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Ao(s)04 dia(s) do mês de março de 2016, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL -
SAG PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). MICHAEL DE ASSIS
FAGUNDES, Delegado de Polícia Federal, 1® Classe, Matrícula n° 16.185, compareceu
JOSE DE FILIPPI JÚNIOR, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a),
filho(a) de Jose de Filippi e Doraliza Julia freitas Corsi de Filippi, nascído(a) aos
02/06/1957, natural de Espirito Santo do Pinhal/SP, instrução terceiro grau completo,
profissão Engenheiro Civil, documento de identidade 80315094/SSP/SP, CNH
01314503268, CPF 012.604.588-73, residente na(o) Rua Luiz Magnani, 29,'bairro
Centro, CEP 9990520, Diadema/SP, fone (11)40543720, celular (11)995319299,
endereço comercial na(o) Rua General Jardim, 36, 2° Andar, bairro Vila Buarque, São
Paulo/SP, fone (11)33972419. O intimado foi cientificado do seu direito constitucional
de permanecer em silêncio. Inquirido(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE é
engenheiro civil; QUE é coordenador de obras da Secretaria Municipal de Saúde de
São Paulo desde agosto de 2015; QUE é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde
1981; QUE exerce atividade poiítica desde 1987; QUE foi secretário de obras de
Diadema de 1987 até 1992; QUE foi Prefeito de Diadema de 1993 a 1996 (1°
Mandato); QUE também foi Prefeito de Diadema em mais dois mandatos, 2001/2004 e
2005/2008; QUE foi Deputado Estadual pelo Estado de São Paulo de 1999 a 2001-
QUE foi Deputado Federal de 2011 a 2015; QUE licenciou-se em janeiro de 2013 para
assumir a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, permanecendo até
agosto/2015: QUE em 2007 montou o escritório da AFC3 Engenharia: QUE de
julho/2009 a junho/2010 foi bolsista da Universidade de Harvard, morando em
Boston/EUA; QUE até a data de hoje recebe uma remuneração por responsabilidade
técnica do escritório AFC3 Engenharia; QUE conhece o ex-presidente Luis Inácio Lula
da Silva desde 1987 quando era Secretário de Obras da Prefeitura de Diadema; QUE
alem de uma identidade política, hoje mantém uma relação de amizade com o
ex-presidente Lula; QUE foi tesoureiro da campanha de Lula de julho/2006 até
novembro/2006; QUE se afastou do cargo de Prefeito de Diadema para exercer a
coordenação financeira da campanha de Luis Inácio Lula da Silva; QUE a decisão de
nomea-lo como tesoureiro do projeto de reeleição do ex-presidente Lula foi da
coordenação da coligação da campanha; QUE é conselheiro do INSTITUTO LULA
desde a data da sua constituição (2011); QUE oInstituto Lula possui aproximadamente \

conselheiros; QUE não possui qualquer relação com a empresa LILS ^
^ PUBLICAÇÕES LTDA; QUE foi Diretor Executivo do^bl MUTO LULA por dois anos aproximadamente (2011/2012); QUE nunca foi

Presidente do INSTITUTO LULA, tendo exercido a presidência do INSTITUTO
CIDADANIA, que foi antecessor do Instituto Lula; QUE nunca substituiu OSVALDO
MARTINES BARGAS na presidência do INSTITUTO LULA; QUE nunca recebeu
qualquer remuneração do instituto Lula e nem do Instituto Cidadania; QUE enquanto
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esteve vinculado ao Instituto Lula participou como ouvinte de eventos relacionados aos
projetos ÁFRICA e AMÉRICA LATINA; QUE o INSTITUTO LULA recebe doações de
colaboradores Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas; QUE o responsável pela
condução dessa tarefa é o Presidente do Instituto, Sr. PAULO OKAMOTTO; QUE o
declarante nunca fez contatos com empresas potencialmente doadoras de recursos
para o INSTITUTO LULA; QUE as Empresas CAMARGO CORREIA, ANDRADE
GUTIERREZ, e QUEIROZ GALVÂO eram as principais doadoras do instituto Lula;
QUE não sabe dizer se a ODEBRECHT era uma das principais colaboradoras; QUE
nunca tratou das doações envolvendo o INSTITUTO LULA, CAMARGO CORREIA
ANDRADE GUTIERREZ, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVÂO ou qualquer outra
Empresa; QUE não sabe quem eram os interlocutores do INSTITUTO LULA na
CAMARGO CORREIA, ANDRADE GUTIERREZ, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVÂO
ou em qualquer outra Empresa; QUE o ex-Presidente Lula nunca exerceu qualquer tipo de
ingerência junto à Administração Pública federal, estadual e municipal, bem como em bancos
