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SERVI9O PUBLICO FEDERAL 

MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO PARANA 

TERMO DE REINQUIRI9AO 

que presta CESAR ROBERTO SANTOS OLIVEIRA 

Ao(s) 02 dia(s) do m6s de fevereiro de 2016, nesta Superintendencia Regional do 
Departamento  de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante RENATA DA SILVA 
RODRIGUES, Delegada de Policia Federal, 3a Classe, matricula n~~ 19.317, comigo, 
Escrivao(a) de Policia Federal, ao final assinado e declarado, presente CESAR 
ROBERTO SANTOS OLIVEIRA, j~~ qualificado(a) nos autos. Reinquirido(a) sobre os 
fatos  em  apura9~o  pela Autoridade Policial, na presen9a de seu(sua, s) advogado(a, s) 
GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, inscrito  na  OAB/BA sob n~~ 17828. Cientificado do 
direito  de  permanecer em  sil6ncio, RESPONDEU: QUE perguntado quais contratos 
a GDK  havia  celebrado no a mbito da Diretoria de Servi9os da PETROBRAS por 
ocasio da  transferencia feita  em  favor da KORAT, indicada  por  BARUSCO, afirma 
que  a GDK  possuia  alguns contratos  em  andamento  com  a PETROBRAS; QUE 
confrontado  com os cinco contratos indicados pelo colaborador  PEDRO BARUSCO 
como  fundamentos para  o pagamento de vantagem indevida, afirma que na verdade 
se  tratam de quatro  contratos, j~~ que o contrato da  GASTAU  foi mencionado de forma 
duplicada; QUE confirma que tais contratos de fato estavam em execu9~o pela GDK, 
mas  que nao  vinculou o pagamento a PEDRO BARUSCO a nenhum desses contratos; 
QUE a  exigencia  de PEDRO BARUSCO estaria vinculada a uma cobran9a do partido, 
e  nao  a um contrato especfico; QUE perguntado por que razao BARUSCO afirma que 
o  pagamento  feito correspondia a uma contrapartida pelos contratos obtidos no a mbito 
da Diretoria de Servi9o, que acredita que talvez BARUSCO tenha generalizado e 
atribuido  ao declarante algo que nao lhe correspondia; QUE realizou apenas uma 
~nica transfer~ncia  a pedido de BARUSCO, muito embora BARUSCO tenha  lhe 
pressionado para  que houvesse outros pagamentos; QUE nao  se  recorda quantas 
vezes  mais  BARUSCO lhe exigiu o  pagamento  de propina; QUE perguntado se 
realizou pagamento  de vantagem indevida  para  a  pessoa  de JOAO VACCARI, afirma 
que  n~o; QUE perguntado se realizou pagamentos  para  outra pessoa do PARTIDO 
DOS TRABALHADORES, afirma  que  n~o; QUE perguntado sobre  sua  rela9~o com 
JOAO VACCARI, afirma que no passado foi apresentado a VACCARI  em  um almo9o 
em Sao  Paulo/SP, por pessoa que  nao se recorda; QUE isso teria ocorrido por volta de 
2010; QUE a partir dai, VACCARI pegou seu numero telefone celular e por duas 
ocasi6es VACCARI procurou o declarante, provavelmente no n~mero (9-91361669); 
QUE em tais ocasi6es, VACCARI convidou o declarante a se encontrar com ele em 
hotel  no Rio da Janeiro, provavelmente Windsor/Copacabana Palace; QUE o 
declarante  aceitou os convites e que tais encontros coincidiam com idas do declarante 
ao Rio  de  Janeiro; QUE entre um encontro e outro, houve um intervalo de meses; QUE 
nas  duas  ocasi6es VACCARI estava sozinho (assim como o declarante), e que lhe 
solicitou doa96es  oficiais para o PARTIDO DO TRABALHADORES; QUE VACCARI 
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n~o mencionou contratos da GDK com a PETROBRAS como fundamento para o 
pedido de doa9~o; QUE nas duas ocasi6es, o declarante negou e nunca pagou 
nenhuma doa9ao ao PT, nem oficial ou n~o oficial; QUE a empresa se encontrava em 
situa9~o financeira dificil ~ 6 poca dos encontros; QUE depois dos dois encontros, n~o 
