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Ao(s) 08 dia(s) do mes de dezembro de 2015, neste Ediffcio-Sede do Departamento de 

Polfcia Federal, em Brasflia/DF, onde se encontrava JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, 

Delegado de Polfcia Federal, Classe Especial, Matrfcula/DPF n.o 9.518, lotado(a)e em 

exercfcio na Diretoria de Investigagăo e Combate ao Crime Organizado - DICOR/DPF, 

compareceu RUI GOETHE DA COSTA FALCÂO, sexo masculino, brasileiro, casado(a) 

filho(a)de Albino de Freitas Falcăo e de Tarcila Costa de Almeida Gomes, nascido(a)aos 

26/11/1943, natural de Papagaios/MG, instrugâo terceiro grau completo, profissăo 

Advogado(a) e Jornalista, atualmente exercendo o cargo de Presidente Nacional do 

Partido dos Trabalhadores - PT, portador(a)do Documento de Identidade n.O 3171369 -

SSP/SP, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.o 614.646.868-15, residente na(o) Rua Pascoal 

Vita, n.O 336, Apto. 171, Bairro Vila Beatriz, CEP 05445-000, Sâo Paulo/SP, fone (11) 

3816-5418, celular (11) 99517-3013, enderego comercial na(o) SEDE NACIONAL DO 

PT EM SÂO PAULO, situado na(o) Rua Silveira Martins, n.o 132, Bairro Se, CEP 

01019-000, Sâo Paulo/SP, tone (11) 3243-1301. Aos costumes disse nada. 

RESPONDEU: QUE e um dos fundadores do Partid o dos Trabalhadores; QUE o 

Partido foi fundado no ano de 1980; QUE e Presidente do Partido dos Trabalhadores 

desde vinte e nove de abril do ano de dois mii e onze; QUE antes de assumir a 

Presidencia foi membro do Diret6rio Nacional do PT; QUE integra o Diret6rio Nacional 

do Partid o desde o ano de 2010; QUE o Depoente ocupava uma das 

Vice-Presidencias do Partido, razăo pela qual assumiu a Presidencia quando do 

afastamento do entâo Presidente JOSE EDUARDO DUTRA ; QUE o Partid o dos 

Trabalhadores possui atualmente tres fontes de receita: a contribuigăo de seus filiados, 

os recursos obtidos atraves da campanha "seja companheiro, seja companheira" e os 

recursos do fundo partidario; QUE nâo sabe precisar no momento a participagâo 

percentual de cada uma destas fontes de receita, presume porem que a maior parte 
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dos recursos sao oriundos do fundo partidario; QUE em se tratando de campanhas 

eleitorais, a maior parte das receitas do Partid o sao procedentes de doac;ăes 

empresariais, realizadas atraves de transac;ăes bancârias e declaradas a Justic;a 

Eleitoral; QUE como Presidente da Sigla suas atribuic;ăes sao principalmente de 

articulac;ao politica e tratativas com as Bancadas; QUE cabe ao Secretârio de 

Administrac;ao e Financ;as cuidar da arrecadac;ao e realizar pagamentos; QUE 

esclarece que as atribuic;ăes dos cargos de Presidente e Secretario de Administrac;ao e 

Financ;as estao muito bem definidas e separadas; QUE o atual Secretario de 

Administrac;ao e Financ;as e o ex-Deputado Federal MARCI O MACEDO; QUE MARCIO 

MACEDO assumiu tai cargo desde a prisao do entao titular JOĂO VACCARI NETO; 

QUE JOĂO VACCARI foi Secretârio de Administrac;ao e Financ;as, salvo engano, 

desde o ano de 2010; QUE como Presidente do Partido nao realiza solicitac;ăes de 

• apoio financeiro ao PT; QUE tai atividade e realizada pelo Secretario de Administrac;ao 

e Financ;as; QUE cabe ao pr6prio Secretario de Administrac;ao e Financ;as escolher e 

procurar empresas que podem realizar contribuic;ăes financeiras ao Partido; QUE nem 

o Diret6rio Nacional, nem a pessoa de seu Presidente estabelecem qualquer diretriz ao 

Secretario quanto a quais empresas o mesmo deve procurar para buscar doac;6es; 

QUE a unica diretriz estabelecida e a de que tais doac;6es sejam feitas de maneira 

legal; QUE indagado sobre quais foram as empresas que mais realizaram doac;ăes ao 