públicos, para beneficiar as Empresas CAMARGO CORREIA, ANDRADE GUTIERREZ,
ODEBRECHT, QUEIROZ GALVÂO, em razão das doações que eram efetuadas para o
INSTITUTO LULA; QUE as referidas empresas também doam recursos para o
INSTITUTO FHC (FERNANDO HENRIQUE CARDOSO); QUE não sabe dizer quais
foram os serviços prestados pelas empresa mencionadas no Anexo 03, ao INSTITUTO
LULA no ano de 2011; QUE não tem conhecimento sobre os pagamentos efetuados pelo
INSTITUTO LULA a VIP LOCAÇÃO DE AERONAVES no ano de 2011, nem sobre quem
utilizava a aeronave e muito menos sobre quem foi o responsável pela contratação da
empresa; QUE conhece um AURÉLIO que fez parte da Equipe de segurança do ex-Presidente
Lula antes da sua eleição, mas não sabe dizer se é ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL; QUE
não sabe dizer se AURÉLIO que fez parte da Equipe de segurança do ex-Presidente Lula
possui alguma relação com o INSTITUTO LULA ou com a Empresa L.I.L.S. PALESTRAS,
EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA; QUE conhece PAULO OKAMOTTO desde 1988-
QUE PAULO OKAMOTTO é amigo e pessoade confiança do ex-Presidente Lula- QUE
PAULO OKAMOTTO foi Presidente do INSTITUTO LULA desde o Ato de sua
constituição em 2011; QUE PAULO ANDRÉ freqüenta o INSTITUTO LULA, mas não
sabe dizer se esse é PAULO CANGUSSU ANDRÉ; QUE PAULO ANDRÉ é o
responsável pela parte administrativa do Instituto Lula; QUE não sabe informar se
cabia ou cabe a PAULO ANDRÉ fazer contatos com empresas potencialmente doadoras de
recursos para o INSTITUTO LULA; QUE não sabe informar se PAULO ANDRÉ teve alguma
relação com a Empresa L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA; QUE
a relação de PAULO ANDRÉ com oex-Presidente Lula é meramente profissional; QUE
conhece CLARA LEVIN ANT, a qual é Diretora do Instituto Lula e foi Diretora do
Instituto Cidadania; QUE CLARA LEVIN ANT mantém relação profissional e de
amizade com o ex-Presidente Lula; QUE CLARA LEVIN ANT freqüenta diariamente o
INSTITUTO LULA; QUE até onde sabe. CLARA LEVIN ANT não estabelece contatos
com Empresas doadoras ao Instituto Lula; QUE acredita que CLARA LEVIN ANT não
tem relação com a Empresa L.I.L.S. PALESTRAS; QUESTIONAMENTOS SOBRE A
UTC: QUE nunca desempenhou atividade de Representante Comercial; QUE mantém ^
relaçao com a Empresa UTC desde o ano de 2006; QUE a Empresa UTC realizou
doaçoes para a campanha presidencial de 2006 e de 2010 a Luis Inácio Lula da Silva e
a Dilma Rousseff respectivamente; QUE no ano de 2010 a UTC contribuiu com R$150
mil para a campanha de Deputado Federal do declarante; QUE nunca desenvolveu
nenhuma atividade remunerada na Empresa UTC; QUE conhece RICARDO PESSOA
desde o ano de 2006; QUE estabeleceu contato com RICARDO PESSOA a partir do
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ano de 2006 em razão da campanha presidencial; QUE WALMIR PINHEIRO é um dos
diretores da empresa UTC; QUE as contribuições realizadas para a campanha
presidencial de Lula e de Dilma Roussef eram operacionalizadas por WALMIR
PINHEIRO; QUE visitou várias vezes a sede da Empresa UTC; QUE não sabe precisar
o número de vezes, mas acredita que tenha sido mais de dez visitas; QUE as visitas
eram para tratar das doações para as campanhas eleitorais e para tratar de um Projeto
sobre mobilidade urbana envolvendo a Empresa CONSTRAN; QUE em algumas
dessas visitas faziam-se presentes o Deputado Federal ARNALDO JARDIM, Secretário
de Energia JOSÉ ANÍBAL, dentre outros; QUE todas as doações realizadas pela UTC
eram feitas mediante transferência interbancária (TED); QUE em 2006 a UTC doou
aproximadamente R$1,5 milhões, em 2010 doou R$5,5 milhões para as campanhas
presidenciais e R$150 mil para a campanha de Deputado federal do declarante; QUE
em 2014 fez uma solicitação a RICARDO PESSOA para que a UTC fizesse
contribuições partidárias; QUE a Empresa UTC fez a doação de R$500 mil para o
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), R$500 mil para o Diretório
Regional do PT e mais R$100 mil para o Diretório Nacional que foi repassado para o
Diretório Municipal do PT de Diadema; QUE essas doações ocorreram de janeiro/2014
a abril/2014; QUE todas essas doações encontram-se registradas e foram realizadas
por meio de transferência eletrônica (TED); QUE nunca realizaram nenhuma transação
envolvendo dinheiro em espécie; QUESTIONAMENTOS SOBRE O CONSÓRCIO