se encontrou mais com VACCARI; QUE perguntado se comentou com VACCARI sobre 
o pagamento feito  em  favor da conta KORAT, os quais BARUSCO teria lhe informado 
que  eram em beneficio do partido, afirma  que  provavelmente n~o "fez a conex~o" dos 
fatos e nao deve ter comentado  com  VACCARI; QUE perguntado sobre e-mails 
encaminhados a PEDRO BARUSCO  que  foram apreendidos durante cumprimento de 
MBA, deseja esclarecer de inicio  que  diversos e-mails foram impressos pelo declarante 
para  subsidiar futura a9ao contra a  PETROBRAS  (que de fato foram ajuizadas); QUE 
inclusive indicou ao Delegado responsvel pelo cumprimento  do  MBA, por telefone, 
que  tais documentos estavam a disposi9ao; QUE perguntado sobre e-mail datado de 
31/8/2010, dirigido a RENATO DUQUE (e posteriormente a BARUSCO), no qual 
solicita a inclus~o da GDK  em  certame licitat6rio do COMPERJ (sistema de combate a 
incendio), afirma nao se recordar  se  a empresa foi convidada, mas que  se o  pleito foi, 
de fato, atendido, tratou-se de um pleito ordinario, por meio de um canal de 
comunica9~o que o declarante e que todas as empresas contratadas pela 
PETROBRAS possuiam; QUE perguntado sobre e-mail datado de 25/5/2009, dirigido a 
PEDRO BARUSCO, no qual o declarante solicita a inclusao da GDK em certame de 
plataformas P-58 e P-62, afirma nao se recordar se a empresa foi de fato convidada, 
mas que se o pleito foi, de fato, atendido, tratou-se de um pleito ordin~rio, por meio de 
um canal de comunica9ao que o declarante e que todas as empresas possuia; QUE 
perguntado sobre e-mail datado de 23/6/2010, dirigido a PEDRO BARUSCO, no qual o 
declarante solicita o adiamento de data de abertura de certame da REPLAN, afirma o 
pleito  foi ordin~rio e que provavelmente outras empresas tamb6m o solicitaram; QUE 
perguntado sobre e-mail datado de 23/6/2010, dirigido a PEDRO BARUSCO, no qual o 
declarante pergunta sobre o pagamento de aditivos, afirma que nao houve nenhuma 
agiliza9ao  por parte  de BARUSCO  para  o pagamento dos aditivos; QUE confirma que 
os aditivos foram pagos, mas nao  no  valor pleiteado; QUE afirma que nenhum dos 
pleitos realizados  por  e-mail  para  BARUSCO  ou  DUQUE foram feitos e deferidos por 
conta do pagamento de US$ 200.149,00 feitos  por  exigencia de BARUSCO  em  2009; 
QUE com rela9ao ao contrato do sistema de incendio do COMPERJ, afirma que se 
tratava inclusive de um contrato vinculado a Diretoria de Abastecimento, e que nunca 
efetuou qualquer pagamento a PAULO ROBERTO COSTA por conta disso; QUE 
perguntado por que entao buscou RENATO DUQUE, da Diretoria de Servi9os, para ser 
incluido no certame, afirma  que  tamb6m cabia ~~ Diretoria de Servi9os indicar 
empresas  para serem incluidas; QUE perguntado se buscou PAULO ROBERTO 
COSTA para que a GDK fosse incluida no certame do sistema de incendio do 
COMPERJ, afirma n~o se recordar; QUE perguntado por que motivo decidiu atender ~~ 
exigencia de PEDRO BARUSCO para contribuir com o valor de US$ 200.149,00, 
afirma que o fez porque tinha receio das consequencias que adviriam do n~o 
pagamento; QUE acreditava  que  se tratava de uma "doa9~o" ao PARTIDO; QUE 
perguntado quais as  amea9as em  concreto que acreditava que exi§tiam  em 
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decorrncia de um n~o  pagamento, afirma que  achava que n~o pagar BARUSCO (ou o 
partido, o qual BARUSCO  afirmava que  seria o destinat~rio dos valores) poderia lhe 
piorar a  sua  situa9~o na PETROBRAS, ou criar empecilhos; QUE perguntado por que 
raz~o n~o procurou as  autoridades para reportar  a exigencia de BARUSCO, afirma que 