Partido dos Trabalhadores nas ultimas eleic;6es, o Depoente cita a OAS, a 

ODEBRECHT, a QUEIROZ GALVĂO, a CAMARGO CORREA e a UTC; QUE acredita 

que tais empresas sao as maiores doadoras do Partid o pela fato de que o mesmo 

possui um bom projeto para o pais; QUE, porem, somente elas e que poderiam dizer 

• os motivos de suas doac;6es; QUE destaca que estas empresas sao tam bem grandes 

doadoras do PSDB e de outros Partid os; QUE indagado se o Partido dos 

Trabalhadores indicou algum dos Gerentes ou Diretores da PETROBRAS, o Depoente 

afirmou "que eu saiba năo"; QUE, seguramente, nao houve tais indicac;ăes durante o 

perfodo em que estâ a frente do Partido; QUE nao e de seu conhecimento que JOSE 

SERGIO GABRIELLI tenha sido uma indicac;ao do PT para assumir a Presidencia da 

PETROBRAS; QUE afirma nao conhecer o procedimento adotado para a nomeac;ao 

do Presidente da Companhia; QUE conheceu JOĂO VACCARI NETO por voita de 

2007, quando o Depoente era Deputado Estadual e JOĂO VACCARI era Sindicalista 
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ligado a CUT ou ao Sindicato dos Bancarios do Estado de Săo Paulo; QUE conheceu 

JOĂO VACCARI no exercfcio da miiităncia no Partido dos Trabalhadores; QUE 

presume que JOĂO VACCARI tenha assumido a Secretari a de Administragăo e 

Finangas do Partido em razăo de seu bom desempenho como Presidente do Sindicato 

dos Bancarios e tambem pela sua atuagăo na Central Unica dos Trabalhadores; QUE 

JOĂO VACCARI assumiu a Secretaria de Administragăo e Finangas na gestăo de 

JOSE EDUARDO DUTRA; QUE JOĂO VACCARI NETO permaneceu a frente da 

Secretaria de Administragăo e Finangas durante a gestăo do Depoente; QUE o 

Depoente, como Presidente do Partido, năo tem poderes nem para nomear, nem para 

destituir um membra da Comissăo Executiva do Partido; QUE tai atribuigăo cabe ao 

Diret6rio Nacional do Partido; QUE o Diret6rio Nacional do Partid o e composto por 81 

(oitenta e um) membras; QUE o unica cargo do Diret6rio Nacional cuja eleigăo 

• depende de votagăo direta dos filiados e o de Presidente do Partido; QUE năo 56 

JOĂO VACCARI, mas tambem os demais membras da Comissăo Executiva do Partido 

foram mantidos quando o Depoente assumiu a Presidencia do PT; QUE JOĂO 

VACCARI foi destituido do cargo de Secretario de Administragăo e Finangas em razăo 

de sua prisăo no bojo da Operagăo Lava Jato; QUE ap6s esse ocorrido houve sua 

imediata substituigăo; QUE năo conhece e jamais teve qualquer contato publico ou 

reservado com PAULO ROBERTO COSTA; QUE indagado a que atribui a declaragăo 

de PAULO ROBERTO COSTA de que 2% (dois por cento) do valor dos contratos 

firmados pela Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS eram carreados ao PT por 

meio de JOĂO VACCARI NETO, o Depoente afirma que năo tem como se pronunciar 

a respeito de tais afirmag6es feitas no cursa da Delagăo de PAULO ROBERTO 

• COSTA; QUE reitera que as doag6es do Partido săo procedentes de doag6es 

empresariais legais, realizadas atraves de transag6es bancarias e declaradas a Justiga 

Eleitoral; QUE năo conhece PEDRO BARUSCO e jamais teve qualquer contato publico 

ou particular com o mesmo; QUE indagado a que atribui a Declaragăo de PEDRO 

BARUSCO de que um percentual dos contratos da Diretoria de Servigos da 

PETROBRAS iriam para oPT, atraves de JOĂO VACCARI NETO, o Depoente disse 

"a mesma resposta da pergunta anterior"; QUE deu identica resposta quando indagado 

sobre a afirmagăo de PEDRO BARUSCO no sentido de que uma parte do valor dos 

contratos da Diretoria de Gas, Energia e Exploragăo da PETROBRAS tam bem se 
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destinavam ao Partido dos Trabalhadores; QUE năo conhece e jamais teve qualquer 

contato publico ou privado com o Empresiuio RICARDO PESSOA; QUE indagado a 

que atribui a declaragao de RICARDO PESSOA de que teria realizado pagamentos a 

JOÂO VACCARI NETO a titulo de propina em beneficio do PT, o Depoente afirma que 

as doag6es do Partid o săo procedentes de doag6es empresariais legais, realizadas 

atraves de transag6es bancarias e declaradas a Justiga Eleitoral; QUE indagado se o 