QUIP: QUE conhece a CONSÓRCIO QUIP apenas através das notícias divulgadas
pela imprensa; QUE nunca prestou serviços para a QUIP; QUE não angariou recursos
para fins eleitorais junto a QUIP; QUE não tem conhecimento de negócios da QUIP
com a PETROBRÁS; QUE não sabe informar nada sobre a QUIP; QUE não conhece
ILDEFONSO COLARES da QUEIROZ GALVÃO; QUE todas as doações da QUEIROZ
GALVAO para as campanhas presidenciais de 2006 e 2010 foram tratadas com
MARCOS GALVÂO; QUE teve contato com VALDIR CARREIRO para tratar sobre as
doações da Empresa lESA para a campanha presidencial de 2006; QUE quem decidia
sobre as doações da lESA era o Sr. ATILANO, Presidente da referida Empresa na
época; QUE o Sr. ATIUVNO era chefe de VALDIR CARREIRO, sendo esse um dos
Diretores da lESA que operacionalizou as doações; QUE deseja consignar que
algumas doações da campanhas de 2006 e de 2010 eram feitas pelas empresas
diretamente aos partidos os quais repassavam para os candidatos Lula e Dilma, sem a
necessidade de identificar a origem do recurso; QUE a partir de 2014 isso deixou de
ser permitido: QUE não conhece a sociedade de nome QUADRIX, sediada na Suíça-
QUESTIONAMENTOS SOBRE JOÃO HENRIQUE WORN: QUE conhece JOÃO
HENRIQUE WORN desde 1987, sendo o mesmo chefe da usina de asfalto e concreto
da Prefeitura de Diadema; QUE trabalharam juntos na Prefeitura de Diadema por dez
anos, entre 1987 e 1996; QUE nos anos de 1999/2000 JOÃO HENRIQUE foi motorista
do declarante na assembléia legislativa do estado de São Paulo; QUE de 2001 a 2008,
enquanto o declarante era Prefeito de Diadema, JOÃO HENRIQUE também foi seu
motorista; QUE desde 2009 JOÃO HENRIQUE passou a ser motorista autônomo e o
declarante como Deputado Federal, contratava seus serviços; QUE boa parte das
vezes em que o declarante foi até a Empresa UTC, JOÃO HENRIQUE o levou- QUE A
JOÃO HENRIQUE inclusive conhece WALMIR PINHEIRO; QUE JOÃO HENRIQUE é
uma pessoa de confiança do declarante, conhecendo inclusive sua família e
freqüentando sua casa; QUE algumas vezes JOÃO HENRIQUE foi até a Empresa
UTC buscar brindes para o declarante, em razão de datas comemorativas (Natal,
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aniv6rsário, 6tc), QUE JOÃO HENRIQUE nunca ©stevG na UTC com o propósito d©
arrecadar doações ou qualquer outra espécie de recurso financeiro"
QUESTIONAMENTOS SOBRE DIRETORES DA PETROBRÁS: QUE náo pode dizer
que conhece PAULO ROBERTO COSTA, pois teve apenas um contato com ele, em
uma reunião no ano de 2003, em Mauá/SP, juntamente com os demais Prefeitos da
Região Metropolitana do ABCD Paulista, para tratar de um projeto relacionado ao Pólo
Petroquímico de Mauá; QUE nessa época PAULO ROBERTO COSTA era Diretor da
Petrobrás; QUE nunca participou de eventos sociais com PAULO ROBERTO COSTA;
QUE desconhece qualquer assunto relacionado a reuniões, apoios partidários e
conversas com o ex-Presidente Lula para a nomeação de PAULO ROBERTO COSTA
como Diretor da Petrobrás; QUE conheceu RENATO DUQUE no segundo mandato do
ex-Presidente Lula, no ano de 2007 aproximadamente, em um evento social do Partido
dos Trabalhadores; QUE conversou com ele pessoalmente somente uma vez e
realizou mais dois contatos por e-mail; QUE nunca teve relação profissional com
RENATO DUQUE; QUE nunca esteve em reunião e nem eventos sociais com
RENATO DUQUE, QUE náo tem conhecimento de quaisquer ingerências realizadas
por Lula para a nomeação de RENATO DUQUE a Diretoria da Petrobrás; QUE não
conhece JORGE ZELADA; QUE nunca teve qualquer contato com JORGE ZELADA;
QUE também desconhece quaisquer ingerências realizadas por Lula para a nomeação
de JORGE ZELADA a Diretoria da Petrobrás; QUE não conhece e nunca teve contato
com NESTOR CERVERO; QUE desconhece quaisquer ingerências realizadas por Lula
para a nomeação de NESTOR CERVERÓ a Diretoria da Petrobrás. Nada mais disse e
nem lhe foi perguntado. Foi então advertidO(a) da obrigatoriedade de comunicação de
eventuais mudanças de endereço em face das prescrições do Art. 224 do CPP.
Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme,

f°"10(a)declarante, , na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) CRISTIANC)
OAB/SP sob n° 122486 e comigo, RENATA PIVETTAVEZZOSI ,Escrivã de Polícia írêdefalTã^T^t^ss^atrícula n° 19.276, que olavrei.
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