n~o  o fez porque tinha  medo de represlia  da PETROBRAS; QUE tinha receio at6 
mesmo de acionar a PETROBRAS judicialmente; QUE acreditava  que  a situa9~o da 
GDK  na  PETROBRAS  j~~ estava ruim  e  que  a partir do pagamento houve  uma  piora; 
QUE  portanto entende  que pagou  BARUSCO por receio da situa9ao da GOK piorar na 
PETROBRAS, e entende  tamb~m que  a situa9ao da GDK de fato piorou; QUE 
perguntado se nao buscou BARUSCO visando a questionar isso, j~~ que pagou 
justamente para evitar esse  tipo de  situa9~o, afirma que nunca  o  questionou; QUE no 
entanto a pressao por  mais pagamentos  continuou e declinou todas as exigencias; 
QUE perguntado  se  vislumbra como inapropriado ou inadquado  o  pagamento realizado 
em favor da KORAT, indicada  por  BARUSCO, afirma  que agora  entende que sim, mas 
que ~~~ poca o fez para se  livrar  as press6es; QUE afirma  que  se sentiu mal  p or  estar 
reaiizanao o pagamento; QUE  perguntado por  que raz~o realizou  o p  aqamento  em 
iavor aa K Ut-<AI por meio  da  MELK, afirma que optou por nao realizar  o p  aaamento 
via ~UK porquanto a (iL)K nao  tinha  condi96es financeiras, e tamb~m  o  fez  p  or uma 
op9ao pessoal; QUE  perguntado  se a GDK tinha dinheiro em caixa para raaar os  US$ 
zuu~ uuu,uu, arirma nao  satDer, mas que  mesmo que tivesse o faria pela MELK p oraue a 
lVItLt. era uma empresa  do declarante, que  nao tinha ligaCao com o Brasil: QUE 
tamoem o  iez  porque a MELK era  empresa  com conta no Exterior, e a conta indicada 
por BARUSCO era no Exterior; QUE perguntado  se  n~o mantinha conta  no  Exterior 
como pessoa  fisica a  poca  do pagamento  (2009), afirma que possuia  uma  conta  no 
txterior, em Miami, conta  conjunta  mantida com sua ex-esposa; QUE perguntado  oor 
que  nao  utilizou tal conta  pessoa  fisica  para  o pagamento a KORAT, afirma que nao o 
iez porque nem utilizava  mais tal conta, e que  j~~ havia inclusive se separado de sua 
esposa com quem mantinha a  conta  conjuntamente; QUE considerava a MELK a sua 
conta no Exterior; QUE a MELK era s6cia da GDK ANGOLA, e que sua atividade era 
apenas a participa9ao na GDK ANGOLA, nao tendo atividade em Funchal: QUE 
perguntaao sobre as  movimenta96es  banc~rias registradas na conta da MELK, afirma 
que a MELi era  basicamente utilizada  para recebimento de dividendos da GDK 
/-kiNLUL/-k, os quais eram  legalmente  internalizados para o Brasil; QUE tamb~m houve 
pagamentos relacionados a  carreira  do filho do declarante no WRC (camDeonato 
munaaide rally), tendo  pago despesas da  equipe, aluguel do carro; QUE perQuntado 
sea iui's possui a9oes  ajuizadas contra  a PETROBRAS, afirma que foram aiuizadas 
a9oes visando a questionar o  adimplemento  de contratos; QUE perguntado  o  aue 
rnuaou em rela9ao a data  dos fatos, j~~ que  afirmou que tinha medo derepres~lias'da 
r~ i K ubrci- b, inclusive no  que dizia respeito  a questionamentos judiciais, afirma aue 
atuaimente so tem um contrato em  execu9ao  e que depois da recuperac~o iudicial n~o 
tem  mais nada a  perder, al6m ~~ de entender  que o momento da PETROBRAS ao6s 
aepura9oes e mais propicio. A defesa, abre-se o prazo de 10 dias  para  quaisauer 

outras consigna96es  pertinentes ~~ investiga9~o. Nada  mais havendo a ser consianado 
aeterminou a Autoridade que  fosse  encerrado o presente termo que, lido e achado 
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conforme vai por todos assina 

AUTORIDADE 

REINQUIRIDO(A) 

ADVOGADO(A) 

o 

~~ 
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