (2003 a 2010) e Ministra-

• Chefe da Casa Civil (2005 a 2010), năo pode ser investigada pelos fatos ocorridos nesses 

periodos, por for<;a do art. 86, § 4° da Constitui<;ăo Federal. 

• 

Corn rela~ăo aos fatas relacionados 30 exercicio de seu mandata presidencial, 

deixa-se de considera-los, na linha investigativa aci ma exposta, ante o tcor da decisăo 

lan<;ada pela Senhor Ministro Relator quando da aprecia<;ăo da Pet 5569, razăo pela gual 

a atual Presidente da Republica, DILMA VANA ROUSSEF, năo integra a presente 

analise investigativa. 

2.8 Das Diligencias Requeridas Quanto ao Primeiro Escalăo do Poder Executivo 
Federal 

Em face dos fatos acima narrados e a fim de dar continuidade a instrll';ăo dos 

3Ut05, apresenta-se a necessidade de rea1iza~ăo das seguintes diligencias: 

1. Juntada do Termo de Colabora<;ăo n° 02 de ALBERTO YOUSSEF; 

2. Juntada do Termo de Colabora<;ăo n° 02 de PEDRO BARUSCO; 

3. Oitiva da ex-Ministra Chefe da Secretaria de Rela~6es Institucionais, IDELI 

SALVATII; 

4. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidencia da Republica, 

GILBERTO CARVALHO; 
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5. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Casa Civil, JOSE DIRCEU; 

6. Oitiva do ex-Presidente da Republica LUIZ INAcIO LULA DA SILV A. 

As investigac;6es quanto ao primeiro escalâo do Pader Executiva serao ainda 

instrufdas corn os elementos de prova produzidos nos inqueritos que tramitam na 13a 

Vara Federal de Curitiba, especialmente quanto aos investigados lOSE DIRCEU DE 

OLIVEIRA E SILVA e ANTONIO PALOCCI FILHO, bem coma corn os elementos de 

prova produzidos nos demais inqueritos que tramitam no STF. Igualmente, serao ainda 

carreados para os autos os Termos de Colabora,ao do empresario RICARDO PESSOA, 

proprietario da UTC Engenharia. 

3 DAS DILIGENCIAS E DO PEDIDO 

Compilando o acima expasto, aponta-se a necessidade de realiza~iio das 

seguintes diligencias, distribufdas por mîcleo partidario investigado: 

Partido Progressist. - PP 

1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que realizaram doa~6es para 

os parlamentares investigados, especialmente das empresas QUEIROZ 

GALVĂO, BRASKEM, UTC, JARAGUA, CAMARGO CORREA, GALVĂO 

ENGENHARIA e CONSTRAN. 

2. Juntada dos Termos de Declara<;6es n° 18 e 19 de RAFAEL ANGULO LOPEZ. 

3. Juntada dos Termos de Colaboragao n° 01, 02, 05 e 06 de CARLOS 

ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA 

4. Oitiva de MĂRIO NEGROMONTE JUNIOR. 

5. Oitiva de DANIELA NEGROMONTE. 
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6. Oitiva de ADARICO NEGROMONTE. 

7. Oitiva de FRANCISCO DORNELLES. 

Partido do Movimento Democratico Brasileiro - PMDB 

1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que realizaram doa<;6es para 

os parJamentares investigados, especialrnente das empresas TOME 

ENGENHARIA e ALUSA; 

2. Oitiva do empresario JORGE LUZ; 

3. Oitiva de NESTOR CERVER6; 

4. Oitiva de MARIA CLEI A SANTOS DE OLIVEIRA, assessora de VALDIR 

RAUPP; 

Partido dos Trabalhadores - PT 

1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que reaJizaram doa~6es para 

o Partida dos Trabalhadores, especialmente a UTC. 

2. Juntada dos Termos de Colabora<;ăo nas 03 e 23 de EDUARDO LEITE; 

3. Oitiva do representante das empresas MISTRAL COMUNICA<;ÂO LTDA -

ME e da MURANNO BRASIUMARKETlNG LTDA - ME; 

4. Oitiva de JOSE SERGIO GABRIELLI; 

5. Oitiva de RUI GOETHE DA COSTA FALCÂO; 

6. Oitiva de JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA; 

7. Oitiva de JOSE DE FILIPPI JlJNIOR; 
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Primeiro 'Escalao do Poder Executivo Federal 

1. Juntada do Termo de Colabora,ao n° 02 de ALBERTO YOUSSEF; 

2. Juntada do Termo de Colabora,ao n° 02 de PEDRO BARUSCO; 

3. Oitiva da ex-Ministra Chefe da Secretaria de Rela<;6es lnstitucionais, IDELI 

SALVATII; 

4. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidencia da Republica, 

GILBERTO CARVALHO; 

5. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Casa Civil, JOSE D1RCEU; 

6. Oitiva do ex-Presidente da Republica LUIZ INÂCIO LULA DA SILVA 

Para tanto, requer-se a Vossa Excelencia a concessao de prazo de 80 dias, 

considerando a dimensao dos fatos e a quantidade de investigados nos aut05, 

opartunizando, assim, a continuidade das diligencias ora apontadas, sem prejuîzo de 

outras que se maslrarem uteis, nos termos do artigo 230-C, caput, e § r>, do RISTF. 

Brasîlia/DF,09 se mbra de 2015. 

olicia Federal 
'al- Mat. 9518 
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REMESSA 

os 10109/2015, em aten,ao il disposi,ao contida n 
Despacho retro, de fii') 2536, la,o a remessa dos auto 
este Registro Especial n.o 0008/2015-1 

GINQ/STFIDICOR (INQ. n.O 398 - STF), compostos po 
12 (doze) VOlume(,)e 15 (quinz SO(" ao SUPREM 
TRIBUNAL FEDERAL. EU~ OEZER SOUS 
BARROSO, Escrivao de olicia ederal, l' Classe, 
MatriculalDPF n° 14.368, tado( e em exerCICIO nOi 
Diretoria de Investiga980 e Combate ao 
Or anizado - DICOR/DPF ue o lavrei. 
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TERMO DE RECEBIMENTO 
rccehi os au (os do(a) 

Corn 

Brasilia'4U2/~1 2015~ 

Paulo Roberto oliv~s1Iv~ - Matricula n° 2386 
Sel18.o de Atendimento Presencial 

~T~/~rnoo _ 
Em~U23_120!.2.., 
âs.-L.3 .. J1....i.:L. rece~1 os 
aut~ UL vcls. (S- .apcmos 
El i~a~ ~ tinlla) 
com o(aL -
QOO 'legue. 
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Ses:ăo de Processos Originărios Criminais 

• TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

Em ='0_ de ,~-wJ.k!t& de 201 2, tica encerrado o 
J~ volume dos presentes autos do (a) it 

folha n" tf2059 , Se~ăo de Processos Originarios 
Criminais. Eu, , Analista/Tecnico 
Judiciărio, lavrei o presente termo . 
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