Partido dos Trabalhadores foi beneficiado pelo esquema de corrupgăo instituido na 

PETROBRAS, o Depoente afirma que "nunca"; QUE indagado se ve alguma razao 

especifica para que tantos reus colaboradores apontem o Partid o dos Trabalhadores 

como beneficiario do esquema de corrupgao instituido na PETROBRAS, o Depoente 

respondeu que acredita ser isto uma tentativa de criminalizagao do PT; QUE tai 

tentativa estaria sendo promovida por setores da midia monopolizada e parte do 

• aparelho do Estado capturado pela Direita; QUE indagado se gostaria de nomear os 

setores da midia monopolizada e a parte do aparelho do Estado capturado pela 

Direita, o Depoente disse preferir nao menciona-Ios; QUE os objetivos destes 

segmsntos seriam proscrever o Partid o e deseslabilizar o Governo da Presidenta 

DILMA; QUE indagado a que atribui ou justifica a condenagăo de JOÂO VACCARI 

NETO na Primeira Instância, o Depoente afirma que tai condenagao nao e definitiva, 

decorre exclusivamente de delag6es e năo esta amparada em qualquer prova material; 

QUE năo tinha conhecimento do esquema de corrupgao instituido na PETROBRAS; 

QUE JOÂO VACCARI NETO tinha autorizagao do Partido para solicitar e receber 

contribuig6es estritamente dentro dos marcos legais, que portanto se solicitou ou 

recebeu vantagem indevida năo o fez em nome do Partido; QUE o PT paga a defesa 

• judicial de JOÂO VACCARI NETO; QUE o PT arca com os custos desta defesa pelo 

fato de que JOÂO VACCARI continua a ser filiado ao Partido; QUE indagado se todos 

os membros do Partid o tem direito a defesa paga pela Sigla, o Depoente afirma que 

nao; QUE tem direito ao custeio de suas defesas os ex-Dirigentes no exercicio de suas 

atividades partid ari as e em decorrencia de fung6es delegadas pelo Partido; QUE 

acredita que tais previs6es nao constem do Estatuto do Partido; QUE o custeio destas 

despesas săo decis6es do Diret6rio Nacional; QUE indagado do motivo pelo qual 

JOÂO VACCARI NETO năo foi expulso do Partido, o Depoente afirma que nao houve 

transgressao estatutaria, visto que a juizo do Partido nao ha prova de que JOÂO 
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VACCARI tenha praticado OS crimes a ele atribuldos; QUE na opiniao do Depoente 

JOĂO VACCARI NETO e inocente; QUE desconhece a realizagao de emprestimos 

feitos pela PT junto ao BANCO SCHAHIN; QUE indagado a respeito das doagoes 

obtidas para a sua propria campanha nas Eleigoes de 2006 e 2010, procedentes das 

empresas UTC, CARIOCA ENGENHARIA, OAS e GALVĂO ENGENHARIA, o 

Depoente afirma que nao se recorda no momento quem do Partido procurou tais 

empresas a fim de obter tais doagoes; QUE deseja acrescentar que suas contas de 

campanha dessas duas eleigoes foram aprovadas pela Justiga Eleitoral. Nada mais 

disse e nem Ihe foi perguntado. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, 

assinam com Ora) Depoente, na presenga de seu(sua~) Advogado(a,s) LU IZ JOSE BUENO 

DE AGUIAR, inscrito(a)na OAB/SP sob o n. O 48353, do Escritorio BUENO DE AGUIAR, 

WENDEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS, situado na(o) Rua Frei Caneca, 558 -

• Conjunto 2102, Bairro Consolagao, CEP 01307-000, Sao Paulo/SP, comercial (11) 

3285-5444, celular (11) 99179-8600, e comigo, OEZER SOUSA BARROSO, Escrivao 

de Pollcia Federal, 1a Classe, Matrlcula/DPF n.o 14.368!'otadO(a) e em exercfcio nO(a) 

Diretoria de Investigagao e Combate ao Crime Org iz do - DICOR/DPF, que o lavrei. 

AUTORIDADE POLICIAL 

DEPOENTE ,~_ ............... , ..................... . 

• ADVOGADO(A) 

ESCRIVĂO(Â) 
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